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Kunstnere i Hammer Bakker
AjO/e Bergh
Sagføreren- Kongen af Hammer Bakker- Anders Olesen (18541929) var fæstebondesøn af Vrensted, hvor hans slægt i generationer
havde været fæstere under Børglumkloster. Anders Olesen, der var
den ældste i en børneflok på i alt 13, blev elev på Brønderslev højskole i 1882. Her blev han i forlængelse af højskoleopholdet forberedt til Præliminæreksamen, som han aflagde i København. Efterfølgende studerede han jura og blev exam. jur. - dansk jurist.
Efter endt eksamen og militærtjeneste fik Anders Olesen ansættelse som fuldmægtig hos den højt estimerede sagfører]. V. Ingerslev i
Nørresundby. Olesen overtog efter Ingerslevs død i 1885 sagførerforretningen og ejendommen i Nørresundby, hvortil der hørte en parcel
i Hammer Bakker. Hermed var grunden lagt til den ambitiøse plan at samle jorden i Hammer Bakker og skabe et kulturlandskab efter
egne ideer og idealer.
Anders Olesen opførte en statelig villa - Møgelbjerg - i Hammer
Bakker hvor han flyttede ind i 1900 sammen med en søster, Johanne
Olesen, der førte hus for ham.
I Anders Olesens Hammer Bakker skulle der plantes og bygges.
Det blev til møller, gårde og huse. Kronen på værket var Vodskov kirke, der blev indviet i 1909. I dette univers voksede en lille kunstnerkoloni frem.

Hammer Bakker. Læsødal med Kikkenborg Bakke og udsigt til villa
Møgetbjerg
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Det var husmandskunstnere. Sådan kaldte maleren Renal Bache den
kunstnerkoloni, der trivedes i Hammer Bakker godt og vel tre årtier
op i 1900 årene. Kvaliteten var på ingen måde ringere end hos de
guldalderkunstnere, vi forbinder med Skagen. Forskellen går udelukkende på det ydre. Det er karakteristisk at sammenligne champagneflaskerne på det opstemte "Hip hip hurra" af P. S. Krøyer med den
stilfærdige livsførelse hos kunstnerne i Hammer Bakker. Det passer
godt med livsstilen hos Anders Olesen, der var den oprindelige forudsætning for kunstnerkoloniens opståen.
Marianne Vige, gift med maleren Jens Vige, var datter af højskoleforstander Niels Christian Nielsen, Brønderslev Højskole, hvor Anders
Oleseri læste sig op til deu :~-~r~iiruiu~rebamen, uer måske var der
mest betydningsfulde skel i hans tilværelse. Olesen bevarede fOl·bindelsen med sin gamle højskole og dens forstander - og den lille Marianne, der var tre år, da han drog til storbyen for at blive "examineret
jurist".
Vi har lært at tage Thomas Olesen Løkkens nøgleroman "Sagfører
Sigers let", med den største skepsis, fordi han ind imellem sviner sin
gamle velynder så groft til. Men lad os så for en gang skyld fæste lid
til Olesen Løkkens ord om fru Vige (i romanen fru Dige) og hendes
forhold til sagføreren og hermed til hele kunstnerkolonien i bakkerne. Olesen Løkken kendte ægteparret Vige og deres omgivelser særdeles godt. Hvis der havde været mindste hold i snakken om, at der
bestod et kærlighedsforhold mellem sagføreren og den smukke og
statelige frue, og at det prægede Olesens dispositioner og hele tilværelse, ville Olesen Løkken ikke have holdt sig tilbage. Han var ikke
sart, når det gjaldt sagføreren.
I romanen lader han fru Dige fortælle: "Der er vel ingen af jer, der ved
at Herren til Ejarum Bakker har været meget indtaget i mig, da jeg var
tre Aar gammel. Da kom han nemlig i mit Hjem. Fars Højskole gik den
Gang for fuld Drift. Far var en Slider. Foruden Højskoleundervisningen, der tog næsten alle Dagens Timer, havde han et lille Hold, han
fø1te op til Præliminæreksamen.
Hans Christian (altså Anders Olesen) kom som ung, fremadstræbende Bondeknøs til og blev optaget i vo1t Hjem. Naar han sled
med Lektierne, viste Mor ham tit ind i Sovekammeret. Her var Ro. Det
var underforstaaet, at han skulle holde Øje med mig i Vuggen. Han
har vugget mig i mange halve Timer, til jeg sov eller blev vred og
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skreg, saa han maatte tage mig op for at faa Ro til Læsningen med mig
i Armen.
Voldborg Cvi gætter med god gnmd på Skjoldborg) ler og ser paa
den smukke fru Dige. - Hvis du har været lige saa køn den Gang som
nu, har han nok været forelsket i dig! Fru Dige smiler selvbevidst. Jeg husker kun, at Sigerslet var meget venlig imod mig - og meget
genert - langt op i Aarene. Selv da han var tredive og jeg en voksen
Pige, syntes jeg, han var genert".
Fru Dige fortæller videre, hvor svært det er at komme på nært hold
af sagføreren. "Han lukker sig inde, men han behøver ikke at skjule
sig under paaskud, som vi andre gør, han er sin egen, sin ukrænkelige sig selv, men aaben og venlig, naar en sag skal fremmes - som han
synes, den skal fremmes".
Denne vinkel på historien er tankevækkende, når man konstaterer
optakten til det, der blev kunstnerkolonien i bakkerne - nemlig at
samme fru Vige og hendes veninde, fru Resen Steenstrup, med hvem
hun drev en kunsthandel i København, rejste til Vodskov sammen
med deres mænd, formentlig forår eller sommer 1904. Vi kender ikke
det nøjagtige tidspunkt eller baggrunden for besøget - om sagføreren
har inviteret, eller om fru Vige havde fået lyst til at hilse på sin gamle ven fra barne- og ungdomsårene.
I dag kan vi se et stort lindetræ, hvor den gamle skole i Vodskov
lå. Træet stod der også den gang, og i huset under lindens skygge slog
nogle kunstnere sig ned om sommeren fra 1904 til 1910. Det var først
og fremmest Jens Vige og hans kone Marianne. Det står klart, at kolonien var fru Viges værk. Under hendes omsorgsfulde og virksomme
hænder groede kolonien op og fik sin helt særlige karakter. Flere af
kunstnerne: Maleren Johan Christoffer Schlichtkrull samt billedhuggerne Jens Lund og Niels Hansen Jacobsen blev bofaste, og ægteparret Vige fik egen sommerbolig. Blandt de første var endvidere Niels
Bjerre og Thøger Larsen. Senere kom Resen Steenstrup, Rud Petersen,
Axel P. Jensen og endnu flere. De var malere alle - bortset fra de to
billedhuggere og digteren Thøger Larsen.
Anders Olesen havde fra starten tæt forbindelse med disse kunstnere. Han var overmåde interesseret i deres produktion, han formidlede i mange tilfælde deres boliger, enten ved salg eller udleje til priser, vi må kalde yderst rimelige. Eller han lånte dem penge, når de
havde brug for det. Også det gik yderst rimeligt for sig. Han forærede

9

aldrig penge væk, men en af de hypppige lånere var samme Thomas
Olesen Løkken, der satte ham det onde minde. Hvordan de lånetransaktioner ellers fungerede kan forekomme både kuriøst og gådefuldt. Ved sagførerens død i 1929 havde Olesen Løkken 1.000 kr. til
gode hos sin velgører, og de faldt selvfølgelig prompte.
De største beløb mellem sagføreren og kunstnerne repræsenterede
de køb, han foretog af deres produktioner eller de opgaver, han stillede dem i sine kære bakker. Om det ikke var med bagtanke? Jo,
bestemt. Sagføreren satte sig minder, der blev både set og omtalt vidt
og bredt. De står der stadig, men hvor mange husker i dag, at de blev
sat af sagføreren?
H v au angår [ru Vige ug ali ueL, efLeniuen har hafr så u·avir meå, har
der i hvert fald bestået et venskabsforhold mellem hende og sagføreren. Efter Jens Viges alt for tidlige død (1912) vendte hun gang på
gang tilbage til Vodskov, og omkring 1915 købte hun ved sagførerens
mellemkomst som sommerbolig husmandsstedet Skovhuset på den
nordvestlige side af Stormosen.
Hvad der rørte sig af følelser i den inkarnerede pebersvend og selvtilstrækkelige hersker over bakkerne, ved vi intet om. Når folk ikke
taler eller skriver om det, markerer de tydeligt, at det ikke kommer
andre ved. Men når vi skal prøve at forstå noget af den tilknappede
personlighed, der sjældent gav udtlyk for andre følelser end vrede og

Marianne Viges sommerbolig.
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irritation, er det godt at vide, at han nærede varme følelser i hvert fald
for fru Vige, som han næppe nogensinde kom nærmere end hvad det
formelle og, efter hans opfattelse, fuldstændigt respektable bød.
Det er stærke personligheder, der rykker ind som de første i 1904.
Blandt dem, man først får øje på, er den unge maler Niels Larsen
Stevns. Han gjorde sig gældende, men anonymt, som Joakim Skovgaards "sikreste medarbejder" ved tilblivelsen af de berømte kalkmalerier i Viborg Domkirke. Dette samarbejde stod på fra 1888 til 1907
og var altså i kraft, da Larsen Stevns slog sig ned i Hammer Bakker
1904. Men allerede da var han begyndt at udfolde sig som maler med
motiver, fOltrinsvis i den religiøse genre med forkærlighed for kalkmaleriet.
Bondesønnen Larsen Stevns havde sit udgangspunkt i den grundtvigske folkehøjskole. Arkitekt P.V. Jensen Klint holdt foredrag på Vallekilde Højskole, hvor Niels var elev. Han blev så begejstret, ved den
lejlighed, at han besluttede at ville være kunstner.
Olesen var bondesønnen, der havde sit grundtvigske udgangspunkt
på Brønderslev Højskole. Det er ikke svært at forstå, at Larsen Stevns
og Anders Olesen havde forudsætninger for at kunne forstå hinanden
og arbejde sammen. Det var en stærk treklang. Den tredie var samme
Jensen Klint, som byggede Vodskov kirke på Olesens bestilling, og
som senere skabte Grundtvigskirken i København. Det var samarbejde i flere dimensioner- og med hensyn til Olesen og Jensen Klint et
overordentligt problematisk samarbejde.

Altertavlen i Vrensted kirke.

Foto: Hakon Wormslev.
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Blandt de opgaver, Larsen Stevns fik af sagføreren, var et alterbillede til kirken i hans fødeby Vrensted i forbindelse med omfattende
istandsættelser, som Anders Olesen havde bekostet og delvist disponeret som kirketiendeejer. Det var i 1917.
Larsen Stevns har selv fortalt, at sagføreren dikterede altertavlens
motiv. Det er påstået af folk, der mente at kende sagføreren godt, at
han var aldeles irreligiøs. Ikke desto mindre bad han Larsen Stevns om
at male Kristi natlige samtale med farisæeren Nikodemus. Den handler om lyset, der kommer til mørket. Så enkelt og så centralt i det kristne budskab.
Det er en af de meget fortællende detaljer, vi får om sagførerens per.soniighed og menneskelig baggrund. Han beder Larsen Stevns om at
male det natlige møde i Emrnaus. De har talt meget om det motiv, der
sætter Larsen Stevns i gang med noget, der skal blive banebrydende
for hans fremtid som en af landets største på sit felt. Sagførerens usynlige aftryk er aldrig omtalt, og han har bestemt ikke ønsket det, men
det er godt at have med i erindringen, når vi beskæftiger os med alle
udsagnene om hans afmålthed og kynisme.
I forbindelse med alterudsmykningen udførte Larsen Stevns et
maleri af selve kirken. I dag hænger billedet på Nordjyllands Kunst-

Vodskov kirke var Jensen Klints første kirke. Stærke træk i tårnet går
igen i Grundtvigskirken i Købenbavn
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museum, hvor et mere repræsentativt værk fra Larsen Stevns' hånd
også har plads, det tidligere nævnte "Marias salving af Christi fødder".
En tidligere altertavle, sagføreren bestilte, var til Vodskov kirke. Han
bad maleren Rud Petersen udføre billedet til minde om den afdøde
bror Christopher. Christopher Olesen (1868-1903) var landinspektør
med forretning i Aalborg. De to brødre var tæt knyttet til hinanden Anders, den mørke, alvorlige altid fornuftige storebror og Christopher
- den livsglade lillebror med det lyse sind ..
Renal Bache skriver i sin kunsthistorie "Malere i Aalborg fra 1850":
"... Alterbilledets motiv er Christoforus, Kristus-bæreren. Lidt stivbenet
i linierne, om end ganske velkomponeret. Mest interessant ved denne
udsmykning er de udkast, som ligger til grund for dem. For år tilbage
præsenterede billedhuggeren William Jessen mig for dem. De lå helt
ubeskyttede i et rum i kirketårnet: Store lyse akvarelkartoner, helt
anderledes dristige og koloristisk spændstige end det færdige arbejde.
I parentes bemærket usignerede, men i betragtning af, at Larsen
Stevns opholdt sig i Vodskov på den tid, er den tanke nærliggende, at
han har haft mere end en finger med i spillet. I så fald er det beklageligt, at det ikke blev denne mester i rumdekoration, der fuldførte
opgaven".
Det har Renal Bache utvivlsomt ret i, men det er nu ikke i smug,

Vodskov kirke korrundingen.

Foto: Hakon Wormslev.
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Rud Petersen gjorde brug af Larsen Stevns. Han blev omhyggeligt
nævnt som malerens medarbejder, da kirken blev indviet.
Samme William Jessen, der var en af de bedste kendere af kunstnerne i Hammer Bakker, fortæller om Larsen Stevns: "Han var en uhyre beskeden, jævn og flittig maler, der hver ny dag tog malergrejet på
ryggen og opsøgte det udvalgte motiv. Han arbejdede i lange perioder på det samme lærred. Sad tålmodigt og blandede farven på sin
palet for så med en rask bevægelse at sætte et par hastige strøg på
lærredet. Tilbage igen til den omhyggelige farveblanding, endnu et
par farvespor, om og om igen. Ved middagstid kom hans kone Anna
med madkurven. De spiste, og Larsen Stevns fortsatte sit på en gang
sindige og årvågne arbejde... Fra Hammer Bakker har denne sent
muuHeue, men Jyul originale farvekun~Lner hjemuragL billeder, der
betegner det bedste, som er lavet her. Hans kunst er stor og stærk i
alle sammenhænge. En gang set, glemmer vi aldrig freskerne i H.C.
Andersens hus i Odense eller freskerne i Hjørring Kunstmuseum".
Jens Vige, udgået fra Kunstakademiet og Krøyers malerskole, var som
nævnt blandt de første kunstnere, der slog sig ned i bakkerne, og som
kom til at stå Anders Olesen nær. Vige malede et portræt af sagføreren året før sin død. I dag hænger maleriet i Nørresundby Bank, et
skarpt og vellignende studium af det beslutsomme menneske. Anders
Olesen brød sig ikke om det, sådan var indtrykket hos folk, der kendte både sagføreren og Jens Vige. Det var vist nøget med øjnene, noget
lumsk, der bød sagføreren imod. Men vi kender ingen, der har hørt

Anders Olesen, malet af Vige .
Nørresundby Bank.
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fra sagførerens egen mund, hvad han mente om Jens Viges portræt.
Det kom op på væggen i sagførerens udsøgte billedsamling - men bag
et forhæng, hvis vi skal tro Olesen Løkken.
Efter de første års sommerophold til leje i den gamle skole købte
Jens Vige og hans kone ved sagførerens mellemkomst i 1910 et lille
hus i Gammel Vodskov, men de fik kun to år sammen inden Jens
Viges død.
Han var et stort talent, en usædvanlig kunstner i sin samtid, men
han vandt ikke megen forståelse i levende live. Alt, hvad han producerede, blev solgt, men til priser, der, også efter nutidens betalingsværdi, må betegnes som uforskammet små i betragtning af den placering, han vitterligt opnåede i sit korte liv. Et portræt af Viges bedstemor og et interiør fra Bjørnsholm var det eneste, fru Marianne Vige
havde tilbage efter sin mands død.
På Skagens Museum finder vi ham i et Michael Ancher portræt i den
berømte spisestue, der blev overført fra Brøndums Hotel. I samme
stue - museets klenodie - hænger Viges maleri: "Strikkende kone ved
sit barns seng", men ude i den store museumssamling har vi det maleri, som han efterlod i bakkerne.
Vige hørte altså hjemme også hos "guldaldermalerne" på Skagen,
men var selv en fuldgyldig repræsentant for "husmandskunstnerne" i
Hammer Bakker - af samme sind som sagføreren. Vige hadede prangende skønhed og luksus. Hans farver var dæmpede, altid uden sol,
men af en fåmælt ægthed, der talte stærkt. Sådan blev han bedømt og dernæst glemt. Først efter 30 år - i 1943 - åbnede en udstilling i

jens Viges gravsten på
Garnisons kirkegård
i København - gjort med
Hansen ]ae obsens
umiskendelige slag.
Til venstre Marianne
Viges sten.
Foto: Privateje.
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København øjnene hos den nye generation. Da var fm Marianne Vige
en gammel dame i København, endnu med bedstemorportrættet fra
bakkerne i sin varetægt. På kirkegården havde hun et andet slidstærkt
minde om tiden i bakkerne. På gravstenen står kort og godt: Vige,
gjort med vennen Hansen Jacobsens umiskendelige slag.
Blandt Vige-familiens nære venner var også maleren Johan Christoffer
Schlichtkmll, der blev kunstneren med det længste ophold i bakkerne, fra 1918 til 1945. Også han var udgået fra Kunstakademiet og
Krøyers malerskole i København og var på sin løbebanes højeste, da
han og hans kone Marie, nærmest ved et tilfælde, slog sig ned i kunstnerkolonien.
Niels Hedin fonæller i sin bog om bakkerne, at det var i de tider,
da den endnu allesteds nærværende Schlichtkmll for en sommer boede på Birkelse for bl.a. at portrættere hofjægermesteren. Han og hans
kone var taget på en tur med et lille hesteforspændt køretøj, da de forvildede sig ind i Hammer Bakker. Ved en gunstig tilskikkelse havnede de i en af de ejendommelige dalfurer, terrænet er så rigt på. Fra
den dag hed denne fure Paradisdalen. Schlichtkmll og hans kone blev
på stedet enige om navnet. Så smuk og blid fandt de denne lokalitet.

].C. Schlicbtkrulls hus
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For enden af Paradisdalen lå et hus, tilhørende Emmer-Laurits, der
inden aften havde solgt det til Schlichtkrull. Ægteparret blev som sagt
i 27 år i bakkerne. I modsætning til de andre kunstnerhuse, er der
aldrig hæftet navn på dette -ud over det selvfølgelige, Emmer-Laurits'
hus.
Schlichtkrull og hans familie med kone og fem børn forblev i bakkerne efter at hele kunsteraktiviteten var stilnet af omkring 1930 - om
det så havde noget at gøre med, at sagføreren ikke var der mere, han
døde i 1929 - eller om det var tidens ugunst i det hele taget.
Ved en lykkelig tilskyndelse kunne Schlichtkrulls atelier fmtsætte
som værksted for udøvende billedkunst af høj kvalitet. Der skete det,
at arkitekt Jens Arne Villadsen, Vestbjerg, meldte sig som køber - i
konkurrence med den ansete møbelhandler og snedkermester, fru
Signe (aldrig kaldt andet end Titte) Lund, Aalborg. De blev enige om
at dele riget mellem sig, Emmer-Laurits hus til Titte Lund, atelieret til
Jens Arne Villadsen. Han giftede sig med den skotske maler Sheena
Page Villadsen, og siden de to i god forståelse har delt boet, har Sheena bygget et lille beboelseshus, og det, der var familiens sommerhus
i mange gode år, er fortsat Sheenas atelier med fortrinsvis naturalistisk
kunst, inspireret, helt i Olesens ånd, af det skotske højland - og Hammer Bakker.
Kunstnerkolonien gik som sagt i opløsning, men der blev et par stykker tilbage. Helt centralt en der flygtede fra tyskerne efter Schalburgtage (eller hvad det nu hed så tidligt som 1941) af hans bogtrykkeri i
København: Modstandsmanden, billedhuggeren og maleren William
Jessen. Vi kan tage hans nære ven med, lægen og forfatteren Erling
Fischer i Vodskov - og den nyeste i bakkerne, keramikeren Tove
Anderberg.
Jessen var konunet med som en selvfølge. Hans kone Alice var plejebarn af Marianne og Jens Vige, og Jessen blev nær ven af huset. Det
samme kom til at gælde hos Schlichtkrull i overensstenundse med,
hvad de to mænd stod for. Schlichtkrull var en traditionstro, nøgtern
maler, der afskyede alle de voldsomme effektvirkninger, der havde
buldret så lystigt i årevis.
William Jessen erklærer (kronik "Aalborg Stiftstidenpe" 21. november 1961) at Schlichtkrull måske var den kunstner, der stærkest og
mest trofast elskede Hammer Bakker. "Her har han i ca. 30 år med
kærlighed til den frie og ubundne natur malet de skønneste billeder.
I de sidste krigsår malede Schlichtkrull ikke mere, han sagde, at han
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].C. Schlichtkrulls jordefærd.

Foto: j. A . Kirkegaard.

ikke kunne skelne farverne. En aften i slutningen af april, få dage før
befrielsen, døde han i en alder af 79 år. Jeg husker den måneskinsaften i den mørke, lavloftede stue, da plantør Simon Nielsen og jeg lag18

de den gamle maler i kiste og bar ham op gennem gyvelen, op i atelieet på bakken. Inde fra Aalborg hørte vi dumpe drøn og flyveralarm
Dagen efter i det skønneste forårsvejr fulgte vi, en lille skare af folk
fra Hammer Bakker, Schlichtkrull til hans sidste hvilested på Hammer
kirkegård".
En digter (vi tillader os at skelne mellem digter og forfatter) gjorde sig
gældende blandt de bildende kunstnere i bakkerne. Det var Thøger
Larsen, en af de største naturlyrikere, vi har haft. Han kom samtidig
med Larsen Stevns i 1904 for at besøge husene ved det gamle lindetræ, hvor kunstnerne holdt til. Thøger Larsen, limfjordsdigteren fra
Lemvig, vendte tilbage år efter år. Naturen i bakkerne satte ham i gang
med nogle af de digte, der en gang var hvermands eje. "Danmark nu
blunder den lyse nat" er blandt de udødelige. Den er fra 1914, og den
har sikkert intet med Hammer Bakker at gøre. Lad os alligevel glæde
os over, at dette har han i hvert fald også oplevet her:

Lærker, som hopped af æg i vår,
svinder i himlens stråler.
Tonerne ned med lyset gå1~
samme sang som i tusind år.
Thøger Larsen blev i perioder et med Hammer Bakker. Da sagføreren
planlagde bogværket om bakkerne, bad han Thøger Larsen om at
skrive en digtcyklus som optakt til bogen.
Han blev indlogeret hos sagføreren i to perioder og var i bakkerne
de fleste af de vågne timer. Resultatet blev det forventede, en cyklus
på fem digte.
Der var årelange problemer med bogen om Hammer Bakker, inden
provisor Niels Hedin omsider kom til og realiserede projektet. Der er
ikke klarhed over, hvorfor Thøger Larsens digtcyklus ikke blev
anvendt i sin fulde udstrækning, de passede i hvert fald ikke stilisten
Hedin. Han strøg to af dem og Thøger Larsens titel: "Hammer Bakker.
En Digtcyklus". Det er svært at forstå i dag, når man oplever kvaliteten i det udeladte, der ikke fandt nåde.
I korrespondancen mellem sagføreren og Niels Hedin, hvor Anders
Olesen bestandig gør sig gældende med hensyn til bogens udformning, skriver Hedin 22. april 1929, altså otte måneder inden sagførerens død:
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"Jeg har nu taget Kopi af Digtene. Det var dog en masse overvældende Lyrik. Jeg troede ikke, der var saa meget, og jeg føler mig komplet reduceret lige overfor saa megen Rim-Veltalenhed. Et Gode for
min Fremstilling er det - om Th. L. og jeg skal staa i Tøjr sammen - at
salig Thøger ikke paa noget Bundt lægger for Dagen, at han besidder
reelt Kendskab til eller Forstaaelse af Hammer Bakker. Hans Fremstilling er almen, helst - synes det mig - vil han gøre Hammer Bakker til
en Filial af "Heden" (Aakjær-maner) eller til en Ræbild Park No. 2. Vor
Herre bevares!"
Vi kender ikke sagførerens reaktion på Hedins behandling af datidens vel nok mest betydelige natur-lyriker, men Hedin fik i hvert fald
sin vilje.
Vrede eller kulde mellem Thøger Larsen og sagføreren er aldrig dokumenteret. Hvad angår hans digtcyklus om Hammer Bakker må det
med, at den blev udgivet i sin fulde udstrækning af Nørresundby Bibliotek ved 50 års jubilæet 1968.
Thøger Larsen tegnede også, men ikke nær så godt, som han digtede. Et tredie stort engagement var astronomien. Hjemme i Lemvig
havde han et imponerende observatorium. Husmandssønnen, der
blev i Lemvig, verdensmanden, der rejste ud i rummet.
Billedhuggeren William Jessen huskede, at han i fru Viges brændehus fandt et planetarium fra Thøger Larsens hånd. Sirligt havde han
rekonstrueret solsystemets bevægelige håndgribelighed. Han digtede
også om det: 'jeg står i dag på stjernens hvælv ... "
Der var en anden slags Thøger, og ham kendte de godt i bakkerne
- her fra 1905 et af hans yndlingsrim i den lette genre:

På Mars har man forhen troet,
at jorden vist var beboet.
Det skøn har man dog måtte forlade
med den motivering - ak og ve:
at der på dens overflade
var intet fornuftigt at se.
Nede på Skovvejen til Hammer Bakker har vi stadig et minde i granit
om den lyriske astronom. Omkring 1926 lånte han Hansen Jacobsens
mejsel og huggede i granitkævlen stjernebilledet Karlsvognen.
Og så kan vi da ikke sige Thøger Larsen og Hammer Bakker uden
at huske, hvad han så fra toppen af Møgelbjerg:
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Stjernebilledet Karlsvognen
jacabsens mejsel.
Ud fra Hammer Bakker
ses den lyse Limfjord
Barn af Vesterhavet
og af Kattegattet.
Hammer Bakkm-s Højder
hegnet af lune Kedle1~
som et Maanelandskab,
lyng -og løvbevokset.

Maleren Niels Bjerre ankom sammen med Thøger Larsen. De var to
uadskillelige venner, Bjerre fra gården Nedrelund i nærheden af
Bovbjerg, Thøger Larsen som sagt fra Lemvig, to hjemmefødinge, der
aldrig slap den tætte forbindelse med deres hjemegn og dens natur.
Bjerre var af bondevæsen, stilfærdig og urokkelig. Han passede
udmærket i bakkerne, og bondesønnen Olesen syntes om ham og
hans kunst. Det kunne man se på væggene i Møgelbjerg. Han passede også i bakkerne, fordi han var af den skole, som flere af malerne
delte med ham: Akademiet og Krøyers malerskole.
Bjerre var en betydelig natur- og interiørmaler. Vi gierruner ikke
hans "Bønnemøde på Harboøre" fra Indre Missions store vækkelses-
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og frelsestid på Vestkysten. Han var et tungsindigt menneske, samtidig lidt af en hugaf og "skrap i kæften". Der gik skrøner om de svireture, Thøger Larsen og Niels Bjerre havde hærget hinanden med i de
unge dage. Thøger Larsen slap den underholdende uskik og blev
afholdsmand efter indgåelsen af sit ægteskab med Thyra Paludan og
var det livet ud. Bjerre, altid på farten, tog det mere afslappet. Hans
kuffert mmmede , hvad han havde bmg for i livet.
Der er et morsomt maleri fra Bovbjerg, som kunstneren har kaldt
"Jyllandsbevægelsen". Det er malet af Niels Bjerres fætter, Kristen Bjerre, der blev kromand og byggede det berømte og meget sammenrodede badehotel på Bovbjerg. Kristen Bjerre maler, hvad man den gang
spøgende kaldte Jyllandsbevægelsen: Jeppe Aakjær er på vej op i en
ch;:-uabanc, l1vur allereJe :;iuuer Thøger Larsen, Niels Bjerre, Johan
Skjoldborg og maleren selv, beskedent skildret som kusken. Det er
betegnende for satrune jyllandsbevægelse hvor mange af de afbildede, der havde at gøre med Hammer Bakker.
Den almindelige forestilling om billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen er den fabulerende og mystiske mand med de mange kanter - og
så husker vi hans berømte springvand med trolden, der vejrer menneskekød. Det er ikke rart at være kristen under den lumske og onde
personage med den knortede hånd og kæppen på enden.
I det hele taget var Hansen Jacobsen glad for springvand. Han kom
år efter år i Hammer Bakker og var i tæt forbindelse med sagføreren.
Han udførte et rigtigt Hansen Jacobsen-springvand - i dag betegnet
som et af billedhuggerens hovedværker - foran sagførerens villa
Møgelbjerg. Det var en havfme-skulptur, men vi kan kigge langt efter
den lyriske turist-havfme. Sådan en kendte Hansen Jacobsen ikke.
Hende her ligger på en klippe, et grotesk og gotisk fabelvæsen med
ører, der mere ligner gæller, fordrejede skuldre og malplacerede bryster. Til hver side glider hendes små lige så groteske formede unger.
Vi ved ikke, hvad sagføreren og søster Hanne syntes om havfmen
og hendes afkom. Et samtidigt fotografi i Hammer Bakker-bogen viser
den besynderlige omstændighed, at Hansen Jacobsens kunstværk foran Møgelbjerg er pakket så gmndigt ind i kæmpemæssige marksten,
at man næppe kan få øje på alt det groteske. Kampesten var i øvrigt
et af udtrykkene for den samlermani, der kendetegnede sagføreren.
Han kunne aldrig få nok.
Der blev flyttet grundigt på både trold og havfme. Btygger Carl Jacob-
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Hansen jacabsens springvand fra Møgetbjerg med den groteske havfrue og hendes groteske afkom, gemejst i Bække nordfor Vejen.
Foto: Hakon Wormslev.
sen bekostede en bronzeversion af trolde-skulpturen og tilbød den til
Jesuskirken i København, men præsten og menighedsrådet frabad sig
gaven. Btyggeren beholdt sin trold og lod den opstille i Glyptotekets
have. En anden bronzeversion blev efter krigen anbragt i vandkunsten
foran Hansen Jacobsens musetun i fødebyen.
Efter Anders Olesens død solgte dødsboet villaen til åndssvageanstalten, der gjorde den til overlægebolig og børneafdeling. Der var
ikke plads til havfrue-springvandet, og Vejen kommune fik igen tilbuddet, men sagde nej tak. Bække, en lille by en snes kilometer nord
for Vejen, ville gerne, og i dag stråler sagførerens springvand i det
kommunale skovanlæg.
Hansen Jacobsen kom ligesom Schlichtkrull til bakkerne i forbindelse
med en opgave i nabolaget. "Jeg er for Tiden på Gaarden Langbolt
(en hah· snes kilometer ,·est for bakkerne) i Færd med at lægge sidste Haancl paa Ahlmanns monument i fri Luft", skrev han til Jeppe
Aakjær, "men jeg gaar jo og skjærer Tænder, for hveranclen Dag regner det". Monumentet blev afsløret sommeren 1917 og står stadig ved
indkørslen til Langholt. Det er umiddelbart herefter, billedhuggeren
har slået sig ned i bakkerne. Hos sagføreren lejede han det lille bondehus, Højhuset - der hed sådan, fordi det lå på en høj.
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Hansen-jacobsens atelier og sommerbolig "Højhuset" i Hammer Bakker.

Det er et tidsbillede både af armoden i bakkerne og af Olesen selv,
hvordan det gik til med det ejerskifte: Højhuset kom på tvangsauktion i februar 1912 efter begæring af Husmandskreditforeningen i Aalborg. Den højestbydende fik huset og jorden for 680 kr. Ejendomsskylden var 1.200 kr. Året efter transporterede den nye ejer sin ret til
ejendommen til sagføreren mod, at han avettog bl.a. den påhvilende
gæld på 500 kr. til husmandskreditforeningen.
Den hidtidige nu forarmede ejer blev boende, stadig for en månedlig leje af 30 kr. Godt et halvt år efter blev han sagt op af Olesen og
skulle flytte til maj. Men han og familien fik alligevel lov til at blive
boende. Året efter skrev sagføreren ny lejekontrakt til samme leje og
med et halvt års opsigelse.
Der gik tre år, og så faldt hammeren. Lejeren og familien skulle ud
til november 1917 på grund af en ubetydelig restance. 24. oktober fik
familiefaderen opsigelsen forkyndt af to stævningsmænd, og kort efter
udlejede sagføreren Højhuset til Hansen Jacobsen, der ved siden af
byggede sit pyramidehus af et atelier, stråtækt selvfølgelig. Sagføreren
så nødigt andet, men sørgede til gengæld for udsøgte kvaliteter. Det
er en lang historie om et lille hus. Den fortæller mere om sagføreren
end om huset.
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Der har boet endnu en berømthed i Højhuset - om end for en kort
stund. Det var Marie Bregendahl, Jeppe Aakjærs første kone, begge
nære venner af Hansen Jacobsen. Hun flyttede som gæst ind i Højhuset august 1926 for at få ro til at skrive en julefortælling, mens Hansen Jacobsen var engageret andet sted. Der er brev fra Hansen Jacobsen 4. september med forsikringer om, at hun endelig må fyre med alt
det brænde, hun har brug for. "De må sandelig ikke sidde og fryse
med pennen i hånden. Der er jo ensomt deroppe, men der er en
arbejdsfred og en udsigt så skjøn som ikke så mange steder i Danmark".
Bemærk, at billedhuggeren i 1926 skriver, hvad vi i dag kalder
moderne retskrivning, men hvad med udsigten? Den har sagførerens
beplantninger spoleret for længe siden. "Fantasien af Fantasiløshed",
som billedhuggeren Jens Lund senere skrev om sagførerens "kedsommelige grantræer".
Der er et vedmodigt efterspil. Efter sagførerens død i december
1929, vil Hansen Jacobsen gerne erhverve Højhuset med tilhørende
jord. Han har en buste af Anders Olesen, udført et år før dødsfaldet,
og den vil han tilbyde som betaling for de 600 kr., huset nu er sat til.
Men arvingerne betakker sig. De har problemer nok oven på den
pinagtige skattesag og vil hellere se rede penge. Busten står i dag på
museet i Vejen.

"Karlsbjergbakkerne i ajtendis. Malet af].C Schlichtkrull1924.
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Hansen Jacobsen var en oprører mod traditionen. Den gang og flere
generationer efter var det simpelthen en vanskæbne for en billedhugger at være født efter Berthel Th01valdsen. "Hansen Jacobsen udstraaler en Protest mod Plastikens gamle Guder, som Thorvaldsen havde
sat i Højsædet. Imod Sydens olympiske Herskervælde har han rejst sig
som Forkæmper for en ganske anderledes udpræget nordisk Race og
uanset denne Holdning for en fornyet og forfriskende Portrætfornemmelse". Sådan skrev Sophus Michaelis 1920.
Kunsthistorikeren Niels Th. Mortensen giver busten af Anders Olesen denne karakteristik i sin bog om Hansen Jacobsen, (1945): "En
anden klog Buste er "Sagfører Olesen" fra 1928. Han synes efter Portrættet at dømme at have været en Personlighed af Format, men ogsaa af en nogeL ubesremmelig Karakrer. Der er i lviundens Linjer en
Fasthed, der kan tydes som Bmtalitet, og i Pandens Form en Storhed,
der modarbejdes af Trækkene omkring Øjnene. I øvrigt skyldes noget
af den ujævnhed, der præger Karakteristikken, her nok Kunstnerens
formelle Usikkerhed - se, hvor dilettantisk Panden er gjort"!
Da der skulle rejses mindesten over sagførerens grav på Vrensted
kirkegård, var det en selvfølge, at Hansen Jacobsen meldte sig til den-
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Anders Olesens gravsten ved Vrensted kirkes sydmur udfø11 af Hansen
Jacobsen. Ældre fotografi.
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ne opgave. Han satte altid symboler på sine mindesten. På Anders
Olesens blev det den flittige samlers bikube og de drivende skyer over
granplantagen.
Det er uoverkommeligt at nævne alle kunstnere med løsere tilknytning til bakkerne. Blot endnu et par små glimt, der fortæller noget om
alsidigheden.
Johan Skjoldborg boede i sommeren 1906 i Himmelbostedet nær
Raltingshuset i bakkerne. "I flere af sine fortællinger beskæftiger han
sig med den almue, der boede i de hengemte bakkeegne - også det
rene røverpak Men her i Himmelbostedet under Møgetbjergets sydlige skråning fuldendte han sit manuskript til kærlighedshistorien om
pigen Sara", fortæller forfatteren August F. Schmidt.
Så var der en ung og aldeles ukendt maler, Asger Jørgensen, der
sidst i 1940'erne holdt til hos maleren Tage Mellerup i Uggerhalne.
Mellerups lillebror syntes, at alt dette malen måtte kunne omsættes i
håndgribelige værdier og tingede så længe med købmand Johansen i
Uggerhalne, at han fik en kasse flødeboller for to af de kunstværker,
malt på pap fra en kasse vaskepulver, som storebror havde stående
blandt meget andet rod. Det var faktisk et par nydelige billeder. Nogle år senere kom Erling Fischer ind for at låne telefonen og fik øje på
maleriet på købmandens kontor. Erling Fischer viste stor interesse for
det - så stor, at købmanden afslog en handel, men sendte billederne
- det ene fra kontoret, det andet på sønnens loftsværelse til Bruun
Rasmussens auktioner. Det gik stlygende, købmanden kunne købe sig
en folkevogn for det største af billederne. Det andet solgte sønnen for
3.500 kr.
Det var nemlig gået sådan, at den ukendte Asger Jørgensen havde
skiftet navn til Asger Jorn - og en god maler var han under alle omstændigheder. Det hører med til historien, at Erling Fischer ved et
senere besøg i butikken kiggede vemodigt på den bare plet på
væggen, hvor maleriet havde hængt. "Jeg så det billede på en udstilling forleden, det var købt for 70.000 kr.", sagde han.
En kasse flødeboller var ingen stor pris, men det kreperede alligevel købmanden, at han ikke havde set sig bedre for.
Sådan går det også med kunsten fra bakkerne. Det er købmand
Johansens datter, Jytte Hansen, der foltæller historien.
Det skal ikke være de sidste ord om kunstnerne i Hammer Bakker.
William Jessen skrev i den omtalte Aalborg Stiftstidende-kronik 21.
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november 1965 - smukt, men lidt kryptisk, og det kan der jo også
være god mening i:
"Og selv om man står ved en korsvej - på et hjørne, kan man i dag
ikke lade være med i ærbødighed at tænke på alle disse mennesker,
der har levet i og ved Hammer Bakker gennem kun 50 år - mennesker, der gør levet og ulevet liv til mere end liv".

Ovenstående artikel er et uddrag af bogen:
SAGFØREREN. Konge af Hammer Bakker - en biografi af Ole Bergh.
Sundby Samlingerne, 1998.

28

En bonde blev herremand
på Hvanstrup
Af Hans Gjedsted
Normalt forbinder man ejerforholdene på herregårde og større godser med adelige personer. Der findes dog flere eksempler, der viser
det modsatte. Gik det dårligt med økonomien, kunne den næste ejer
i rækken udmærket være af borgerlig herkomst eller en driftig person
fra bøndernes rækker, som var i stand til at overtage godset.
Det følgende er ikke et forsøg på at skrive Hvanstrups historie. Her
fokuseres hovedsagelig på en periode, hvor godset overgik til en ejer,
som ikke var af adelig herkomst, og på hvorledes han bid for bid
efterhånden kunne tilegne sig alt - og kalde sig herremand. Undersøgelsen omfatter derfor kun lidt om ejerforholdene fra ca. 1643 og
op til 1719, og ejernes herkomst, deres baggrund og kvalifikationer
eller mangel på samme. Med hensyn til såvel stuehuset som avlsbygningernes størrelse, indretning og indbyrdes placering, er der benyttet kilder som kun er 150 - 200 år gamle. Det er desværre småt med
relevante kilder. I lighed med de fleste andre herregårde, er der intet
godsarkiv bevaret for Hvanstrup, og det har derfor kun været muligt
at benytte oplysninger fra mere sekundære kilder, hovedsagelig tingbøger, matrikler, skøde - og panteprotokoller, brandforsikringer etc.
Herregården Hvanstrup i den nordlige udkant af Farsø sogn har
gennem tiderne haft mange forskellige ejerskift på relativt kort tid.
Hvor årsagen skal søges, er ikke så enkelt at pege på. Nogle købte
måske godset med tanke for et hurtigt salg, eller overtog det nødtvunget som pant for en større gæld. Andre ejere manglede slet og
ret tilstrækkelig kendskab til at drive gården, både med hensyn til
godsets eget landbrug, og ikke mindst evnen til samtidig at administrere og få mest muligt ud af de underliggende fæstegårde . Så var
der, som i det følgende, også nogen der giftede sig til gården, hvilket
bestemt heller ikke var en garanti for at driften kunne give det fornødne overskud.

Ejerforhold
Før 1643 var Helligåndsklosteret i Aalborg ejer af godset Hvanstrup.
Ved et mageskifte med en del andet strøgods blev gården og de til-
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hørende fæstegårde overtaget af Valdemar Lykke på Grinderslev Kloster i Salling. Han tog dog ikke selv fast bopæl på Hvanstrup, men
hans far Iver Lykke Eriksen, til Eskær, boede på gården frem til sin
død 1652. Derefter solgte Valdemar Lykke i 1653 godset til sin søster
Helvig Iversdatter Lykke. Gårdens hartkorn nævnes da med 24 tdr.
Helvig Lykke giftede sig ca. 8. febr. 1657 med Christen Munk til Mølgård i Haubro sogn, og omkring 1661 var de i hvert fald bosat på
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Hvanstrup. Ved deres ove1tagelse af godset var det også sat i hartkorn
til 24 tdr.
Ovenstående kort dækker den vestligste del af Himmerland. Hvanstrup ses nordligst i Farsø sogn, hvor også herredsgrænsen imellem
Gislum og Slet herred er markeret. Kun de hvide arealer omkring
landsbyerne var opdyrket (Kortet er lavet af G. N. Angelo i 1797)

Christen Munk
Der har eksisteret flere helt uafhængige adelsslægter med navnet
Munk. Christen Munk var ud af det man kalder "Vinranke - Munkene", hvilket tydeligt ses af slægtens segl og våbenskjold. Yderiigere
oplysninger om slægten er nøjere specifiseret i Adelsårbøgerne.

Vinranke
- munkentes
seglfra
Adelsårbogen.
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Christen Munk var født på herregården Mølgård i1 det vestligste hjørne af Haubro sogn. Han var søn af Søren Munk '6g Kirsten Nielsdatter Stygge. Moderen Kirsten Stygge, var da i sit andet ægteskab. Ved
vielsen til Søren Munk, var hun enke efter den henrettede Christoffer
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Rosenkrantz til Høgsbro (Rosenkrantz blev henrettet 23. el. 24. marts

1610).
Christen Munks' far Søren Munk døde 16. nov. 1666 og blev begravet 14 dec. i Haubro kirke. Mens han stod lig, nedbrændte Mølgård.
I dette ægteskab var der foruden Christen Munk, også pigerne Else,
Kirsten, Karen og Ellen. Christen Munk overtog sit fødehjem, mens
han endnu var ugift. I 1655 blev der holdt skifte efter moderen, og
Christen ove1tog gården mens faderen endnu var i live. I 1667 solgte
Christen Munk Mølgård til Claus Harboe til Slemstrup. Gården opgives da at være sat i hartkorn til 9 tdr. Claus Harboe måtte dog næsten
omgående slippe den igen til svogeren Anders Schønning som pant
for en større gæld. De nuværende bygninger på Mølgaard er opført i
bindingsværk i slutningen af 1700 årene.

Christen Munk og Helvig Lykke
Som nævnt var dette ægtepar viet ca. 8. febr. 1657. Og for at bruge
datidens måde at legitimere sig på, så kunne Christen Munk derefter
"Skrive sig til Hvanstrup", hvilket han i hvert fald gjorde fra 1661. At
han nogle år senere måtte nøjes med at "Skrive sig til Støttrupgård"
med sine 9 tdr. hartkorn, var nok ikke med hans gode vilje. I dette
ægteskab nævnes kun sønnen Laurids, og hvad der blev af ham,
vides ikke. I perioden 1657 til 1667 var Christen Munk således ejer af
både Mølgård og Hvanstrup.
Af mangel på kilder oplyses der ikke meget om Hvanstrup fra den
pågældende periode, men at Christen Munk bortforpagtede driften
ligger helt fast. I 1671 var forpagteren en mand ved navn Christen
Mikkelsen. Han var bosat i Hyllebjerg sogn, på en gård ved navn Boltrup. Hvornår forpagteren Christen Mikkelsen bosatte sig på Boltrup
er ikke klarlagt, men det var senere end 1664. Med hensyn til hans
ansættelsesforhold blev der i 1673 oprettet og tinglæst en en ny forpagtningskontrakt, som skulle gælde for de næste 8 år. Heraf ses, at
forpagtningsforholdet allerede havde stået på i flere år.

Christen Mikkelsen overtager Hvanstrup
Hvorledes Christen Munk administrerede driften af Hvanstrup med
tilhørende fæstegods, ved vi ikke meget om, men det var nok ingen
større succes. Det var ikke svært at se, hvor det bar hen for Christen
Munk og Helvig Lykke. Om der fra Christen Mikkelsens side fra starten af hans ansættelse på Hvanstrup var tale om en systematisk og
nøje planlagt overtagelse af godset, er svært at afgøre. Men efter-

hånden havde Christen Mikkelsen næsten ikke andre muligheder, og
han havde været dygtig til at få den nødvendige sikkerhed for alle
sine ydelser. Hvorfor der ikke blandt kreditorerne var nogen fra slægten Munk, er let at besvare, for i det store hele var adelstitlen blot
noget de smykkede sig med. De fleste af slægten var i bund og gnmd
lige så fattige som Christen Munk. Den af slægten, der boede nærmest, var enken Anna Munk i Fandrup. Den adelige Anna Munk var
født på Bandholm og datter af Jens Munk og Else Poulsdatter. Hun
havde været gift med Niels Munk på Haubrogaard, som var farbroder
til Christen Munk. Efter Niels Munks død, flyttede den adelige Anna
Munk til en gård i Fandrup. Men ulykkeligvis var hun ikke bedre stillet økonomisk end Christen Munk. Eksempelvis gik der næsten 27 år,
før hun fik betalt restgælden på sin mands begravelse, så her var
ingen hjælp at hente for Christen Munk.
Flere ting tyder på, at Christen Munk og Helvig Lykke aldrig rigtig
havde haft styr på deres økonomi. Han lånte penge af hvem, der nu
turde give ham et lån, og det var ikke bare hos andre af adelsstanden. I 1662 lånte han 200 rdl. hos rådmand Claus Sidenborg i Viborg,
hvor han måtte pantsætte 3 gårde i Ulstrup sogn. Her nævnes en gård
i Faderstru p, fæstet af Laurs Christensen, en gård i Schierup, fæstet af
Niels Christensen og en gård i Taudal, fæstet af Chr. Mortensen
(Viborg Landstings Sk og Pa. 1667 22. maj).
Fogden på Bonderup (det senere Lerkenfeld) Chr. Nielsen Basse,
som var bosat i en af Årup-gårdene syd for VognsiJd, havde også fået
lidt i klemme Den 3. maj 1673 mente Christen Basse, at det var på
tide at få indfriet sit tilgodehavende på 2 stk. 10 år gamle lån. Han
stævnede derfor Chresten Munk for Gislum Herredsting, hvor han
fremlagde de 2 gældsbreve et på 50 slette daler fra 18. jan. 1663 og
et fra 17. sept. 1663 på 16 slette daler. Ud over dette skyldte Chresten
Munk ham en hel del byg.
Med udgangspunkt i en retssag på Gislum herredsting 1671 14.
oktober, nedlagde Christen Mikkelsen et forbud, der i sin enkelthed
gik ud på, at nu måtte Christen Munk ikke mere opkræve skatter og
afgifter af de fæstegårde, som panthaverne, selvejer Mikkel Jensens
arvinger i Djørup, havde i pant for et lån. Her var bl.a. tale om skatter hos de 3 fæstebønderne Niels Laursen i Vandrup, Niels Sørensen
i Vandrup, og Morten Sørensen i Fandrup. Som søn af den nævnte
Mikkel Jensen, var Christen selv parthaver i sagen.
Året efter fandt Christen Mikkelsen det klogest at få tinglæst sine
egne og hans medarvingers fordringer i Hvanstrup. Det var den 17.
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august, 1672, hvor det blev indført i tingbogen, at han havde et
gældsbrev på et ikke betalt lån på 350 rdl. med pant i godsets fæstegårde, hvortil kom en hel del renter. En uge efter ses det, at Christen
Munk stadig forsøgte at inddrive landgilde hos de pantsatte fæstebønder, men hvis de allerede havde betalt til Chresten Mikkelsen, så
fik han nok ikke alverden ud af sine krav.
Christen Mikkelsen ville have ordnede forhold. Blev de pantsatte
bygninger på Hvanstrup ikke vedligeholdt, var det let for panthaverne at rejse en sag, og få herredstinget til at nedsætte et udvalg af sagkyndige, som skulle foretage et bygningssyn. I 1673 den 24 maj, fik
Christen Mikkelsen, sammen med en af de øvrige panthavere, nemlig Claus Pedersen, Skogesholm i Vensyssel, foretaget et bygningssyn
på HvanSt!-Llp. De 8 Sylb - ug vurueringsrnæml kom frem ril følgende resultat (stærkt normaliseret):

.... .. ...den 23 maj 1673, var vi på Hvanstrup, at besigtige og syne
Hvanstrup gårds brøstfældighed, eftersom vi var dertil af Herredstinget blevet udnævnt. Da først så vi at Rollingshuset (stuehuset) vaT ganske brøstfældig. De (18) bindinger mangleT tømmer og tag, lofter og gavle, kalk og ler og døre. Den vestre jorstuedø1~ den vestre stuedør, den øverste kammeTdør udi den store
stue, den stegasdør fra den store stue og til køkkenet, den dør fra
køkkenet og til brøggerset, og en halv-dør fra brøggerset og ud i
gården - disse befindes ganske jorhaujne og udøgtige. så at de
siøntes at disse ikke kunne forfærdiges for ringere end 50 slette
daler. Nok fandtes der i den store stue 3 vindue1~ og på den ene
er 7 ruder i støkker. Udi den liden stue er 2 vinduer, og udi den
vestre stue er der slet ingen vinduer.
Fæhuset som står vesten i gården som er 28 bindinger, de 16
med bjælker og de 12 med sylle1~ befindes ganskejorhaujnet og
brøstfældig på tømmer og tag, og døre. Gavlene af ler- så det ikke
kan forfærdiges ringere end 30 slette daler.
Den syndre lade som er 17 bindinger lang, har 2 gavle som er
ganske øde - som Lade ikke meget fordrefuen, og findes brøstfældig på tømmer, tag, ler, - og forn e (førnævnte) gavle kan ikke forlærdidges ringere end 18 slette daler. Nok så de en lade østen i
gården, på ? bindinger med 2 kuer (tilbygninger), som er for
nogen tid siden opsat afgammelt tømmer, uden nogle lægter som
er nye, og samme lade er nylig tækt, og på den søndre ende tækt
med lyng, den findes brøstfældig på lee1~ mangler mønning og 2
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porte og en halv-dø1~ den kan ikke fOlfærdiges J'ingere end 1 O
slette daler.
Det ajhjemblede de som et fuldt syn .... osv. vidnerede med
opragte fingre ... at de havde stævnet velbyrdige Christen Munk
og Fru Helvig Lykkefor dette syn.
Samme dag blev der til Gislum Herredsting indberettet et andet syn,
nemlig fra den 11. april. Det omhandlede gårdens marker, og hvor
meget gødning der var blevet brugt. Heri nævnes at det var Fru Helvig Lykke som sammen med Christen Mikkelsen ovetværede denne
uvildige vurdering og opmåling på godsets marker. Det er vel egentlig ikke så mærkeligt, for oprindelig havde hun købt Hvanstrup af
broderen Valdemar Lykke, og den var vel derfor tinglyst i hendes
navn. At 2 ægtefæller af adelsstanden igennem hele deres liv havde
en slags særeje, var ikke ualmindeligt. Ville man sælge sin gård eller
noget af jorden, var der helt faste regler for dette i Jydske Lov. Før
man solgte til fremmede, skulle man på tinge "Lovbyde jorden til sin
egen familie eller slægtninge". Da Helvig Lykke havde købt godset af
broderen, var det meget naturlig at han fik førstekøbsret Men var
familien ikke i stand til at tilbyde det, man ellers kunne få ved salg
til fremmede, måtte man frit sælge - når bare gården først var udbudt
på tingstedet.
Uden at gå i detaljer skal her blot nævnes, hvad den nævnte synsforretning konkluderede nemlig at der på 5 af gårdens agre var
udkørt 1042 læs gødning. Denne vurdering kan måske synes mærkelig med nutidens øjne, men en forringelse af jorden pga. manglende
gødning, svarede jo indirekte til en forringelse af Chresten Mikkelsens
pant.
I en retssag 13. oktober 1677, fremgår, at Christen Munks gæld til
Christen Mikkelsen steg støt med årene. Der forelå nu 2 tinglyste
gældsbreve. Det ene af størrelsen 489 rdl. (med renter) og det andet
på 70 rdl. Noget der afslører, at Christen Munk nok på et tidligt tidspunkt selv var klar over, at han så småt var ved at blive skubbet ud
af gården, er en bemærkning i forbindelse med den pant, han måtte
stille. Her hentydes til et par sætninger i den tekst der i 1677 benyttet i tingbogen , vedr. et lån fra 24 jan 1664:

..... kunnne Christen Mikkelsen, straxen anamme og tiltræde
Ejendommen, såfremt jeg eller mine arvinger ikke betaler til rette tider.....
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Disse gældsbreve havde Christen Mikkelsen for en sikkerheds skyld,
fået tinglyst ved Viborg Landsting 22. november 1676 og egentlig ikke
lagt et større pres for at få dem indfriet.
Det vil være for omfattende at nævne alle, som havde noget til
gode hos Christen Munk, men allerede 1671 havde forpagter Christen
Mikkelsen og hans far selvejerbonde Mikkel Jensen i Djørup, Bislev
sogn, lånt Christen Munk ret store beløb mod pant i såvel godset som
de underliggende fæstegårde. Da disse obligationer bl.a var medvirkende til, at Christen Mikkelsen senere blev ejer af Hvanstrup, må det
være på sin plads at nævne lidt om hans baggrund og herkomst.
Selvfølgelig skete der ting udenfor Farsø Sogn, som havde mere
eller mindre indflydelse på Hvanstrups økonomi. I 1661 indførte Frederik den III. Enevælden, efterfulgt af den nye kongelov 1665. Christian den V.s' tiltrædelse i 1670 ændrede på adskillige ting, dels forbedrede jordopmålinger, dels hans nye love "Danske Lov af 1683".
Den Skånske krig 1675- 79, krævede helt sikker også sit. Her tænkes
specielt på alle de tyngende ekstraskatter, som netop i sidste halvdel
af 1600 årene ramte såvel rig som fattig.
En ting ligger dog fast. Tingbøgerne udviser ikke på noget tidspunkt nogen tvivl om Christen Mikkelsens ærlighed, tværtimod blev
han af og til tildelt forskellige tillidshverv.
I 1678 den 6 april blev der fra herregården Bonderup (Lerkenfeld)
rejst en tilfældig sag om manglende indbetaling af tiende til Farsø kirke for en periode af 4-5 år. Det var ikke ualmindeligt, at netop afgifter til kirke, såsom tiende, penge til brød og vin, Set Hansoffer til
Degnen etc. kunne trække lidt ud. Retssagen havde sigte på såvel
Christen Mikkelsen på Hvanstrup, som den adelige (men fattige)
Anna Munk fra Haubro, der da sad på sit enkesæde i Pandrup. Med
hensyn til Anna Munk, som kun var ejer af et par mindre gårde, var
der ikke meget at gøre. Gårdene var bestemt ikke af en størrelse som
kunne påberåbe sig herregårdsstatus, så hun måtte pænt betale de
sidste 4 års tiende, som kirkeejeren Valdemar Daa på Bonderup
krævede. Det var iøvrigt samme Valdemar Daa, der eksperimenterede med at fremstille guld, hvorved han satte alt til.
Med hensyn til den samme anklage om manglende indbetalinger
til Farsø kirke mod forpagter Christen Mikkelsen var sagen en helt
anden. Man kan nu 300 år efter let se, at denne retssag var ret kærkommen for hans vedkommende og passede fint ind i hans langsigtede planer med Hvanstrup. Her fik han nemlig en mulighed for at
fremlægge og få tinglæst alt, hvad der fandtes af skriftelige aftaler

mellem ham og Christen Munk. Derfor havde han til Herredstinget
medbragt en pæn dynge værdifulde papirer, der bl.a. omfattede forpagtningskontrakten, kvitteringer, gældsbreve, betaling af familie- og
folkeskatter til Mariager Amt osv.
Sagen var første gang rejst 23. feb. 1678, og da der på dette tidspunkt ikke rigtig fra Valdemar Daas side var opbygget tilstrækkelige
beviser til en anklage, blev sagen udsat til 6 april samme år. Denne
retssag fylder 23 sider i tingbogen, og i det følgende skal derfor kun
fremdrages de mest betydningsfulde kendsgerninger.
Christen Mikkelsens (sidste nye) forpagtningskontrakt med Christen Munk er gengivet i sin fulde ordlyd. Den løber fra 1673 Jacobidag (25. juli) og 8 år frem. Kontrakten var dels bekræftet af Laurids
Munk, Haubrogård, og dels af Christen Mikkelsens broder Niels Mikkelsen på Øster Ogstrup ved Års. Christen Mikkelsen fremlagde desuden kvitteringer for betaling af forpagtningsafgifterne til Christen
Munk for samtlige år, som iøvrigt var opgivet til 40 rdl. pr. år. Ud over
dette havde han medbragt kvitteringer for den familieskat han selv
havde betalt, samt de øvrige afgifter til amtet. Dette blev desuden
bekræftet af Mariager Amts ridefoged Søren Thomsen Bregnholm
(bosat på Kællingtand), som i samme forbindelse underskrev de
fremlagte beviser.
Med hensyn til tiende, skatter og andre afgifter for en herregård,
var der dels tale om det såkaldte "Privilegeret Jord" og "U privilegeret
Jord". Desuden var der visse minimumskrav med hensyn til størrelse
og hartkorn, som skulle være opfyldt. Privilegeret Jord omfattede den
del af markerne, som herregården selv drev. Uprivilegeret Jord var
den del, der var udlagt til fæstegårdene. Her fremlagde Christen Mikkelsen desuden en dokumentation fra Valdemar Lykkes enke på
Grinderslev Fru Sophia Rids, som var underskrevet den 16. febr. 1677.
Heri bekræftes at da Valdemar Lykke købte Hvanstrup 1643, blev der
betalt "Rostjeneste" som for alle andre herregårde (Rostjeneste var en
afgift til militæret). Da hendes svigerinde Fru Helvig Lykke overtog
gården 20. jan 1656, blev der betalt 20 rdl. i Rostjeneste til hvert års
Snapsting, hvilket efter hendes kvitteringsbog også blev betalt i året
1659 (den 4. april) så vidt Fru Sophia Rids bekræftelse.
Formålet for Christen Mikkelsen var at bevise, at når man havde
betalt alle adlens faste ydelser såsom Rostjeneste o.l., så var man fritaget for andre skatter af herregårdens egen jord. Skønt det efter forpagtningskontrakten ikke tilkom Christen Mikkelsen at betale denne
afgift, kunne han fremlægge en kvittering for indbetalingen til Rostje37

nesten, med 40 tdr. korn 16. juni 1668. Dette var endnu et aktiv i hans
planer om at overtage godset. Desuden havde han til tingstedet på
Nyrup Hede (Gislum Herredsting), medbragt en hel del vidner. Det
var folk som gennem årene havde haft tilknytning til Hvanstrup. Nogle var gamle tjenestefolk andre fæstere, mølleren Jens Christensen,
Hornumbro Mølle osv. Alle fremmødte vidner kunne med opragte
fingre aflægge Ed på, at der i den tid de kunne huske (op til 34 år)
aldrig havde været optælling af "korn på kærv" til tiendeydelse til Farsø kirke. Alt ialt stod han meget stærk, og Valdemar Daa på Bonderup, kom ikke rigtig nogen vegne med sine krav
Efter overtagelsen af Hvanstrup 1683 er Christen Mikkelsen nævnt
i Tingbøgerne adskillige gange. Dels havde han en del problemer
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Munk og hans familie, havde boet i en del år. Espen ville ikke rigtig
godkende de krav, der blev pålagt ham om forbedring af bygningerne, da han mente, at deres tilstand ved hans overtagelse af fæstet, slet
ikke levede op til den normale standard. Men at Christen Munk stadig var i gæld til Christen Mikkelsen, fremgår af flere sager.
Hen ad vejen forøgede Christen Mikkelsen gårdens størrelse.
Dels købte han et par gårde i Fredbjerg, og 3. maj 1684 købte han en
gård i Gøttrup af Rektor Jens Reenberg, Viborg. Samme år den 12.
dec. købte han en gård i Støttrup af Christoffer Bartolin (Viborg
Landst. Sk. og Pa).
I de indviklede sager mod Herredsfogden Albert Skade (bosat på
Holmgård vest for Farsø) der mest gik ud på at udrede hans opkrævninger af en særskat til en opdigtet Kongerejse i Himmerland, nævnes Christen Mikkelsen også et par gange (læs bogen "Den Skalkagtige Skade"). Samme Kongerejse var et stort fupnummer, og pengene
gik direkte i Albert Skades egne lommer. At Albert Skade så døde i
1686, før man rigtig fik retssagen imod ham afviklet, var måske hans
held. En broder til Albert Skade, som vel også havde været impliceret i de falske skatteopkrævninger, forlod skyndsomt egnen.
Et eksempel på en skiftesag, der blev så speget, at Christen Mikkelsen til sidst foretrak at bakke helt ud, var, da enken Kirsten Henriksdatter på Kællingtand blev ved med at udsætte skiftet efter hendes afdøde mand Søren Thomsen Bregnhom, der havde været kongelig ridefoged over Mariager Amt. Christen Mikkelsen var her udtaget til at være værge for de 2 umyndige sønner Laurids og Svend.
Søren Thomsen Bregnholm var død 5. febr. 1685. og 27 nov. 1685 var
der stadig ikke skiftet. Normalt skulle skiftet være påbegyndt senest
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30 dage efter dødsfaldet. Noget, der kunne lovliggøre en udsættelse,
var, hvis enken var gravid, hvis evt. kreditorer ikke var underrettet,
eller hvis der forelå andre ting, som kunne skabe usikkerhed med
hensyn til en eventuel fordeling af dødsboet. Af tingbogen fremgår
iøvrigt, at Søren Bregnholms søn Thomas Sørensen Bregnholm straks
efterfulgte faderen som ridefoged over Mariager Amt, og senere ses
han som fuldmægtig på Lerkenfeld.

Christen Mikkelsens' rødder
Med hensyn til Christen Mikkelsens herkomst, så var hans betingelser for at blive selvstændig, nok noget bedre, end det var for gennemsnittet af bondebefolkningen. Christen var antagelig født i
Aru1exgården i Bislev sogn i 1632. Hans forældre var Mikkel Jensen
og Maren Andersdatter Ged, der da sad som fæstere på Bislev Kirkes
Annexgård, som var underlagt præsten i Veggerby sogn.
Christens mor Maren Andersdatter Ged var nemlig datter af
præsten Anders Ged og Anna Mortensdatter i Kirketerp. Mikkel
Jensen var derfor fæster under sin svigerfar, og senere under svigermoderens nye mand, præsten Niels Jacobsen.
Christen Mikkelsens fødehjem, altså Annexgården i Bislev, havde
hans forældre antagelig fæstet, mens svigerfaderen og præsten
Anders Ged stadig var i live. Mikkel Jensen, som nok må betegnes
som en slags "Storbonde", var en ret kendt person på Hornum Herredsting. Han førte et utal af sager for sig selv, men han optrådte også
som en slags sagfører for andre, der måske ikke var så bevandrede i
at føre sig frem. Der blev til gengæld også rejst mange stævninger
imod ham. De fleste vedrørte hans manglende vedligeholdelse af
annexgården og manglende indbetaling af skatter og afgifter. Han var
også impliceret i en mærkelig arvesag fra TorndaL I samtlige tiltaleforhold, trak han disse så langt ud som muligt.
Han blev dog ikke i Annexgården hele sit liv, men købte senere
Overgård i Djørup (Bislev sogn) og blev selvejer. Selv om Mikkel
Jensen jævnligt blev stemplet som en dårlig betaler, en stor kværulant
mm., så havde han en vis evne til at kunne udrede særligt spegede
retssager. Ikke alle drejede sig om gæld og økonomi. Eksempelvis var
fogden på Lundbæk Christen Schønning Jensen, så uheldig, at han i
1636 kom til at skyde Mikkel Jensens søn Anders i det ene ben. At
skuddet måske ville være bedre placeret lidt højere oppe, er en tanke der let falder for. Mikkel Jensen måtte nemlig mange år senere delvis redde samme Anders ud af en mordanklage i Giver. Men da fog-
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den på Lundbæk Christen Schønning Jensen (bosat i Snorup) næsten
altid var lidt fraværende på grund af druk, kunne man vel ikke forlange, at han skulle være så fremsynet, da han i 1636- nøjedes med
at skyde Anders Mikkelsen i benet.
Kort forinden havde Anders også været anklaget i en røveri - og
voldssag i forbindelse med et groft overfald på Aalborg - Viborg landevej ved Mosbæk.
Mikkel Jensen var på en eller anden måde i stand til at samle en
del penge, og fungerede i bedste stil som lokal pengeudlåner. Flere
år efter hans død ( + 1668 l 1671) ses det at arvingerne stadig forsøgte at inddrive hans tilgodehavender rundt om i Himmerland. Ud over
hans fordringer i Hvanstrup, var der bl.a. et gældsbrev i dødsboet
efter heHedsfoged Ol·uf Nielseu Muuk i ElliJ~lHLJj, hvor enken Anne
Pedersdatter og hendes 2 børn blev sagsøgt for en gæld på 124 slet
daler, oprindeligt et lån fra 1660 der da var på 60 slette daler. (Hornum Herredsting, 1680. 27. sept. og 1680. 25. okt.) Efter datidens
målestok, var det bestemt ikke småbeløb Mikkeljensen havde udlånt.

Christen Mikkelsens familie
I perioden 1671 - 73, var Christen Mikkelsen og hans familie flyttet
fra Boltrup i Hyllebjerg sogn, og havde taget fast bopæl på Hvanstrup. Christen Munk og Helvig Lykke var nok ikke helt frivilligt flyttet til Støttrupgård. Selv om gården senere, sammen med resten af
godset, blev opkøbt af Christen Mikkelsen, fortsatte Christen Munk
derefter med at "Skrive sig til Støttrupgård". Støttrupgård var tidligere
ejet af Claus Harboe, men hen ad vejen, vist nok omkring 1685, købte Christen Mikkelsen også denne gård.
Som nævnt tidligere, boede forpagter Christen Mikkelsen i den
første periode af sin forpagtettid på gården Boltrup i Hyllebjerg sogn,
hvortil han ankom senere end 1664 (iflg. matr.) Om begge hans 2
børn Jens og Jacobivar født her, ligger hen i det uvisse. Sønnen Jens
Christensen overtog godset efter faderens død, men havde tidligere
forpagtet godset Hessel ved Hvalpsund.
Datteren Jacobi Christensdatter var gift med herredsfogden for Middelsom Herred Mikkel Christensen, bosat på gården Herkergaard i
Mammen sogn. Skæver vi til børnenes alder, var Jacobi og Mikkel
antagelig gift omkring 1696/97. Dette ægteskab blev dog ikke af længere varighed. Allerede 5. juni 1702 døde Mikkel Christensen, kaldet
Mikkel Aalum, 35 år gammel. Af skiftet fremgår, at enken Jacobis'
broder Jens Christensen, da forpagter på Hessel, var værge for søstelA
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ren . Og bedstefaderen "Velfornemme mand Christen Mikkelsen til
Hvanstrup" var værge for de 3 små børn Anne Cathrine, Christen
Albert og Be1te. Den ældste var 4 år, og den yngste kun 1/2 år gammel. Mikkel Christensens egen far nægtede at påtage sig noget værgemål, idet han fremførte at han var syg og sengeliggende.
Skiftet afslørede et drønende underskud, og Mikkel Aalum havde
gæld alle steder. Blandt de mange gældsposter ses, at hans svigerfader Christen Mikkelsen havde 112 sld. til gode. Og svogeren Jens
Christensen gjorde krav paa 2 obligationer, en fra 1697 på 152 rdl. og
en fra 1701 på 100 rdl. - ialt med renter havde hans tilgodehavende
en størrelse af 450 sld. Men det var bare småting i forhold til de øvrige kreditorers krav. Ganske vist blev der i boet optalt og registreret
værdier for 1131 rdl. Men da gælden var langt større, foretrak enken
og hendes værge, at frasige sig arv og gæld.
Christen Mikkelsens værgemål for børnebørnene blev dog ikke af
længere varighed. Han døde året efter og blev begravet på Farsø Kirkegård 9. okt. 1703 i en alder af 71 år. Hans hustrus navn eller dødsår kendes ikke, men hun må være død før de første kirkebøger 1701.

Gårdens Bygninger i 1800 - årene
Med hensyn til såvel stuehuset som avlsbygningernes indretning og
tilstand på Christen Mikkelsens tid, er der kun bevaret det tidligere
nævnte bygningssyn fra den 23. maj 1673. Om Christen Munks store
pengeforbrug var gået til vedligeholdelse af bygninger o.l. kan derfor
ikke bekræftes. Fra omkring 1792 blev det almindeligt, at man brandforsikrede sine ejendomme, antagelig pga. Christiansborgs brand,
hvor store værdier blev ødelagt. Dette resulterede i, at hovedparten
af bygningerne i Danmark blev takseret og forsikret i de følgende år.
Den første samlede brandforsikring for Hvanstrup blev foretaget
den 20. juli 1796, men da der åbenbart var blevet lavet udvidelser og
forbedringer af bygningerne, ønskede ejeren en omvurdering. Den
indeholder en hel del interessante oplysninger, og gengives derfor
her i sin fulde ordlyd (Kilde BrD. 7-17. fol. 145):

''Anno 1806 den 13. november er efter vedkommendes begæring
af undertegnede Branddirecteur og taxationsmænd Tømmermand Peder Hansen på Vester Hornum Mølle og jens Sørensen
fra Brohuset i Sleth, på nye foretaget følgende Omvurderingiforretning til forandret indtegning under Brandforsikringen.
Farsø Sogn, Hvanstrup Hovedgaard, forhen Hr. Kammerråd
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og Captain von Quistgaard, nu Hr. Captain von Jelstrup tilhørende, som efter Taxationiforretningfra Amtsarchivet, den 20.
juli 1796 under hovednummer 9, i alt har været forsikret for
6320 rdl. hejandtes nu således forbedret:

Borgegaards Bygningerne
a) Waaningen eller Stuehuset norden i Gaarden er 25 fag i længden,
lJl/2 alen i dybden. Ege- under og fyrre overtømmer. Murede vægge
og Straatag, anvendes til Stuer, Værelser, Kamre, Kjøkken og B1yggers.Med malede !ofte~~ engelske vinduer og hollandske døre, med
udstukken laasehoveder. Bræddegulve, 5 stk. jernbilægger Kakkelovne. 5 stk. Skorstene og een Bageovn af brændte stene.
80 rul. jJr. ]uf!,,
somforhen
2000 rdi.
b) Den vestre Fløy, 7Jag lang, 9 alen dyb. Ege - unda og fyrre Overtømmer, murede Vægge og Straatag anvendes til Stue og Kamme1~
med loft, vindue og døre (anvendes dog delvis til Materialehus)
som forhen
420 rdl.
c) Den østre Fløy, 7 Jag lang, 9 alen dyb. Ege- unde1· og fyrre Overtømmer, murede vægge med Straatag, anvendes til Værelser, med loft,
vinduer og døre
som forhen
420 rdl.
d) En tilbygning i nord, 3 Jag lang, l O alen dyb. Ege- under og fyrre
Overtømmer. Murede vægge og Straatag, anvendes til Spisekammer og
Kælder.
forhen forsikret for 300 rdl. nu ændret til
120 rdl.

Ladegaarden

a) Det østre Huus er 27 fag lang, l0 1/2 alen dyb, Ege- under og fyrre
Overtømmer, murede vægge og Straatag, anvendes til Stald.
nu ændret til
l 080 rdl.
forhen forsikret for 1200 rdl.
b) Et huus i øster, 11 Jag lang, l0'/1 alen dyb, Ege - under og fyrre
Overtømmer. Murede vægge og Straatag, anvendes til Tørvehus og
Vognremiche.
forhen forsikret for 200 rdl.
nu ændret til
330 rdl.
c) Det vestre huus, 35 fag lang, :Yh alen dyb. Ege - under og fyrre
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Overtømmer. Murede vægge og Straatag, anvendes til Fæhuus
nu ændret til
1400 rdl.
forhen forsikret for 700 rdl.
d) Det søndre huus, 25 Jag lang, 20 1/4 alen dyb. Ege- under og fyrre Ove11ømmer, murede vægge og Straatag, anvendes til Lade og Stald
2500 rdl.
forhen forsikret for 1080 rdl. nu ændret til
8270 rdl.

Er forsvarlig mod Ildsjare, og har hele Gaarden som meldt, forhen
6320 rdl.
været forsikretfor ialt
(underskrevet)

Torsøe

Peder Hansen

jens Sørensen

Hvor gamle bygningerne var ved vurderingen i 1806 vides ikke, men
der er måske ikke sket de helt store ændringer i størrelse og udseende, siden Christen Munk og Christen Mikkelsen ejede gården.
Omkring 1840 blev der påbegyndt en del om- og tilbygninger, og
efterhånden som det skred frem, fik ejeren disse om - eller nyvurderet.
I 1842 den 25. november, blev der foretaget følgende vurdering af
et Ladegårdshus:

Vestre Huus, 41fag lang, 9 314 alen dyb, Fyrretømmer, murede vægge
og Straatag, anvendes til Vognhus, Fourage, Fæhus og Røgterkammer.
Med loft over 4 fag, samt over bemeldte kamme1~ med fornødne døre,
luge1~ skillevægge etc.
VUI'deret og forsikret for
1460 rdl.
Med Brandforsikringsprotokollen som kilde, kan man følge arbejdets
gang med at forbedre bygningerne, og 1843 den 5. juli er der i Brandprotokollen indført følgende tekst:

"Herregaarden Hvanstrup, Propritair Spliid"
Borggaarden
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Den østYe Fløy - ligger i sønder- nord, er 1 OJag lang, hvoraf de 7 norderste favne er i en bredde af alen, resten 101/2 alen. Hvilken støYre
bredde foraarsages ved et kue (tilbygning ud fra huset) mod øst for
disse 3 fag. Ege Bindingsværk med muret Vægge, undtagen for de 3
søndre Jag, som ere grundmuret for enden, og paa vester side fyrretømmer indvendig og Straatag. Indrettet til Kjøkken, Folkestue, Gang,
Bryggers, Pigekammer og Svinesti. (J) Det sidste jag i udskuddet (tilbygningen) er en bageovn, 2 skorstene, alt af brændte sten, 1 indmuret keddel paa 11/2 tønde af 110 rdl., en do paa 1 tønde af 50 rdl.s
værdi. Denne Bygning blev inclusive begge kedler - til 160 rdl. og en
bilæggerovn af 20 rdl.
taxeret til
1080 rdl.
I 1844 den 14 august blev der så igen vurderet og takseret en tilbygning:

"En tilbygning til søndre ende af den vestre fløy, og i flugt dermed 3
fag i længden og 9 1/1 alen bred. 1 stens Grundmur, på vestre og søndJ'e ende, jyYretømmer, straatag. Indrettet til Rullestue og Kammer, med
2 stk sengesteder. loft overalt.
taxeret til
180 rdl.
Så gik der 3 år, hvor der ikke forekom ny- eller omvurderinger, og
endelig 1847 den 13. august, var Stuehuset klar til at blive vurderet:

a) Stuehuset ligger nord i gården i retningen øster - veste1~ det er paa
21 Jag i længden, 13 alen bred, Jlh stens Grundmur paa begge sider.
Fyrretømme1~ Murede Vægge, indrettet til Stuer, Kamre, langs hvilke
en Gang fra den ene ende af bygningen til den anden paa søndre
side. Engelske Vinduer, Døre, Fjellegulve overalt, ligeledes lofter, hvilket er gibset i 5 værelserne, 4 Skorstene, 6 Kakkelovne, hvoraf 1 i
Gæstekammeret, til en pris af 20 rdl. 1 i salen til 40 rdl., 1 i Dagligstuen til 30 rdl., 1 i Sovekammeret til 20 rdl. 1 i jomfrukammeret til
20 rdl.
Værdien for denne Bygning, som overalt har struktur Vægge, blev
de 5 Kakkelovne inclusive
taxeret til
3610 rdl.
Ladegaarden Det nordre østerhuus, ligger i sønder - nord, er 1 Ofag
lang, !Y/2 alen bred. Egebindingsværk, jyYretømmeJ~ udmurede vægge
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Hvanstrup, 1998. Fotograf Hans Gjedsted
og Straatag. Er indrettet til Svinesti, Hønsesti, med loft over de 4 Jag.
taxeret til
350 rdl.
I 1851 den 9. juli, var der igen bud efter vurderingsmændene:

''En Svinesti vester i Gaarden, sønden for Mejeribygningen,
ligger i øster - vester. Den er 12 Jag lang, 12 alen bred, med 1
stens Grundmur, Fyrretømmer og Straatag, anvendes desuden til Karlekammer....... osv.
Og hvad kan vi så udlede af alle disse tørre tal og omvurderinger ?
Et ligger i hvert fald fast, byggemetoden var ikke helt den saturne som
de omkringboende bønder brugte. En bondegård var for det meste
opbygget. "Med klinede vægge". Herved forstå es lervægge, som er
klinet omkring et fletværk af grene, der er opsat imellem fagene. For
Hvanstrups vedkommende, blev der allerede fra 1806 benyttet rigtig
udmuring imellem fagene. Desuden fremgår det, at i perioden fra ca.
1840 og 10 - 15 år frem, blev gårdens bygninger godt vedligeholdt,
og det på trods af, at netop i denne periode kunne mange godsejere
dårligt nok vide, hvordan deres fremtid så ud. Her hentydes bl.a. til
det store salg af fæstegårde, som var på sit højeste i Himmerland
omkring midten af 1800-årene. Dette bevirkede, at herregården her45

efter måtte koncentrere sig om at få mest mulig ud af gårdens eget
landbrug, og ikke mere kunne påregne de store årlige indtægter fra
fæsterne, som gerne blev betalt i form af korn. Hoveriet dalede selvsagt, eftersom fæstegårdene blev afsat, så også på dette punkt måtte
godsejerne til at tænke anderledes.

Hvanstrup - i tørre tal
Bondesønnen Christen Mikkelsen opnåede at være ejer af Hvanstrup
i ca. 20 år. og havde vel ialt haft tilknytning til gården i næsten 40 år.
Ved hans død 9. oktober 1703 ove1tog den da 36 årige søn Jens Christensen godset. Jens Christensen som var gift med Helle Schnell Mortensdatter, blev ingen gammel mand. Han døde 27 sept. 1716 i en
alder af 49 år. Den eneste barnedåb, der kan pavises i .Farsø kirkebog, var 14 aug. 1709, hvor sønnen Albricht Lou blev døbt, men han
døde 18. nov. samme år. Om ægteparret efterlod sig andre børn, er
ikke nærmere undersøgt.
Indtægterne til Hvanstrup skulle komme fra de tilhørende fæstegårde og godsets eget jord. Da Jomfru Helvig Lykke købte gården af
broderen Valdemar Lykke i 1653, nævnes gårdens hartkorn til 24 tdr.
Og 10 år tidligere, da Valdemar Lykke mageskiftede sig til gården,
nævnes ikke nogen størrelse eller hartkorn.
Matriklen 1688 foltæller at Hvanstrup Hovedgårds egne dyrkede
marker (fæstegårde ikke medregnet) var sat i hartkorn til15,20 tdr, og
at gårdens dyrkede areal var 134,5 tdr land agerjord, hvortil kom
overdrevene. Desuden lå der da på godsets grund to huse, der var
sat i hartkorn til 1,22 tdr. Her var antagelig tale om Hvanstrup Brohus
og Møllen. De 134 tdr land agerjord, som blev dyrket, ser ikke ud af
meget med nutidens øjne, men med den stenede og skarpe jord i
området, kunne overdrevene let være på det dobbelte. Der var skattefrihed af den del af jorden, der lå brak, og når hartkornet var et
skattegrundlag, blev det i hvert fald aldrig sat for højt. Efter 1724-matr.
ses det, at gårdens hartkorn var nedsat til 16 1/2 tdr. hartkorn.
Året efter Jens Christensens død ønskede enken ikke at drive godset videre. I 1717 den 24. marts solgte Helle Schnell Mortensdatter til
forvalter Anders Thembsen. Han havde en fortid som forvalter på
Børglum Kloster. Købesummen var 3950 rdl. Han beholdt den kun
godt et år og allerede 1719 blev Hvanstrup solgt til Mogens Brøndum,
som overlod driften til broderen Mads Brøndum. Helle Schnell havde dog stadig lidt !Strøgodsi, og 17 april 1719, solgte hun et par gadehuse i Ulbjerg til præsten Chr. Kirketerp.
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I forbindelse med salget til Anders Thembsen, hvor den samlede
pris for Hvanstrup med underliggende fæstegårde var 3950 rdl., nævnes antallet af fæstegårde og gadehuse, samt navnene på fæsterne.
Støttrup
Gøttmp
Farsø
Hornum
Fragtrup
Pandrup
Holmgård
Fredbjerg

3 gårde
9 "

4 "

l
l

5

..
"

l

gadehus

4 •.

3 "
..
3
l

"

6 ..

Fæstegårdene var for hovedpartens vedkommende ikke særlig langt
fra hovedgården, hvilket kunne have sine fordele med henblik på forrettelse af hoveri på herregården. Noget der kendetegner tiden er, at
fæstegårde hurtigt kunne skifte ejer. Ser vi på matr. fra 1724 for Farsø sogn, altså 20 år efter Christen Mikkelsens død, var der 4 gårde i
Farsø, 4 i Fredbjerg, 2 i Pandrup, 7 i Gøttrup, og 3 i Støttrup - og ellers
ikke nogen fæstegårde i resten af Gislum Herred.
I dag er slægten Wetche, der ejer Hvanstrup. De overtog Hvanstrup
1861 efter]. Scavenius Eilersen, og er der stadig i skrivende stund den
slægt, der har været længst på Hvanstrup.

Kilder:
Viborg Landstings Sk. og Pa. protokoller
Adelsårbøgerne
Trap Danmark
Hornum Herreds Tingbøger (eget register)
Gish1m Herreds Tingbøger (eget register)
Matriklen 1664
Matriklen 1688 "De danske landbmg"
Matr. 1724, for Rinds Gislum Herreder. B 48 - 99
Farsø sogns første kirkebog
Gislum Herreds Brandforsikringer BrD-7 .17 m. fl.
Danske Slotte og Herregårde, bd. 11.
Skifteprotokol for Viborg Amt B.3.B-67.
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FOTOGRAFER I HOBRO 1850-1994

Fotografiets udvikling
Af Børge Hauen
Daguerreotypi 1839-1850
Den 19. august 1839 blev der i Videnskabernes Akademi i Paris præsenteret en opfindelse, som senere blev kaldt fotografiets fødsel, og
som skulle blive begyndelsen til en lang og spændende udvikling,
der stadig den dag i dag finder sted indenfor fotografien. Louis Daguerre, som opfinderen hed, var franskmand, kunstmaler og teatermaler. Til hjælp ved fremstilling af sine kulisser havde han tidligere
benyttet sig af camera obscuraer, hvormed han kunne fremstille skitser, som senere kunne benyttes til de færdige arbejder.
Daguen·e savnede imidlertid at kunne fastholde billedet til senere
brug og eksperimenterede med forskellige materialer, som han håbede ville gøre ham istand til at fæstne billedet til en plade.
Han fandt tilsidst på at benytte en kobberplade, som blev overtrukket med sølv og gjort lysfølsom ved hjælp af jodsølvdampe, som
dannede en belægning af jodsølv på den sølvovertrukne kobberplade.
Metoden var brugbar, men der skulle meget lange belysningstider
til, før der på pladen fremkom et genkendeligt billede. Ved et tilfæl-
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de fandt Daguerre imidlertid ud af, at når han udsatte den belyste plade for kviksølvdampe, blev billedet forstærket eller fremkaldt.
Da nyheden om processen efterhånden bredte sig over Europa,
opstod der snart nye ideer til forbedring af opfindelsen, nye kemikalier og bedre linser blev udviklet, således at kameraet blev gjort langt
mere lysstærkt, hvorved eksponeringstiden blev væsentlig nedsat, og
man kom efterhånden så langt, at den blev reduceret til omkring l
minut, hvilket indebar, at man nu kunne begynde at tænke på at
oprette portrætatelierer.
Louis Daguerres opfindelse skulle snart finde vej til Danmark, hvilket i høj grad skyldtes vor daværende kronprins Christian Frederik,
senere kong Christian VIII.
Prin~en var ~Lærk[ imeresserer i, hvad der rørre sig rundt omkring
i Europa, og de danske udstationerede ambassadører havde ordre til
at skrive hjem til prinsen om alt, hvad der var af nye videnskabelige
landvindinger. En dansk embedsmand ved navn Christian Tuxen Falbe var i 1838 blevet forflyttet til Paris, og da han, som kronprinsen,
var stærkt interesseret i alt nyt og dertil en ivrig brevskriver, varede
det ikke længe, før der afgik brev til Prinsen om den nye epokegørende opfindelse.
Tuxen Falbe besøgte Daguerre og fik forevist og demonstreret
apparatet og skrev i begejstrede vendinger hjem til Prinsen om, hvad
han havde set og hørt, og kort tid efter beder Prinsen Tuxen Falbe
om at bestille et ·Daguerreotypi kamera .. med tilbehør.
Kameraet bliver bestilt hos den parisiske kunsthandler Alphonse
Giroux, og efter at Daguerre har godkendt kameraet, bliver det den
8. september 1839 afsendt med dampskib til København, og den 8.
november ankommer kassen til København med det længe ventede
daguerreotypi apparat, hvor det, efter ønske fra Tuxen Falbe, bliver
udpakket af dennes hustru, for derefter at blive overdraget til H. C.
Ørsted og den Polytekniske Læreanstalt, og hermed var fotografiet, få
måneder efter opfindelsens offentliggørelse, indført i Danmark.
Nyheden bredte sig hurtigt i Danmark og i 1842 kunne Mads
Alstrup som den første indrette sit Daguerreotypi atelier i København
og i Berlingske Tidende meddele, at han nu var istand til, så snart han
havde fået sølvplader hjem fra Paris, at aftage vellignende portrætter
til billig pris.
Det blev hurtigt meget populært blandt det bedre borgerskab at
lade sig aftage, og folk stod nærmest i kø for at komme til fotografen. Ganske vist var det på ingen måde en billig fornøjelse, men det
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var en spændende afløser for det malede pmtræt, som hidtil havde
været enerådende, billederne var smukke at se på, og hvert billede
var et unikum, idet det jo ikke var muligt at fremstille kopier, og miniaturemalerne følte sig med god grund truet på eksistensen, og der var
da også i de følgende år mange miniaturemalere, som gik over til at
daguerreotypiere.

Kalotypi-processen 1839-1850
På samme tid som Louis Daguerre eksperimenterede i Frankrig med
sin opfindelse, var der i England en godsejer ved navn Henry Fox
Talbot, som også arbejdede med at finde frem til en måde, hvorpå et
billede kunne fæstnes og fastholdes til en plade. Fox Talhot gik imidlertid andre veje end Daguerre, idet han forsøgte sig med alm. tegnepapir imprægneret med sølvsalte, som man i mange år havde vidst
var lysfølsomt, men man havde blot ikke vidst, hvorledes man skulle fremkalde og fiksere, således at motivet kunne fastholdes. Ved et
tilfælde blev problemet løst. Han ville bruge noget allerede eksponeret papir, der tilsyneladende ikke var kommet noget på, men før han
eksponerede det påny, ville han gøre det mere lysfølsomt ved at
behandle det med sølvnitrat og gallusyre, og pludselig kom det allerede optagne men usynlige billede frem.
Fox Talhot var nu inde på den rette vej og eksperimenterede videre, og i 1841 fik han patenteret en metode, som bestod i, at skrivepapir blev imprægneret med jodsølv og derefter fremkaldt med gallusyre og endelig fikseret med natriumsulfit Han havde nu opnået et
negativ, idet papiret blev mørkest, hvor det havde fået mest lys og
omvendt. Papiret blev herefter gjort gennemsigtigt med voks, hvorefter man kunne tage så mange kontaktkopier på klm·sølvpapir, som
man havde brug for og fiksere dem på samme måde som negativet.
Denne opfindelse af negativ/positiv metoden blev, med de muligheder det gav for at tage et ubegrænset antal kopier, den sejrende
fotografiske metode og kom til at danne grundlag for de principper,
der bmges i dag. Kalotypien vandt imidlertid aldrig rigtig fodfæste
udenfor England og Skotland, godt nok var man efter det nye system
nu istand til, ved hjælp af sollyset, at tage et ubegrænset antal kopier, men på den anden side var papirnegativet ikke istand til at give
de samme smukke detaljerede billeder som Daguerreotypien, og det
blev derfor Louis Daguerres opfindelse, der skulle blive enerådende
de næste mange år.
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Kollodium-processen 1851-1870
Selvom Kalototypi-processen aldrig rigtig vandt indpas, var ideen
med en negativ/positiv proces interessant, man skulle blot prøve at
finde frem til et negativ, som var langt mere lysgennemsigtigt end
papir, hvorved man ville kunne opnå langt skarpere og mere detaljerede billeder.
En ung ukendt engelsk kunstner og fotograf ved navn Frederich
Scott Areher havde længe eksperimenteret med glasplader som
grundlag, glaspladen var ideel, men det skulle vise sig vanskeligt at
få de lysfølsomme kemikalier til at hænge fast på pladen. Man prøvede med bl.a. æggehvide også kaldet albumin som bund for de lysfølsomme sroffer, men den mængde lysfølsomme salte man kunne
blande i den klæbrige albumin, var så beskeden, at lysfølsomheden
blev så ringe, at måden var uanvendelig.
Areher fandt imidlertid nu ud af, at en klæbrig væske ved navn kollodium (cellulosenitrat opløst i en blanding af æter og alkohol) udgjorde et godt bindemiddel, idet kollodium kunne optage den fornødne mængde sølvsalte, som var nødvendig for at få pladen gjort så
lysfølsom, at den var praktisk anvendelig.
Selvom Scott Areher med sin opfindelse havde gjort store fremskridt og fundet en metode, som de næste 20 år skulle blive næsten
enerådende, var det en besværlig proces for fotografen. Naturligvis
måtte fotografen selv forberede sine plader ved at overgyde dem med
den klæbrige kollodium tilsat sølvsalte, og det krævede megen rutine og håndelag at få pladen belagt jævnt, herefter skulle pladen sensibiliseres, isættes en lystæt kasette, og bringes til kameraet. Nu skulle billedet tages, og endelig skulle kassetten tilbage til mørkekammeret, pladen tages ud, fremkaldes, fikseres og skylles, og hele denne
proces fra gydning af glaspladen til fremkaldning skulle ske indenfor
nogle få minutter, fordi pladen var total ubrugelig, så snart kollodiumet var tørret ind, og da pladen således skulle bruges i våd tilstand,
fik processen hurtigt tilnavnet vådplade-processen.

Tørplader og rullefilm 1870-1900
Omkring 1870 kom der nye omfattende ændringer i den fotografiske
proces i form af tørplader.
Gennem 20 år havde man kun kendt vådpladeprocessen, som var
langsom og besværlig for fotografen, og man havde selvsagt ledt med
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lys og lygte efter en metode, som kunne lette fotografens arbejde.
I 1871 bekendtgjorde en engelsk læge ved navn Richard Maddox,
hvorledes en emulsion af gelatine iblandet sølvbromid i varm tilstand
kunne hældes over en glasplade. Når emulsionen tørrede, udkrystalliserede kemikalierne sig ikke som i kollodiumet, og under fremkaldelsen svulmede gelatinen tilstrækkelig op til, at fremkalder og fixervædske kunne virke tilfredsstillende.
Mange eksperimenter fulgte, og man fandt snart ud af, at den nye
opfindelse ikke alene betød en kollosal lettelse for fotografen, men
også, at pladerne med den nye emulsion blev langt mere lysfølsomme samtidig med, at den fremragende billedgengivelse fra vådpladen
var bibeholdt.
Snatt kunne fotografen købe fabriksfremstillede tørplader og kunne nu i sit atelier koncentrere sig om selve fotograferingen, istedet for
at skulle bruge sin tid på arbejdet med blanding af kemikalier og preparering af plader. Tørpladerne blev stadig forbedret, og da George
Eastman i 1880'erne fandt på at gyde gelatineemulsionen på en celluloid strimmel var rullefilmen opdaget.

Tekniske forbedringer 1900Tørplader og rullefilm anvendes stadig efter de samme principper,
som da de blev opfundet, omend med mange tekniske forbedringer,
der har øget præstationerne enormt. Glaspladerne bruges måske stadig, men er efterhånden fortrængt af planfilm og rullefilm. Nye kameraer og objektiver er løbende blevet udviklet og forbedret, således at
de muligheder, der fremkom sammen med opfindelsen af nye filmmaterialer, kunne udnyttes fuldt ud.
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Fotografer
1850-1994
Følgende oplysninger om Hobro fotografer er indsamlet og bearbejdet
fra 1992-94. Som kilde har været brugt Bjørn Ochsne1~ Dansk Fotografisk Tidsskrift, Fotografiens historie, Hobro Bibliotek, Landsarkivet
og Hobro Folkeregister.
Efter præsentationen af fotografiets opfindelse i Paris i 1839 skulle der
gå omkring 12 år, før det var muligt at gå til fotografen i Hobro.
Ganske vist fandt nyheden hurtigt vej til Danmark, og allerede i
1842 kunne den første danske portrætfotograf åbne sit atelier i
København, og i årene der fulgte, kunne man også i de større byer
finde fotografiske etablissementer, som kunne tilbyde folk at blive
"aftaget".
I Hobro måtte man have tålmodighed lidt endnu, for naturligvis var
der i en lille flække som Hobro med kun omkring 12-1400 indbyggere ikke basis for en fastboende fotograf, og det samme gjaldt alle
andre småbyer.
Foretagsomme folk, heriblandt mange miniaturemalere, som ved
fotografiets opdagelse så deres levevej truet, fandt hurtigt ud af, at her
var et behov, som kunne dækkes af rejsefotografer, som med passende mellemrum besøgte de små byer med transportable atelierer
og tog ophold på byens hotel eller hos private, som havde et passende lokale ledig.
Den første rejsefotograf besøgte Hobro i 1851, og i de næste 15 år
havde Hobro jævnligt besøg af forskellige fotografer, som for en kort
periode, gerne 8-14 dage, tog ophold i Hobro og gennem Hobro Avis
tilbød deres tjeneste.
Rejsefotograferne kom ofte langvejs fra, og fotografer fra København og Tyskland var ikke ualmindelige til trods for, at det må have
været en besværlig rejse, ganske vist var udstyret, der skulle medbringes, ikke omfattende og bestod kun af kameraet samt de nødvendige plader og kemikalier, men til gengæld må det have været en
langsommelig og trættende rejse med dagvognen, som i 1850'erne
var den eneste forbindelse, som Hobro havde med omverdenen, godt
nok havde Hobro sin vandvej, men det var først i 1859, at der blev
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etableret fast skibsforbindelse med København, og jernbanen blev
først anlagt i 1869.
Valget af lokaler, hvor kameraet skulle opstilles, var af stor vigtighed, idet meget lys var nødvendigt, og en glaspavillon, som bl.a. Møllers Hotel havde i haven, var yderst velegnet. Om sommeren, når vejret var til det, fotograferede man også gerne i fri luft.
De første år i Hobro blev der kun fotograferet med daguerreotypi
metoden, som indtil 1850 var den eneste kendte, og selvom der i
1851 blev gjort en ny revolutionerende opfindelse, den såkaldte vådplade proces, gik der nogle år, før den var tilstrækkeligt udviklet til,
at fotograferne turde binde an med den.
Hen mod 1860 anskaffede flere fotografer sig imidlertid det nye
udsryr, som på mange måder betød en lettelse for fotografen samtidig med, at det blev billigere for kunderne, men endnu i 1860 holdt
nogle fotografer fast i den gamle daguerreotypi metode, som af mange blev betragtet som langt fornemmere end den nye metode.
I 1860 fik Hobro sin første fastboende fotograf, idet malermester
J. C. Steensen, som boede i Kirkestræde, åbnede atelier. J. C. Steensen
havde tidligere lejet lokaler ud til rejsefotograf Ramsing, når han
besøgte Hobro, og Steensen har sikkert bemærket, at det var en ganske god forretning at være fotograf.
I 1866 fik vi den næste fastboende fotograf, som var F. C. Meyer,
han åbnede sit atelier på Stolbjerg Agre, og denne forretning blev
med skiftende indehavere og bestyrere og med adresseændring fra
Stolbjerg Agre til Adelgade 37 videreført til 1937.
På samme tid som Steensen og Meyer var eneste Hobro fotografer,
lancerede en parisisk fotograf en ny ide, som han kaldte "carte-devisite" eller visitkortfotografi, små fotos opklæbet på karton i omkring
6x10 cm størrelse. Denne ide skulle vise sig at blive en god forretning for fotograferne, ikke alene i Frankrig, men også i Danmark og
det øvrige Europa, hvortil nyheden hurtigt bredte sig. Ideen var jo
oprindelig, at man ved visitter skulle aflevere sit billede i stedet for
sit visitkmt, men snart blev visitkortfotos en mani. Alle skulle fotograferes, naturligvis i hel figur og i det fineste tøj, som garderoben
kunne præstere, sportsfolk gerne med cykel og soldater i paradeuniform.
Billederne blev leveret i hele eller halve dusin og brugt til at forære
familie og venner.
Billederne var som omtalt opklæbet på karton, hvis bagside fotografen benyttede som reklameplads for sit atelier, og der findes sta-
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dig mange af disse visitkortfotos fra Hobro. Vistikort manien ebbede
ud i begyndelsen af dette århundrede, men medens den stod på tjente fotograferne mange penge og en overgang omkring århundredeskiftet var der ikke færre end 4-5 fotografer i Hobro.
I mellemkrigsårene opstod, som en slags efterfølger for visitkortfotos, en ny ide, som også en kort årrække skulle blive en succes,
først kom Polyfoto og senere Multifoto. Nu kunne man for en beskeden pris af 2,5o kroner få op til hele 48 billeder på et ark, og Hobro
havde da også i en kort årrække både en Polyfoto og en Multifoto
forretning, som blev en alvorlig konkurrent til de etablerede fotografer.
Fra 1896 til 1939 var der også i Adelgade 36 forskellige fotografer
og i Fritzehus var der fra bygningen stod færdig i 1897 og til 1939 også fotograf, og man kan stadig både i Fritzehus og Adelgade 36 på
øverste etage se udbygningerne, hvor der dengang var atelierer med
store mder, som skulle slippe mest mulig dagslys ind.
Gennem 20 år boede der også fotograf i Jernbanegade 58 nemlig
fra 1897, hvor fotograf Mah1t byggede ejendommen og til 1917, da
fotograf Skovdal flyttede til Adelgade 36.
Ud over de nævnte har der flere andre steder i Adelgade gennem
årene været fotografer, men idag er der kun en egentlig pOltrætfotograf tilbage i bykernen. Hobro har dog endnu to fotografer, som
bor i byens udkant og som hovedsagelig beskæftiger sig med
reklamefotografering.
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Oversigt
Rejsefotografer
1851
1856
1858
1859

1860
1866

H. L. Lindstow
F. Weicht
A. Svane
L. P. AJs
C. Bierring
P. Jessen
]. Ussing
L. C. Ramsing
E. Rye
Thorendal & Israel

jens Skovdal 1956

Fastboende fotografer
Adelgade 11
1982-1988 Ducan Foto
v/Erling Simonsen
Adelgade 18
1939-1960 Jens Skovdal
1960-1985 Else Skovdal
Adelgade 24
1947-1949 Multifoto
v/Karen Bonde
1949-1979 Kehlets
Stella Nova
1979-19
Ingeborg
Johansen,
Kehlets Eftf.

Adelgade 18 jens Skovdal

Adelgade 24 Ingeborg Johansen
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Adelgade 33
1944-1946 Polyfoto v/Kirsten Heide
1946-1955 Polyfoto v/Rønlev Knudsen

Adelgade 33 Polyfoto 1945

Adelgade 36
1896-1900 O. H. L. Rolin
1900-1905 C. C. Quist
1905-1908 A. Zehngraf
1908-1917 C. Kjær
1917-1939 Jens Skovdal

Adelgade 36 A. Zehngraj 1908
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Adelgade 37
1887-1888 L. Ohlsen
1888-1892 A. Jensen
1892-1894 A. Stenberg
1894-1896 M. Jensen
1896-1897 Fanny Dahl
1897-1900 C.C. Quist
1900-1904 L. Ohlsen
1904-1912 A. Stenberg
1912-1914 L. C. Olesen
1914-1924 C. Haagensen
1924-1928 A . Jespersen
1928-1931 V. Overgaard
1931-1937 Hertha Jensen

Adelgade 3 7 V Overgaard 1930
Adelgade 46
1941-1947 Multifoto vi Karen Bonde
Adelgade 55
1937-1944 v/ Kirsten Heide
Banegaardsve; 11
1892-1897 W. Mahrt
Jernbanegade l (Fritzehus)
1897-1899 Fr. Petersen
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1900-1917 M. Fabiansen
1926-1939 Carl Nielsen

Jernbanegade 58 (Banegaardsstien)
1897-1914 W. Mahrt
1914-1917 Jens Skovdal

jernbanegade 58 W Mah11 foto o. 1900
Kirkestræde
1860-1870 ]. C. Steensen
Randersvej 86
1991Ducan Foto v/ Erling Simonsen
Stolbjerg Agre
1866-1875 Chr. Meyer
1875-1880 C. A. Zehngraf
1880-1881 C. A. Zehngraf v/ Zehngrafs enke
1881-1887 L. Ohlsen
Tåsingevej 6
1988-1991 Ducan Foto v/Erling Simonsen
Wiegårdsvej
1982Wiegaardens Foto-Studie v/ Jørgen Bak Rasmussen
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Fotograffortegnelse
Rejsefotografer

Lindstow, H. L.

Rejsefotograf
Daguerreotyperede i slutningen af 1849 i Slagelse med
atelier i hotel "Stadt Hamborgs" have. Er næste sommer i Helsingør, hvor han fra
maj til august annoncerer i
Helsingør Avis, som f.eks.
13/5 1850: "DaguerreotypPortraiter. Portraitet aftages i
Hr. Bracks Have kraftige for
8 Mark med Ramme, som i
Almindelighed koste 2 Rbd.
Tiden er fra 9 Fmd. til 4
Efmd. (om Solen skinner
eller ikke gjør aldeles intet til
Sagen) Man behage at henvende sig på 1ste Sal hos
Mdm. Holst. Ærbødigst H.L.
Lindstow, Daguerreotypist."
Besøgte Hobro i slutningen af oktober 1851 iflg.
ann. i Randers Avis 23/10
1851.
Var senere på året på Fyn
og næste forår igen i Jylland.

Rejsefotograf 1859
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Weicht, Frederik Johan
Rejsefotograf
Arbejdede som daguerreotypist i Tyskland i 1852-53. Er
i slutningen af 1855 i Fredericia og i 1856 i Randers og
Hobro.
Besøgte Hobro fra slutningen af juni til beg. af august
1856 med adresse hos sadelmager Wuiff. Annonce i
Hobro Avis 30/6-31/7 1856
ialt 16 gange.
Fra 1857 til 1860 i Nordjylland med besøg i bl.a. Thisted, Hjørring og Frederikshavn.

Svane, Adolph
København
Rejsefotograf
Besøgte Hobro i september
1858. Ann. i Hobro Avis 8/9
1858: "Photographi-Portraiter. I løbet af 8 dage ankommer Undertegnede til Byen
for at aftage PhotographiPortraiter, hvorpå Publikums
Opmærksomhed henledes.
A. Svane".

Als, Ludvig Peter
4/6 1832-5/3 1906)

c
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P 11 otogl'a.phl-Portratter.

l Lobft of 8 Dage ankommer Underlegnede
lil Byen for at artage l'bolograpbi-Portrailler, brorpaa Publicums Opmærksombed henledes.

A.. S-vane.
Hobro Avis 8/9 1858

Aalborg
Rejsefotograf

· -lilhØiøorniiiJ

Besøgte Hobro ca. 10/2-18/4
1859, hvor han havde atelier
i gæstgiver Lorentzens have.
Annonce i Hobro Avis 3/2
1859: "photograph L. P. Als
ankommer om 8 Dage og
anbefaler sig
saavel til
Byens som Omegnens ærede Beboere med Udførelsen
af photographiske Port.raiter,
hvoraf Prøver til behageligt
Eftersyn ved min Ankomst til
Byen ville være henlagt hos
Hr. Gjæstgiver Lorentzen,
hos hvem mit Atelier tillige
vil blive opstillet. Min
Arbejdstid vil blive fra Kl. 10
til12 Formiddag og fra Kl. 13 Eftermiddag i hvilketsomhelst Veir, med Undtagelse af
Regnveir. Mit ophold bliver
kun kort. Optog iflg. ann. i
Aalborg Stiftstidende 22/8
1859 dagl. portrætter i "hvilket som helst Veir i det photographiske Atelier, Slotsgade Nr. 671".
Blev senere telegrafist og
fra 1/11 1886 overtelegrafist i
Aalborg.

Bierring, C.

Rejsefotograf
Besøgte Hobro
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efteråret

Hobro Avis 17/11 1859
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1859. Annoncerede 7/11:
"Portraitter aftages hver Dag
fra Kl. 11 til 4 i mit Logi hos
Gjæstgiver Fogtmann. C.
Bierring Photograph".

Jessen, Peter
(7/1 1817-12/3 1866)
Toftlund Sønderborg
"Fotograf af Flensborg"
Var i slutningen af juli 1859
et par dage i Hobro hos
gæstgiver Fogtmann. Annonce i Hobro Avis 24/7-1859:
"Photograph P. Jessen af
Flensborg agter at indtræffe
her om nogle Dage for at
aftage photographiske Portraiter på Papir, Glas og
Borddug efter nyeste Methade og til meget billige Priser.
Photographier paa Papir,
retoucheret af en udmærket
Kunstner, i alle Størrelser.
Smaa Papirs-Photographier
til Visit og Erindringskort i
Dusinvis a 24 Sk. Stk. GlasPhotographier af sædvanlig
Størrelse 9 Mk. med Indfatning, do. større 13 Mk. ofv.
med l til 4 Personer. Huse,
Gaarde og Landskaber aftages paa forskellig Maade og
i alle Størrelser. Aftagelse af
levende Personer varer kun
l a 2 Sekunder og fleer hos
Hr. Gjæstgiver Fogtmann".
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Hobro Avis 24/71859

Ussing, Jens
(26/12 1810-25/3 1888)
Rejsefotograf
Stammede fra Nordby på
Fanø og var iflg. slægtsbogen: "Snedker, Baadebygger
og Fotograf i Ribe". Omtaltes
som "en sjelden dygtig
Mand, der udfører de forskjelligste Arbejder og alt til
Fuldkommenhed.
Ussing
kan alting undtagen drikke
Brændevin. Hans Hovedfag
er l. Lægdsmand, 2. Brandmajor (med Uniform), 3.
Snedker og Meubelmager
(udmærket), 4. Baadebygger,
5. Skipper, 6. Blikkenslager,
7. Billed og Ornamentskjærer, 8. Forgylder, 9.
Haarskjærer (gratis), 10.
Photograph". Besøgte Hobro
20/5-7/6 1859 Hobro med
daguerreotypi og fotografisk
atelier hos gæstgiver Fogtmann.

Ramsing,
Laurids Christian
(21/8 1797-?)
Aarhus
Rejsefotograf
Født i Hjortlund sogn, Ribe
amt som søn af pastor Jens
Christian Ramsing og Else
Cathrine Fabricius. Fotogra-
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Hobro Avis 18/5 1860
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fisk atelier i Aarhus 18581860, hvorefter han begyndte som rejsefotograf
Besøgte Hobro 12-14/5
1860. Annonce i Hobro Avis
12/5 1860:
"PhotographiPortraiter aftages daglig i alle
Størrelser og i flere Sorter i
Maler Steensens Atelier fra
Kl. 9 Formiddag til Kl. 4
Eftermiddag. Prøver af mit
arbejde forefindes i mit
Skrldt pa Hr. GJæstglver
Lorentzens
Gaard.
Mit
Ophold bliver meget k01t.
Hobro, den 12te Mai 1860.
Ramsing Photograph".
Underviste også i Skønskrivning og havde 14/5
1860 følgende annonce i
Hobro Avis: "Skjønskrivning.
Undertegnede har paabegyndt et Kursus i Skjønskrivning, som ufeilbarlig kan
læres i 10 Dage eller 30
Timer. Skulde herfor Nogen
have Lyst at lære at skrive en
smuk Haand, da ville de
behage at melde sig i mit
Logi, hos Gjæstgiver Fogtmann, hvor en Mængde
Prøver fra tidligere Elever
kunne forevises. Ramsing".
Fotograferede i 1861 i Thisted, hvor han imidlertid gik
konkurs, og den 2/8 1861
blev der hos guldsmed
Brinch afholdt tvangsauktion
over "Hr. C. Ramsings fotographiske Apparat på Fod
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samt l Skildt med 11 Pmtraiter".

Rye, Edvard Emil
(25/3 1820-15/4 1890)
Rejsefotograf
Forinden sin uddannelse
som fotograf havde Emil Rye
haft en ret omtumlet tilværelse. Først i apotekerlære, dernæst huslærer, lærte vinhandel, boghandler i Middelfart
1852-54, hotelforpagter, ejer
af hotellet i Grenå indtil 1856
og herefter i fotograflære i
Tyskland. Rejste i slutningen
af 1856 rundt i Sverige og
besøgte fra sommeren 1857
til november 1858 Norge,
Sverige og Finland.
Fra 1859-60 boghandler og
fotograf i Vejle og samtidig
fotograf i Fredericia. Besøgte
i maj 1860 Hobro, hvor han
tilbyder fotografier i glaskugler samt fotolitografier.

Selmer, Gustav Adolf
(25/5 1843-18 ?)
Rejsefotograf
Var fra midten af maj til 5/6
1860 i Hobro med atelier hos
gæstgiver Lorentzen.
Hobro Avis 21/7 1860
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"Photographisk Atelier for
Glas-, Papir-, og BorddugsBilleder er aabent hver dag
fra Kl. 2-7, og aftages Portraiter i alle Størrelser efter
allernyeste og hurtigste Methode, Børn aftages i l Sek.
Ligeledes aftages PhotoLithographier og Photographier i Glaskugler. Prospekter,
Herregaarde, Ryttere til hest,
saavelsom Kopier efter Oliemalerier, Daguerreotypier,
Photographier, Lithographier, Blyantstegninger afv. aftages ligeledes. Daguerreotypi-Portraiter restaureres. G.
A. Selmer fra Kjøbenhavn.
NB. Skulle nogen ønske
Undervisning i Photographien, da erlægges først Betaling efter at Vedkommende
har lært alt complet". Fra
november 1861 til ca. 1862
fotograf i Aarhus med adr. i
Vestergade. Fra 1862 fotograf
i Odense.
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Hobro Avis
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Thorendahl & Israel
"Photographer
fra Kjøbenhavn"
Besøgte Hobro fra 30/5 til
12/6 1866. Hobro Avis 30/5
1866 "Undertegnede ere
ankommet med vort photographiske Reise-Atelier og
aftager i Løbet af 8 Dage
Portraiter saavel i Visitkort
som i større Format. Indgangen er i Hr. Smedemester
Wendelins Gaard. Thorendahl & Israel, Photographer
fra Kjøbenhavn. NB En Elev
kan antages".

Hobro Avis 30/5 1866

Gæstgiver Lorentzen ejede Iversens Hotel, som
efter 1882 kom til at
hedde Grand Hotel.
** Gæstgiver Fogtmann ejede Møllers Hotel, der lå,
hvor Tinghuset nu ligger.
*** Smedemester Wendelin
boede Sdr. Alle 4

Fastboende fotografer
Adelgade 11
Simonsen, Erling
(16/1 1943-?)
Fotograf i Hobro 1982Adelgade 11 1982-1988
(se også Ærøvej 6 og Tåsingevej la)
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Født i Binderup v/Hobro.
Uddannet som elektriker.
Blev efter nogle år som elektrikersvend ansat hos Falck
som vagtmester. Interessen
for
amatørfotografering
udviklede sig efterhånden til
ønske om at blive selvstændig, professionel fotograf
bl.a. tilskyndet af, at han i
1980 fik en opgave af Kirkeministeriet om fotografering
af aiie Danmarks kirker. Den
5. november 1982 blev
drømmen om egen forretning til virkelighed, og Erling
Simonsen åbnede i Adelgade
11 sit atelier for portrætfotos
og reklame. Her blev pladsen imidlertid i løbet af nogle år for trang, og i 1988 blev
atelieret flyttet til Ærøvej 6,
hvor der var plads til også at
indrette atelier for reklamefotografering.
I 1991 blev atelieret flyttet
til nye større lokaler på Smedevej la. Selvom Erling
Simonsen ikke er uddannet
indenfor faget, har han, gennem sin medfødte evne for
lyslægning og komposition
og gennem deltagelse i mange kurser og seminarer, formået at hævde sig blandt
landets dygtigste fotografer,
hvilket bl.a. er kommet til
udtryk ved, at han har vundet en lang række medaljer
og diplomer i såvel nationa72
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Pnsuster Kan afhentes i forretningen.
Eget atelier og mørkekammer.
Har De en fotoopgave kontakt venligst.

DUCAN·F07'0
ADELGADE 11

. 9500 HOBRO

v. ERLING SIMONSEN
. TELEFON Ol ·52 58 00

Åbningstiderne er varierende, da der fotograferes bå·
de i og udenfor ateliet • besked gives på vores automatiske telefonsvarer.
Alle kender kvalileten af fru Skovdals Atelier- en kva·
litet jeg _v/1 forsøge at leve op til.

Hobro Avis 3/11 1982

le som internationale konkurrencer.

Adelgade 18
Skovdal, Jens
(6/4 1889-11/2 1960)
Fotograf i Hobro 1914-1960
Adelgade 18 1939-1960
(se også Jernbanegade 58 og
Adelgade 36)

Skovdal, Else
(24/10-1909-?)
Fotograf i Hobro 1960-1985
Født i Faxe.
Kom 1/6 1934 til Hobro og
blev ansat hos Jens Skovdal
som elev. Blev senere gift
med Jens Skovdal og arbejdede sammen med sin mand
i forretningen både i atelier
og mørkekammer. Efter J. S.'
død i 1960 fortsatte Else
Skovdal forretningen indtil
den i 1985 blev nedlagt og
hele den omfattende pladesamling incl. protokoller
overdraget til Hobro Museum.

~a=a= I"'OO~coc-

Før Jul!
Efter Jul!
Husk

Skovdals Atelier
~<:~ae::.:

Apotekets Ejendom.

c: ae a c a o a o ae a e -

juletidende 1939

Adelgade 24
Bonde, Karen Margrethe
(17 /11-1912-?)
73

Multifoto 1947-1949
(se også Adelgade 46)

Kehlet,
Reimert Timotheus Rahe
(6/10 1885-16/12 1971)
Kehlet Stella Nova

Fotograf i Hobro 1949-1979.
Udlært som smed. Startede i
-1 r">

r\/'

r

0

'

TT

l

1

l)'VO torremmg 1 .1\.00ennavn
o

med alt i fotoudstyr til private og professionelle.
Startede som fotograf nogle år senere og begyndte i
30'erne under navnet Kehlet
Stella Nova at oprette afdelinger rundt omkring i de
større byer.
Det blev efterhånden til
en landsdækkende fotografisk kæde med over 120
afdelinger alene i Danmark
samt en del afdelinger i
udlandet, og på et tidspunkt
var Kehlet faktisk verdens
største fotograf. Forretningerne blev ledet af bestyrere,
og den første bestyrer i
Hobro var Eva Dall Schmidt,
som bestyrede afdelingen
indtil 1/9 1950.
Som ny bestyrer blev herefter udnævnt Ingeborg
Johansen, som året forinden
kort tid efter afdelingens
oprettelse 1/9 1949, blev
ansat som assistent/elev.
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Købte i 1949 Multifoto og i
1955 Polyfoto, Hobro og
nedlagde af konkurrencehensyn disse to forretninger.
Multifoto havde adresse
Adelgade 24, og her blev
Kehlets fremtidige adresse.
Firmaet Kehlet Stella Nova
blev i 1973 solgt til et amerikansk firma, som videreførte
kæden indtil 1979, hvorefter
de forskellige afdelinger blev
nedlagt eller solgt.

Johansen, Ingeborg
(10/7-1930-?)
Kelllets Efterf.
Fotograf i Hobro 1979Født i Hobro som datter af
Agnes og Søren Christian
Madsen. Blev som 19 årig
den 1/11 1949 ansat hos
Kehlet som assistent/elev og
blev allerede året efter den
1/9 1950 udnævnt til bestyrer af Kehlet, Hobro.
Ved Kehlet Stella Novas
ophør i 1979 købte Ingeborg
Johansen forretningen i
Hobro med ret til at bruge
navnet Kehlets Eftf. Forretningens speciale er portrætter og Ingeborg Johansen er
medlem af Colour Art Foto
sammenslutningen.

l. november
har jeg været
fotograf i Hobro
i 40 år

JUBILÆUMSF010GRAFERING
l stk. portrætfoto 9x 12 cm.
KUN kr. 20,Jubilæumstilbuddet gælder
i dagene 17.-21. oktober

-J(J!HlEt$ Eftf.
INGEBORG JOHANSEN
HOBRO

TLF. 98 52 16 20

Hobro Avis 20/1 O 1989
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Adelgade 33
Heide, Kirsten
(28/7-1915-?)
Polyfoto
Fotograf i Hobro 1937-1946
Adelgade 33 1943-1946
(se også Adelgade 55)

Født i Fredericia som datter
af senere postmester R. Heide og hustru, Hobro. Flyttede 8/ 6 1937 til Hobro og indgtk samme ar aftaie med firmaet Polyfoto om oprettelse
af afdeling i Hobro. Flyttede
senere til Adelgade 33 og
solgte i 1946 forretningen til
Rønlev Knudsen, hvorefter
hun flyttede til Hellerup.
Polyfotokæden var startet
i 1933 og var opbygget på
den måde, at interesserede,
der havde lokaler til rådighed på passende adresser,
kunne lease apparat og
udstyr mod betaling af en
nærmere fastsat afgift pr.
optagelse og skulle iøvrigt
selv betale udgifterne til
lokalet. Polyfoto blev ved sin
fremkomst en alvorlig konkurrent til de etablerede
fotografer, og mange blev
tvunget til at lukke, i Hobro
lukkede Hertha Jensen i
1937 og Carl Nielsen i 1939
uden tvivl pga af den nye
konkurrence.
Og Polyfoto var da også
en alvorlig konkurrent, nu
76

Et 1otog1·afi
fra
:\dcl;..tadc 0:1
\Cd 1\;ll\li('ll

\lo bro

pol yfoto
juletidende 1943

kunne man for 21/z krone
blive fotograferet og få et ark
med ikke mindre end 48 billeder, gansk vist var billederne små kun 33x33 mm, men
selv om det ikke var kunstværker, kunne der altid findes et, som kunne bruges til
en forstørrelse, og resten
kunne man så dele ud til
familie og bekendte, medens
de blandt børn blev et eftertragtet bytteobjekt
Polyfotokæden ophørte i
1960, men allerede i 1955
blev afdelingen i Hobro
opkøbt af Kehlet, som havde
etableret sig i Hobro 1949.
Købet af forretningen betød
samtidig lukning af Polyfoto,
idet der herved var en konkurrent mindre.

Rønlev, Knudsen Otto
(18/5 1916-?)
Polyfoto
Fotograf i Hobro 1946-1955
Født i Vejle. Uddannet fotograf. Kom 20/5 1946 fra Aarhus til Hobro og købte Polyfoto af Kirsten Heide. Solgte
igen i 1955 til Kehlet, som
herefter af konkurrencehensyn nedlagde Polyfoto. Rønlev Knudsen flyttede samme
år til Vejle.
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Adelgade 36
(Enkefru Mummes ejendom)
Rolin, Otto Hans Lassen
(21 / 6 1859-1905)
Fotograf i Hobro 1896-1900.
Født i Varde som søn af
urmagermester Peter Lund
Rolin og Kirstine Johansdatter. Gift 25.11 1891 i Ribe
med Ane Marie Christine
Nielsen f. 15.9 1860 i Pjedsted . Urmager i Ribe, derpå
foiograf i Esbjerg med adresse Kongensgade 10. Nævnt i
beretning fra DfF juni 1897.
Åbnede
i
november
måned 1896 ny fotografisk
forretning i Hobro i enkefm
Mummes ejendom på Torvet. Efter 1902 fotograf
Esbjerg, Kongensgade 35.

Quist, Christian
Christensen
(21/2 1871-24/12 1910)
1900-1905
Fotograf i Hobro 1897-1905
Adelgade 36 1900-1905
(se også Adelgade 37)

Zehngraf, Antoni
(ca. 1872-5/11 1908)
Fotograf i Hobro ca. 19051908.
Født
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Randers som søn af

Foreløbig Bekendtgørelse.
Undertegnede aabner i November Maaned. en

>-<

<*}otografisk <*}omtnlng

tt~rste

KJaææ
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l Enkefru M 11m m es Eieudom i Hobro.

Mit Atelilr bliver monteret med nye Maskiner, 1lotte Dek~>
ralioner samt fuldStændJJ! BørnemPblement, alt efter Nutidens Fordringer.

For fint udlorle Billeder garanteres.
Ærb.

a. aeuH.

Hobro Avis 20/11 1896

lHobro

nJc folo(raDstc Forrctnloa.

Torvet,

er nu aabnet for et æret Publikum og anbefaler :1lnl ndf(lrte
Dlllcder i alle Større1ser, Platin, llmuhdon samt matte og
lJlauke i\risto ~illeder.
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Hobro Avis 6/ 12 1896

fotograf Gebhard Zehngraf
og Nielssine f. Brahl.
Købte i 1905 Christian
Christensen Quists forretning, som han videreførte
indtil 1908, hvor han solgte
til Gjertmd Kjær.

Fotografier til Julen
bedes bestilte snarest.

anmodp~ om at lade sig fotogra·
Rom absolut PI' den bedste Tirl grumlr<>t
IIHll'kP rlngf'.

Mine ærede KumlPt
fere

pan

f1·a
dP

10-2,
kortE'
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Zehngrafs Eftfl.,
Torvet Hobro.

Gertrud Kjær.

Torvet Hobro.

,__,,

Hobro Avis 29/11 1912
Kjær, Gjertrud Christiane
(18/8 1866-?)
Fotograf i Hobro 1908-1917
Født i Viborg. Borgerskab
som fotograf i Horsens 4/10
1904. Kom i 1908 fra Viborg
til Hobro og overtog A.
Zehngrafs fotografiske forretning.
De første visitkortfotos fra
Hobro er klæbet på karton
fra hendes tid i Horsens CC.
Kjær, Peter Christensens
Eftf., Søndergade 42, Horsens), medens der på forsiden er præget Zehngraf,
Hobro. Annoncerede fra
1908 under navnet Zehngrafs Eftf. I 1912 bmgte hun
navnet Gertrud Kjær og i
1914 C. Kjær Zehngrafs Eftf.
Solgte i 1917 forretningen til
Jens SkovdaL
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Visitkort-foto
fra Gjertreud Kjærs atelier

Skovdal, Jens
(6/4 1889-11/2 1960)
Fotograf i Hobro 1914-1960
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Adelgade 36 1917-1939
(se også Jernbanegade 58
og Adelgade 18)
Efter starten som fotograf 3
år tidligere i Jernbanegade
besluttede Skovdal sig for at
flytte ned i centrum af byen,
og i 1917 købte han Gertrud
Kjærs forretning Adelgade
36.

l .:·~~,?d:.~~·~l"å.. liitugraliskii Atiiliiir jiiii Turtiit ~:·"·•;:;";;.~~i;~'' ,7,·-;;;:;,:~.~-~~;;"'.;;~;. •;;;;,':t:;:~;."'" ~ ,..
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l1te Kis . Etablla1ement under Firma Skovd,als Atelier

mb•';"''

Jens Skovdal, Fotogral
Hobro Avis 15/9 1917

Adelgade 37

Ohlsen, Lars Peter Lauritz
(18/1 1843-?)
Fotograf i Hobro 1881-1888
og igen 1900-1904
Adelgade 37 1887-1888 og
igen 1900-1904
(se også Stolbjerg Agre)
L. Ohlsen, der tidligere hav-

de haft sit atelier på Stolbjerg
Agre købte i 1887 Adelgade
37 og flyttede sit atelier hertil.
Ejendommen, der skiftede
ejer den 5/12 1887, var en
købmandsgård, der ejedes af
P. Kjeldsen og ]. Kjeldsen.
Ohlsens ønske om og store
bestræbelse på at finde en
mere velbeliggende adresse
for sit atelier var nu gået i
opfyldelse. Her i Kjeldsens
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At

Jeg b.r bortleiet min fotogrdtte Porretnilg heri Byen til
Hr. fotograf A. J øua e~ hvem Je«
ko a.nbefalø som ea dygtig og
net fotegraf, titlader jeg mig her·
ved at bekjendtgjere.
H o b r o, den l. Decbr. 1888.
.Ærbodlsot

l. Ohlsen.

l

•

•

Henbold til Onnstaaende til·
lader jeg mig at anbefale Ateliø·
ret, der skal blive omhyggelig betjent af Undertegnede.
H o b r v, deo

1.

D~br. 1888.
Ærbødlf1sl.

A. Jensen,
~·otograr.

Hobro Avis 1/12 1888

gård, der lå på hovedgaden
midt i byen var der god
plads og i forbindelse med
ove1tagelsen byggede Ohlsen nederst i gården et nyt
hus, der ble,· indrettet til
atelier og privatbolig.
At stedet var velvalgt kan
man se af, at der her i nr. 37
var fotografisk atelier de følgende 50 år.
Efter kun l år som fotograf i Adelgade 37, besluttede Ohlsen sig imidlertid for
pr. 1/12 1888 at bortforpagte
sin forretning og flyttede
derefter selv til Nyborg, hvor
han fra 1888-1894 også havde fotografisk atelier med
adresse Kongegade No. 22.
Ohlsen ejede dog stadig
den store ejendom på Adelgade, og de følgende år var
atelieret bortforpagtet eller
udlejet til forskellige fotografter, der med større og
mindre held forsøgte sig som
fotograf. Fra 1894 til 1900
opholdt Ohlsen sig i København, hvor hans titel var
particulier.
I 1900 vendte Ohlsen
imidlertid tilbage til Hobro
for igen at virke som fotograf. Årsagen hertil er, at den
nuværende lejer C. C. Quist
havde købt det større og
mere moderne atelier Adelgade 36, og da det ikke lykkedes Ohlsen at finde en ny

For- og bagside af visitk011joto
af L. Oh/sen

Fotograf Ohlsen
(Central-Atelieret)
bor nu som tØr skraas overfor
Kirken. Indgang gennem Porten.

Hobro Avis 2313 1900
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lejer, måtte han selv tilbage
til Hobro for at drive forretningen. I 1904 beslutter Ohlsen sig igen for at finde en
lejer til sit atelier, og det lykkedes ham at overtale
Amanda Steenberg, der tidligere i et par år fra 1892 til
1894, havde været bestyrer
af forretningen til at vende
tilbage til Hobro for igen at
forpagte atelieret. I 1912
besluikue Ohlsen sig emle-

lig for at sælge atelieret og
senere samme år den 21/12
blev ejendommen også solgt
til dyrlæge Jens Chr. Ulf Møller.

Jensen, Anders
(11/3 1859-?)
Fotograf i Hobro 1888-1892.
Kom i 1888 til Hobro og
overtog 1/12 som lejer L.
Ohlsens atelier. Lejemålet
blev 1/8-1892 overtaget af
Amanda Stenberg.

Stenberg, Amanda
(3/9 1864-?)
Centralatelieret
Fotograf i Hobro 1892-1894
og igen 1904-1912
Adelgade 37 i begge perioder.
82

For- og bagside af visitkort-foto
af A. Jensen

Født i København på Frederiksberg som datter af garver
Pehr A. Stenberg og Margrethe Kleinsorg. Var i slutningen af 1880'erne medlem af
DfF. I januar 1886 står hun
anført som fotograf i Haslev
og i januar 1887 som retoucheuse i Nordby dvs. Nordborg, Als. I januar 1890 er
hun fotograf i København.
Æresdiplom for kolorerede billeder i Tyskland 1887,
Medalje for fotografi
Nyborg 1894.
Amanda Stenberg overtog
pr. 1/8 1892 som lejer L. Ohlsens atelier i Hobro, som
siden 1888 havde været lejet
ud til fotograf A. Jensen, og
begyndte samtidig at bruge
navnet Centralatelieret AS
forbliver kun 2 år i Hobro og
rejser i 1894 til Nyborg for
som bestyrer eller lejer at
overtage L. Ohlsens atelier
der.
Fra 1896 til 1904 var frk.
Steenberg fotograf i København, hvorefter hun igen
vender tilbage til Hobro som
lejer af LOs atelier, og hun
bliver i Hobro indtil 1912.
Under sit ophold i København har hun moderniseret
sit fornavn og hedder nu
Adda.

Fotografisk Atelier.
Fra. 1ste August overlager
IJnucrtcgncdc den af lir. Fotog-raf
Jc nsen i ncre Aar drevne foto·
s.!ral1skc Forretning i Hobro. For-

synul med Nutidens bedste Appara·
ter anbefaler jeg mig til et
æret Publikum med fmt O).! hold·
bart udførte Fotografier til mo-

derate Priser.

IJ o b t a b a' n, den 2811e Juli 1882.

.tl.. Steultera-.
Hobm Avis 1/8 1892
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For- og bagside af visitkortfoto
fra Amanda Steenberg
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Frk. M. Jensen
Centralatelieret
Fotograf i Hobro 1894-1896.
Efter at Frk. Steenberg var
rejst til Nyborg, blev lejemålet overtaget af frk. M. Jensen. Det har ikke været muligt at finde beviser for, at
hun var fotograf, men derimod for, at hun underviste i
kunstmaling, imidlertid taler
alt for, at hun beskæftigede
sig med begge dele.

Dahl, Fanny Vilhehnine
(8/8 1865-?)
Centralatelieret
Fotograf i Hobro 1896-1897
Født Odense. Nævnt
Beretn. fra DfF juni 1897.
Overtog 1/11 1896 lejemålet
efter frk. M. Jensen, men
blev kun i byen mindre end
et år, hvorefter hun flyttede
til Randers.
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Hobro Avis 19/4 1895

Den ny Fufograf.
der har overtaget L. O h Is e n 1 Atelier i
Hobro, anbefaler øig med Utl.lereløe af alt

til Fotograften henhørende.
.Ær b.
~·a111ay

Dahl.

Hobro Avis 31/10 1896
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Quist, Christian
Christensen
(21/2 1871-24/12 1910)
Centralatelieret
Fotograf i Hobro 1897-1905
Adelgade 37 1897-1900
Søn af Herredsfuldmægtig
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For- og bagside visitkortfoto fra
FannyDahl

Ringsted Hans Christian
Christensen og Hustru Nicoline Christine, f. Quist, gift
27/4 1893 med Eva Elisabeth
Marie Dahlerup. Nedsatte sig
i 1897 som fotograf i Hobro,
hvor han havde lejet L. Ohlsens atelier Adelgade 37.
Ved L. Ohlsens tilbagekomst
til Hobro, blev han nødt til at
finde andre lokaler og købte
derefter H. Rolins forretning
Adelgade 36.
I et par små annoncer i
marts 1900 meddeler Ohlsen, at han "nu som før bor
skraas overfor Kirken",
medens Quist oplyser "at
han nu bor på Torvet". Blev
i 1905 p.g.a. sygdom og
dårlig økonomi tvunget til at
sælge atelieret til A. Zehngraf, hvorefter familien startede et bogbinderi og papirhandel i Højskolehjemmets
bygning.
Christian
Christensen
Quist døde i en ung alder
kun 38 år gammel, og hans
enke overtog senere stillingen som klasselotteri-kollektrice i Hobro.

For- og bagside af visitk011joto
af Christian Christensen Quist

Fotograf C. C. Qvist
bot• nu

))RR

Tol'vet.

Hobro Avis 19/3 1900

Hobro Avis 18/3 1900

Jrisfirte fra ramtfige Jotografec
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JDo~ro.
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Olesen, Lars Christian
(16/1 1885-?)
Centralatelieret
Fotograf i Hobro 1912-1914.
Købte i 1912 atelieret af L.
Ohlsen. Chr. Olesen var
oprindelig cigarhandler, og
havde den 27/10 1910, startet forretning i Adelgade 37 i
lokaler mod gaden. Hvorfor
han besluttede sig for også
at gå ind i fotografibranchen
står hen i det uvisse, og da
han finder ud af, at kendskabet til og interessen for tobakken er større end interessen for fotografien, ansatte
han i 1914 C. Haagensen
som bestyrer af atelieret for
selv at koncentrere sig om
sin tobaksforretning, som
han herefter udvidede til
også at omfatte en gros handel.
Solgte i 1916 atelieret til C.
Haagensen.

Haagensen, Ejnar

Som Bestyrer ar

Centrat A..tetieret, Hobro,
Centralatelieret
Fotograf i Hobro 1914-1924.

~~.. ~..T~rth~ ~ ~~: fr{;.l~

pu Folograliens Omrude.

All fologralisk Arbejde udføres umvillir·
10m p.. Atelieret.

hedduldt, saavel u d e

Blev i 1914 ansat som bestyrer af LCO for senere i 1916
at købe forretningen. Senere
i Aalborg, Danmarksgade 54.
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u ~ :~b~~u~: k~C~~~s1oP:rt'en.henleda P••
Ærb. E. Haagensen,
Cenind Atelieret, Adelpcla 3r.
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Hobro Avis 19/3 1914

Jespersen, Ågo Aubertin
(8/4 1897-?)
Centralatelieret
Fotograf i Hobro 1924-1928
Overtog pr. 2/1 1924 E. Haagensens atelier. Jespersen
gik under tilnavnet Trotsky
pga en vis lighed med denne
person og var iøvrigt en
kendt mand i Ambulancedagsrevyen i de år han var i
byen.

Overgaard, Valdemar
(30/7 1881-13/3-1931)
Centralatelieret
Fotograf i Hobro 1928-1931

Julegavan med det personligeiPrmg er Deres Fotografi!
Jeg leverer Billeder l alle Størreher

r/6~~~:~~~,~: fJ1~!~r,G~~a~~r~~r/ roi::
Udror~t og Holdbarhed. Folog"f A. Jespersen,

•V"rUIJ:

Lokalerne er opvarmede,

Hobro -

Telf. 393,

Hobro Avis 28/11 1926

Fotografier til Julen.

Lad Dem lolograle1e i Ccntrah.rt.tcllerct Alle Slørwlscr i Pologralier lc1·cr~s
1 smuk og 1nodcrn~ Udlorclsc l'oul~:~rrcl5cr lan i sorl og brun Tone sA~\Cl soul
kolorcrcl. Fw Mørkcl~eFrcmbrud og Iil Kl. 8 lologrnl~rcs ved dd.lrisll Lys.

Teleion 393·

V. Overgaard.

Hobro~

Hobro Avis 28/11 1926
Kom fra Roslev kommune i
Viborg amt og købte pr. 27/7
1928 A. Jespersens atelier.
A. Jespersen, som VO
købte forretningen af, rejste
imidlertid fra byen allerede
den 17/4 1928, og der har
evt. været en periode, hvor
forretningen har været lukket eller evt. drevet af VO,
uden at han har været tilmeldt
folkeregisteret
Hobro.

Jensen, Hertha Rasmine
Oline Hansine
(26/4 1885-?)
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Centralatelieret
Fotograf i Hobro 1931-1937.

OIØQIII'ØØQIIGDIIIIDIIOOØIIØDIIODODØØQtlliØGICIDØØØQUØIIUØDdftDOCIICitiØ

lste Klasses Atelier
aabnes P1edae den 30 ds. Adelgade 37. Hobro.
Ood-. •makke og blllla;c

Født i Silkeborg. Overtog pr.
26/10 1931 V. Overgaards
atelier. Havde tidligere i
1925 været tilmeldt folkeregisteret i Hobro med adresse
Adelgade 29.
2/1 1937 flytter HJ til
Skovvej nr. 7 og sælger eller
lukker samtidig atelieret. I
årene fra 1937-1950 har HJ
fortsat adresse Skovvej nr. 7.
Dog er der adresseændringer op til flere gange om året
skiftende mellem Skovvej nr.
7 til Haderslev, Frederikshavn, Slagelse, Aars, Sakskøbing, Maribo, Skive, Dronninglund og endelig fraflytning i 1950 til Silkeborg.

Bllftld~r.

H e r t h a

01!& pCt. Rabat,

J e n s e n.

CIØQUUDØØCIGDØOCIDI:ICI:UCJIØUDUCIICI'UOg(lb.OODOGaODOdtiiODDCJUØOØDOØ

Hobro Avis 29/10 1931

Adelgade 46
Bonde, Karen Margrethe
07 /11-1912-?)
Multifoto
Fotograf i Hobro 1941-1949.
Adelgade 46 1941-1947
(se også Adelgade 24)
Ønsker De et godt Fotografi af Dem

Født i Randers. Kom 13/11
1941 fra Sæby til Hobro og
åbnede Adelgade 46 atelier
under navnet Multifoto.
Forretningen blev senere
flyttet til Adelgade 24 og
blev i 1949 solgt til Kehlet,
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selv eller Deres Børn til Julen, lad saa
Multifoto besørge Fotograferingen.

MIJllrllf()T(t)
Hobro

Adelgade 46

juletidende 1943

hvorefter Karen Bonde flyttede til København. Kehlet
nedlagde derefter Multifoto
og indrettede lokalerne til
Kehlets Stella Nova.
Som omtalt blev Polyfoto
ved sin fremkomst i 1933 en
alvorlig og frygtet konkurrent til de etablerede fotografer, og noget måtte der
gøres for at tage konkurrencen op. Muligheden kom, da
den danske kamerafabrikant
J. P. Hansen kort tid efter
sendte sit berømte seriekamera NORKA MULTIFOTO
på markedet. Dette kamera
var som Polyfoto indrettet til
at tage 48 billeder på en plade, men det kunne også
omstilles til andre formater
eller kombinationer af formater, men 9 eller 12 billeder på en plade blev det
foretrukne. Pladen blev
kopieret på ark 24x30 cm,
hvorefter man fik et færdigt
billede på ca. 7x7 cm.
Fremkomsten af dette kamera blev modtaget med
taknemmelighed, for ikke
alene blev der etableret
mange Multifoto-forretninger, men mange af de etablerede fotografer, som ved
Polyfotos fremkomst havde
imødeset trange tider, anskaffede sig et kamera eller
flere og kunne nu tage konkurrencen op med Polyfoto.
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Adelgade 55
Heide, Kirsten Margrethe
(28/ 7 1915-?)
Polyfoto
Fotograf i Hobro 1937-1946.
Adelgade 55 1937-1944.

Banegårdsvej 11
Mahrt, Waldemar Emil
August
(lt;!l:L 1t;S:L-1914)

Fotograf i Hobro 1892-1914.
Banegårdsvej 1892-1897
(se også Jernbanegade 58)
Født i Mygdal, Hjørring amt,
som søn af gårdejer Hans
Heinrich Mahrt og Dorthea
Htittmann. Var i 1880-ca.
1885 i Ørsted og ca. 1890 i
Fjerritslev. Blev i marts 1894
medlem af DfF.
Begyndte den 1/2 1892
atelier i Hobro i vognmand
Eriksens ejendom på Banegårdsvej, og det gamle bindingsværkshus, som rummede hestestald i underetagen
og atelier ovenpå, kan stadig
ses. Imidlertid var pladsen
trang og i forbindelse med
åbningen af Jernbanestien,
som skulle lette trafikken fra
byen til banegården, begyndte Mahrt i 1896 byggeriet af sin nye imponerende
ejendom og året efter kunne
lokalerne tages i brug.
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..................
:ilet nl}e

fotogrøftflt

~t t l i t r

1 ll.IORnmono ~ene iiriti)feni ~jcubom, iOulitHuudii<
uelen, 4)obro, an6efaletl.

m. IIR«trt.

Hobro Avis 14/2 1892

,..

For- og bagside af visitk011foto
fra W Marth

jernbanegade 58
(jernbanestien)
~a~,

lValdenrrar

EmilAugust
(18/12 1858-1914)
Fotograf i Hobro 1892-1914.
Jernbanegade 58 1897-1914.
(se også Banegaardsvej)

Efter 5 år på adressen Banegaardsvej 11, hvor arbejdsforholdene ikke var de allerbedste, kunne Mahrt i 1897
tage sin nye bygning på "Stien" i brug, og den l. juli
1897 åbnede han et nyt
moderne atelier.
Mahrt døde i begyndelsen
af 1914 og hans kone Inga
Mahrt
averterede
i
marts/april 1914 fotograf
Mahrts villa til leje og meddeler senere, at Mahrts fotografiske forretning fortsætter
uforandret.
Atelieret blev ove1taget af
J ens Skovdal den l. maj
1914.

W. Mahrts

fotografiske Atelier
er Ilyilet III Banegaardaallen og
anbefales l et æret Publikums
velvillige Erindring.
llob•o, den l. Juli 189i
.Ær b
BSM

W. Mahrt.
Hobro Avis 2/7 189 7

Skovdal, Jens
(6/4 1889-11/2 1960)
Fotograf i Hobro 1914-1960.
Jernbanegade 58 1914-1917.
(se også Adelgade 36
og Adelgade 18)
Uddannet i Kolding hos
Magnus Lind og hos Georg
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Burchatth. Ansat hos Thomas S. Hermansen. Udstilling København 1938 med
diplom. Kom i 1914 til
Hobro, hvor han pr. l. maj
1914 havde købt W. Mahrts
atelier på Jernbanestien.
Fandt ret hurtigt ud af, at
atelieret "lå uden for lands
lov og ret". Jernbanegade
var på det tidspunkt kun en
sti, der gik fra Adelgade til
jernbanestationen, og efterar
og vinter kunne det være
svætt, at få folk til at traske
den lange og ofte ufremkommelige vej for at blive
fotograferet.
Flyttede atelieret til Adelgade 36 (Heilskovs ejendom) den 15/9 1917.

~At undertegnede har overtaget det af Hr. l<'otograf W.
:Jlahrt i flere Aar drevne

fotografiske Atelier
BanegaaPdsstien, Hobro,
bringes herved i velvillig Erindring.
Ved Levering af Billeder 1 fineste U dfø:relse efter
Xutidens højeste Fordringerhaaber jegat,·inde en æret Kundekreds.

Ærbødlgøt

N·B •

Jens Skovdal, Fotograf.

Alle Plader fra min Forgængers Tid
Efterbestillinger.

opb~Wares

for

Hobro Avis 12/5 1914

92

jernbanegade l (Fritze/Jus)
Petersen, Frederik
Fotograf i Hobro 1897-1900.
Åbnede ifølge annonce i
Hobro Avis 1/11 1897 atelier
i Hr. Uhrenholdts nyopførte
ejendom, hvilket vil sige Fritzehus. Imidlertid findes der
visitkoltfotos med Fr. Petersens navn og adresse på
hjørnet af Adelgade og Torvet, hvilket er Adelgade 36,
hvor Rolin på omkring samme tid havde atelier.
Fr. Petersen må derfor
sandsynligvis haft atelier
begge steder, hvordan det
hænger sammen har ikke
været muligt at spore, men
formentlig har han haft atelieret før Rolin.

Fabians en,
Martinus Nicolai
(22/7 1844-21/4 1917)
Fotograf i Hobro 1900-1917.

Nyt ferste Klasses

Fotograf -Atelier
i Hobro.
Uødertegnede aabner fra l. Bonmber el fotocrafhll: Atelier. Anbefalende
ai; til det 111rede Pablitam i BJID Oll'
pu Landet u ed alt til Faget hen- - Smukt og holdbart
herrode
Arbejde.

frederile Petersen,
Fotocrar.
--Atelieret er i Br. Uhrenh o l d h DJ Ejendom
1125

Hobro Avis 26/10 1897

li

C' fi Ro

For- og bagside af visitkoJ1foto fra
Frederik Petersen

Søn af barbermester Martinus Nicolai F. og hustru
Marie Wilsen. Lærte fotografi
hos Hølbeling i Randers, i
Hamborg og i London. Senere hos Selmer i Bergen. Etab.
ca. 1885 i Skien. Efter den
store brand der i 1886, nedsat i Aarhus.
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Startede i Hobro i juli
måned 1900, hvor han overtog Fr. Petersens forretning
eller i hvert fald lokalerne.
Der synes at have været en
kort periode mellem FP og
MF, hvor der ingen fotograf
har været.
MF virkede til sin død
21/4 1917. Død på Set. Josefs
hospital i Århus og begravet
i Aalborg. Nekrolog i DfT
XXXIX 1917.

Fritze hus'
fotografiske Atelier
enbefelee til et •ret Publikum• Velvilje.

M. Fabtansen.
Hobro Avis 30/7 1900

Nielsen, Carl
(26/10 1899-?)
Fotograf i Hobro 1926-1939.
Kom fra Skelund-Visborg til
Hobro den 25/10 1926 og
åbnede atelier, hvor Fabiansen tidligere havde været.
ø~==================================================~ø
ATm .IEII FOR SMUI\T
UO FOIITE
FOTQ(;Ji i\FIEfl l AI.I .E
FO II ~J.\TEH.

\'ul Arten o~; l murlit \'cjr ske r
alle O p ta~; c l sc r ve d elektri sk Lp
som rut c.ll ud c rst&Hcr D a~; !'I}'SC I .
A .\B E~ T

11\'E ilDA!;J·:

SO:\IJ ,\! ;E Fil.\ ~ - t ;.
Til andre Ti de r mod
Foru dbcsli Ilin g.
UllEFOTOGfi AFEIII :\1;.
FOIISTO RIIELSEII.
A~IA T Øfl \IIBE.lllE.

CA!\L XIELSI·:X, FOTO(;HAF .
.. Frill.l'h u s" . .l cl'nhan,·~:HI•·, lloh !"n,
'rclcrnn

t-: r ,tZ,l

juletidende 1927
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Fabiansen ophørte imidle1tid
i 1917 (død), og der har sikkert ikke i de mellemliggende år været fotograf i Fritzehus.
Dog mener nogle ældre
Hobro borgere at kunne
huske, at Jens Skovdal også
har boet i Fritzehus, men i så
fald må atelieret der have
været drevet som en filial fra
Adelgade 36.

Kirkestræde:
Steensen, J. C.
(1825-24/11-1883)
Fotograf i Hobro 1860-ca.
1870.
Uddannet som maler hos
N.
Bech,
malermester
Hobro, hvor han også aflagde svendestykke. Efter nogle
år i København vendte han
tilbage til Hobro og nedsatte
sig som malermester. res
nød stor anseelse som maler
og fik kort tid efter at være
blevet selvstændig mester en
stor opgave med udsmykning af den nye Hobro Kirke. res havde også talent for
tegning og udfærdigede i
1855 et prospekt over
Hobro. Tegningen blev litograferet hos Tegner og Kittendorff og af boghandler
ehr. Vadum udsendt på eget

Photogra:phiske Portraitar

dlagM h••• D•g l mit A!ell~r udan llon•yn Ul Veltel.
WJiillfko"" lovol<ll III 6 Rd. at hooll og 8 Rd. j Douoln.
VIl likort l~d ra ne o l !tnllk~o og aolldo Rommor li
u Bk. pr. Stk.
J.
Stee..-seo.

«:.

Hobro Avis 29/3 1862
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forlag. Havde så sent som i
maj 1860 stillet lokaler til
rådighed for rejsefotograf C.
Ramsing. Imidle1tid har JCS,
formentlig
gennem
sit
bekendtskab med Ramsing,
opdaget, at fotograffaget
kastede mere af sig end at
være maler, og i juni 1860
startede han sit eget fotografiske atelier.
Averterede fra 26/6 1860
r.

•

TT

1

•

•

•

r

one 1 nooro 11v1s om SlL IO[O-

grafiske atelier, hvor man på
papir, glas eller voksdug kan
få sit portrait for l Rd. eller
mere.
I dec. 1861 annoncerer
han, at prisen på vitrotypien
er betydelig nedsat. Den
29/3 1862 averterer han med
visitfotos til 5 Rd. pr. dusin, 3
Rd. for et halvt, samt med
ramme og albums. 29/11
1862 overtog malermester
D.P. Mollerup malerværkstedet, og res fortsatte som
fotograf i hvert fald til januar
1870, hvor han averterer
10/1.
Synes derpå at være blevet marskandiser i bager
Thorups enkes hus, men tilbyder så sent som 18/4 1883
maling af skilte.

Smedevej l a:
Simonsen, Erling
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(16/1 1943-?)
Ducan Foto
Fotograf i Hobro 1982Smedevej la 1991(se også Adelgade 11 og
Ærøvej 6)

Stolbjerg Agre:
Meyer, Frants Christian
(15/ 8 1830-7/ 12 1909)
Cand. pharm.
Fotograf i Hobro 1866-1875.

Født i Randers som søn af
stadshauptmand H. F. Meyer.
Uddannet Cand. pharm.
Havde været discipel på
Hobro Apotek
1847-51
under den landskendte H. G.
Holm. Valgte efter nogle år
som kandidat i Horsens at gå
ind i fotografifaget
Det kan i vore dage synes
et stort spring fra apotekerfaget til fotografien, men på
det tidspunkt var fotografien
stadig en varm nyhed, og
der blev tjent ganske gode
penge, som kunne friste en
apotekerkandidat med en alt
andet end vellønnet stilling.
Endelig var han jo også, i
kraft af sin uddannelse, godt
rustet til at gå ind i fotografifaget, som dengang for en
stor del bestod af arbejde
med diverse kemikalier og
præparering af plader mm.

mootonro~Oiff ~tclicr.

Un~rrtcsnr~r ·~trr ~m fao 'tlogr at inNrtrifr ~111il
for at toer f•tO cr~øtb r~ fortf.:~t tr min !llirriom~c~ fom
'P~otøscop~. ~bilr<ll iCJI i t1nr !Jiar ~ar brr~rll, ~~ trorr

l'S brrfor al bur~< on&dolr ntig hl !ll~mø OIJ Omronmd
cmbr !!lrbom mcb ~III Iil 'l1~ot~gropblrn ~~n~orcn~r.
'IUr~oN~il

~lir. !Dlrvrr,
t'a nd. phMm,

Hobro Avis 517 1866
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F. C. Meyer startede som
fotograf i Aarhus og Randers,
men flyttede i 1866 til
Hobro, hvor han byggede sit
hus på Stolbjerg Agre•.
Annoncerede i Hobro Avis
5/5 1866. "Photographisk
Atelier. Undertegnede agter
om få dage at indtræffe hertil for at tage Ophold og
fortsætte min Virksomhed
som Photograph, hvilket jeg
!

1

CJ,..,._ ,...
llClC:

A .... ~
n.c:tl
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..J •. .-.- - ~
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tror jeg derfor at burde anbefale mig til Byens og Omegnens ærede Beboere med Alt
til Photographien henhørende.
Ærbødigst - Chr. Meyer,
Cand. p harm".
Solgte til overtagelse 22/6
1875 atelieret og senere,
4/11 samme år, også ejendommen, til C. A. Zehngraf
for derefter at vende tilbage
til farmacien ved at købe
Thyholm Apotek i Hvidbjerg. Her blev han til først i
firserne, hvorefter han overtog apoteket i Mariager.

Zehngraf,
Christian
Antoni
(6/9 1816-31/5
)
1880

Fotograf i Hobro
1875-1880.
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Sendagen den 27de Juni aabner jeg mit

fltlingrafiske Atelier hari

Byen~

og anbefaler Samme til et æret inden- og ndenbyes Publioum med Alt til
Faget henhørende.
Jndenbyesboende bedes, saavidt muligt, forud at bestille.
Hob<o, don 2~de J"Di 1875.

C. A..

Zehn~•·af

L:=======================
======:.._]
Hobro Avis 24/61875
1
"::A::•'•::"::•·

Født i Svendborg. Fra barneårene nærede Christian
Antoni stor interesse for tegning og maling, og det lykkedes ham i 1838 at komme
ind på kunstakademiet. Efter
uddannelsen i 1841 fik han
på sin hjemegn Sydfyn
bestilling på nogle altertavler, men som maler fik han
ikke den anerkendelse, han
havde håbet på.
Fra Svendborg flyttede
CAZ til Nykøbing F, hvor han
i 1855 erhvervede borgerskab som malermester. Flyttede senere til Aalborg, hvor
han den 6/2-1861 også fik
borgerskab som malermester
og blev gift med Rebekka de
Lemos.
Kastede sig herefter over
fotografikunsten og forsøgte
sig i begyndelsen som rejsefotograf, og man kunne fra
20/4-5/5 1863 finde ham
hos gæstgiver Houmann i
Stubbekøbing, hvor han tilbød fotografering og undervisning i fotografi.
Etablerede sig som fotograf i Aalborg 1864 og virkede her til 1875. I 1875 flyttede CAZ til Hobro, hvor han
pr. 27/6 havde købt Chr.
Meyers atelier og senere den
4/11 samme år også ejendommen.
Efter Zehngrafs død i 1880
forsatte hans enke forretnin-

For- og bagside af visitk011 ji'a Z.
A. Zehngraj

~rfirnntaiordfer.

t

t

t

Mandag Mldd11g Kl. 12 bonkaldte Vorherre
nd en bild oc rolig Død min Jrj~re Mand,

Clerlstlan .4.n&oal Zehncrar,

1

ea Alder at 63 Aar.

Rebekka Zehncrar,

fedt de Lemu.
Bearaveitu &oder Sled fra Hjemmet Leverdag
Mlddac Kl. 1.

Hobro Avis 2/61880

Dt Jer fra dt11 22dt April har ourdracet

.mlD FumtDinr III lir, L. O l 1 e o, u11dladtr

Jes

l~kt bt"td at btkltndt&Jelt, al J•c frtrndtl• drl\'tr FontiDIDiftl til d111. ne"nce Dato

c . ..t..

Zeho .. rar.

rotoirtRtk A ttlltr.

Hobro Avis 1613 1881
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gen indtil 22/4 1881, hvor
hun solgte atelieret til L. Ohlsen. Nogle år senere i 1887
købte L. Ohlsen også ejendommen af Zehngrafs enkes
bo. Da CAZ i 1875 flyttede til
Hobro beholdt han tilsyneladende sit atelier i Aalborg, i
hvert fald meddeler Zehngrafs enke den 9/6 1880 " at
de af min afdøde Mands
drevne fotografiske Forretninger i Hobro og Aalborg
uforandret fortsættes".
Zehngraf var en dygtig og
anerkendt fotograf, og hans
kunstneriske
talent
og
ophold på akademiet kom
tydeligt til udtryk i hans
arbejder. Han fik da også
oparbejdet en god og solid
forretning, som kunne sælges for 7000 kroner, skønt
den et par år før avettagelsen kun var vurderet til det
halve.

Ohlsen, Lars Peter Lauritz
(18/1 1843-?)
Fotograf i Hobro 1881-1888
og igen 1900-1904.
Stolbjerg Agre 1881-1887.
Født i Flensborg. Har tilsyneladende været indehaver af
en hatteforretning i Hobro
under navnet M. Hestbechs
Efterf., inden han den 22/4
100
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Hobro Avis 22/1 1883

1881 af Zehngrafs enke købte Z. A. Zehngrafs fotografiske forretning og 6 år senere
den 30/6 1887 også ejendommen af Zehngrafs enkes
bo.
En annonce i HA fortæller
den 5/3 1881 at M. Hestbechs Efterfl. fra den 22/4
overtager C. A. Zehngrafs
fotografiske forretning, og
en lignende annonce den
16/3 1881 oplyser at C. A.
Zehngraf fra den 22/4 har
overdraget sin forretning til
Hr. Olsen. Det har formentlig i meget høj grad irriteret
Ohlsen, at enkefru Zehngraf
eller evt. trykkeren i annoncen havde stavet hans navn
forkert. Sagen var den, at
han var meget nidkær med,
at man huskede at stave
hans navn korrekt med h, og
da alle i byen kendte Ohlsens kæphest, hed han i folkemunde kun "Ohlsen mit
ha", og når man betænker, at
Ohlsen var tysk født og
måske stadig talte et blandet
sprog, kan man jo godt forstå tilnavnet. L. Ohlsen var
ikke tilfreds med sit nye ateliers beliggenhed, for nok
var det en forholdsvis ny
ejendom med et moderne
indrettet atelier, men Stolbjerg Agre lå trods alt langt
fra byens centrum, og der
opstod snart ønske om at

fotografisk AteHer.
C. A. Z e h n g r a r ø fotogmfi8ke Forretning O\'BrtAges fra den 22<lc April d. A. af
Un<lerl~gnedo.

Al. flestbecbs Efterfl.
Hobro Avis 5/3 1881
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Wiegårdsvej:
Rasmussen, Jørgen Bak
(31/8 1957-?)
Wiegårdens foto-studie
Fotograf i Hobro 1982-

Født i Hobro. Uddannet som
elektrikker hos installatør
Præstmark
Senere svend hos installatør Jørgen Cilliborg. Fritidsinteresserne var fotografering
og heste, og allerede som
elektriker begyndte JBR at
fotografere for forskellige
dagblade og bureauer, og
snart fik landets hestesportsinteresserede øje for Jørgen
Bak Rasmussens evner til at
fotografere heste. Fra 1976
blev fotografopgaverne et
delvis erhverv, og i 1982
blev den endelige beslutning
taget om at blive fuldtids
professionel fotograf.
I 1983 købte Jørgen Bak
Rasmussen Wiegaarden i
udkanten af Hobro og startede nu for alvor fotografering
af husdyr, som foruden heste
også omfatter kreaturer og
hunde.
Dyrefotograferingerneforetages for en stor del for
Landboforeningen og dennes medlemmer, og JBR er
bestilt til at komme på alle
større dyrskuer, hvor han
møder med sit transportable
mørkekammer, der er besat

ltOO•
v

FOTOGRAF JØRGEN BAK RASMUSSEN

J

Wiegaarden, 9500 Hobro, Denmark
111. 9B 52 03 OB. Biltlf. 30 9B 33 OB. Fax 9B 5214 95
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med automatiske fremkaldermaskiner, der på k01t tid
kan levere de færdige billeder.
Allerede i 1979 fik Jørgen
Bak Rasmussen kontakt med
Den kongelige Stald, for
hvem han gennem årene har
udført mange fotografiske
opgaver. Disse opgaver, som
må have været til de kongeliges behag, førte til, at han i
1989 blev kaldt til Bedeburg
i Tyskland for at fotografere
prinsesse Benediktes heste,
og ved flere lejligheder senere har JBR været i Berleburg,
når prinsessen har fået nye
heste, der skulle fotograferes . Jørgen Bak Rasmussen
har også ved flere lejligheder
være kaldt til Amalienborg
for at fotografere, enten det
har været i forbindelse med
prinserne til hest eller kongeparret i karet forspændt
heste.
I 1992 blev Wiegaarden
udvidet med et nybygget
fotoatelier, hvor der kan
fotograferes såvel portræt
som reklame og sågar heste,
og der er planlagt udvidelse,
således at der i større stil kan
modtages husdyr til fotografering.
Såvel atelier som mørkekammer er forsynet med det
bedste udstyr, og mørkekammeret med moderne for104

størrelsesapparater og automatiske maskiner, der kan
fremstille såvel sort/hvid
som farver.

Ærøvej6:
Simonsen, Erling
(16/1 1943-?)
Ducan Foto
Fotograf i Hobro 1982Ærøvej 1988-1991
(se også Adelgade 11 og
Smedevej la)
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Litteratur om Himmerland og
Kjær Herred 1997-1998
Ved bibliotekar Jeppe Hansen,
Det Nordjyske Landsbibliotek.
Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1997-1998, 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.
Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om
manglende titler.

Himmerland og Kjær Herred i almindelighed:
Barn af Himmerland.
Lions Clubber i Himmerland, 1997.
Bind 9 (211 sider), illustreret
Bavngaard, Bertel:

Jagten på Vejlerne.
Udg. af Carl Bolten-Andersen m.fl. Fjerritslev Avis, 1997.
160 sider, illustreret + 2 kort.

Beskrivelse af råstofområder.
Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik og Miljø. Landskabskontoret, 1997. 107 sider, illustreret. (Råstofredegørelse 97).
Biegel, ].:
Laboratorier i Nordjylland.
Testmuligheder i industrivirksomheder, Hærens Tekniske Tjeneste og
kommercielle laboratorier. Aalborg Universitetsforlag, 1996.
76 sider. (Prøvningsregister Nordjylland, 2).
Brovst, Bjarne Nielsen:
Barndommens jul.
25 kalenderhistorier for børn og voksne. Rebild, 1997.
60 sider, illustreret.
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Cementfolket beretter.
Cementindustrien ved Mariager Fjord. Af Eigil Bilidt m.fl. Lokalhistorisk Forening, Falslev og Vindblæs Sogne, 1997.
79 sider, illustreret.
De forvandlede landet.
Husmandsbrug-en strategi for forandring. Redigeret af Bente Bisgaard
Thomsen. Hovedland, 1997.
199 sider, illustreret. (Om Han Herreds Familielandbrug).
DGI Himmerland.
Den "blå bog" 1997-98. Årestrup Bogtrykkeri, 1997.
54 sider, illustreret.

Dalby, ]es:
Udsætningsplan for Binderup Å.
Distrikt 18-vandsystem 09. Danmarks Fiskeriundersøgelser, 1997.
12 sider+ l kort. (FFI-Rappmt, 57-1997).
Dalby, ]es:
Udsætningsplan for Bjørnsholm Å.
Distrikt 19-vandsystem 13. Danmarks Fiskeriundersøgelse, 1997.
12 sider + kort. (FFI-Rapport, 60-1997).
Dalby, ]es:
Udsætningsplan for Trend Å.
Distrikt 19-vandsystem 13. 14 sider+ l kort. (FFI-Rapport, 58-1997).
Formidlingscenter Nord.
1997. COrienteringsfolder).
Globalisering.
Et program til styrkelse af nordjyske virksomheders konkurrenceevne. Mål 2: 1997-1999. Nordjyllands Udviklingsfond, 1997.
26 sider, illustreret.

Gregersen, Allan:
Nordjysk erhverv.
Nordjysk Avistryk, 1998.
32 sider, illustreret.
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Humoresker fra Nordjylland.
Tidsbilleder, sagn, anekdoter og skrøner. Red.: Helge V. Qvistorff.
Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1997. 144 sider, illustreret.
Ibsen, Flemming:
Fremtidens arbejdsmarked i Nordjylland.
Delrapport. Aalborg Universitetsforlag, 1997. Bind 1-20.

Industriens regionale hovedtal.
Nordjyllands Amt. Dansk Industri, 1998. 29 sider.

Jessen, Bente:
Særligt beskyttet naturskov.
Lokaliteter i statsskovene. Miljø- og Energiministeriet. Skov- og
Naturstyrelsen, 1997. Bd. 2 Qylland).
206 sider, illustreret.
Jørgensen, Nils Kristian:
Sygehusplan.
Nordjyllands Bogttykkeri, 1997. 19 sider, illustreret.

Konkrete støttemuligheder.
Globalisering. Et program til styrkelse af nordjyske virksomheders
konkurrenceevne. Nordjyllands Udviklingsfond, 1997.
Folder, illustreret.
Kulturpolitikken i Nordjylland.
Nordjyllands Amt, 1997. 23 sider, illustreret.
Landbruget i Nordjyllands Amt.
De Danske Landboforeninger. 24 sider.
Ligestillingsredegørelse 1997.
Nordjyllands Amt, 1997. 12 sider.
Miljøgenopretning ved nordjyske vandløb 1978-1996.
Nordjyllands Amt. Miljøkontoret, 1997. 30 sider, illustreret.
Naturpolitik 1997
Nordjyllands Amt, 1997. 25 + 16 sider, illustreret.
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Nordjyllands Erhvervsservice 1998.
Fra ide til handling. Nordjyllands Erhvetvsservice, 1998.
7 sider (folder), illustreret.
Den ny guide Nordjylland.
Velkommen til Midt- og Nordjylland. Midt-Nord-Turisme.
Plan 1998.
Arbejdsmarkedsrådet Nordjylland, 1998.
11 sider, illustreret.
Plasma.
Nye digte og noveiler af unge nordjyske forfattere.
Redaktør: Jacob Wurtz. Lag for Lag for Lag, 1998. 84 sider.
Psykiatrien i Nordjyllands Amt-status 1997.
Juli 1997. Psykiatrien i Nordjyllands Amt, 1997. 23 sider
Qvistorff, Helge V:
Navnkundige træer i Rold Skov.
Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1997.
79 sider, illustreret.
(Qvistorff-Årbøger, 6).
Rasmussen, Bo:
Fiskeri med sildevod fra Gjølsten til Laden.
Limfjordsmuseet, 1997.
16 sider, illustreret. (Limfjordsmuseets Småskrifter, 17).

Saltets vej.
En teater- og kulturbegivenhed på 200 km fra Viborg, gennem Nibe
til Læsø 21. juni-6. juli 1997.
Red.: Jens Vellev. Hikuin, 1997. 222 sider.
Somatisk sygehusplan for Nordjyllands Amt 1997-2000.
Nordjyllands Amtskommune. Sygehusforvaltningen, 1997. 51 sider.
Sundhedsplan 1997.
Udgivet af Nordjyllands Amt. Planlægnings- og Udviklingskontoret
Nordjyllands Bogttykkeri, 1997. 19 sider.
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Sørensen, Knud:
En tid. Roman.
4. oplag. Gyldendal, 1997. 191 sider.

Vandmiljøplanens grundvandsovervågning.
Rappmt. Nordjyllands Amt. Forvaltningen for Teknik og Miljø.
Miljøkontoret, 1997. 70 sider. (Vandmiljøovervågning).
Vestergaard, Peter:
Overvågning af enge ved Hjarbæk Fjord 1990-1993.
Viborg Arnt. Miljø- og Teknik/Københavns Universitet. Botanisk Institut, Økologisk Afdeling, 1996.
20 sider, illustreret.

Enkelte lokaliteter
Aggersund
Olesen, Charlotte:
Aggersund dybdekridt Miljø- og Energiministeriet.
Miljøstyrelsen (Gyldendal), 1997. 93 sider, illustreret. (Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 72, 1997).
Blenstrup
En blandet landhandel.
Blenstrup og Omegns Brugsforening 1898-1998. Af Inger Marie
Christensen. Qysk Lokalhistorisk Forlag), 1998.
40 sider, illustreret.
Brovst
Brovst, Bjarne Nielsen:
Syndig sommer.
Centrum, 1997. 208 sider. (Biografisk ungdomsroman) .
Farsø
Farsø turistguide.
1997 ff.
Jensen, Johannes V:
Himmerlandsk musik.
Erindringsmyter. Udvalgt af Niels Birger Wamberg.
Gyldendal, 1997. 464 sider.
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Hadsund
Hadsund Badminton Klub.
60 års jubilæum 6. september 1997. Hadsund Bogtrykkeri, 1997.
40 sider, illustreret.
Pedersen, Aase M.:
Barndommens lange arm.
Eget forlag, 1997. 57 sider, illustreret.
Tbing, Morten:
Hans Kirks mange ansigter.
En biografi. Gyldendal, 1997. 383 sider, illustreret.
Toubro, Jørgen:
100 år med Hans Kirk.
En mindebog. Hadsund Bogt1ykkeri, 1997.
95 sider, illustreret.

Hals
Gjøde Nielsen, Henrik:
Blot brudstykker II.
Flere historiske strejftog i Hals Kommune. Gandrup, 1997.
80 sider, illustreret.
Ovesen, Helge:
Lærer i Hou under Anden Verdenskrig.
Hals Museum, 12 sider.

Hammer
Bergh, Ole:
Sagføreren. Konge af Hammer Bakker.
Sundby Samlingerne, 1998. 112 sider, illustreret.

HammerNyt
1997 ff.
Steen Petersen, Anne-Marie:
En kendsgerning i mursten.
(Steen Petersen, Anne-Marie: Som i et stof. 1997, s. 98-102). -Om
Vodskov kirke.
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Hobro
Andreasen, Vagn:
I/S Fælles Forbrænding 25 år.
1972-1997. Damsgaard Tryk, 1997. 52 sider, illustreret.

Blåkilde KreativCenter Hobro.
Et erhvervsområde bygget på ruinerne af en nedlagt fabrik på
Blåkildevej. Mediehuset Wiegaarden, 1998. 34 sider, illustreret.
Hobro guide.
Danmarks herlige Himmerland. 1997 ff. (Turistbrochure) .
Kommuneplan 1996/2008.
Hobro Kommune. Teknisk Forvaltning 1997.
131 sider, illustreret + 7 kort.
Hvorup
Krabbe, Erling:
Nørre Uttrup Øvelsesplads
Drifts- og plejeplan 1997-2011. (Forsvarskommandoen), 1997.
70 sider, illustreret + 3 kort.
Klarup
Klarup Stationsby.
Lokalhistorisk Forening for Romdrup-Klarup, 1997.
25 sider, illustreret.
Klim
Rolighed, Bent:
Fortællingen om en fri skole.
En kulturhistorisk beretning fra Han Herred. Klim Friskole 18721997. Fjerritslev Avis, 1977. 144 sider.
Løgstør
FDF Løgstør 1922-1997.
FDF Løgstør, 1997. 42 sider, illustreret.
Hansen, Skjold:
Nordisk venskabsbysamarbejde:
Løgstør-Raahe-Skellefteå-Mo i Rana.

113

Foreningen Norden, 1997. 34 sider, illustreret.

Hav og fjord.
Guide. Turistguide for Løgstør og omegn. 1997 ff.
Mikkelsen, Bent:
Limfjords-Værftet A/S - de første 50 år.
Eget forlag, 1997. 36 sider, illustreret.

Modelling the atmospheric nitrogen deposition
to Løgstør Bredning.
Model results for the periods April 17 til 30. CGyldendal), 1997.
49 sider, illustreret.
Ram1m
Kirkebæk, Birgit:
Defekt og deporteret.
Ø-anstalten Livø 1911-1961 SocPol, 1997. 268 sider, illustreret.

Sparekassen Midt:fjord.
En jubilæumshilsen. 1997. 27 sider, illustreret.
Rold
Grøndahl, Elis:
Den røde tråd.
Fra Rold til det grønne Ballerup. Erindringer. Bd. 1-3, illustreret.
Skørping
Valset sølv.
(Skalk, 1997: 5, s. 16-17). - Om sølvfund i Skørping + Rebild.
Sulsted
Sulsted-forslag.
Juni 1997. Aalborg Kommune. Magistratens 2. afd. 1997.
20+52 sider, illustreret.
Sønder Tranders
Bmfod Carlsen, Elisabeth:
Fremgangsmåden.
(Skalk, 1998: 3, s. 8-10). (Jernalderudgravninger).
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Gug og Sdr. Tranders før og nu!
Lokalhistorisk Arkiv for Gug-Sdr. Tranders, 1997.
23 sider, illustreret.
Ulsted
Høgh, Peder:
Ulsted Kirke.
Ulsted Menighedsråd, 1995.
56 sider, illustreret.
Aalborg
Mfaldshåndbog.
Aalborg Kommune. Renovationsvæsenet, 1998 ff.

Akademiøkonom.
Nøglen til ekspo1t. Aalborg Erhvervsakademi, 1997.
23 sider, illustreret.
Almindelige bestemmelser for kolonihaver.
Aalborg Kommune. Magistratens l. afdeling. Lejekontoret, 1997.
Folder.
Andersen, Johannes:
AaB-AaB og det moderne Aalborg.
(På egen boldgade. Lindhardtog Ringhof, 1997.
144 sider, illustreret).
Andersen, John:
Kvalitetsudvikling i dagtilbud for børn.
Erfaringer fra 4 kommuner Socialministeriet/Kommunernes Landsforening (Gyldendal), 1997.
119 sider, illustreret.

Ansigt til ansigt.
Nyt fra Aalborg Zoo. 1998 ff.
At synliggøre det usynlige!
Evaluering af det 3-årige projekt med "Banegårdsdeltagerne". Aalborg Kommune. Distriktskontor Centrum, 1998.
53 sider, illustreret.
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Bache, Rena!:
Malere i Aalborg fra 1850.
Nordjyllands Bogtrykkeri 1997. 106 sider, illustreret.
Bergh, Ole:
Annebergvej 71 - gennem 90 år.
Aalborg Universitetsforlag, 1997. 152 sider, illustreret.
Berntsen, Hans:
Et helt nyt liv.
(DBK), 1997. 210 sider, illustreret.
(Grundlægger af Kristent Centrum).

Boligaffalds regulativ.
Januar 1997. Aalborg Kommune. Renovationsvæsenet, 1997.
24 sider.
Brugerundersøgelse på Hovedbiblioteket 1997.
Det Nordjyske Landsbibliotek, 1997. 149+ 16 sider.
Budo Nyt.
Et blad af Aalborg Selvforsvar &]u-jitsu Klub. 1997 ff.
Cykelstier i Aalborg Kommune.
Aalborg Kommune. Teknisk F01valtning. Drifts- og Anlægsforvaltningen, 1997. Folder, illustreret.
Debatoplæg idræts- og kulturcenter i Aalborg Øst.
Aalborg Kommune. Erhvervs- og Miljøforvaltningen, 1997.
5 sider, illustreret.
Det bli'r aldrig som før.
Pædagogisk udviklingsprojekt i Aalborg Kommune.
Skipper Clement Seminariet, 1998.
102 sider, illustreret.
Fastrup, Ole:
Urania kikkerten 1897-1997 og menneskene bag.
Astromedia Forlag, 1997.
79 sider, illustreret.
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Foren1ngshåndbogen.
En beskrivelse af foreninger i Aalborg og omegn. De Frivilliges
Hus, 19+ 127 spalter.
Forskningsberetn1ng/Aalborg Universitet.
Færch, Lise:
Amøber i bur.
Eget forlag, 1998. 39 sider, illustreret.
(I anledning af hendes 80 års fødselsdag).

Giv livet en chance.
Sindklubben, 1997?. 50 sider.
Her er dit apotek - 75 år i Vejgaard.
Vejgaard Apotek, 1998. 26 sider, illustreret.
Hultengren, Eva:
Effektmåling af projekt Bag om volden.
Rapport om ændrings- og læringsprocesser. Nordjyllands Amt.
Socialforvaltningen/Aalborg Universitet. Institut for Kommunikation, 1997. 160 sider.
Jensen, H. P.:
Skulptur i det fri i Aalborg.
Ny udgave. Aalborg Kommune. Park- og Kirkegårdsforvaltningen,
1997. 176 sider, illustreret.

Jubilæumsskrift 25 år Lejbjergcentret 1972-1977. 1997.
24 sider, illustreret. (For handicappede).
Jubilæumsskrift Sønderbroskolen 1948-1998 50 år.
Sønderbroskolen, 1998. 35 sider, illustreret.
Kommuneplan 1998-2009.
Aalborg Kommune. Magistratens 2. afdeling. Erhvervs- og Miljøforvaltningen, 1997. 40 sider + 19 kort.
Kort om BIC Nord.
BIC NORD, 1998? 4 sider, illustreret.
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Kultur og fritid.
Service & rådgivning. Aalborg Kommune. Magistratens 4. afdeling,
1997. Folder.
Kulturnatten 1997.
"Underlige tegn og gerninger". Red.: Mie Olsen m.fl. Nordjyllands
Bogttykkeri, 1997. 15 sider, illustreret.
Kulturpolitiske målsætninger.
Aalborg Kommune, 1997. 9 k01t.
Kunst-guide Aalborg.
Skulpturer i og omkring Midtbyen. Aalborg. Skole- og Kulturforvaltningen, 1997. Folder.
Laboratorier på Aalborg Universitet.
Viden og testmuligheder ved det teknisk-naturvidenskabelige
fakultet. 1998.
67 sider, illustreret. (Prøvningsregister Nordjylland) .
Lund Nielsen, Søsser:
Et liv med musik og magi.
En aalborgdrengs erindringer. Bogen om Olav Martin. 1997.
64 sider, illustreret.

Læreren i centrum.
En hvidbog med syv foredrag. Red.: Henning Asp-Poulsen. Aalborg
Kommune. Skoleforvaltningen, 1997.
149 sider, illustreret + 3 bilag.
Læreruddannelsen.
Aalborg Seminarium, 1998. 14 sider, illustreret.
Meedum, Max:
Breve mellem Aalborg og Nørresundby 1852-1870.
(PHT. 1998, s. 2-8).

Miljørigtig projektering af Aalborg Tekniske Skole.
(Miljø- og Energiministeriet/ Miljøstyrelsen. (Gyldendal, 1997).
123 sider. Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 28-1997).
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Mortensen, Leif
Glimt af en bys historie.
Bette, 1997. 50 sider, illustreret.
Nielsen, jens N.:
Alabu.
(Skalk, 1997: 5, s. 5-9} - Om Gråbrødreklostrets udgravning.
Nørgaard, Erik:
En troløs mand.
Gyldendal, 1997. (3. del af: Det skæve hus).
Pedersen, Anne Mette:
Biblioteksråd-forsøg med brugerindflydelse.
Rapport om forsøg med biblioteksråd på lokalbibliotekerne "Skipperen" og Aalborg Øst. Det Nordjyske Landsbibliotek, 1997.
24 sider + bilag.

Personalepolitik. VedtagetiSUden 13. maj 1997.
Det Nordjyske Landsbibliotek, 1997. 12 sider.
Petersen, Viggo:
Gadeliv i Aalborg - i åløbenes tid.
Selskabet for Aalborgs Historie/Aalborg Historiske Museum, 1997.
120 sider, illustreret. (Aalborg-Bogen, 1997).

Plan for Vejgaard traf"tk & miljø.
Aalborg Kommune. Teknisk Forvaltning, 1998. 9 sider, illustreret.
Projekt Bymiljøindikatorer.
Aalborg Universitet. Institut for Samfundsudvikling og Planlægning.
1995. Bd. 1-4.
Samuelsen, Eivind:
Brændevinsbrænderen Harald Jensen.
Bellis, 1997. 207 sider, illustreret.

Seniorpolitik i Aalborg Kommune.
Red.: Maja Pedersen. Aalborg Kommune. Personaleforvaltningen,
1997. 11 sider, illustreret.
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Skovfoged Laursen, Ib:
Duller, tyveknægte og knippelsvingere.
Et signalement af tiden, før vi blev moderne. Eget forlag, 1997.
145 sider, illustreret.

Stop alkovolden.
Aalborg Kommune, 1998.
30 sider, illustreret.
Sådan bruger vi kronerne.
Mød 31 personer, der påvirker din hverdag. Aalborg Stiftstidende,
1998. 11 sider, illustreret. (Budgetavis).
Teen Zone.
Ungdomsskolerne Aalborg, 1997 ff.
Tra:ftkuheld 1995.
På kommuneveje i Aalborg Kommune. 1997.
4 sider, illustreret.
Uddannelse i Aalborg Kommune 1997.
Aalborg Kommune. Magistratens l. afdeling, 1997.
11 sider, illustreret.
Undersøgelse blandt medarbejdere
på Hovedbiblioteket 1997.
1997. 50+ 14 sider.
Vandforsyningsplan revision 1997.
Aalborg Kommune. Magistratens 5. afdeling, 1997.
38+52 sider, illustreret.
Vejgaard Sogn.
1997 ff.
Ældre Sagen Aalborg.
Information fra lokalkomiteen i Aalborg. 1997 ff.
Østerågade-Nytorv.
Aalborg Kommune, 1998. (3 forskellige foldere) .
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Aalborgs EU-Organisation.
Aalborg Kommune . Borgmesterkontoret. Det Internationale Sekretariat, 1997. Folder.
Aalborg Firma-Sport 1948-1998.
Aalborg Firma-Sport, 1998. 103 sider, illustreret.
Aalborg handicap guide.
Hvor kan jeg komme ind? Aalborg Handicapråd, 1997. 16 sider.
Aalborg har været en ren og grøn by i 10 år.
Og vi bliver ved! Offsettrykkeriet Midtjylland, 1998.
15 sider, illustreret.
Aalborg Kommunale Idrætsforening AKI 1948-1998 50 år.
1998. 19 sider, illustreret.
Aalborg Musikskole.
1997 ff.
Års
Himmerlands midtpunkt Aars.
Aars Bogtlyk & Offset, 1997. 290 sider, illustreret.
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Meddelelser fra
styrelse og redaktion
Generalforsamlingen 1998 holdtes på Skarregaard, Mors, lørdag 29.
august.
Formanden nævnte i sin beretning, at efter sidste generalforsamling
havde styrelsen på sit møde 10. september 1997 bestemt, at billetter
til sensommerturen skulle kunne forudbestilles ved tilmelding til kassereren og at måltider kunne indregnes i turprisen. Aftenturen til Nibe
Kirkes nyafdækkede kalkmalerier torsdag 4. juni blev et vellykket
arrangement med stor deltagelse. Turen lededes af adjunkt Hugo
Støttrup, Vognsild. På sensotmnerturen til Nordmors, havde man for
første gang praktiseret billetpriser med måltider inkluderet. Historisk
Samfund havde desuden i årets løb været medarrangør af en række
velbesøgte torsdagsforedrag.
Styrelsen havde bestemt, at Hobro Offset og Bagttyk overtog trykningen af årbogen. Styrelsen arbejdede endvidere på at oprette et
realregister over samtlige årgange som en database, der kan ajourføres løbende. Formanden omtalte kort 1998-årbogen. Redaktionsudvalget ville tilstræbe at årbogen forelå færdig til udsendelse 15.
november.
Styrelsen havde vedtaget at udsende et nyhedsbrev redigeret af ad
hoc-udvalget 4 gange årligt, nemlig sammen med Aalborg Historiske
Museums udsendelser i januar og september, sammen med årbogen
og separat i maj. Styrelsens faste møder var blevet flyttet af hensyn til
disse udsendelser.
Formanden takkede kommuner, pengeinstitutter og andre for en
betydelig støtte til Historisk Samfunds virksomhed, men undlod ikke
at nævne medlemskontingentets betydning.
1997-regnskabet, der for første gang var opstillet som foreslået på
sidste generalforsamling, gav ikke anledning til bemærkninger.
På valg til styrelsen var Eva Auken, Bent Klitgaard Jacobsen og Ove
Paulsen, der alle blev genvalgt. De to revisorer Finn Øst Andersson
og Ellen Marie Jensen blev ligeledes genvalgt.
Styrelsen har siden på sit møde 16. september konstitueret sig som
nedenfor. Man har samtidig nedsat et IT-udvalg, der skal undersøge
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mulighederne for at oprette og vedligeholde Historisk Samfunds egen
hjemmeside på Internettet. IT-udvalget består af ad hoc-udvalgets
medlemmer, samt Jens Topholm.
Redaktionsudvalget til nærværende årbog bestod af Eva Auken, Birte
Friis, Ketty Johansson, Ove Paulsen og Jens Topholm

Historisk Samfunds styrelse:
Ove Paulsen, Storvorde, formand
Eva Auken, Trængstrup, næstformand og sekretær
Birte Friis, Klejtrup, 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
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Redaktionsudvalg:
Eva Auken
Birte Friis
Ketty Johansson
Ove Paulsen
Jens Topholm
Turudvalg:
Søren Beukel Bak
Bent Klitgaard Jacobsen
Bent Olsen
Ove Paulsen
Ad hoc-udvalg:
Birte Friis
Bent Olsen
Ove Paulsen
IT-udvalg:
Birte Friis
Bent Olsen
Ove Paulsen
Jens Topholm
Formand:
Ove Paulsen, Tofthøjvej 37, 9280 Storvorde. Tlf. 98 31 84 70.
E-mai!: ovepaulsen@teliamail.dk
Kasserer:
Birte Friis, Viborgvej 20 A, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf. 98 54 69 70.
E-mail: Vitus@post9.tele.dk
Næstformand og sekretær:
Eva Auken, Trængstrupvej 99, 9541 Suldrup. Tlf. 98 65 32 30.
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Resultatsopgørelse for 1997

Kontingent
Tilskud:
Aalborg kommune
Arden kommune
Aars kommune
Hobro kommune
Tipsmidlerne
Sulsted Ajstrup Sparekasse
Sparekassen Midtfjord

111.465,00
7.500,00
2.000,00
500,00
500,00
3.374,00
1.500,00
200,00

Salg af ældre årbøger
Salg af særtryk
Renteindtægter
Diverse

700,00
3.000,00
143,88
.22j_Q

Indtægter i alt
Trykning og forsendelse af årbog
Andel af udgifter ved torsdagsforedrag
Udgifter ved ture
Heraf deltagerbetaling
Kontorholdsudgifter m.v.
Gebyrer

15.574,00

130.922.38
124.380,25
11.339,50
7.916 53

3.6 2.0Q

4.271,53
4.932,00

2fi2...l2

Udgifter i alt

145.513.03

Årets underskud

-14.590,6i
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Status pr. 31. december 1997

Indestående på bankkonto
Indestående på girokonto
Beholdning af årbøger

Aktiver i alt

Formue pr. l. januar 1997
Årets underskud

Passiver i alt

12.887,09
44.911,32
10.000,00

67.798.41

82.389,06
14.590.65

6Z798.41

Revisionspåtegning:
Undertegnede revisorer har gennemgået Historisk Samfunds regnskab,
herunder afstemt bilagene med kassebogens posteringer. Saldi på bank- og girokonti er afstemt. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.
Aalborg, den 30. juli 1998
Ellen Marie Jensen
Finn Øst Andersson
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Historisk Samfund for Himmerland og
Kjær Herreel er stiftet 1912. Samfundets væsentligste opgave er at udgive
årbogen .. Fra Himmerland og Kjær
Herred", der er udkommet siden 1912.
Ligesom landets øvrige lokalhistoriske
samfunds årbøger bringer den artikler,
der belyser egnens historie, meddeler
oplysninger om egnens historiske steder og indeholder fyldige oversigter
over litteratur om Himmerland og
Kjær Herred.
En anden betydningsfuld opgave består i at arrangere historiske ekskursioner og lade afholde historiske og
kulturelle foredrag. Endvidere har
vort selskab med mellemrum udgivet
selvstændige skrifter. I 1968 således
·>Aalborg Bindingsværk" af docent
Hans Henrik Engqvist. I 1970 ·>Aalborg
malere i 500 år" af konservator Sylvest
Grantzau. I 1978 udsendtes ..Vor Frue
Kirke i Aalborg" af overlærer Svend B.
Olesen.
Det Kongelige Landhusholdningsselskabs Beskrivelse af Aalborg Amt, udgivet i 1832 ved C. Christensen genoptlyktes 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.
Aarhundrecle", udgivet i Aalborg ved
Ignatius Eecher i 1813.
I samarbejde med Aalborg Historiske
Museum og med Landsforeningen
Danske Folkedansere har vort selskab
1992 udgivet ·-landlige tekstiler fra

3457888812
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