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Træk fra det ældste Bjørnsholm
Af Karl Nielsen
En mere sammenhængende skildring af Bjørnsholms ældste historie
kan næppe gives. Oplysninger derom er alt for spredte. Enkelte situationer er belyst ved gamle domme, andre behandles i breve fra kancelliet, og bispearkivet for Viborg stift har nogle få indberetninger fra
sognet, men kirkebøgerne går kun tilbage til 1709. For visse perioder
er der desuden oplysninger om jordhandler og pantsættelser i Viborg
landstings skøde- og pantebog, og fra slutningen af 1600 'erne bar vi
resultaterne af landmå!ingen. Der kan detfor kun gennem enkelte
træk kastes strejflys ind over perioden som her er afgrænset til de godt
hundrede år hvor godset var i den gamle danske adels besiddelse, det
vil sige årenefra 1573 ti/1689.

1. Fra Vitskøl til Bjørnsholm
Hovedgården Bjørnsholm der lå ud til Limfjorden en halv snes kilometer syd for Løgstør, var som flere andre godser, f. eks. Dronninglund og Oxholm, oprindelig gammelt klostergods der ved reformationen blev overtaget af kronen.
Da den nordiske syvårskrig sluttede i 1570, måtte Frederik 2. effektivisere driften af krongodset, og han indledte en omfattende mageskiftepolitik Han søgte at sikre sig mest muligt krongods på Sjælland
og snart også i Østjylland. Han ønskede områder nær de kongelige
slotte af hensyn til jagten og hoffets øvrige forsyninger. Til gengæld
afstod han mere fjerntliggende gods som reformationen havde skaffet kronen.
I 1573 gennemførte kongen et mageskifte med Bjørn Andersen der
året før var blevet lensmand på Århusgård. Bjørn Andersen havde
Bjørnfamiliens gamle gods Stenalt på Djursland, men desuden Vinstrup syd for Sorø. Det havde han arvet efter sin moder. Hans hustru
Karen Friis havde netop arvet Vinderup (nu Eriksholm) øst for Holbæk. Ved mageskiftet fik kongen alt deres sjællandske gods. Bjørn
Andersen og Karen Friis fik til gengæld Vitskøl klosters gods i Vesthimmerland.
Om Bjørn Andersen har jeg tidligere skrevet. 1 Her skal det blot
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nævnes at han snart kaldte sin nye besiddelse for Bjørnsholm.
Præsten Christiern Nielsen Juel på Vadgård i Strandby sogn brugte
allerede i 1577 gårdens nye navn. Det var som andre hovedgårdsnavne fra 1500-tallets sidste halvdel (Herlufsholm, Krabbesholm og
Oxholm) dannet af et for- eller slægtsnavn og endelsen -holm. I
Bjørnsholm kan der være tale om både det ene og det andet.
De nye ejerforholdene blev snart mærkbare i sognene da adelsgods ved dødsfald skulle skiftes mellem arvingerne. Adelens formue
var især bundet i jordegods. Derfor skete det ofte at fæstegodset ved
skifter blev delt på adskillige hænder. Selv hovedgårde blev undertiden delt mellem flere arvinger.
For egnens fæstebønderne betød det at de fik en ny type herskab.
Gennem århundreder havde de været fæstere under munkene på klosteret, men nu rykkede skiftende adelsfamilier ind. Flere af dem kom
måske sjældent på egnen. Bønderne fik nye og ofte fjerntboende herskaber der ikke havde anden tilknytning til egnen end netop gods og
fæstegårde. Det må i begyndelsen have virket forvirrende på mange
af egnens folk.
Frem til enevældens indførelse i 1660 var det kongernes håndfæstninger der fastsatte bestemmelserne for besiddelse af jordegods. I
dem hed det bl.a. at adelen måtte "nyde, bruge og beholde deres jordegods og tjenere [fæstere] fri til evig tid", og at kongen og hans
embedsmænd "skulle aldeles intet bevare [befatte]" sig med adelens
tjenere og gods uden det skete med ejernes samtykke.
Håndfæstningerne sikrede altså at adelen kunne besidde sit gods
uden indblanding, og fastslog desuden at kun den kunne besidde
jordegods. Hvis en "ufri", d.v.s. en ikke adelig, kom i besiddelse af
frit jordegods, gik han ganske vist ikke glip af værdien, men han skulle sælge det til en adelig "inden år og dag til fuld værdi". Det var dog
nok begrænset hvad bestemmelsen om "fuld værdi" var værd. Jorden
kom jo på købers marked idet adelen var ene om at byde på den.2
Bjørn Andersen fik ikke mange år på sin nye gård idet han døde
allerede i 1583. Det betød at godset splittedes. Hans enke overtog nu
selv det gods der var blevet udlagt for hendes arvegods. Man var i
gang med at bygge hovedgård til hende på Vår, og hendes gods lå
fra Malle langs fjorden til Barmer med hovedvægten i Malle og
Farstrup sogne.
Karen Friis' to døtre (skema l) fik som arv efter faderen bøndergodset i Strandby sogn og i Næsby i Bjørnsholm sogn. Ved skiftet
efter faderen var de kun 15 og 12 år. Den samlede atv efter foræl-
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drene blev derfor først skiftet mellem dem efter Karen Friis' død 1601.
Sidsel Bjørn, gift med Godslev Budde, fik da Gundempgård der nu
havde status som hovedgård, og Margrete Bjørn der allerede var
enke, fik Vår.
Bjørn Andersens fire børn af første ægteskab fik derimod straks
deres arvepart. Hver af de to sønner der skulle arve dobbelt i forhold
til deres søstre, kunne få en hovedgård. Jakob der var yngst, fik Stenalt, og Truid fik Bjørnsholm gods der nu omfattede hovedgården og
bøndergodset i Bjørnsholm sogn, bortset fra Næsby og et par gårde
mere.
Døtrene fik så udlagt strøgods. Ide Bjørn der var gift med Mikkel
Nielsen Tornekrands til Kyø, fik gods omkring Stenalt, men desuden
Østerfalde og et par gårde i Ranum. Datteren Else Bjørn der var gift
med Jørgen Friis til Krastrup, fik Strøgods uden for Åle birk.
Truid Bjørn fik imidlertid heller ikke mange år på Bjørnsholm idet
han døde allerede 1590. Ikke 20 år efter at Bjørn Andersen havde fået
det store samlede godskompleks i Vesthinm1erland, var opløsningen
af det i fuld gang.
I det følgende vil der især blive fremdraget træk fra det reducerede gods. Det dækkede stmt set det gamle Åle, fra da af Bjørnsholm
sogn der nu er delt i Ranum og Overlade sogne. I et enkelt afsnit inddrages også Malle sogn.

2. Fra Gyldenstiernernes tid
a. Ermegaard Gyldenstierne
Efter Triud Bjørns død i juli 1590 sad hans enke Ermegaard Gyldenstierne ene tilbage på Bjørnsholm. De to børn de havde fået, var
døde som helt små, og det barn som hun ventede og fødte i august
måned, døde samme dag det blev født. Der gik ikke lang tid derefter før det kom til en lang og bitter strid mellem Ermegaard og
Tmids familie. Da der i årbogen tidligere er redegjort detaljeret herfor3, skal hendes forhold kun refereres i hovedtræk.
Striden drejede sig om arveretten til Bjørnsholm Kun hvis barnet
der fik faderens navn Ttclid, levede så længe at det nåede at blive
døbt, ville det efter loven arve efter faderen. Sådan påstod Ermegaard
at sagen forholdt sig, og føtte flere vidner derpå. Når barnet derefter
døde, skulle hun arve det.
Den forklaring godtog familien Bjørn ikke. Truids søskende og
svogre påstod at barnet døde før man nåede at få det døbt, og førte
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Klosterets vestfløj er ji-a slutningen af middelalderen og den yngste
bygning i det oprindelige firfløjede anlæg. Den virker i dag mest
oprindelig. Sydfløjen er væk, og østfløjen der ikke ses på billedet, blev
helt ænd1'et i 1700-årene. Derimod ses til højre i billedet vestenden af
kirkefløjen der forbinder vest- og østfløjen. Årstallet 1803 de1' står i
buen over midte1pm1iet, erindrer om Peder de Lassans restaurering af
kirken som da blev afsluttet.
foto: B. Hagedonz-Olsen.

blandt andet præsten som vidne. De ville derfor ikke anerkende at
barnet fik arven. Den tilkom tværtimod dem.
Sagen verserede i et par år. Først var den for Åle birketing og gik
derefter frem og tilbage mellem landstinget i Viborg og kongens retterting før den fandt sin afslutning ved landstinget. Det blev undervejs fastslået at barnet var levende født, at præsten øste vand på det
og nævnte dåbens ord, og at det blev navngivet; men endnu sidste
gang sagen var for rettertinget, fandt man den så "mørk og tvivlsom"
at man ikke kunne vide om "sanune barn levende fik dåb og kristendom eller ikke". Man henholdt sig da til lovens ord om at "barn
er nærmere til at vidnes til kristendom end fra ". Det betød at sagen
skulle afgøres ved kønsed (køn=slægt), og da Ermegaard påstod at
barnet havde fået dåb, var det hende der havde retten til at bevise
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det ved ed. Det gjorde hun så den 22. september 1592 i Viborg sammen med 12 fremtrædende slægtninge der var udpeget af hendes
modpart. Dermed var hun ejer af Bjørnsholm
Men hun fik ikke fred. I mere end hundrede år ha vde der været
birkeret til klosteret. Åle birk omfattede sognene Malle, Bjørnsholm
og Strandby. I Bjørn Andersens tid var der ingen problemer, for han
ejede hele birket. Men da Ermegaard nu hævdede at birkeretten tilkom hende som ejer af hovedgården, protesterede Karen Friis og de
arvinger der havde fået jord i birket. De krævede del i birkeretten,
d.v.s. andel i sagefaldet og herligheden. Også denne sag gik til retteltinget. Her dømte den unge Christian 4. og rigsrådet i juni 1596 at
ganske vist var birket "funderet" til klosteret, og birkeretten burde følge hende og hendes atvinger, men først når hun ydede Karen Friis
og roedatvingerne fyldest derfor, og ikke før.
Man forstår godt at Ermegaard Gyldenstierne ønskede at sikre sin
ny besiddelse så godt som det lod sig gøre. Det gjorde man i de tider
ved en forfølgning til lås. Hun indledte en langstrakt og besværlig
proces hvor Bjørnfamilien til sidst prøvede at spærre hende vejen;
men på det sidste møde for rettettinget pillede hendes svoger Albert
Friis (skema 2) der repræsenterede hende, modpartens argumenter
fra hinanden. Hun fik sit låsebrev der satte "denne sag evindelig tielse på" .
Derefter fik Etmegaard vist fred for Bjørnfamilien. Men hun måtte
igennem endnu en alvorlig sag i forbindelsen med skilsmissen fra sin
anden mand, Gjord Kaas.
Etmegaard Gyldenstiernes historie er et godt eksempel på hvordan
det er specielle sager der bevægede sig helt til tops i samfundet, som
satte sig spor. Mere almindelige begivenheder får vi kun få efterretninger om. Vi hører dog at hun i 1591 fik lov til at opkræve kronens
korntiender af Bjørnsholm, Malle og Strandby sogne som allerede
hendes mand måtte, når indtægten udelukkende blev anvendt til vedligeholdelse af kirken. Da den både var brøstfældig og "mærkelig
[mærkbar] stor", kunne den umuligt holdes i stand ved sin egen indkomst, skrev man fra kancelliet. I det sidste brev til hende fra 1604
fik hun bevilget både kronens og kirkens parter af korntienden mod
at betale 6 tdr. rug og 6 tdr. byg derfor årligt til kronen og lige så
meget til kirken.
Derefter tier kilderne tilsyneladende om hende. Vi har ingen
underretning om hendes død. Adelsårbogen 1 fra 1926 antog at hun
døde efter 1615; men det passer ikke. Allerede i 1609 skrev Niels Gyl11

denstierne sig til Bjørnsholm og fik bekræftet retten til tienderne i
sognet. Da har Ermegaard været død. I Danske Domme anses hun
for at være død i 1607 eller 1608.

b. Niels Christoffersen Gyldenstierne
Den nye herre der dukkede op på Bjørnsholm, var broder til Ermegaard og yngste søn af Christoffer Gyldenstierne og Anne Farsberg på
Iversnæs (nu Wedelsborg) på Vestfyn. (Skema 2) Ved Ermegaard Gyldenstiernes edsaflæggelse nævnes han som Niels Gyldenstierne til
Restmp; men i 16o3 regnes han til den sjællandske adel. Han var
blandt dem der skulle 1ykke ud med heste, folk og harnisk da der gik
allehånde rygter forud for det grænsemøde som danske rigsråder
skulle have med de svenske i Varberg. Niels Gyldenstierne havde i
øvrigt også gods i Varberg len og måtte sende bønder på fæstningsarbejde da fæstning der skulle forstærkes. Det var nok hans placering
i den sjællandske adel der medførte at han blev indbudt til det bryllup Christian 4. i 1605 holdt på Kronborg for sin lensmand der5.
Mest interessant er imidlertid Niels Gyldenstiernes underskrift da
han gav fuldmagt til de adelige repræsentanter der skulle vælge Christian 4.s søn til tronfølger. Han mødte igen som sjællandsk adelig i
Næstved den l. april 1608 og underskrev sig "Niels Gyldenstiern t.
Lifø". Han havde måske da allerede overtaget Bjørnsholm. 6
Men vi ved meget lidt om Niels Gyldenstierne på Bjørnsholm. Forleninger fik han ikke, og han benyttedes sjældent til de hverv der
ellers blev betroet mange godsejerne. Han deltog i en oldingegang
(markskelsforretning) i 1610 og fik småopgaver som værge for umyndige slægtninge. I 1617 blev han endelig indkaldt for ved skiftet efter
Jørgen Friis (skema l) at være med til at taksere bygningerne på Krastrup.1
Det er et spørgsmål om Niels Gyldenstierne opholdt sig ret meget
på Bjørnsholm. Da Christian 4. i vinteren 1611 gjorde klar til krigen
mod Sverige, fik han ordre til "at ride i egen person på det forestående tog under den sjællandske fane", og da krigen var ovre og
kongen ventede nogle fyrstelige personer ind i riget, kom der igen
bud efter ham. Sammen med andre adelige skulle han møde i København "for at hjælpe til med at [tage] vare på tjenesten" .8
Heldigvis er der fra 1616-18 bevaret nogle domme der belyser forskellige situationer på Bjørnsholm.
l . Den første viser at der gik svind i forrådene på godset. En Karen
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Jørgensdatter var under mistanke, og fogeden Gregers Thomsen forklarede på birketinge at Christen Nielsen i Overlade "fik pakker". Den
dag Christen derefter blev dømt, kom han i Overlade ind hos hr. Jens
(hr. røber at han var præst) hvor også Christoffer Jensen og Else Jensdatter (nok hr. Jens' voksne børn) var til stede. De ville høre hvordan
det var gået ham. Senere påstod de at han også fortalte dem at Karen
Jørgensdatter havde sendt tre sække med flæsk og kød til en søster i
Grønnerup. Det fortalte de fogeden og bevidnede det også på tinge,
men Christen Nielsen nægtede straks at have sagt det.
Da han fik "had og avind" af sagen, stævnede han fogeden og de
tre vidner for landstinget og fremlagde vidnesbyrd om at han straks
"med oprakt finger og helgens ed" havde benægtet udtalelsen. "Dersom han havde sagt andet, da havde han sagt det som en skælm",
sluttede han (skælmsk) sin forklaring.
Landstinget dømte at vidnesbyrdet fra birketinget skulle være "som
det uvidnet var og ingen til hinder eller skade i nogen måde". 9
Christen Nielsen blev altså renset, men hvordan det gik med hensyn til svindet i forrådene på Bjørnsholm, får vi ingen oplysning om.
Det spørgsmål var jo ikke bragt for landstinget.
Men hr. Jens (Nielsen) kender vi fra Ermegaard Gyldenstiernes
domme. Folk i sognet havde i 1586 begæret at han p.g.a. svaghed
skulle overlade embedet til sin kapellan Jens Lauridsen Rafn mod at
han selv så længe han levede, beholdt tienden af 16 gårde og 7 bol
"på Holmen". Endnu 40 år efter boede han altså i Overlade. Hr. Jens
fik et langt otium. 10
2. Nogle hændelser på Livø i 1617 fik også et retligt efterspil i
Viborg 11 • Den 5. maj var Thue Jakobsen fra Skive og tre mænd fra
Nykøbing gået i land på Livø. Lars Christensen der tjente på øen, så
dem kommme op til gården, men lidt efter gå derfra igen. Da han red
ned til stranden, var de fremmede ved at forlade øen. Han bad dem
om at lægge til igen og opdagede at de havde båndstager (til tøndebånd) i båden. Han havde ikke set dem hugge dem, men var ikke i
tvivl om at de var fra øen. En anden karl havde blot set at de havde
båndstager i båden.
Karlene må have fortalt om oplevelsen, for fogeden fik dem til den
20. juni på birketinget at bevidne hvad de havde oplevet, og den 27.
juni blev de ubudne gæster samme steds kendt skyldige i vold (overlast).
Thue Jakobsen bragte imidlertid sagen for landstinget. Han mente
ikke at kendelsen for vold var lovlig da den ikke var opnået inden
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seks ugers dag fra begivenheden, og formaliteterne ved udpegningen
af sandemænd var heller ikke overholdt. De to vidner havde ej heller berettet om "nogen håndgerning enten med skovhugst eller
andet", og der var ikke overensstemmelse mellem vidnerne. Han
stævnede derfor fogeden der havde taget vidnesbyrdet, sandemændene der svor det, og birkefogeden der havde udstedt det, for landstinget.
Her forklarede Gregers Thomsen at kendelsen ved birketinget fastslog at "de skulle have hugget [i] Livø skov i dalen og ført [båndstagerne] ud til deres skib", og sandemændene stod ved deres erklæring.
Thue Jakobsens fremhævede herimod at sandemændene ikke svor
"inden seks ugers dag", og vidnerne var "underlig udi tvivl og ikke
istodj overens".
Hans argumenter tog retten til følge, og sandemændenes ed skulle ikke komme Thue Jakobsen og hans ledsagere "til nogen forhindring".
Episoden er interessant derved at den giver et glimt af livet på fjorden og afspejler godsets interesse i øen. Den peger også i retning af
at ejerne af godset nok lettere fik deres vilje ved birketinget end ved
landsretten. I Viborg blev sagerne langt hen afgjort på formalia.
3. En tredje sag er en ret banal historie. En forårsdag i 1617 blev
Vogn Lauridsen der tjente i Vesterfalde, sendt til markedet i Valsted
efter sild. På hjemvejen kom han i følge med et par mænd fra Munksjørup. De to kom imidlertid i klammeri mellem Sebber kloster og
Ajstrup, og da Vogn Lauridsen ville hjælpe den ene der flygtede for
at miste "sin fangst", blev han både slået og bidt.
De to forulempede fik dømt tredjemanden ved birketinget; men
han gik til landstinget med påstand om at vidnesbyrdene ikke var
nøjagtig optaget og derfor burde være magtesløse, og det fik han
medhold i. Igen ser vi at landstinget lagde vægt på formaliteterne, og
i tilgift får vi en episode fra en markedstur til fjorden efter vårsild. 12
4. I den sidste sag fra 1618 havde Niels Gyldenstierne stævnet fogeden i Åle birk, Christen Pedersen i (Malle) Hedegård, for en dom han
havde fældet på birketinget Den angik Poul Pedersens halvgård i
Munksjørup. Den havde hans kone Maren Hansdatter fået i hendes
livs tid fri for skyld (afgift), landgilde, ægt og arbejde. Hun havde
tjente hos Ermegaard Gyldenstierne da hun fik sit sidste barn, og støttede hende i retssagen. Det havde Ermegaard senere belønnet hende
for. Nu var fogeden imidlertid begyndt at kræve landgilde af hendes
husbond. De gik derfor til birketinget med deres gamle breve, og bir14

kefogeden havde fundet at deres halvgård var fri for landgilde. Den
afgørelse fandt landsretten ikke anledning til at ændre.
Dommen er interessant ved at afsløre at Ermegaard Gyldenstierne
betænkte en af de piger der havde støttede hende. Og det er forbavsende at Niels Gyldenstierne kastede sig ud i en sag hvor beviserne
var så klare og uomstødelige som her. Han mødte da heller ikke selv
i Viborg, men sendte sin foged der fik argumenter med hjemmefra.
De var dog ikke overbevisende. Niels Gyldenstierne mente ikke at
"hans medarvingerne og han" var blevet lovlig stævnet for birketinget Birkefogeden skulle heller ikke gennem arvingernes fuldmagt
have fået bevis for at de ønskede dom imod deres søsters brev. Endelig påstod han at birkefogeden havde dømt uden bevis. Da han selv
"var fordrevet med sin hustru og folk til Koldinghus til mønstring",
kunne han ikke selv møde med sine breve og svare. Derfor mente
han at birketingets dom burde være magtesløs. Det kan ikke overraske at landstingets dom gik ham imod.
I en større sammenhæng er det vigtigste ord i dommen imidlertid
"medarvinger". Det betyder at Niels Gyldenstierne ikke var ejer af
Bjørnsholm. Godset var ikke blevet skiftet efter Ermegaards død; men
Niels Gyldenstierne forestod det på arvingernes vegne. Heri skete der
vist ingen ændring mens han levede.' 3
Heller ikke Niels Gyldenstiernes død har vi direkte underretning om.
Adelsårbogen oplyser at han levede i 1624, men var død i 1630. Det er
imidlertid ikke rigtigt. Man forveksler Niels Christoffersen Gyldenstierne som vi hidtil har hørt om, med hans nevø Niels Henriksen Gyldenstierne (skema 2). Niels Christoffersen Gyldenstierne var død allerede i
1621, og han efterlod sig ingen børn i ægteskabet med Kirsten Lykke.

c. Sophie Gyldenstierne
I efteråret 1621 fik Gude Galde på Gunderupgård og Niels Christoffersen Gyldenstiernes nevø Haltvig Bille nemlig brev om at møde på
Bjørnsholm når Niels (Henriksen) Gyldenstierne til Gelskov på Fyn
som værge for jomfru Sophie Gyldenstierne til Iversnæs modtog
Bjørnsholm "under sit værgemål". Den ældre Niels Gyldenstierne må
være død når gården nu skulle overdrages til hans sidst levende
søster. Desuden påberåbte den yngre Niels Gyldenstierne sig værgemålet for fasteren efter loven. Som brodersøn kom han først på tale
som værge for fasteren når hun ikke længer havde en fuldvoksen
broder.
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Endnu om sommeren 1621 havde den yngre Niels Gyldenstierne
været i trætte med fasteren om "deres hovedgård Iversnæs" så kancelliet havde bedt jomfru Sophies søstersøn Holger Bille om at påtage sig værgemålet for hende. Den strid synes nu at være blevet
bilagt. 14
Det er dog usikkert om Niels Gyldenstierne nåede at avettage driften af Bjørnsholm Som mange andre adelige i de år havde han både
lånt penge af og kautioneret for standsfæller. Som flere af dem kom
han i svære vanskeligheder, og i februar 1622 begyndte det at knibe
for ham. Det afsløres ved at hans fætter Tønne Friis fik brev om "snarest at påtage sig værgemålet for jomfru Sophie Gyldenstierne da
Niels Gyldenstierne der efter loven er hendes værge, skal stikke i
adskillige besværligheder så han ikke uden stort besvær kan forestå
værgemålet".
Niels Gyldenstierne havde købt gods (Gelskov på Fyn) af fru Ellen
Marsvin og givet hende "sine breve og segl på 30.000 daler" derfor.
Hun havde imidlertid ladet gældsbrevet gå videre til kongen. Christian 4. var før kejserkrigen (1625-29) velbeslået og kunne forstrække
adelen med lån. Da Niels Gyldenstierne imidlertid ikke kunne overholde forpligtelserne og heller ikke kunne stille sikkerhed over for
kongen, blev de mange forlovere (kautionister) indkaldt til indlager i
Odense. Det betød at de skulle blive på det anviste sted til de fandt
en løsning på forpligtelsen. Den fandt de mod til gengæld at få pant
i Gelskov, og i 1626 måtte Niels Gyldenstierne der da ikke var "mægtig for at udgive nøjagtigt skøde", definitivt sige farvel til gården.' 5
Når man nu ved valget af værge forbigik slægten Bille og i stedet
tog Tønne Friis hvis moder var en yngre søster til Sophie end Billernes moder (skema 2), kan det være begrundet i praktiske forhold.
Kancelliet forbigik i hvert fald Holger Bille der i 1622 blev landsdommeren på Lolland-Falster, og udpegede i stedet Tønne Friis der
samtidig blev lensmand på Aalborghus. 16
Der blev straks brug for ham da også Sophie Gyldenstierne var
"behæftet med stor gæld". Kancelliet gav ham besked om at sælge af
hendes gods så han kunne betale gælden. Da det første salg ikke forslog, fik han hurtigt bud om yderligere salg af hendes "mindst belejligt liggende gods", og inden året var omme, fik han lov at "sælge den
hende tilhørende Bjørnsholm gård med tilliggende ejendom da kongen anser det for gavnligere for hende at have pengene end godset,
både fordi der skal svares en årlig afgift deraf, og hun endnu sidder
i gæld, og også af andre årsager". 17
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Der var tilsyneladende ingen der ville købe Bjørnsholm, og Tønne
Friis måtte fmtsat være værge for mosteren. Den gamle frøken slog
sig imidlertid i tøjret. I 1626 havde hun "anmodet om selv at måtte
forestå sit værgemål"; men kancelliet ville kun gå med til at hun enten
fik at vide af hvilke bønder hun måtte oppebære landgilden, eller fik
en bestemt årlig sum på en fastsat tid. Ordningen skulle dog respektere at gælden kunne betales og afgiften årlig ydes.
Tønne Friis måtte derfor også tage sig af en klage som kancelliet
samme år havde modtaget. Den gik ud på at Bjørnsholm kirke var
meget bygfældig (forfalden). Man indskærpede at kirkerne burde
vedligeholdes af deres indkomst, uanset hvem der havde jus patronatus (kaldsret). Han skulle derfor sørge for at kirken blev sat i stand
"så sognefolket kunne gå ind i den for at høre prædiken, og Guds
ord kan forhandles deri".' 8 Der skete næppe meget med kirken. Når
man i de tider fæstede kirketiender, gjorde man det for at nyde indtægterne, ikke for at reparere kirkebygninger.
I begyndelsen af 1627 var Sophie Gyldenstierne død, og Tønne Friis
blev snart flyttet til Stjernholm len ved Horsens. Han ville derfor gerne have værgemålet afviklet. Dels ville han redegøre for hvad han
havde oppebåret og lagt ud, dels ville han fremvise de indløste breve og få dem påtegnet "for at de ikke skal komme hendes arvinger
eller ham og hans arvinger til krav og skade". Men det var vanskeligt
at få gennemføre afviklingen selv om han i januar 1628 understregede risikoen for at "brevene i denne farlige tid skulle blive ham frataget". Han vidste hvad han talte om. Da Wallensteins tropper i efteråret 1627 rykkede op i Jylland, mistede han 28 tdr. smør som bønderne i Stjernholm havde givet i afgift. Han blev i øvrigt først i 1636
godskrevet i sit regnskab for hvad han mistede "det år da fjenden
blev Jylland mægtig".
Værgemålet for godset fik han først afviklet da kejserkrigen var
slut. 19 Dermed var Gyldenstiernemes tid på Bjørnsholm omme.

3. To godssamlere i 1630'erne
Da Sophie Gyldenstierne var død som den sidste af søskendeflokken
fra Iversnæs, tykkede en ny generation ind på Bjørnsholm. Det var
formentlig kejserkrigen (1625-29) der bevirkede at skiftet efter hende
først blev holdt i 1530. 20 Arven skulle deles mellem Christoffer Gyldenstiernes og Anne Parsbergs børnebørn (skema 2) så der blev tale
om mange parter. Viborg landstings skøde- og panteprotokol fra
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1624-1637 viser at et par af arvingerne snatt begyndte at samle noget
af godset.

a. Holger Bille
Holger Bille der var landsdommer på Lolland Falster, disponerede
hurtigt over den arv han kunne vente. Hans broder Hernik Bille der
var lensmand i Stavanger i Norge, havde kautioneret for et lån som
Holger Bille skulle indfri på omslaget i Kiel i 1628. Det var han næppe i stand til, for han afstod allerede i januar 1627 sin del af Bjørnsholm til broderen der vel så måtte ordne lånesagen i Kiel. Datoen
tyder på at jomfru Sophie måske døde allerede i 1626. 21
Holger Bille må imidlertid ha. v~c
. fortrudt at har1 gav slip på sir1 paft
i Bjørnsholm Efter skiftet 1630 begyndte han i hvert fald at købe gods
op i området.
Allerede samme efterår købte han af Frederik Munk der var gift
med hans kusine Sophie Friis, en gård i Ranum. Desuden solgte to
Odenseborgere tre gårde i Rarrum til ham. De havde gjort udlæg i
Niels Henriksen Gyldenstiernes arv. Borgere kunne godt overtage
adelsgods, men skulle derefter udbyde det til salg da de efter håndfæstingen ikke selv måtte eje det. Året efter avettog Holger Bille sin
broder Hartvigs arvelod der omfattede del i Bjørnsholm hovedgård,
Livø, en gård i Sønderlade og to gårde i Borregård. Endelig solgte
Frederik Munk ham endnu en gård i Munksjørup og to gårde i Rarrum
i 1632.22
Fra 1633 kom Holger Bille imidlertid igen i bekneb. Han måtte give
Palle Rosenkrantz på Ålholm der havde hjulpet ham med et lån hos
borgmesteren i Stubbekøbing, pant i Bjørnsholm hovedgård og fem
gårde i Ranum. Ganske vist lykkedes det ham året efter at få skøde
på den sidste af Kærgårdene; men allerede året efter måtte han give
Dorte Juul pant i begge Kærgårdene, en gård i Munksjømp, en gård
i Borregård og sin andel af Livø. Dorte Juul (skema 3) der var kusine til Holger Billes kone, havde sagt god for flere lån som Bille havde fået, bl.a. fra Dorte Juuls moder Ingeborg Parsberg. I 1636 føtte
lån som han optog hos borgmesteren i Maribo og hos borgmesteren,
en rådmand og en borger i Nakskov samt præsten i Østofte, til
pantsættelse af Indre mølle foruden gårde og bol i Overlade, Ramtm
og Borregård.
Da han endelig i foråret 1637 måtte pantsætte sin part i Bjørnsholm
hovedgård fordi han havde kautioneret for broderen Hartvig Bille og
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deres søster Birte, skrev han opgivende at broderen "straks [måtte]
annamme" det gods. 23
Holger Bille var nok også ved at være kørt træt. Det var vanskeligt
at sidde som landsdommer på Lolland-Falster og samle gods i Nordjylland. Både i 1631 og 32 fik han kongens tilladelse til en rejse til Jylland, men han skulle dog "forføje sig tilbage snarest muligt". Rejsetilladelsen i 1633 lød på "kort tid", mens han i 1634 fik bevilget en længere periode omkring påske; men derefter skulle han straks begive
sig til sin bestilling.
I 1634 døde Holger Billes kone Anne Juul, og næste forår blev han
fritaget for stillingen som landsdommer "på grund af hans svaghed. "24
I foråret 1637 solgte han så sin halvdel af Bjørnsholm hovedgård
med tilliggende jordegods. Det var hans kones fætter Axel Juul fra
Kongstedlund (skema 3) der nu rykkede ind på Bjørnsholm Holger
Bille døde året efter.

b. Jesper Friis
Kort efter skiftet i 1630 begyndte også Jesper Friis til Ørbæklunde på
Østfyn (skema 2) at samle sig gods i Vesthimmerland. Som ung havde han gjort tjeneste i den franske hær, havde derefter berejst store
dele af Europa og var endog kommet til Ægypten og det hellige land.
I begyndelsen af trediveårskrigen var han i den tyske kejsers tjeneste,
men kom i vanskeligheder da Danmark gik ind i krigen i 1625. Han
blev såret og var så uheldig at falde i dansk fangenskab, men fik dog
klaret forholdet til den danske konge og kom hjem. Han blev i 1628
oberst for det sjællandske regiment knægte og efter krigen for det tilsvarende jyske regiment. Da Danmark fik fred i 1629, giftede han sig
med Corfitz Ulfeldts søster Elsebet. De boede på Ørbæklunde og regnedes til den fynske adel.
Hans militære position og hans andel i Friis-familiens store østfynske godser var nok baggrunden for at hans godssamling forløb anderledes let end fætterens. I 1631 købte han af sin svoger Peder Lange
til Kærgård en gård i Munksjørup og tre gårde og to gadehuse i
Ranum som søsteren Elisabet Friis havde arvet efter mosteren. Samtidig overtog han fra den fynske landsdommer Claus Brockenhuus et
udlæg på 1300 daler der var gjmt i Bjørnsholm hovedgård. Desuden
overlod Henrik Bille der stadig var lensmand i Norge, ham den lod
og del i Bjørnsholm hovedgård og gods der var tilfaldet ham efter
Sophie Gyldenstierne. Om det omfattede hvad Holger Bille i 1627
19

overlod broderen, kan desværre ikke ses. I 1633 købte Jesper Friis af
Jørgen Brahe på Hvedholm ved Fåborg en gård i Rønbjerg og en gård
og et gadehus i Ranum, og 1636 blev med kongelig tilladelse to gårde og to gadehuse som Niels Henriksen Gyldenstiernes datter Helvigs
havde, solgt til ham. 25
Derimod tog det mange år for Jesper Friis at få ordnet et mageskifte
med kronen. I 1633 prøvede han et par gange at få en gård i Ranum
i bytte for en gård i Gislum, men det lykkedes først i 1641. Da gav
mageskiftet ham desuden en gård i Næsby for en gård i Havbro. 26

4 Herskaberne ]uul og Friis
a. Axeljuul og Rigborg Arenfeldt
Da Axel Juul i foråret 1637 købte Holger Billes part af Bjørnsholm
gods, fik han halvdelen af hovedgården og af Livø og desuden Indre
mølle. Fæstegodset der fulgte med, var l gård i Sønderlade, 4 gårde,
9 bol og 4 gadehuse i Borregård, l gård i Padkær, l gård og 2 bol i
Overlade, 2 gårde i Munksjørup, de 2 Kærgårde, 6 gårde, l bol og 3
huse i Ranum samt part i gården Vesterfalde. Dertil kom lidt udensogns gods. 27
Axel Nielsen Juul var barnebarn af den kendte landsdommer Axel
Juul på Villestrup (skema 3). Han blev født på Kongstedlund i 1596.
Faderen Niels Juul skal have haft "et meget hastigt sind som lettelig
kunne lade sig fortørne". Det endte i hvert fald med at han blev stukket ned efter et klammeri i Aalborg i pinsen 1600. Christian 4. hjalp
sønnen ind på Sorø skole hvor lederen skulle "skaffe ham disciplin
og underholdning sammen med andre børn". Da Axel Juul i 1616
kom hjem efter et par års rejse i udlandet, slog han sig med på Kongstedlund som han arvede efter faderen. 28
Gennem flere år søgte han ved køb og salg at samle sit gods i
Østhimmerland, men i 1637 lagde han kursen om. Han solgte Kongstedlund til Iver Krabbe der var gift med hans kusine Dorte Juul fra
Villestrup. Efter handelen drog både Juul og Krabbe til Bjørnsholm
hvor Holger Bille der havde været gift med en anden kusine til Axel
Juul, solgte ham sin halvdel af godset her. 29 Axel Juuls interesse for
det vesthimmerlandske gods havde nok sammenhæng med at han
var blevet gift med Riborg Arenfeldt.
Hun blev født år 1600 som datter af Hans Arenfeldt og Anne Marsvin der havde Palsgård ved Juelsminde og Rugård på Djursland. Hun
mistede tidligt forældrene, men må have været selvstændig. I 1625 fik
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hun, ligesom et par af hendes søstre, kongens bevilling til selv at
"tage sit gods til sig og forestå det." 30
Det var måske ikke uden forbindelse med Danmarks indtræden i
trediveårskrigen at adelsdamer lidt usædvanligt fik lov til at styre
deres eget gods. Mændene fik så meget andet at tage vare på. Rigborgs forlovede Niels Rosenkrantz drog således i 1625 som kaptajn
for en fane på 200 mand til Tyskland hvor han omkom året efter. 3 '
I 1632 købte Rigborg Arenfeldt Gunderupgård af sin moster Helvig
Marsvin. Til gården hørte størstedelen af Strandby sogn foruden andet
spredt gods i Vesthimmerland. En række salg og køb bevirkede at
hun allerede året efter reelt ejede alt jordegods i Strandby sognY
Adelsårbogen nævner at Rigborg Arenfeldt og Axel Nielsen Juul
blev gift ca. 1632; men b1ylluppet har næppe stået før et stykke tid
ind i 1633. I alle de skøder der udstedtes frem til den 11. april det år,
var det alene hende der handlede, og hun omtales hver gang som
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jomfm Rigborg. Btylluppet fandt måske også sted i en lidt speciel
atmosfære. Man var ikke kommet mere end tre uger ind i 1633 før
lensmanden på Aalborghus fik brev om at Axel Juul til Kongstedlund
havde "forset sig med lejermål". Lensmanden skulle derfor fastsætte
en bestemt tid inden for hvilken han skulle "stå åbenbart skrifte", og
hvis han ikke "forholdt sig efter kirkens disciplin", skulle han stævnes for rigens råd. 33
Sagen må være blevet ordnet, for vi hører ikke mere til den, og de
er blevet gift. I januar 1634 solgte "Axel Juul og hans frue Rigborg
Arenfeldt" en del gods på Djursland og ved Århus. Det blev købt af
Rigborgs broder, der nu havde Rugård. Rigborg der nu var gift, deltog fornemtlig i denne handel da det helt tydeligt var en del af hendes arvegods der blev solgt. Da Axel Juul tre år senere solgte Kongstedlund og købte halvdelen af Bjørnsholm, omtales hun ikke i handelen.34
Ved Axel Juuls køb af Bjørnsholm havde gården igen fået et herskab der tog ophold på stedet. Men de var ikke enerådende på gården.

b. Jesper Friis og Elsebet Ulfeldt
Det andet herskab på gården fik næppe nogensinde stærk tilknytning
til Nordjylland. Både Jesper Friis og Elsebet Ulfeldt var af fremtrædende fynske adelsslægter og holdt til på Ørbæklunde som Jespers
fader havde forsynet med en ny renæssancebygning. Jesper Friis
udvidede anlægget med endnu et hus og afmndede godsets jordtilliggende. I brevstoffet skrives han også altid til Ørbæklunde, og på
stændermøder optrådte han som repræsentant for den fynske adel.
Tilknytningen til Østfyn fik også udttyk i at han i 1635 fik bevilget "et
belejligt sted i Ørbæklunde kirke hvor han kan lade gøre en begravelse såvel til sig selv som til sin hustru og sine børn. ""5
Jesper Friis nøjedes heller ikke med at være godsejer. I 1633 fik
han bestalling som oberst for det jyske regiment knægte. Han skulle
have tilsyn med at officererne "flittigt mønstrede og eksercerede
knægtene". I 1636 skulle han også gå i aktion mod det omstrejfende
pak "der samlede sig i fjendernes tid i Jylland", og som nu sammenrottede sig alle vegne i skove og på alfare veje. Senere på året blev
han med sin styrke beordret til egnene omkring Elben hvor situationen var usikker på grund af krigens gang syd for grænsen. 36
Desuden gjorde han undertiden hoftjeneste. Under det store bila-

ger i 1634, da den udvalgte prins blev gift, var han med til at opvarte den franske gesandt, og i 1636 var Jesper Friis og Elsebet Ulfeldt
blandt gæsterne da Kongens datter Leonora Christine blev gift med
Elsebets broder Corfitz UlfeldtY
De fik næppe tid tillangvarige ophold på Bjørnsholm; men det forhindrede ikke at det kunne komme til sammenstød mellem de to
familier.

c. Strid om markskel
Det varede da heller længe før de blev uenige om markskellene mellem deres andele af jorden. Sandemænd afgav en erklæring, men
afgørelsen må være blevet appelleret, for der blev senere udpeget
ridemænd uden at der dog skete mere. I et brev fra 1638 siges det at
Axel Juul ikke ville gå med til forretningen selv om den var lovlig. De
der havde fået pålagt hvervet, fik nu bud om at gennemføre sagen
trods protesten. Næsten 11/2 år senere var man dog ikke kommet
videre. Axel Juul ville stadig ikke godkende befalingen, og kommissionen undskyldte sig med at Niels Friis til Krastrup der skulle deltage i arbejdet, var død. Han blev så erstattet, og det blev igen inelskærpet ridemændene at befalingen skulle efterkommes "uden vielere ophold". 38
De må nu have udført deres hverv; men det bragte ikke striden til
afslutning. I 1641 var det Jesper Friis der gjorde knuder. Han hævelede at der var blevet redet en del af hans jord "fra ham til Borregårels
mark". Den ville han have vederlag for "da han skal have halvdelen
af al den til Bjørnsholm liggende mark, ager og eng, og det tiloversblevne skal deles i to lodder og skiftes tilbørligt mellem dem". Også
fællesgårdene Vesterfalde og Fadkær og noget fælles jord ved Trenel
mølle var der nu strid om. Friis ønskede også at deres ager og eng
blev delt "efter de lodder, skøder og andre dokumenter" som hver af
dem havde. Dettil kom tvistigheder mellem dem om ålekister og
andet. Igen blev sagen forhalet af cløclsfalcl blandt de "gode mænd"
der skulle ordne den. Afgørelsen kender vi ikke; men i foråret 1643
døde Jesper Friis på Ørbæklunde. 39

5. Kirken
Desværre ved vi kun lidt om hvad der skete på godset efter Gyldenstiernemes tid. Mest lys falder der over de kirkelige forhold.
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Da Sophie Gyldenstierne var død, fik Mikkel Nielsen Tornekrands
fæstebrev på tienden af Bjørnsholm sogn som Gyldenstierneme hidtil havde haft. Han måtte beholde den "indtil nogen kom til Bjørnsholm for at besidde den". I 1630 ønskede han imidlertid at få "fuldkomment fæstebrev" på tienden "da han er bosiddende i sognet", og
det fik lensmanden besked på at ordne. Tornekt·ands skulle "årlig yde
den sædvanlige afgift" til kirken. 10
Man imødeså nok at det havde lange udsigter før ejerforholdene
på Bjørnsholm blev afklaret. Mikkel Tornel~:rands som vi senere skal
vende tilbage til, fik måske stivet sin økonomi lidt af. På kirkens tilstand havde det næppe nogen virkning.
I en indberetning netop fra de år siges det at kirken var "ganske
øde og forfalden " sa der nu blev hoJdt "gudstjeneste og prædiken på
fruerstuen", og i en erklæring om kirkeregnskaberne i Viborg og Vendelbo stifter for året 1631 blev kirken på Bjørnsholm nævnt som
eksempel på de kirker i stifterne der var så forfaldne at de "aldrig
skulle igen kunne opbygges".''
Sognemændene reagerede da også. De gjorde opmærksom på at
deres kirke "som kongen selv har jus [patronatus] til", var så brøstfældig "at de i nogle år har måttet høre prædiken og holde gudstjeneste i Bjørnsholms fruers tue". Kongen gav så lensmand og bisp i
Aalborg besked på at påligne "de kirker i Aalborg stift som har
nogen formue," 300 speciedaler der skulle anvendes til reparation af
kirken. De enkelte kirker skulle betale i forhold til deres formue.
Godt en uge efter fik de to herrer endnu en opgave. Kancelliet havde hørt at Bjørnsholm kirkes indtægt var "såre ringe" og "ganske ulig
præstens". Det ville man gerne have undersøgt. Optimistisk gjorde
man desuden opmærksom på at de sten der blev til overs ved reparationen, skulle sælges til bedste for kirken. Foråret efter fik også kirkerne i Viborg stift ordre om at yde den betrængte kirke en lignende støtte. Da Bjørnsholms egen biskop nu var inddraget, sluttede
brevet denne gang med at indskærpe at når kirken til gavns var
istandsat, skulle man påse at kirken blev vedligeholdt af sin egen
årlige indtægtY
Men man skaffer ikke betrængte kirker hjælp ved at pålægge andre
kirker at yde støtte efter deres formue. Prøver man det, finder de
ansvarlige rundt om i sognene straks ud af at deres kirke er ganske
uformuende.
En ny henvendelse i 1638 fra sognemændene og præsten hr. Otto
Lauridsen viser da også at der stadig ikke var sket noget. Kirken var
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nu så forfalden "at folk ikke tør understå sig at søge kirken. [Del må
stå nede på kirkegården under åben himmel i regn og sne når Guds
ord skal høres og det hellige sakramente uddeles." Igen måtte lensmand og bisp i gang med at undersøge og komme med forslag. Senere på året gjorde sognemændene opmærksom på at de endnu ikke
havde fået de 300 rdl. som de for år tilbage fik bevilget til kirkens
istandsættelse. Den ny lensmand fik derfor besked på at indhente
hvad forgængerne havde forsømt.
Sognemændene havde imidlertid sans for de praktiske forhold. De
indså at den gamle kirkebygning var "så meget stor" at den ikke kunne istandsættes uden "meget stor bekostning". De bad derfor om lov
til at sælge de mursten der var faldet ned, og som var i behold. Også
en meget stor klokke "som ikke er tjenlig til kirken, men mere til en

På alteret i Overlade kirke
står to malmstager der i
1641 er skænket til kirken
på Bjørnsholm af Axel
Juul og Rigborg Arenfeldt.
Da sognet deltes og fik kirker i Rantun og Overlade,
blev kirken på Bjørnsholm
nedlagt, og inventaret kom
til Overlade da den som
den sidste af de to ny kirker blev indviet i 1916.
foto: B. Hagedorn-Olsen.
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kirke i en købstad," ønskede de solgt og pengene anvendt til kirkens
"nødvendige" reparation og til køb af en "anden lille klokke". Det
bifaldt kongen; 13 men der skete stadig ikke noget.
I foråret 1640 fik lensmanden dog ordre fra kancelliet om at hver
gårdmand i Slet herred måtte køre to læs kalk og to læs tømmer fra
Løgstør til Bjørnsholm kirke. Han skulle give dem besked derom når
han erfarede at der var behov derfor. Formentlig var det kun kronens
fæstere i herredet han kunne disponere over; men alligevel lyder det
som om man nu var indstillet på at bygge en ny kirke til erstatning
for den store gamle som det var ønsket i bøndernes tidligere henvendelse.44
Det viste sig også at være tilfældet. Sent på året 1643 fik bispen i
V1borg besked om "med det forderligste" at begive sig til kirken ved
Bjørnsholm som nylig var opbygget, men endnu ikke var "funderet". Han skulle derfor indvi kirken og pålægge menigheden at søge
den som deres rette sognekirke i stedet for den der var "faldet
ned". 45
Når der igen gik lang tid før der skete noget, kan det hænge sammen med at svenskerne der stadig deltog i trediveårskrigen i Tyskland, i de samme dage gik ind i hertugdømmerne. I de første uger af
januar 1644 besatte de hele Jylland. Men forholdet mellem de to herskaber på Bjørnsholm var også med til at forhale sagen.
I foråret 1645 sendte Axel Juul en ansøgning til kancelliet. Den
kendes vist ikke da den blev sendt til udtalelse hos lensmanden på
Aalborghus. Han skulle i øvrigt opsætte kirkens indvielse til han fik
nærmere besked derom. 46
Elsebet Ulfeldt der overtog halvdelen af Bjørnsholm gods efter
mandens død i 1643, hørte imidle1tid om Axel Juuls henvendelse og
sendte i september 1645 et langt brev fra Ørbæklunde til kongens
øverste sekretær Otte Krag. Hun var utilfreds med at Axel Juul, uden
at orientere hende, henvendte sig om den ny kirke som var blevet
bygget efter kongens befaling. Det irriterede hende også at han i henvendelsen skulle have talt meget om "sin øde gamle sognekirke," og
at han nævnte at der skulle være blevet prædiket på "adskillige ubelejlige steder". Kirken var ikke blot hans, men også hendes og hendes børns sognekirke, fastslog hun. Og vel havde den gamle kirke
længe ligget øde; men hendes husbond havde i "en ganske langsommelig tid ladet holde prædiken og gudstjeneste på [hendes) fruerstue, så tjenesten ikke nogensinde, så vidt [hende) vitterligt, er blevet forsømt."
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Desuden mere end antydede hun at Axel Juul uden hendes og
hendes børns viden og samtykke ville indrette "sig en ny kirke udi et
af hans huse, som er en hvælving noget under jorden". Det håbede
hun ikke han fik tilladelse til, da hun "er så stor en landejer der udi
sognet som han er", og da kongen har befalet bygget "en anden kirke på fælles grund".
Elsebet Ulfeldt nævner derefter de indvendinger Axel Juul skal
have anført mod den nye kirke, og tager stilling til dem. Han havde
ønsket den ny kirke bygget på den gamle kirkes sted; men det anså
hun for umuligt på grund af "den store mængde af sten og grus", der
lå der. Den ny plads man havde fundet til kirken, fandt Juul uegnet
på grund af et kær "som derhos ligger". Den indvending godtog Elsebet Ulfeldt heller ikke. Den ny kirke er bygget på den "nørre side af
den gamle kirkegård", og kæret ligger uden for kirkegården. Det
"kommer den aldeles intet ved eller til forhindring".
Den kirke Juul ønskede at indrette, fandt hun derimod uhensigtsmæssig. Den skulle ligge langt fra kirkegården og begravelserne, og
der kunne ikke indrettes nogen kirkegård ved den. Hun håbede derfor at majestæten ville lade dem nyde "den fælles kirke på fælles jord
og kirkegård" som var bygget efter hans nådigste resolution.
Brevet slutter med at hun bad Otte Krag om at tale hendes sag hvis
den oftere skulle komme op. Hun havde i øvrigt også sendt et bønskrift direkte til kancelliet. 47
Otte Krag skuffede hende ikke. I februar 1646 gik der brev tillensmand og biskop. Efter det havde hun klaget over at Axel Juul forhalede "indvielsen af den til Bjørnsholm nyopbyggede kirke skønt der
allerede er anvendt stor omkostning på dens bygning, alter, prædikestol og andet tilbehør". De skulle imidlertid "snarest fortfare med den
nye kirkes indvielse eller for kongen erklære hvorfor det ikke sker. "18
Herefter blev kirken indviet. I en indberetning fra maj 1647 havde præsten blot en bemærkning om den: "Udi den nye kirke, Hellig
Trefoldigheds kirke kaldet, findes ingen adelige begravelser". Hvor
kirken nøjagtig var placeret nord for de gamle klosterbygninger, er
vist stadig usikkert, og den holdt heller ikke længe. Derimod kunne
præsten om "den gamle forfaldne og øde kirke" oplyse at her lå Truid Bjørn og Ermegaard Gyldenstierne begravet med deres tre børn.
På deres begravelser lå "mange læs stengrud [småsten]" så de ikke
kunne ses. "Monumenterne (om der ellers har været nogen) som jeg
ikke har fået sand kundskab om, er tillige med begravelserne øde."i9
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6. Fra sognene
a. Præstegården
Efter reformationen blev Strandby, Åle og Malle sogne samlet i et
pastorat. Kirkerne skulle betjenes af to præster der skulle bo på klosteret som kronen havde overtaget. Den ene af dem skulle også lede
den skole man i nogle år holdt på stedet.
Ordningen blev dog kun af kort varighed. I 1564 fik Christiern
Nielsen Juel der havde været på klosteret i nogle år, tilladelse til at
være sognepræst blot for Strandby sogn. Han flyttede så fra boligen
på Frisborg bakke ved klosteret til Vadgård. Tolv "trofaste dannemænd" havde udlagt den og fået den godkendt som præstegård i
sognet. 5°
Tilbage i de to nordlige sogne sad Jens Nielsen der som nævnt
måtte opgive præstekaldet i 1586 og flytte til Overlade. Jens Lauridsen Rafn der så fik kaldet, skal have boet i den ene af de to Kærgårde, men fik ikke noget langt virke i sognene. På grund af trætte med
Ermegaard Gyldenstierne flyttede han til et andet kald. Fra hans tid
boede præsten i Bjørnsholm og Malle sogne i den ene af Kærgårdene indtil han midt i 1600-årene flyttede ind til Ranum. 5'
Om tidspunktet for og grunden til flytningen har der længe været
fejlagtige formodninger. Ignatius Bechers følte sig i 1813 på "temmelig sikker grund" når han fandt årsagen til flytningen i svenskekrigene. I Wibergs præstehistorie fra o. 1870 blev det til at præsten Isak
Aasted Christensen flyttede til Ranum i 1657 eller 59; "Kærgård var
formodentlig brændt eller ødelagt i krigsåren e." I den sidste udgave
af Trap: Danmark forsvandt al tvivl. Nu fastslog man at præstegården
"blev ødelagt under svenskekrigene 1657-59 hvorefter præsten flyttede til Ranum." 52
Isak Aasted Christensens indberetning fra maj 1647 viser imidlertid
at det ikke forholdt sig sådan. Hr. Isak kom ikke til embedet i 1649
som Wiberg antog, men daterede allerede to år før sin indberetning
"Randum den 21. maj 1647". Og da han to år senere indberettede om
"præstegården i Bjørnsholm sogn", begyndte han: "Så ligger den udi
Ranum by". Vi kan endelig se at Christen Troelsen var fæster i Vester
og Niels Jensen i Øster Kærgård. 53
Præsten boede altså i Ranum allerede i 1647. Hvis det var krig der
fik præsten til at flytte, var det Torstensonkrigen (1643-45), ikke svenskekrigene, der bevirkede det. Præsten der i de år sad i Strandby
sogn, fik ved birketinget et tingsvidne som fastslog at Strandbys sognefolk og præstegård havde lidt meget ved den svenske besættelse i
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1644. Sammen skæbne kan være overgået nabosognet. 54
Hr. Isak var ikke imponeret af den præstegård sognet nu kunne
byde på. Han omtaler den som den vestligste og nordligste gård i
byen, så den har ligget hvor vi nu finder seminariet og præsteboligen. Gården forekom ham næsten den ringeste af byens 18 gårde.
Bygningerne var ganske usle, og den havde den dårligste avling.
Præstegårdens jord lå i bymarken der var delt i syv vange eller årsgøder. I hver af dem havde præsten et antal agre:
Vange

agre

udbytte i fold i byg

l. Vestligst på Bjergene i Vestermarken

7

2.
3.
4.
5.
6.
7.

4

3 tdr.
1'/, tdr.
3 tdr. l
2'/, tdr.
2'/, tdr.
4'/, tdr.
3 tdr.

På Bjergene
Vestermarken nærmest byen
Indtægt på Blyes bakke
Woesborrig ager
Østermarken
Østen vejen

7

6
5
11

7

3 skp.
skp.
l skp.
2 skp.

I oversigten er agrene ofte stedfæstet i forhold til en lokalitet, og
det angives hvem der havde en af de tilgrænsende agre. I den første
vang er den syvende ager f. eks. anført som "en ager ved Liv grav
næst sønden Jens Snedkers". Næsten alle præstens agre grænsede op
til enten Jens Snedkers eller Jens Kærgårds.
Lokaliteterne præsten stedfæstede ud fra, er nu ændret eller ukendte. Bavnehøjene og Liv grav (Smørhullet) finder vi endnu i bakkerne
vest for Ranum. Området hed dengang Bjergene, og her lå de tre
første vange. Omkring år 1800 da der stadig var syv årsgøder i
bymarken, var der endnu spor af enkelte af de gamle marknavne. 55
Foldudbyttet som præsten anslog, var meget beskedent. På Bjergene ventede han kun en høst på 11/ , td. 3 skp. af hver tønde udsæd,
og på den bedste jord resulterede l td. udsæd blot i 41/ , td. tærsket
korn. Desuden hørte der til præstegården 10 englodder der gav nogle læs hø. Fra flere lokaliteter betegnedes det som ringe.
Oversigten over agre og enge ender med en bemærkning om at
dette "er det retteste" han har kunnet erfare af naboer". Det er tydeligt at præsten endnu var ny på stedet.
Han sluttede ikke uden et suk over at der så godt som ikke hørte
brændsel til præstegården. Han måtte ud på fremmede steder og
skaffe sig det hos godtfolk hvor det kunne fås, mens hans naboer og
bymænd fik deres ildebrændsel på Bjørnsholm med deres husbonds
bevilling.
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b. Præstekaldet
Samtidig med at Isak Aasted Christensen indberettede om præstegården og dens jord, gav han også en oversigt over kaldets andre indtægter.
Offeret ved de tre store højtider beløb sig til 10 eller 11 sletdaler
pr. offerdag. Kvægtienden ved midsommer indbragte fire lam, undertiden fem eller seks. Dertil kom "tre, fire, fem eller seks mark ligesom
Gud giver sin velsignelse", undertiden også "en liden ost af hver heleller halvgård efter hvers lejlighed. Til påske en liden kage, [en] snes
eller [en] halv snes lys efter hvers egen gode vilje eller kunnen."
Desuden gav præsten en oversigt over hvor meget kirketienden i
korn beløb sig til af hver enkelt gård og bol. Den blev ydet både i
rug, byg og havre. Kornet biev leveret fra marken, tor det er opgjort
i traver og kærve. Den der modtog tienden, fik altså både strå og kerne. En kærv var ofte tre sammenbundne neg, og 20 kærve udgjorde
en trave. Den samlede kirketiende af Bjørnsholm sogn udgjorde 54
traver 18 kærve rug, 34 traver 11 kærve byg og 52 traver 2 kærve
havre. Den tiende som præsten modtog, må have svaret til den kirken fik. En tredje part gik til kronen.

c. Tiendeyderne
Præstens indberetning fra 1649 bringer navnene på alle fæsterne i
Bjørnsholm sogn. Der er kun nævnt et par kvinder i oversigten. De
var formentlig enker. Hvis vi kan dømme ud fra den tiende de enkelte fæstere skulle yde, var gården i Vesterfalde der gav 2 traver rug, l
trave byg og 2 traver havre, sognets bedste gård tæt fulgt af helgården i Rønbjerg og de to Kærgårde.
I Munksjørup, Sønderlade og de to Kærgårde synes beboerne at
have haft ret ensartede forhold. Andre steder var fæsternes vilkår
tydeligt forskellige. I Borregård sad der otte familier i fire gårde mens
seks familier måtte dele tre "ringe bol"; i Næsby var der gode gårde,
men andre betegnes direkte som "ringe helgårde", og i Ranum sad en
række fæstere på hver sin gård mens fire gårde havde hele tre fæstere hver. Fadkær der senere blev en større gård, var endnu kun et
beskedent bol.
To år senere indberettede Isak Christensen igen om Bjørnsholm og
Malle sognes decimanter (tiendeydere) til bispen. 56 Fortegnelsen skulle nu give oplysning om sognenes hel- og halvgårde samt bolene,
hvem de tilhørte, og hvem der havde dem i fæste.
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Sammenligner man listerne fra 1649 og 1651, synes der at være
sket en stor udskiftning blandt fæsterne, men den kan godt have
være mindre end det forekommer. Man vekslede nemlig mellem at
kalde folk ved deres fadernavn eller at bruge det navn de gik under
i det daglige. På den ene liste finder vi Christen Svingelbjerg, Peder
Smed, Jakob Vendelbo, Jens Tværgård, Christen Gademand og Jakob
Løber. De er svære at finde på den anden liste hvis de her omtales
ved fadernavn. Man kan heller ikke være sikker på at en mand var
beskæftiget ved det erhve1v der havde givet ham kaldenavn. Thomas Møller og Christen Møller var fæstere i henholdsvis et bol og en
gård, mens Oluf Møller og Laurids Møller havde hver sin mølle ved
Bjørnsholm.

d. Ejerforholdene
Den sidste oversigt fra 1651 er dog især vigtig fordi den viser hvem
der ejede fæstegodset
Ejerne i Bjørnsholm sogn
l. Elsebet Ulfeldt:
Ydre mølle, Munksjørup, 2 gårde, Overlade, 3 gårde, l bol, Rønbje1·g, 2 gårde, Næsby, 2 gårde, Ranum, 9 gårde, l bol.
2. A-'Cel Juul:
Indre mølle, Munksjørup, 2 gårde, Overlade, l gård, 2 bol, Sønderlade, l gård, Borregård, 4 gårde, 6 bol, Kærgårde, 2 gårde, Næsby, 5 gårde, Ramun, 6 gårde, l bol.
3. Fællesgods for l. og 2.
Veste1jalde, l gård; Padkæ1; l bol.
4. Helligåndsklosteret, Aalborg:
Næsby, 3 gårde.
5. Ide Bjørns arvinger (til rådighed for Mikkel Nielsen Tornekrands):
ØsteJfalde, l gård, Ramtm, 2 gårde.
6. Præstegården i Ranum.

Hovedgården Bjørnsholm med møllerne var delt mellem Axel Juul
og Elsebet Ulfeldt. Gården i Vesterfalde og bolet Padkær var direkte
fælleseje, og deres øvrige fæstegods lå side om side i de fleste ejerlag.
Enkelte gårde var dog ikke i deres besiddelse. Mikkel Nielsen Tornekrands der nu var næsten 100 år, boede stadig i Østerfalde. Gården nævnes ikke i præstens oversigt over decimanter da han som adelig var fri for at betale tiende. Han fik desuden landgilden af to gårde i Ranum.
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Fæstegodset i Næsby var efter Bjørn Andersens død gået i arv til
hans to døtre af andet ægteskab, og da de skiftede efter begge forældrene ved moderen Karen Friis' død i 1601,57 fulgte gårdene i Næsby
med Gunderupgård som Sidsel Bjørn og hendes mand Godslev Budde fik. Efter deres død var godset blevet handlet flere gange. Til sidst
købte Rigborg Arenfeldt det, og ved hendes ægteskab med A.'Cel Juul
blev det forenet med Bjørnsholm Dog havde Helligåndsklosteret i
Aalborg endnu tre gårde i Næsby.
Hr. Isak i Ranum var også præst i Malle sogn og indberettede om
forholdene der. Da sognet havde hørt under klosteret og igen kom
under Bjørnsholm, medtages ejerforholdene her.
ro: _ _ _ : -..r _" _ ____ _
E.jt:lllt: 1- l VJUHt: .:'JU/!,11-

l. Jørgen Seefeld:
Østergård, l gård, Lendrup, l gård, Vansted, 2 gårde, Brøttrup, 2 gårde, Malle,
l gård.
2. Manderup Due:
Svenstrup, l gård, Hedegård, l gård, Malle, '/, gård.
3. En mand i København:
J)!Jalle, 1'/z gård.
4. Christian Friis:
Malle, l boL

Malle sogn blev ved mageskiftet i 1573 udlagt som en del af Karen
Friis' arvegods. Ved Bjørn Andersens død ti år senere kom det under
Vår, og der gik mange år før det igen kom under Bjørnsholm Ved
skiftet efter Karen Friis fik Sidsel Bjørn de to gårde i Vansted og enestegårdene Lendrup og Svenstrup. Margrete Bjørn der arvede Vår
hovedgård, fik fire gårde i Malle, to gårde i Brøttrup og enestegårdene Østergård og Hedegård.
Ejerforholdene i Malle omkring 1650 forstås på baggrund af hvordan det var gået Margrete Bjørn (skema 1). Hun blev enke allerede
året efter sit bryllup i 1591, og sønnen Jørgen Ernst Worm fik efter
tidens skik navn efter faderen der var død ved hans fødsel. Han nævnes fra 1608 som ejer af Vår, men kom snart i økonomiske vanskeligheder og måtte sælge gården 1622. Hans knibe gav sig bl. a. udslag
i at han 1624 "ved kongens og rigens råds dom [blev] dømt til tårnet"
medmindre han tilfredsstillede en af sine kreditorer. Worm solgte Vår
til sin fætter Anders Friis der var søn af Jørgen Friis til Krastrup og
Else Bjørnsdatter; men da Anders Friis også havde økonomiske problemer, blev gården overtaget af Anders' broder Christian Friis der var
kansler fra 1616-39. Efter kanslerens død overtog hans søn Christian
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hovedgården Vår, men også han kom i vanskeligheder. Derefter fik
Jørgen Seefeld på Visborggård der var gift med unge Christian Friis'
søster Barbara, Vår hovedgård. Som vi kan se, fik Jørgen Seefeld syv
gårde i Malle sogn. Svogeren Christen Friis beholdt kun et bol i Malle der vel var uden økonomisk betydning.
Et par gårde i sognet ejedes af Manderup Due til Halkær. Han havde fået dem da han i 1639 ovettog Krastru p. På Svenstrup boede Jørgen Worm der var gift med hans søster. Han fandt på sine ældre dage
husly i svogerens fæstegård yderst i Malle sogn. 58
De sidste gårde i Malle tilhørte en mand i København. Præsten
kendte næppe hans navn; men landstingets skøde- og pantebøger
afslører at han hed Jørgen Matisen. 59 Han opbød i januar 1650 bl.a.
de to gårde i Malle "efter hans seddel og ved hans fuldmagt til den
adelsmand, som ville betale" dem bedst. Men gårde i Malle var næppe eftertragtede. Han måtte gentage forsøget på at få sine midler frigjort både i januar 1651 og 1652 uden at vi kan se om det lykkedes.
Når det i 1652 blev oplyst at fæsterne årligt skulle udrede 71/2 skp. l
fjk. rug, forekommer godset heller ikke særlig attraktivt. Den københavnske borger skulle imidlertid tilbyde det gods han havde fået i
pant, til en adelig inden år og dag.
Ejerforholdene i de vesthimmerlandske sogne afspejler de økonomiske vanskeligheder mange adelige kom ud for først i 1600-årene.
Hvor voldsom nedturen kunne være, viser Mikkel Nielsen Tornekrands ' og Jørgen Ernst Worms skæbne.
Selv om Mikkel Tornekrands arvede Kyø i Store Ajstrup sogn som
familien havde haft i et par hundrede år, fik et betydeligt gavebrev af
Frederik 2. og blev gift med den godsrige Bjørn Andersens ældste
datter Ide Bjørn, måtte han 1611 sælge Kyø. Ved skiftet efter Bjørn
Andersen havde hans hustru bl.a. fået Østerfalde og nogle gårde i
Ranum. Da Ide døde barnløs i 1627, og han var uden ejendom, blev
han for livstid forlenet med det gods som tilbøtte "fru Ide Bjørn og
hendes atvinger". Han kom til at sidde som enkemand i Østerfalde i
25 år. Han døde i 1652, det år han kunne være fyldt 100 år. Der var
ikke noget at skifte efter ham; men i 1557 blev der tinglæst 6 skøder
på landstinget i Viborg. I dem alle fik Anne Friis, en datter af Ides
søster Else Bjørn og Jørgen Friis til Krastrup, overdraget hvad familiemedlemmerne havde atvet af det gods "hvormed sal. Mikkel Nielsen
har været forlenet på livstid og som tilhørte [... l fru Ide Bjørn og hendes atvinger." Arven bestod af Østerfalde, to gårde og to gadehuse i
Ranum by og "en del bundgarnsstader i Nibe fjord og ellers hvor de
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kan opspørges". Alle arvinger var efterkommere af Ides søster Else og
Jørgen Friis på Krastrup.
Margrete Bjørns søn Jørgen Ernst Worm var begyndt som herre til
Vår, men fandt til sidst husly hos svogeren Manderup Due der overlod ham gården Svenstrup i Malle sogn. Isak Aasted Christensen kunne i 1647 indberette at der i Malle kirke ikke fandtes adelige begravelser "undtagen at Eders majestæts velbårne Jørgen Ernst Worm som
udi samme forbemeldte sogn bor på en bondegård, hans frue, ærlig
og velbårne, nu salige fru Anne Due, hendes lig står indsat udi kirken udi tårnet uden lås og lukke, at blive, uden tvivl med det første,
ført derfra."

e. Kald og kirke- nok en gang
Den ordning Christiern NielsenJuel fik gennemført i 1564 så han blev
præst blot for Strandby sogn, viste sig ikke holdbar i længden. Det
blev klart da Laurids Lauridsen i Vadgård 1655 indgik en aftale om
aftægt med sin kapellan. Ganske vist døde hr. Laurids inden året var
omme; men selv den reducerede ydelse til enken var for stor en byrde for det beskedne kald. 60
Kapellanen Anders Hansen der blev sognepræst, gik i 1657 til birketinget hvor 24 af hans sognemænd bevidnede at de "siden de svenskes indfald i 1644 var blevet meget forarmet og Vadgård præstegård
moxen forfalden på tømmer og tag". Svenskekrigene kom imidlertid
i vejen for den ansøgning som den ny præst sendte til kongen, og
han døde allerede i 1662 uden at der var sket noget. 61
Mathias Willumsen der nu fik kaldet, tog imidlertid straks sagen op,
og i januar 1664 meddelte kongen stiftamtmand Ove Juul i Aalborg
at han var blevet gjort bekendt med at Strandby sogn ikke kunne give
præsten "tilbørlig underholdning". Henvendelsen havde været ledsaget af et forslag om at Strandby sogn igen måtte blive annekteret med
Bjørnsholm og Malle sogne. Kongen spurgte derfor om forslaget
kunne gennemføres ved ledighed uden at man gik nogens rettigheder for nær.
Ove Juul orienterede bispen i Viborg, men måtte kort efter vende
tilbage til sagen der var blevet aktuel. Pastor Isak Aasted Christensen
i Ranum var nemlig død, og Axel Juul på Bjørnsholm havde spurgt
amtmanden i Aalborg der var hans fætter, om "de ikke straks skulle
kalde" en ny præst, men svaret var at "det var rådeligt [at vente) til
hans majestæts vilje derom var kundgjort". Enevælden der lige var
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blevet gennemført, gav nu majestæten al magten.
Den travle stiftamtmand der skulle til hovedstaden, bad bispen i
Viborg om at udforme en fælles erklæring fra dem som han så kunne underskrive "siden i København eller på vejen når jeg derom
ansøges" . Heldigvis havde han tid til at nævne et par forhold der skulle med i erklæringen.
Vejens længde mellem sognene der var blevet nævnt af de interesserede, mente han at bispen bedst kendte, men den var næppe
større her end så mange andre steder. Overgangen over Trend å hindredes heller ikke ved højvande der desuden var sjældent. Gangstien ved møllen kunne altid benyttes, og man kunne holde en vogn i
beredskab på den anden side åen. Endelig var alle problemer løst,
også m.h.t. sygebesøg, idet hr. Mathias tilbød at holde kapellan. Det
anså stiftamtmanden også for nødvendigt. Han fandt heller intet problem i at Bjørnsholm og Malle sogne lå i Slet herred mens Strandby
hørte til Gislum herred. Pastoratet fik ganske vist "tvende enker at
give underholdning" og to præstegårde at holde; men det angik kun
hr. Mathias der fik fordelen ved sognenes sammenlægning. Ejerne af
de to herregårde i arnrådet kunne måske komme i diskussion om
hvilket sogn der skulle være hovedsogn; men det havde Bjørnsholm
altid været, og sådan mente han det måtte fmtsætte. Endelig hæftede
han sig ved at ingen havde jus patronatus til kirkerne idet "højheden
er endnu hans majestæt reserveret". Kongen kunne derfor kalde hr.
Mathias Willumsen til sognepræst for alle tre sogne med Bjørnsholm
som hovedsognet
Før afrejsen til København nåede Ove Juul endvidere at sende en
afskrift af kongens brev til herredsfogeden og kongens delefoged
(anklager) i Slet herred. De boede begge i Næsborg og skulle sørge
for at kongens brev blev forkyndt "for almuen og alle vedkommende" i Bjørnsholm og Malle kirker den følgende søndag for at "alle
vedkommende kan have sig derefter at rette".
Amtet fik brevet returneret med et ark der viser at de to fogeder
havde forkyndt det på Bjørnsholm for Axel Juul og hans forvalter.
Siden blev det læst op i kirken hvor også de udvalgte kaldsmænd
Morten Bertelsen i Sønderlade og Peder Jensen i Overlade og de
menige sognefolk hørte det.
I Malle sogn var de to fogeder samme søndag rundt hos de tre
valgmænd, Anders Jensen i Vansted, Chresten Andersen i Lendrup og
Peder Madsen i Malle Hedegård der alle kvitterede for at ordren var
blevet forkyndt for dem. 62
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Sagen blev afgjort med kongens brev af 14. juni 1664. Sognene
blev igen forenet i et pastorat under præsten på Vadgård. Han skulle
dog være forpligtet til at holde kapellan, og ved ledighed skulle
Bjørnsholm "beholde det første votum, dernæst Strandby sogn og
siden følger Malle sogn".
Hen på efteråret lavede biskop Peder Villadsen i Viborg sig en huskeseddel der viser at kongens brev blev arkiveret i Slet herreds skuffe da
Bjørnsholm sogn havde "det første votum" ved præstevalg. Sager om
præstegården måtte man derimod søge i skuffen for Gislum herred. 63
Planen var at Strandby sogn skulle betjenes af sognepræsten og
Malle sogn af kapellanen med bolig i Ranum. Sammen skulle de varetage tjenesten i Bjørnsholm sogn. En klage som sognemændene i
n·
vjØlllSllOun og maue ~ugne mugav m otspen 1 OKIODer loo"±, vtser
imidlertid at det voldte vanskelighed at få udpeget en kapellan. Hr.
Mathias havde foreslået dem en person som han lovede at kalde. Han
skal endog have hidkaldt vedkommende for at aftale vilkårene; men
da sognemændenes bud kom for at høre resultatet, erfarede de at
præsten havde skiftet "sind". De måtte næppe fremføre deres
begæring, langt mindre nævne vedkommendes navn, fremfølte de i
deres klage. De var nu bange for at der skulle blive indsat en person
som var dem aldeles ukendt. Under påskud af at de anser "det i
[deres] ringe stand for [deres] højeste skyld at holde det [de] siger",
beder de bispen om hjælp så hr. Mathias også må stå ved sine løfter.
I betragtning af at præsten skulle holde kapellan og Bjørnsholm sogn
havde "det første votum", fandt de at der skete dem "stor foragt". De
fik nu næppe noget ud af klagen. De havde nemlig henvendt sig en
gang før uden at det havde "frugtet". 64
Den deling i pastorater der var blev gennemført i 1564, kom til at
vare i hundrede år; den kirke man stredes om i 1640'erne, holdt ikke
i 30; men dens afløser gav ikke anledning til strid. I 1668 havde Niels
Axelsen Juul der nu sad på Bjørnsholm, på "egen bekostning"
begyndt at bygge et "grundmuret hus" imellem kirkegården og borggården. Han fik kongelig bevilling til at gøre det færdigt, til dels med
materialer fra den forfaldne kirke. Huset skulle derefter indvies som
kirke af bispen i Viborg og have de samme rettigheder og indtægter
som den tidligere kirke.
Eftertiden har ikke været mild i bedømmelsen af Niels Juuls kirke.
J.B.Løffler fandt ironisk at Niels Juul "må have været en økonomisk
anlagt mand" der blot ryddede grunden i borggården og "derefter lod
rejse en mur der i en afstand af godt 10 1/4 alen fra resterne af klo1
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sterkirken og dens forlængelsesmur kom til at løbe tværs over gården, [. ..] en mindre bekostelig måde at tilvejebringe en kirke på lader
sig ikke ret vel tænke". 65
Bygningen kom dog til at tjene som sognekirke for Bjørnsholm
sogn i 250 år.

7. Herskaberne Ulfeldt og Juul
a. Elsebet Ulfeldt
Kort tid efter Jesper Friis' død fik Elsebet Ulfeldt bevilget lettelse i
rostjenesten "indtil hendes sager var bragt noget bedre i orden". I et
år blev hun fri for at stille mandskab ved mønstringen af det adelige
1ytteri; men det er et spørgsmål om det fik betydning for hende. I
tilfælde af krig var hun nemlig forpligtet til at have "folk og heste i
beredskab til landets defension og til at sende dem derhen hvor det
bliver befalet". Hun slap måske for mønstringen; men før året var
omme, overskred Torstensans hær grænsen i Holsten og besatte hele
Jylland. Da blev der næppe vist hensyn til hendes enkestand. Først i
1646 havde hun i hvert fald økonomiske vanskeligheder, for da søgte hun om lov til at sælge "strøgods og fjernereliggende gods, som
var tilfaldet hende og hendes børn" efter mandens død. Det fik hun
lov til hvis børnenes værger ville samtykke. 66
Elsebet Ulfeldt opholdt sig næppe meget på Bjørnsholm. Da Christian 4. var død, blev hun tilsagt "for at følge liget" sammen med
enkefruerne i den fynske adelsgruppe. Men hun plejede sine interesser på godset. I 1647 fik hun bevilget kirkekorntienden i Bjørnsholm
sogn, og lidt senere fik hun en gård i Løgsted mod at give kronen en
gård i Vormstrup. Kronen ønskede hele Vormstrup by nord for Toftebjerg bakke lagt under "Løgstør bys frihed og birkeret". Elsebet
Ulfeldt fik til gengæld en gård tættere ved Bjørnsholm."7
Krigen i 1640'ne med endnu en besættelse af Jylland tærede på
kongens kasse. Han måtte søge lån bl.a. hos adelen, og i 1651 måtte
Frederik 3. udlægge gods til den Ulfddtske søskendeflok der skulle
arve en afdød broder der havde givet kronen lån. Men også adelen
var trængt, og arven efter broderen hjalp ikke Elsebet Ulfeldt til den
orden i sagerne hun havde ønsket. Hun måtte selv på lånemarkedet
og stillede to gange sikkerhed i gods på Bjørnsholm. I 1653 lånte hun
1.000 rdl. af en tysk enke på Finstrup (nu Holstenshus) ved Fåborg.
Eiler Høg på Dallund på Nordfyn sagde god for hende mod pant i tre
gårde i Næsby og en gård i Løgsted. To år senere lånte hun 1.500 rdl.
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Vestfløjens gotiske gavl hvor Elsebet Ulfe/d satte sin signatur.
foto: B. Hagedorn-Olsen .

på omslaget i Kiel. Landsdommer Peder Lange i Viborg sagde god for
hende mod pant i tre fæstegårde i Overlade og halvdel af Vesterfalde.68
Elsebet Ulfeldts situation var naturligvis også bestemt af den tilstand Bjørnsholm gods var i. Om hendes fæstegods siges det at 33
tdr. htk. var "nogenledes ved magt", 120 tdr. var så forarmet at fæsterne hverken kunne give skat eller lignende, og 19 tdr. var "ganske
øde" . Det gods hun måtte stille som pant, var næppe det dårligste. I
fæstegårdene i Overlade og Vesterfalde der blev udlagt i 1655, sad i
hvert fald de samme fæstere som dem præsten indberettede som tiendeydere i 1649. Pant i gods der ikke var i rimelig drift, fristede ikke
eventuelle långivere. 69
Efter svenskekrigene pantsatte hun endelig alt sit gods i Himmerland til svigersønnen Henrik Thott der havde "lovet og godt sagt for
hende til adskillige godtfolk, adel og andre", for tolv tusind rigsdaler.
Hun ønskede at han for "sit løfte og [sin] gode vilje ikke nogen skade skulle lide." Thotts tidligere velstand var dog også ved at få en
ende. Den halvdel af Bjørnsholm som han snart overtog, solgte han
til Axel Juuls søn Niels. Elsebet Ulfeldt levede i Svendborg til 1676 og
blev begravet i Ørbæk kirke 70
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Som nævnt kom Elsebet Ulfeldt næppe meget på Bjørnsholm; men
de sortmalede bogstaver og tal på vestfløjens sydgavl har gennem
årene mindet om at hun har haft gården. EWF 1646 står der. Hun
skrev sig ofte Elssebe WlFfeldt.

b. Axel Nielsenjuul
Da Axel Juul og Rigborg Arenfeldt i 1637 flyttede ind på Bjørnsholm,
boede der intet herskab på gården. Men et par malmstager med deres
slægtsvåben stod snart på alteret i Bjørnsholm kirke og vidnede om
deres ophold på egnen indtil de med det øvrige kirkeinventar i 1916
kom til den ny kirke i Overlade. Deres tilknytning til stedet kom dog
især til udttyk da Rigborg Arenfeldt døde i 1655. Axel Juul lod da
opføre et gravkapel i østfløjens nordende. Det kom senere til at ligge bag koret i den kirkefløj der var i brug til 1916. Endnu omkring år
1900 kunne man udpege både Axel Juuls og Rigborg Arenfeldts kister
der i 1924 blev nedsat på kirkegården, men den gamle smedejernslåge der tidligere skilte gravkammer og kirkerum, ses endnu i bygningerne.71
De to herskaber der i så mange år var fælles om gården, satte deres
spor i de gamle bygninger. Det er fristende at mene at de prøvede at
anbringe dem så langt fra hinanden som muligt.
Axel Juul var næppe meget virksom uden for godset. I de første år
efter hans og Rigborg Arenfeldts bryllup blev de inviteret til btyllup
når Christian 4. bortgiftede sine døtre med Kirsten Munk. Axel Juul
også blandt de adelige der i 1647 bar "det prinselige lig" ved den
udvalgte prins' bisættelse; men ved Christian 4. bisættelse året efter
var han sammen med sin frue deltager uden særlige funktioner. Han
fik enkelte opgaver ved mageskifter, skifteforretninger og værgemål
som andre adelige, men aldrig forlening. 72
Hans deltagelse i adelens møder er det tit svært at få styr på da
hans fætter også hed Axel (Iversen) Juul (skema 3). Han havde blandt
andet gårdene Valstrup og Kvistrup mellem Vinderup og Struer.
Da man i 1636 drøftede Løgstør grunde der var til "mærkelig skade og afbræk" for både indbyggere ved fjorden og for de søfarende,
var de begge med ved mødet. De underskrev sig "Axel Jul }:s" (Axel
Juul Iversen) og "A,'Cell Juell" . Sidstnævnte er Axel Nielsen Juul. Han
ejede ganske vist endnu ikke Bjørnsholm ved Limfjorden, men han
er mødt fra Gunderupgård der jo var hans kones gods. 73
I årene omkring Torstensonkrigen er det vanskeligere at holde de
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Gravkammeret som Axel Juul indrettede efter Rigborg Arenfeldts død,
findes ikke mere. Kun bueåbningen med gitterdøren er bevaret.
Våbenskjoldene er regnet fra venstre:
øverste: Stygge
Juul
Arenfeldt
Marsvin
nederst: Væbner
Dyre
Skeel
Gyldenstierne
De fire skjolde til venstre repræsenterer Axel Juuls, de fire til højre
Riborg Arenfeldts aner. Den øverste række er de fædrene og mødrene
våben . De fædrene våben som de to ægtefæller selv benyttede, står
centralt, de mødrene på fløjen.
Mellem våbensamlingerne ses ægteparrets initialer: AIN = Axel Juul
Nielsen, RAF = Rigborg Arenfeldt. Årstallet 1656 omkranser våben og
initiale1'.
Øverst i gitterdØ1'ens slyngværk ses Kristi monogram håret af to engle.
Som ranvne herom har s1neden med et CP til venstre og ert hammer
og tang til højrefikst hentydet til sit navn og fag .
foto: B. Hagedorn-Olsen.
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to fætre adskilt; men da Axel Iversen Juul i de år købte gods på Sjælland, er det nok ham der i 1645 i København deltog i adelens henvendelse til rigsrådet. Man udmalede rigets farlige situation og
begærede at rådet skulle få kongen til at slutte fred. Den kom i august
1645. Det er nok også Axel Iversen Juul der i København 1647 deltog i adelens henvendelse til rådet.
Derimod bærer den jyske adels erklæring i Viborg 1646 tydeligt
"Axell Juell Nielszen"s navn mens fætteren ikke deltog. Han var vel
virksom på Sjælland. ~
Da adelen 1648 valgte udsendinge til stændermødet, underskrev
de begge valgbrevene i Viborg, og de fik begge beskedne stemmetal
da adelen om sommeren foreslog ny medlemmer af rigsrådet. Det var
dog kun Axel Iversen Juul der deltog i valgmødet og et par dage
senere var med da den ny konge Frederik 3. blev hyldet. Derimod
deltog begge fætre i adelens valg af fuldmægtige i Viborg i januar
1651; men kun Axel Nielsen Juul underskrev instruksen der blev
udarbejdet for dem i september samme år. 75
Endelig var Axel Iversen Juul til adelsmøde i København i sommeren 1653 hvor han som andre adelige lovede at bidrage tillandets
forsvarsudgifter med korn der skulle komme både fra hans sjællandske og jyske godser. 7"
Axel Nielsen Juul på Bjørnsholm holdt sig til det jyske og førte sig
ikke meget frem uden for det hjemlige gods. Måske havde det sammenhæng med at han nok også var i svære økonomiske vanskeligheder hvor fætteren vist måtte støtte ham. Axel Nielsen Juul døde i 1664.
7

c. Niels Axelsen Juul
Axel Juuls eneste arving sønnen Niels Juul (f. 1634) rejste i flere år i
Europa. Hjemme igen giftede han sig med Barbara Juul fra Volstrup,
datter af Axel Iversen Juul og Elisabet Friis, en datter af den afdøde
kansler Christian Friis til Kragerup (skema l og 3). Niels Juul købte
den halvdel af Bjørnsholm som Henrik Thott overtog efter Elsebet
Ulfeld. Da han i 1664 atvede faderen, kom hele Bjørnsholm igen på
en hånd, nu sammen med Gunderupgård.
Han fik dog hurtigt store vanskeligheder. I udlandet havde han stiftet gæld der stadig forfulgte ham. Godset han vendte hjem til, var
som vi hørte, i en elendig forfatning. Desuden overtog han vist gæld
efter faderen. Snart regnede fordringerne i hvert fald ned over ham,
og hans kreditorer fik bevilling til at lade ham arrestere. Det berettes
41

endog at han undertiden fortrak til udlandet. Snart gik kreditorerne
da også i aktion. 77
Svigerfaderen Axel Iversen Juullod sig i 1668 indføre, dels i Gunderupgård C43 tdr. htk.) med fæstegods (129 tdr. htk.), dels i fæstegods til Bjørnsholm (104 tdr. htk.). Det håbløse i Niels Juuls situation
illustreres af, at svigerfaderens fordring lød på 11.1351/2 rdl.; men da
denne året efter solgte Gunderupgård med fæstegods, indbragte det
kun 6.524 rdP8
Året efter kom turen til Bjørnsholm hovedgård. Her kan vi følge
forretningen i detaljer.
Den 27. maj 1669 fik Joachim Kohlblath fra Kiel dom for at han
måtte overtage det pant som Niels Juul havde givet ham i jordegods
og løsøre pa Bjørnshoim, tii brugeligt pant indtil kapitalen han havde lånt ham, "med efterstående rente, interesse og skadegæld bliver
betalt som sig bør".
Det drejede sig om et lån på 2.062 rdl. som Niels Juul 1665 i "hans
nød og trang" var blevet "forstrakt" med. Juul havde stillet Bjørnsholm med Livø og en mølle i pant og godkendt at gården måtte tages
i brugelig pant hvis gælden ikke blev indløst, ligesom han havde forpligtet sig til ikke at pantsætte gården før Joachim Kohlblath var tilfredsstillet.
Efter et par år måtte Niels Juul imidlertid indrømme at han ikke
havde opfyldt sin forpligtelse. Pantet blev derfor udvidet så det også
omfattede alt det korn som var sået eller skulle sås på Bjørnsholms
mark, og alt det løsøre som fandtes på gården: øxne, køer, kvier,
hopper, heste, kornet i laden og på loftet, alle varer og alt løsøre
uden undtagelse. Desuden måtte Niels Juul love, at kornet ikke var
eller ville blive pantsat til andre, før gælden var afviklet. Den ny forpligtelse der ikke skulle indskrænke det gamle pantebrev, blev indgået og tinglæst i Viborg i januar 1668. Det sluttede med at Niels Juul
forpligtede sig og sine arvinger, "en for alle og alle for en", på deres
"gode adelige ære, tro og love".
Da Joachim Kohlblath i foråret 1669 begærede indvisning, ønskede Niels Juul at Hak Vind til Aggersborggård og Laurids Munk til Havbrogård blev udpeget som "gode mænd" der skulle gennemføre indvisningen. Landstinget efterkom begge ønsker, og i august ankom de
to lokale mænd sammen med birkefogeden til Bjørnsholm hvor
Kohlblaths fuldmægtig Jacob Stegelmand også var mødt med de fornødne papirer. Da de var læst op for fru Barbara Juul og fogeden på
gården, krævede Stegelmand fuld overtagelse af pantet. Desuden
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fremlagde han en specifikation der opgjorde gælden til 2.062 rdl.,
renterne til 494 rdl. 28 sk. lybsk og omkostninger til 832 rdl.
De lokale godsejere foretog derpå efter dommens pålæg indførsel
i hovedgården, takseret til 48 tdr. htk., med alle dens bygninger, tilliggender og rettigheder, i Ydremølle, der var øde, i avlingen på marken og kornet i laden, samt i andet løsøre og boskab hvori der var
givet pant. Derpå fik Stegelmand nøglen til laden som han krævede
udleveret. Livø nævnes ikke.
Registeret over hvad der fandtes på gården, afspejler familiens
armod. Det er svært at afgøre hvor lidt eller meget korn der var i
laden, da det er opgjort i gulv. Derimod springer tomheden i staldene i øjnene. Der stod blot fire køer, 11 får og et lam, en hoppe med
føl, en lille hest og en galt.
Fmerstuen der var arndraget med stribet tøj på de tre vægge, virker mest beboet med 12 kongelige og 17 andre kontrafejer. Her fandtes borde med tæppe og dug, bænke med hynder, en gammel stol
med forgyldt læder og fem andre høje stole samt lysekrone og lysestager. Den store sal ved kirken havde karakter af magasin. Her hang
portrætter af Christian 4. og Frederik 3. samt franske og svenske konger, familiebilleder af Rigborg Arenfeldt og "Axel Juul på Valstrup
hans frue og børn", "et fint Venusspil [ODS elskovsleg]", bibelske
motiver og et billede af "den stad Amsterdam". Her var borde og
bænke, høje stole med Niels og Barbara Juuls navne "udi trende bogstaver", men også senge med dyner og to sengebækkener af messing.
I seks kamre var der senge med dyner (mest gamle) og puder. I Niels
Juuls kammer stod der blot fire rødmalede kister med faderens og
moderens våbner på.
På loftet var der to tøndemål og en skæppe. I køkkenet et dusin
gamle tinfade og et dække fad, l O tin tallerkener, to kobberpotter, to
små kedler, to jerng1yder, et bradspid, en ildklemme, en jernrist, et
fyrfad og et gammelt fyrreskab. I b1yggerset tre kar, et stort vinfad og
en balje. I kælderen seks øltønder og to salttrug. I brønden i gården
var der to spande med lænke. I køkkenregionen var der endelig en
"liden klokke at ringe til bords med".
Mest bemærkelsesværdig er den større østre og den mindre vestre
have hvor der ialt stod: 177 kirsebærtræer, 26 æbletræer, 23 blommetræer og 10 pæretræer. I den østre have der lå i læ af gården og havde to lysthuse, fandt man endvidere et mandeltræ, et kvædetræ, to
mispeltræer og 45 potter og spande med adskillige vækster. Det var
ikke uden grund at man havde et podemesterens kammer på gården.
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Dåbsfad af messing, nu i Overlade kirke.
Fremstillingen i fadets midte opfattes gerne som en skildring af bebudelsen, til venstre en engle med vinger, til højre en kvinde som lyset fra
det høje falder over. Hvad der eventuelt har stået rundt om scenen,
kan ikke mere læses.
Langs fadets rand ses ti springende hjorte der hver angribes af en
hund. I dyreflisen er indskudt våbner og initialer for tre ægtepar:
øverst: Hans Arenfeldt og Anne Marsvin med årstallet 1599,
nederst: Axel Juul og Rigborg Arenfeldt,
til venstre: Niels Juul og Barbara Juul med årstallet 1668.
Fra Anne Marsvins våben og rundt til Niels Juuls kan man på fadets
rand læse: "Anno 1634 den 3. avgvsti blef N I. Axelsen chrestened oc
døjt af denne becken. Jessv Christe hanom regere at band kand lejve
christelige oc dø sallig. Amen."
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Pladsen mellem Barbara juuls skjold til Hans Arerifeldts er senere
udfyldt med endnu en tekst. Den er delt i to linjer så slutningen står
øverst: ''Anno 1668 gaf N.I.-A.S [Niels Juul Axelsen] dette tildaaben
vdi Biørnsholms Kiercke, som han self lod bygge. "
Pastor Niels Houe nævnte i en lille opsats om Overlade kirke fra 1990
at vi her har ''godsejerens private dåbsfad." P1'ØVer vi ud fra denne
sandsynlige teori at samle oplysningerne, kan man f eks. komme til
følgende resultat:
Fadet e1' blevet lavet i 1599. Hans Arenfeldt og Anne Marsvin til Palsgård m. fl. gårde havde i 1598 fået deres syvende barn, men det ottende var på vej. Rigborg blev født den 17. mm1s 1600, og der kom yderligere fire børn. Familien havde oplevet adelens måske mest gyldne tid
i Danmark. Rigborg var vel det første barn der blev døbt over det nye
fad. Da moderen døde i 1610 og Jaderen året ejte1~ arvede hun det
fad som blev indviet ved hendes dåb.
I hve11 fald blev hendes søn døbt over det da hun i 1634 sad på Gunderupgård. Begivenheden blev med en bøn for den nydøbte noteret på
fadet som forældrene satte deres våbner på.
I 1668 var Rigborg Arenfeldt og Axeljuul begge døde. Nielsjuul kunne indvi sin kirke. Det var værd at mindes. Men man undres over at
et af slægtens klenodierne samtidig skulle overgå til menigheden.
Kunne det have forbindelse med begivenheder som man ikke så gerne talte om. Svige1jaderen Axel Iversen Juul gjorde netop samme år
indførsel i godset, og mere ubehagelige kreditorer 1'Ø11e også på sig.
Skænkede de to juul'er dåbsfadet til kirken så de dog kunne blive
husket for det, og så kreditorerne ikke kunne løbe til Kiel med det allerede året efter. Vi ved det ikke. Nu havnede det i Overlade.
foto: B. Hagedorn-Olsen.

De ''gode mænd" der berettede om deres forretning, betegnede et
par gange Niels Juuls pantebreve som "strenge". Desuden tog de to
forbehold. Det første fik virkning hvis Kohlblaths pant var større
(mere værd) end hans retmæssige fordring lød på. Da forbeholdt de
det overskydende beløb for Axel Juul til Valstrup der tidligere var indført i Bjørnsholm. De må have tænkt på hans indførsel i gårdens
fæstegods der slet ikke kunne dække det tilgodehavende han havde
efter at have solgt Gunderupgård. Endelig tog de forbehold hvis
nogen skulle have nogen lovlig adkomst til det pantsatte.
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Derpå fik Stegelmand obligationerne tilbage. De tilkom hans principal indtil gælden var betalt. Stegelmand viste endelig den venlighed
mod fruen at hun måtte beholde nøglerne til kamrene, loftet og de
andre steder på gården "indtil hendes husbond Niels Juul selv kom
hjem" . Han havde vel ikke ønsket at overvære forretningen. 79
Niels Juul havde dermed tabt sine himmerlandske godser. Svigermoderen Elisabet Friis trådte til og overtog Bjørnsholm. Han fik
måske lov at bo på gården og skal være blevet bisat i kapellet på
Bjørnsholm, men hans dødsår kendes ikke.
Efter Axel Iversen Juuls død i 1671 boede hans enke Elisabet Friis
mest på Kvistmp som familien også havde. Før hun død i 1678 testamenterede hun sit gods der efterhånden var forgældet, til børnebørnene, ligesom hun sørgede for en arlig ydelse til Barbara. Hun kom
til Thaarupgård hos sin farbroder Tønne Juul og moster Anne Cathrine Friis der var gift med hinanden (skema 3). Da gården efter deres
død blev omdannet til en stiftelse, fik hun ophold der til sin død i
1706.

8. Under den unge enevælde
Enevældens indførelse i 1660 satte snatt sine spor. Den nye sprogbmg og det nye syn på kongemagten skinner allerede igennem i korrespondencen om sammenlægningen af sognene i 1660'erne. Det var
imidlertid ikke blot stilen der blev lagt om ved systemskiftet. Man indledte også en betydelig og tiltrængt effektivisering af hele landets
administration. Det mærkedes især da man fik afsluttet den skånske
krig (1675-79).
I 1683 afløste Danske lov de gamle landskabsloves og recessers
usystematiske bestemmelser og samlede al lovgivning i en ordnet
samling. Fire år senere blev loven fulgt op af en nyordning af retskredsene. Aars og Slet herreder og Løgstør birk blev lagt sammen.
Landsdommerne i Viborg havde erklæret at de lå så nær hinanden at
de kunne betjenes af en herredsfoged og en herredsskriver. For fremtiden skulle tinget holdes om onsdagen ved Hornbæk i Oudmp sogn,
og Christian Jensen Solberg blev beskikket som den første herredsfoged.
Samtidig nedlagde man Aale birk mellem Slet, Aars og Gislum herreder. Det skulle være delt "iblandt kreditorerne og mange proprietærer". Munkene havde fået birkeretten da de ejede al jorden i de tre
sogne omkring klosteret; men da godset nu var spredt på mange
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hænder, blev det bestemt at Strandby sogn i fremtiden skulle høre
under Gislum og Rinds herreders og Bjørnsholm og Malle sogne
under Aars og Slet herreders ting. 80
Det største problem for det ny styre var dog økonomien. Gælden
fra krigenes tid måtte man redde sig ud af ved at afhænde krongods
der hidtil havde været statens væsentlige indtægtskilde. Skatter havde været den ekstraordinære udvej når riget fattedes midler. Nu blev
de den almindelige kilde til dækning af statens behov, og grundlaget
for beskatningen blev jorden. For at fordele byrderne så rimeligt som
muligt greb man til en omfattende opmåling og vurdering af landets
jord der resulterede i matriklen8 ' der viser os:
h/eiforholdene efter matriklen af 1688
l. Fm Elisabet Friis' arvinger:
Bjørnsholm hovedgård, herunder 5 bol i Borregård, l bol i Overlade, Padkær, l hus
i Borregård. l bol i Ranum, Indre Mølle, Ydre Mølle.
Fæstegods: Overlade, l hus uden jord, l fæster. Munksjørup, 2 gårde, 4 fæstere.
Ramun, 8 gårde, 9 fæstere; l bol, l fæster; 2 huse, 2 fæstere. Rønbjerg, l gård, 2
fæstere. Næsby, 3 gårde, 4 fæstere.
2. Maren Nielsdatter i Randers:
Livø, l gård, l fæster.
3. Justitsråd Lassens enke:
Livø, l gård, l fæster, Bo!Tegård, 4 gårde, 9 fæstere, Overlade, l gård, l fæster,
Munksjørup, 2 gårde, 4 fæstere, Kær-gårde, l gård, l fæster.
4. Mette sal. doktor Niels Benzons:
Sønderlade, l gård, 2 fæstere.
5. Tøger Hofmand til Gunderupgård:
Overlade, 3 gårde, 3 fæstere; l hus, l fæster, Vester Falde, l gård, 2 fæstere.
6. Domkirken og de fattige i Aars (Århus):
.
Øster Falde, l gård, l fæster, Ramun, 2 gårde, 2 fæstere.
7. Mag. Arnoldus Ruemand:
Ranum, 7 gårde, 8 fæstere; l bol, øde.
8. Mag Hans Kallundborg:
Ranum, 2 gårde, 2 fæstere .
9. Berent Due:
Rønbjerg, l gård, l fæster.
10. Jomfru Fridericia Amalia Pens:
Kærgårde, l gård, l fæster.
11. Aalborg hospital:
Næsby, 3 gårde, 3 fæstere.
12. Kongelig Majestæt:
Næsby, 2 gårde, begge øde.
13. Justitsråd Benzon:
Næsby, 2 gårde, 3 fæstere .
14. Præstegården: Ramun, Hr. Niels Nielsen.
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jorden i sognet var nu ikke fordelt på fem hænder som i 1651, men
på fjorten. Ganske vist var der ikke mere to herskaber på hovedgården; men ejerne nu var arvingerne efter Elisabet Friis (skema 3),
og der var optræk til store ændringer. Allerede i 1686 havde Claus
Below Thygesen der var "kongelig majestæts velbestalter løjtnant til
fods", fået kongens tilladelse til at sælge "Bjørnsholm gård og gods"
som han og hans søskende havde fået testamenteret af deres mormor.
Salget skulle sætte dem i stand til at betale deres gæld. Gården gik
for højeste bud til Anders Mortensen Kierulf fra Vendsyssel der i 1689
fik skøde på gården med alle dens tilliggender og rettigheder for sig
og "hvilken kvindes person Gud ham først til ægteskab vil forunde,
og deres arvinger." 82
DermeJ var Jen gamle danske adels dage på Bjørnshoim omme. I
de næste godt hundrede år blev det slægterne Kierulf og de Lasson
der samlede godset igen. I den unge adelsvældes tjeneste havde de
vundet både guld og adelskab, men det er en anden historie. 83
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Omtalte adelsslægter
Skema 1
Efterkommere efter Bjørn Andersen (1532-1583)
1-4 børn af Sidsel Ulfstand, S-6 af Karen Friis.
l Ide Bjørn
gm
Mikkel Tornekrands

2 Else Bjørn
gm
Jørgen Friis

J-

r
Christian Friis

Christian Friis
Elsebet Friis gm Axel Iversen Juul
- Barbara Friis gm Jørgen Seefeld
Anna Catharine Friis gm Tønne Juul

~

Anders Friis

3 Truid Bjørn
gm
t Truid Bjørn
Ermegaard Gyldenstierne

4 Jakob Bjørn
gm
Anne Krabbe

S Sidsel Bjørn
gm
Godslev Bude
6 Margrete Bjørn
gm
Jørgen Ernst Worm

t

Jørgen Ernst Worm
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Skema 2
Efterkommere efter Christoffer Gyldenstierne (d. 1562).
Numrene angiver de enkeltes plads i søskenderækken.
2. Ingeborg (f. 1546) gm Albert Friis
2.Sophie gm Frederik Munk
3. Sophie (f. 1547) ug
4. Hilleborg (f 1548) gm Knud Bille
l . Birte Bille
2. Henrik Bille
6. Hartvig Bille
9. Tønne Bille
10. Holger Bille gm Anne Juul
5. Vibeke (f. 1549) gm Niels Friis
7. Tønne Friis
9. Elisabet gm Peder Lange
13. Jesper Friis gm Elsebet Ulfeldt
6. Henrik (f. 1550) gm Berete Trolie
6. Niels Henriksen Gyldenstierne
9. Ingeborg
7. Ermegaard (f. 1552) gm l. Truid Bjørn, 2.Gjord Kaas
ll.Niels Christoffersen Gyldenstierne (f. 1558) gm Kirsten Lykke

Skema3
Efterkommere efter Axel Juul (1503-1577).
Medlemmer af familien Juul er nummereret som i Danmarks Adels Aarbogen 1890
-e. Ovejuul
Mei! gård

t 2) AnneJuul
gm
Holger Bille

L
3.Axeljuul
gm
Kirsten
Lunge

L Niels Juul
t2) AxelJuul
Kongstedlund
gm
Rigborg Arenfeldt
- 6) Axeljuul
gm
Elisabet Friis

- o.lver Juul
Villestrup
gm
Ingeborg
Parsberg

1--
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8) Dorte Juul
gm
Iver Krabbe
ll)Ove Juul , amtmand
13)Tønne Juul
gm
Anne Cathrine Friis

t b) Niels Juul
gm
e) Barbara Juul
- a) Ingeborg Juul
gm
Claus Below
Tyge Below
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Die scharfe Charlotte
Af Ketty Johansson
Den skrappe Charlotte - bag dette epitet skjuler der sig en spændende
Nørresundby-pige meget ud over det sædvanlige. Denne Chadotte er
en af Danmarks tidligste kvindelige joumalister og 1"edaktøre1~ en vi1"kelig Lady of the Press, de1" satte sine spm~ da århundredet var ungt.
Inden det kom så vidt, skulle hun opleve mangt og meget.

Charlotte Brodersen
Charlotte blev født i Nørresundby den 20 december 1874 som datter
af læge Jørgen E. Brodersen og hustru Thora f. Brok Villemp. Vi ved
ikke meget om hendes første år, formodentlig har hun modtaget
undervisning hos frøknerne Clausen i deres privatskole i Vestergade
37 - her gik børnene fra de førende familier i byen. Den gamle skole i Skolegade var alt for ringe til, at man ville betro sit håbefulde
afkom til den pædagogik, der her kunne tilbydes .
Vor sædvanlige hjemmelsmand, når vi vil vide lidt om, hvad der
rører sig i byens højere luftlag, distriktslæge Sophus Møller, nævner
af og til Charlotte. Møllers yngste datter, Dagmar, der var jævnaldrende med Charlotte og Caja Schou, fra den senere så kendte Schoufamilie. De tre piger er tydeligvis legekammerater, men Dagmar og
Caja optræder alene i dagbøgerne, når det drejer sig om basarer, som
småpigerne arrangerer til fordel for fattige konfirmander - det har nok
været for kedeligt for Charlotte.
Efter konfirmationen er hun blevet sendt til videreuddannelse
sandsynligvis et eller andet sted på Sjælland. Begge forældre var sjællændere fra hhv. Skibby og Vordingborg - måske har hun afslutningsvis opholdt sig en periode på en herregård, hvor hun kunne
være selskabsdame for en eller anden begavet person med en avanceret smag.
Efter konfirmationen nævner Sophus Møller hende igen i f01·bindelse med den ældste datter, Ingeborgs b1yllup med landinspektør Fr.
Messerschmidt i Juni 1892, hvor Charlotte er gæst. Næste gang hun
optræder er i en kort notits 10. august 1895, hvor det bemærkes, at
Charlotte Brodersen er viet til godsbestyrer Carsten Hauch, Dron-
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ninglund hovedgård. Sidste gang hun nævnes er 10. december samme år, hvor hun og Carsten Hauch er middagsgæster i Sophus Møllers hjem i anledning af datteren Dagmars 21-års fødselsdag.

Dronninglund slot (set fra avlsgården).

Charlotte Hauch
Carsten Hauch (1869-1941) var søn af forsikringsdirektør Adam Hauch
og hustru Erikka Skeel. Hauch, der var land-brugskandidat af uddannelse, drev Dronninglund hovedgård fra 1894-97 for moderen og
mosteren, som ha\-de arvet godset efter faderen, tidl. indenrigsminister, E. V. R. Skeel, der var død i 1884. Et kvalificeret gæt er, at de 2
har mødt hinanden på den samme herregård under deres uddannelsesforløb.
Dronninglund hovedgård var noget ganske andet, end barndomshjemmet i en lejlighed i Schousgaard, Brogade nr. 5, som familien
beboede i mange år. På det hvide slot kunne den efter sigende
ekstravagante verdensdame rigtigt udfolde sig.
Charlotte Hauch omtales alle vegne som en elegant og fantasifuld
person med mange utraditionelle indfald og ideer. Charlotte, der var
ufrivilligt barnløs, fik bl. a. det indfald, at hun ville have en helt egen
cirkusprinsesse! Det var ikke vanskeligt i Dronninglund, for både i
Sømosen og i Dorf Fjerding vrimlede det med yndige mørklødede
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børn af det rejsende folk, der befolkede yderområderne i vinterhalvåret.
Cirkuslivet var i slutningen af 1800-tallet anset som meget eksotisk
og Elvira Madigans og Sixten Sparres tragiske endeligt på Taasinge i
1889 har måske også næret fantasien.
Den udvalgte var cirkusdir. Erhardt Mundelings ældste datter, Helene f. 1881 - en yndig mørkhåret skønhed, der både var velopdragen
og som kunne gøre 'kunster'.
Hauch-parret fik Mundelings tilladelse og Helene blev ved juletid i
1896 installeret på slottet med eget værelse og guvernante. Cirkusbarnet, der nu var en ung pige, skulle konfirmeres i foråret 1897.
Helenes datter fortæller, at hun skulle følges til præstegården til
konfirmationsforberedelse af guvernanten, der skulle bære hendes
bøger. Det var naturligvis en helt anden levevis, end Helene var vant
til. Det kneb for hende at vænne sig til det stive herregårdsliv, efter
at have været vant til et livligt familieliv. Adoptionen blev opgivet,
Helene var og blev artist. Charlotte Hauch var skuffet, men forstod og
respekterede den unge piges valg. Familien Hauch holdt oprigtigt af
Helene Mundeling, som var et indtagende menneske, og de to kvinder bevarede et varmt venskab trods de forskellige livsomstændigheder, de havde.
Charlotte Hauchs herregårdseventyr sluttede i 1897, da Dronninglund blev solgt til grev W. Schimmelmann. Ægteparret flyttede til
København til en mindre gloriøs tilværelse. Hauch fik i 1899 ansættelse i forsikringsselskabet Danmark og det fortælles, at Charlotte
Hauch uddannede sig til massøse for at klare økonomien. Ægteskabet var ingen succes, det blev officielt opløst i 1908, men parret var
formodentlig separeret flere år i forvejen.
Tiden omkring århundredskiftet var en b1ydningstid både kulturelt
og politisk - ikke mindst kvindepolitisk Kvindelige forfattere og
debattører stak hovederne frem. Den ledende skikkelse på kvindeparnasset var ubestridt admiralinde Emma Gad. Hun formåede i høj
grad at være med til at sætte dagsordenen i de mangfoldigste sammenhænge. Hendes netværk var altid velfungerende.
En af Admiralindens ideer, der havde karakter af en sand utopi, var
indretningen af en "Kvindernes Bygning" i København. Emma Gad
forestillede sig en pendant til mændenes samlingssteder: købmændenes Børs, klubberne, arbejdernes forsamlingshus etc. Kvindernes hus
skulle indeholde mødesale, udstillingslokaler, bibliotek, cafe, klinikker og overnatningsmuligheder for tilrejsende fra provinsen. Utopien
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blev til virkelighed i 1936, men det kom Emma Gad ikke til at opleve.
En anden af Admiralindens kæpheste var en forbedring af smagen
og kvaliteten i hjemmet i videste forstand.
For at samle penge til Kvindernes Hus stiftedes i år 1900, Dansk
Kunstflidsforening, hvis formål var -at virke til Smagens Forædling.
Kunstflidsforeningen var et led i den tidlige danske kvindebevægelse
med tråde tilbage til Dansk Kvindesamfund og Kvindelig Læseforening. Egentlig var den en knopskydning på en allerede eksisterende
forening - Damernes Formiddagsklub.
Kunstflidsforeningen skulle være et bolværk mod den trussel, som
industrialisering og masseproduktion var for det smagfulde hjem i
viåesre forsranå. Kunsrfiiåsforeningen skulie derfor vrrke på flere felter: undervisning, udstillinger og udsalg af de fremstillede produkter.
Udstillingsvirksomheden var foreningens vindue mod København,
for Kunstflidsforeningen var først og fremmest et hovedstadsfænomen. Fru Gad ønskede store og flotte omgivelser - og det fik hun!
Udstillingerne fandt sted i Industriforeningen, i Tivoli og på Charlottenborg. Udgifterne fik man dækket ved sponsorater.
Charlotte Hauch blev en del af dette ansporende intellektuelle mil-

Villa Skansen i Nørresundby, 1910.

jø i en periode, inden hun prøvede om vingerne kunne bære. I første
omgang blev hun forstanderinde for Kunstflids-foreningens udsalg fra
1906-11 i Emma Gads sidste 5 år som formand for foreningen. Kunstflidsforeningen havde til huse nær Strøget i Niels Hemmingsens
Gade 8, hvor Charlotte havde en lille lejlighed på 3. sal.
Hjemme i Nørresundby havde forældrene, distriktslæge Brodersen,
i begyndelsen af århundredet fået nye venner, nemlig Aalborg Stiftstidendes nye redaktør Lauritz Schiøttz-Christensen, der i 1902 havde
bygget den flotte "Villa Skansen" på toppen af Nørresundby. SchiøttzChristensen familien knyttede sig især til 2 familier - distriktslæge Brodersens- og til borgmester Niels Andersens familier. Charlotte med det
skrantende ægteskab blev også optaget i vennekredsen og blev en
endog meget nær veninde for både forældre og børn. Lotten, som
hun kaldtes hos redaktørfamilien, tilbragte hver sommer kortere eller
længere tid på "Skansen". Her oversatte hun bl.a. fra svensk den finske forfatter Linnankaskis roman: Sången om den eldroda Blomma,
der blev filmatiseret i 1930'erne og Pelle Malins Aadalens Poesi.

F. v. Tbora Schiøttz-Christensen, Charlotte Hauch, Alf Schiøttz-Chris-

tensen, sommeren 1914.

I 1909 blev Lotten sammen med borgmesterinden i Nørresundby,
Sicka Margrethe Andersen, gudmoder til familiens yngste søn, Alf
Schiøttz-Christensen.
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I biografien om Lauritz Schiøttz-Christensen fortælles om Lottens
utrættelige kamp for at skaffe kautionister, da redaktøren skulle købe
Aalborg Stiftstidende og på kort tid måtte rejse et st01t beløb. Charlotte havde lært en del af Admiralinden- også at rejse penge til 'gode'
formål. Lotten blev en kær veninde for alle i den Schiøttz-Christensenske familie - altid var hun med, når der skete noget i familien og
på avisen, hvilket næsten var det samme.
I dette spændingsfelt mellem Emma Gad, der var 'radikal' og
Schiøttz-Christensen, der var 'liberal', begyndte Charlotte at arbejde
med journalistik- kraftigt tilskyndet af Lauritz Schiøttz-Christensen.
Kvinder i journalistik var ingenlunde en fremmed tanke for den tidligere farmaceutiske stridsmand - tværtimod - han havde store planer
om at gøre datteren Ep t1i en førsteklasses journalist.
Emma Gad, der betragtes som Danmarks første kvindelige journalist, beskæftigede sig med de kvindelige sider af tilværelsen - hjemmet, opdragelse, kunst og kvindesag dog fortrinsvis i hovedstaden.
Provinsaviserne havde ikke tradition for eller råd til at beskæftige
sig med spindesiden. Denne mangel udnyttede Charlotte og startede
et bureau -Kvindernes Fælleskorrespondance - hvor man var leveringsdygtig i artikler om møbler, kunst, boligindretning og kvindesag.
Charlotte var redaktør af bureauet fra 1909-13. Dette prisværdige initiativ førte i 1913 til en stilling som redaktør af Berlingske Tidendes
nystartede kvindeblad. Som et kuriosum bør det nævnes, at Admiralinden blev redaktør af Politikens kvindeblad i 1915.
Arbejdet i Kunstflidsforeningen gav mange berøringsflader i hovedstadens ledende kredse inden for kunsthåndværk, antikviteter o.l.
Den fremmeste inden for møbelverdenen var Ole Haslund, der oprindeligt var uddannet malersvend. Som søn af en kunstner var det
naturligt at videreuddanne sig i Paris. Her blev det møbelkunsten,
som fattede interesse. Ole Haslund uddannede sig til møbelarkitekt.
Meget hurtigt efter hjemkomsten til København blev Haslund den store ekspert i antikviteter og restaurering af gamle møbler. Ole
Haslunds hus, der havde en fortid som den berømte 'Kongens Klub',
blev et efterspurgt sted. Kunstflidsforeningen havde en udstilling i
huset i 1910. Ole Haslund var indbegrebet af 'den gode smag' og var
naturligvis lige i øjet på Emma Gad og Charlotte. Måske var det på
Charlottes anbefaling, at Ole Haslund i 1910 fik til opgave at indrette Lauritz Schiøttz-Christensens nye kontorer i bladhuset på Nytorv i
Aalborg. Haslund tegnede også Stiftens reklameskilt på Torvet i
Nørresundby. Det blev til et nært bekendtskab. Charlotte og Ole
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De 2 piger, som Charlotte
ikke kunne adoptere.
Helen Mundeting Jensen
med Wanda.
Ca. 1917.

Haslund blev viet i Nørresundby kirke den 20. marts 1912.
Charlotte havde stadig ikke opgivet at få en cirkusprinsesse. Helene Mundeling, der var blevet gift i 1907, havde i februar 1912 fået en
datter, Wanda, som ægteparret Haslund ønskede at adoptere. Men
heller ikke denne gang lykkedes det at få det ønskede barn. Ægteskabet med Ole Haslund varede knap 3 år - så var Charlotte alene
igen. Efter skilsmissen er det først for alvor, hun udfolder sig som
journalist på Berlingske Tidende.
I tidligere artikler bl.a. i Fru Martins Magasin, et elegant damemagasin, der udkom kvartalsvis i de nordiske hovedstæder, optræder
Charlottes artikler om 'store hjem' side om side med Emma Gads
essays om forårets gang i det bedre borgerskab i København. (Modestoffet fra Paris i samme magasin var illustreret af Hobro-pigen Gerda Wegener i fornem Art Nuveau-streg). Her får man ikke den mindste antydning af den senere så brændende agitator.

Fru Ene
Politiken og Berlingske Tidende har vel altid konkurreret med hin-
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anden! Når Emma Gad kunne arrangere velgørenhedsforestillinger
for Politiken, hvad kunne den yngre, meget elegante Charlotte
Haslund så ikke opnå for Berlingske Tidende. Under Den spanske
Syge skrev Charlotte Haslund glødende artikler i sit kvindeblad og
arrangerede velgørenhedsfester til fordel for Lægeforeningens arbejde.
Fru Haslund indlagde sig uvisnelig hæder ved at indsamle 400.000
kr. - et ganske betragteligt beløb.

'De tre gratier' i Villa Skansens have. F.v. Aase Schiottz-Christensen,
Charlotte Haslund og Eja. Sommeren 1914.

Eja Schiøttz-Christensen studerede 1915-21 statskundskab på
Københavns universitet med henblik på at blive redaktør af Aalborg
Stiftstidende. Hun beundrede Charlotte Haslund og hjalp til så godt
hun kunne, bl.a. ved at sælge programmer til festerne. Det var også
Charlotte, der introducerede den unge Eja til journalistikken og hjalp
hende på vej, ligesom hun også på mange elegante måder hjalp gudsønnen, den livsnydende Alf Schiøttz-Christensen, da han var 'i lære'
i København.
Som Admiralinden gik Charlotte Haslund i gang med at organisere
på alle leder og kanter. Hun var bl.a. medlem af Dansk Journalistforbunds bestyrelse fra 1916-19 og oprettede BT-Centralen med Cafe,
hvor journalisterne kunne mødes med deres kilder.
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Die Scharfe Charlotte
Den største journalistiske indsats udførte Charlotte i forbindelse med
afstemningen i Sønderjylland ved genforeningen i 1920. Ved en
prøveafstemning i zone 2 med Flensborg, var der kun 5%, der stemte for en forening med Danmark. Charlotte tog derned og satte alle
kræfter ind på en morderisk kampagne for at få Flensborg hjem til
Danmark. Det gik hedt til og hun blev almindeligt be1ygtet - modstanderne kaldte hende "Die scharfe Charlotte". I datidens presse
blev der ikke lagt fingre imellem. Zone 2 med Flensborg kom som
bekendt ikke til Danmark, der var kun 28 %, der stemte for et dansk
tilhørsforhold. Trods alt havde kampagnen virket - de dansksindedes
stemmetal var mere end S-doblet.
I nekrologerne ved Charlottes død i 1932 kommer alle ind på den
ophidsede pressekampagne, hun førte. Mange fandt, at den var gået
alt for vidt og at den karakteriserede Charlottes naturel mere, end den
var udtryk for god presseskik (Signaturen: Fru Loulou) skriver bl.a.:
"Hun var ikke Stilist, og hun naaede ikke engang at blive, hvad
man i journalistsproget kalder en god Pen. Men hun var en betydelig
Arbejdskraft med en mægtig Arbejdsvilje og en uudtømmelig Fond af
Energi. Hertil kom, at hun var meget smuk, fornem og myndig i sin
Fremtræden og i besiddelse af en elegant og repræsentativ Veltalenhed. Uheldigvis dækkede hendes ydre Overlegenhed ikke over en tilsvarende indre Beherskelse. Hun var af et meget nervøst Temperament, og hendes Flid kunne slaa over i Fanatisme, hendes Energi i
Hysteri.
Denne Mangel paa Beherskelse gav sig et pinligt Udslag, da hun var
Berlingskes Korrespondent under Afstemningsperioden i Flensborg.
De Artikle1~ hun sendte Hjem, var saa utilbørlige og ansvarsløse, at
man maatte undre sig over, at Bladet, der ikke selv støttede den politiske Tankegang, de gav Udt1ykf01~ vilde offentliggøre dem, saa meget
mere, som 1nan paa Redaktionen maatte være klar oveJ~ at deres Forfatter var gaaet over Gevind og ikke var sig Rækkevidden af sine Skriverier bevidst. "(l)
Det danske mindretal i Flensborg så Charlotte Haslunds indsats i et
andet lys. Signaturen L.P. Christensen skriver i sin nekrolog flg:
"Overalt, hvor der var noget paa Færde, saas den høje, smukke
Kvindeskikkelse, iagttagende alt, hvad der foregik, med skmpt og sikkert Blik. Man mærkede straks, at hun fulgte de danskes Sag med en
brændende Kærlighed. At den ivrige journalists stærke , impulsive
Personlighed somme Tider føJ1e hende længere ud, end det skønnedes
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godt og rigtigt var noget for sig. Man bør have set Fru Haslund om
Bord i "Kong Haakon "s Salon i hine stjerneklare VinterafteneJ~ da det
store danske juleskib laa i Flensborg Havn, omgivet af Spænding og
Forventning. Det har sikkert været Højdepunktet i hendes Liv, da "Fru
Ene"færdedes heJ~ elegant og strålende. Hele hendes personlighed var
udt1yk for et inderligt Haab om, at det maatte gaa godt for de Danskes sag. "(2)
Det oplyses videre, at Fru Haslund og hendes mor, Fru Brodersen
nævnes som initiativtagere til erhvervelsen af "Hjemmet" i Flensborg,
der blev en stærkt benyttet ungdomsbygning.
Var Charlotte Haslund i kollegiale kredse ikke anset som en god
Pen, så havde hun flair for, hvad der rørte sig i tiden.
''Altid ivrig ug brændende , uliid nær ved Øjeblikkets J'viermesker

eller Nuets Sted- ikke saa sjældent netop, fordi hun havde denne Evne
til at gøre Mennesket og Stedet til Øjeblikkets - tit, fordi hun rapt saa,
hvor det brændte. Mangen gang var hun der, før Ilden opstod, fordi
hun saa, at den maatte komme.(3)
"Hun var altid brændende, aldrig valen og sløv. Naar hun luede,
var det ikke blot for den foreliggende Sag men altid for Arbejdet so1n
saadant. Bladet blev for henqe ikke Trædemølle og Vane. Det var hver
dag oplevelse og Fest. ( 4)
Charlotte havde en enestående evne til at få sine rep01tager lynhurtigt hjem til redaktionen. Hemmeligheden var en såkaldt "kommissionstelefon" med direkte forbindelse uden om omstillingsbord og
andre triviale forhindringer. Hvordan hun havde fået den? Den havde hun smilet sig til! (5) Kolleger mere end antyder, at hun var, det
vi i dag kalder en revolver-journalist, men også at hun var sit smukke ydre og sin kvindelighed såre bevidst.
Efter det tabte slag i Flensborg havde Charlotte mistet den journalistiske gnist. I stedet satsede hun en 3. gang på ægteskabet. Den 2.
november 1921 giftede hun sig med forsikringsdirektør Harald von
Osten og flyttede til Bergen. Bladverdenen mente vel, at Charlotte nu
var tabt for nyhedsformidlingen. Der blev skrevet en 'nekrolog', hvor
hun også omtales som en meget god og loyal kammerat.

Charlotte von Osten
Heller ikke det 3. ægteskab blev af længere varighed. Von Osten
døde i 1923 og Charlotte vendte hjem til København og journalistikken. Hun flyttede ind i en suite på Hotel "Kongen af Danmark" på
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Charlotte Haslund.
Til min egen inderlig kære
Helene fra din gamle Ven
Lotten Haslund
2/1 1918.

adressen Holmens Kanal15, hvor hun tidligere havde boet før sit giftermål. De følgende år var hun redaktør på Nationaltidende, men
hendes journalistiske glød var borte. I 1928 fik hun en biografbevilling til Kinopalæet En sådan bevilling var en hædersbevisning, ofte
givet til skuespillere som tak for lang og tro tjeneste. Det interesserede ikke Charlotte synderligt, men hun skulle jo leve.
De sidste år var hun redaktør af Husmoderen, der var organ for
Husmoderforeningen, stiftet i 1916 af bl.a. Thit Jensen.
Charlotte Haslund døde den 18. april 1932 efter nogle få måneders
sygdom og en operation.
Helene Mundeling Jensen og datteren Wanda samt den SchiøttzChristensenske familie begravede Charlotte på Ordrup kirkegård.
I L. Schiøttz-Christensens erindringer mindes Lotten på flg. måde:
"Stille døde Lotten, og stille har hun ønsket, at vi, hendes Venner,
skulle tage Ajsked med hende. Vi har svøbt hendes Kiste i Dannebrog
og ovenpaa har vi lagt tre smaa Kranse fra hendes tre Gudbørn. Skønnere Tegn paa det, hun elskede og levede f01~ kan vi ikke give hende.
Vi savner dig. (6)
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Lægedatteren fra Nørresundby blev kun 57 år, men få har vel som
hun formået at slå en breche i en så mandsdomineret verden, som
journalistikken var, da dette århundrede var ungt. At hun desuden
havde styrke til at sætte sig ud over konventionerne - med 3 ægteskaber og 2 skilsmisser er ikke mindre bemærkelsesværdigt.
Charlotte Brodersen - Hauch- Haslund- von Osten havde så vidt
vides ikke mottoer for hvert af sine livsafsnit, som den samtidige
Karen Blixen. Et motto falder i pennen - Semper Ardens - altid
brændende.
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En familietragedie i
Store Vildmosen
Af Lis Rasmussen

Igennem de senere år har jeg hørt utallige historier om, hvad der skete, da Niels Christian Pedersen og søn omkom i den Store Vildmose,
dels gennem aviser og andre artikler. I familien har det givet stof til
mange diskussioner, og da hans kone var søster til min mands bedstemor, vil jeg her forsøge at gengive historien som den ser ud gennem arkivmatrialer, og hvad aviserne skrev på den tid.
Niels Christian Pedersen blev også kaldt Bows Niels. Der findes flere forklaringer på navnet, om det var fordi det var konen, som havde bukserne på, eller fordi han altid gik og "heflede" i sine bukser,
er der vist ingen der i dag rigtig ved.
Han blev født i Biersted den 13 juni 1845, hans mor var Marianne
Nielsdatter og udlagt barnefader Peter Mortensen. Om hans opvækst
ved jeg intet, kun at han blev konfirmeret i Aaby kirke den 15 april
1849 hvor der i kirkebogen står: " Temmelig god kundskab og god
opførsel". Som ung var han tjenestekarl på "Abilgailsminde", som
gården kaldes på den tid, den hed egentlig "Milbak" og blev i
1920erne udstykket til husmandsbrug, og det er de ejendomme, som
ligger uden for Sulsted. Der får han den 23 juni 1873 en søn Jens
Christian Pedersen med Christine Marie Jensdatter. Hun var født på
Fyen i Davinde sogn 3. december 1854, forældrene var Karen Kirstine Jensdatter og Jens Christian Christensen begge tjenende på "Sanderumgaard". Parret var ikke gift ved hendes fødsel, det blev de først
den 21. juni 1857 i Davinde. De flytter derefter til "Voergaard" og
senere til "Abilgailsminde", hvor han var avlskarl i ca. 20 år. Derfor
blev han altid kaldt "Jens Christian avlskarl". I 1884 opkøber han
noget jord og bygger her som en af de første "i mosen" en ejendom
"Avlsgaarden ". Det er den som i dag kaldes "Dammergaard".
Niels Christian Pedersen og Christine Marie Jensen blev gift i
Ajstrup kirke den l. december 1874. De får sammen 8 Børn, hvoraf
en døde straks efter fødsel.
Familien køber den 04-06- 1900 måske ved hjælp af Jens Chr. Avlskarl en moselod af Ludvig Andersen (Aaen). Det var et større styk67

Biersted Kirke.

ke, så den blev delt mellem Bows Niels og Christines bror. Prisen var
950 kr. for hver.
Deres indtægt havde de dels fra landbruget og af det Bows Niels
tjente som daglejer samtidig med, at man lavede riskoste, flettede kurve til kartofler og lignende arbejde.
I 1906 var de fleste af børnene ude at tjene, men hjemme hos Bows
Niels var da de 2 mindste piger samt den ældste søn Jens Christian.
Han var svagt begavet og hjalp derfor sin far med at plukke ris og
"vidjer" til kurve og koste, måske hjalp han også med fremstillingen.
Opvokset som de jo var på mosen kendte de til dens" vildhed," det
var et sted hvor ikke alle turde færdes.
For som Kr.Værnerfelt skriver i Vendsyssel Aarbogen 1943, så Vildmosen dengang ikke ud som nu: "Rundt om i Mosen fandtes der en
hel del Dammer og Småsøer, de såkaldte Luner. De betydeligste af
dem var Bergets Damme ved Centralgården samt Gåselunerne: Øvre
Luner, Nedre Luner og Blinde Lune i Mosens Nordøsthjørne. Særlig
om de sidste gik der mange Sagn, og man fortalte, at de var bundløse .
Dette er Overdrivelse; men de kunde godt være 6-7 Alen dybe i
Midten. Mellem Tuerne var der ofte dybe Vandhuller, der ikke kunde
ses for Lyng og andre Plantevækster, og over hele Mosen fandtes de
såkaldte "satte Pletter", destruktionsflader hvor der ikke var uden
alendybt Mudder.
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anden, og de gennemsøgte den i
hele dens længde og bredde, men
der var ingen spor efter de to
Aalborg Amtstidende,
mænd, de var og blev borte. Den
28. juli 1908.
4 april 1906 stod der i Aalborg Amtstidende, at
eftersøgningen af de forsvundne havde været forsat indtil i forgårs,
men stadig uden resultat.
I følge avisomtale senere, ved man, at soldater fra Aalborg var ude
i mosen og lede efter dem, de skulle gå fra Biersted og op til Hammelmosen og tilbage næste dag, men heller ikke denne eftersøgning
gav resultat. Nu var Øvrigheden ikke i tvivl længere, de måtte være
omkommet i en af den store Vildmoses mange faldgruber. Det må
have været en streng tid for familien ikke at vide, hvor de var, og
hvad der var sket. Samtidig blev der blandt folk snakket om, at Chirstine Pedersen nok selv havde haft noget med "forsvindingen" at
gøre, ja endda var der dem, der mente, at det nok var hende selv,
som havde slået dem ihjel.
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Den 16 april 1907 var Skytte Miller fra Birkelse og Købmand
Jokumsen på jagt i Vildmosen da de opdagede noget hvidt forude.
De troede først, at det var en sten, men da de så nærmere efter viste
det sig, at det var et menneskehoved. Det var kraniet af den for over
et år siden forsvundne Bows Niels. Det var muligvis af en ræv eller
et andet dyr ført til findestedet. Politiet i Kjær Herred blev underrettet og var ude at bese stedet.
Nu var den stakkels enke frikendt, der var jo ingen tvivl mere, nu
vidste man, at de 2 savnede mænd var omkommet i mosen.
Der blev nu foretaget en afhøring af familien, men det har desværre ikke været muligt at finde de papirer, hvori afhøringerne var
nedskrevet eller de rapp01ter, som blev fremlagt, da der blev afholdt
retsmøder den 20/4 1907: "l Retsprotokollen star der Sagnr. 173/1907
forhør i anl. af den måde, hvorved Jens Christian Pedersen og søn
af N. Halne Vildmose er kommet af dage. Der fremlagdes politirapport af 17ds og en do af dags dato samt erklæring fra distriktslæge

Bows Niels og sønnens gravsten.
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Brodersen af 18 d.s.: Fremstod Niels Pedersens enke Christine Marie
f, Jensen og dennes søn Niels Chr. Pedersen 24 aar, der i et og alt
godkendte, de af dem, til dem fremlagte rapporters forklaring, der
blev oplæst for dem, hvor efter de aftrådte." Forhøret udsat, politiretten hævet. Den 24 / 4 1907 kan man i Vendsyssel Avis læse, at Niels
Chr. Pedersens enke i Biersted og hendes 24 årige søn i Retten godkendte det fundne kranium som tilhørende den forsvundne mand.
De gav endvidere Øvrigheden sådanne særlige kendetegn på fortænderne, at ingen forveksling var mulig. Kraniet svarede også ganske til
sønnens hovedform og den afdødes hovedtøj. Der var et retsmøde
igen den 3/ 6 1907: I Retsprotokollen "Forhør fortsat, der freml. 2
rapp. af den 27 og 29 april", "Forhør Afsluttet." Og der stod i den
brevveksling, som fandt sted mellem politiet og amtet, at der ikke var
videre at foretage sig fra det offentliges side. Der gik nu et stykke tid,
man har vel forsøgt, om man kunne finde resten af skelettet. Kraniet
blev begravet på Biersted kirkegaard, men det skete først den 23. juni
1907.
Da man nu var klar over at Niels Chr. Pedersen (Bows Niels) var
død, ansøger enken Chirstine Pedersen om, at få lov til at sidde i
uskiftet bo. Ansøgningen er underskrevet af Sognepræst Gregersen i
Aaby, som skriver således: "Det bevidnes herved at forannævnte
Enke Chirstine Pedersen er en forstandig og agtværdig Kvinde, som
det uden Fare kan betros at bestyre hendes Børns fælles Formue."
Tilladelsen er først tinglyst den 8-10-1909.
Tiden går indtil den 27. juli 1908 hvor Aalborg Amtstidene har en
overskrift som lyder:

Fundet!
Den Store Vildmose giver sit rov tilbage
Der er først en redegørelse for, hvad der er gået forud, og så kommer den længe ventede nyhed, at nu havde man endelig fundet de
to, som havde været savnet så længe.
Det var Lars Grøn og Chr. Thomsen begge fra Skovenge, der havde gjort fundet. De var om lørdagen gået ud i mosen sammen med
nogle venner for at plukke bær, og da stødte de på en mosklædt forhøjning udfor Åby Bjerge, et sted som blev kaldet " Bjergets Damme". I denne lå et velbevaret skelet, det var af sønnen Niels Pedersen, iført det meste af sit tøj. Vanter og træsko var velbevaret.
Dagen efter gik man igen ud i mosen, og ca. 100 alen derfra fandt
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man skelettet af Bows Niels naturligvis uden
hoved. Skelettet var spredt, så det var tydeligt,
at der havde været ræve eller lignende på spil.
Der var mange dybe fodspor rundt om, så det
var ikke svært at se, at de to mænd havde
kæmpet for livet der ude i snestormen og den
bløde mosejord.
De to mænd lå på et sted, hvor man ikke
havde forventet at finde dem. Der var ingen
tvivl om, at de var faret vildt i det onde vejr,
de var i snestormen gået mod Aabybro i stedet for mod Nørhalne mosehuse.
Den 29 juli 1908 var der et rids af Vildmosen i avisen, som skulle give et indtryk
af, hvor i mosen man havde fundet de to.
Og meddeleren fra Aabybro skriver videre:
"Bergets Damme" ligger lidt nordøst for
Aaby Bjerg. En linje fra Aaby Bjerge til
Dammene betegner den vej ,som selskabet, der fandt de forulykkede, gik ud i
mosen, medens linjen til Joh. Olesens hus
betegner den vej, de gik tilbage for at
have et punkt at gå efter. Bjergets Damme
ligger ca. l times gang fra Aaby bjerg
ude i mosen, men man må regne med, at
terrænet ikke var let at befærde, så vejlængden derud anslås til knap l 1/2 Fjerdingvej. Derude ved disse damme findes
Aalborg Amtstidende
en del sorte pletter kaldet "Kværkere",
29. juli 1908.
som er meget farlige at træde i, da man
unde1tiden kan synke helt ned til armhulerne, og der var også tydelige spor, der viste, at de forulykkede havde gået deri, enkelte steder så det ud til, at de havde været ved at snuble.
Mændene som fandt dem, mærkede stedet af, så man kunne finde det igen.
Fra Fogedprotokolen: "1908 27 juni om eftermiddagen kl 3 blev
Fogedretten sat på Gdr.( Ruvald) bopæl i Aaby og i den ordinære
fogeds forfald betjent af hans const. Fuldmægtig Cand. Jur. P. Jensen
og A. Jensen og hvor der forretteres kontinuation af førhøret N
173/1907 betræffende fund i Vildmosen af resterne af husm.
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N.Chr.Pedersen og hans søn.
Akter fremlagt: rapport af 26 d.s. fra Sognefoged A. Jensen i Aaby,
meddeler at Søren Rendbæks søn Gunder Rendbæk den 25 d.s., har
fundet et Menneskeskelet i Vildmosen, som formodes at være en af
de i Matts 1906 i Vildmosen forulykkede.
Fremstod Gunder Rendbæk på 25 år og Jens Chr. Thomsen af
Aaby på 26 år. Der s.t. forklarede: "At da de i lørdags den 25 var i
Vildmosen for at plukke bær, fandt et skelet eller to . Benene lå ikke
samlede, da et hoved også var til stede, og tænderne i kraniet var velbevaret, formodede de, at det sikkert var hovedet af den i 1906 forsvundne unge mand, der sammen med sin fader Niels Chr. Pedersen
af Nørhalne Vildmose forulykkede i Vildmosen. De lod benene ligge
som de fandt dem, ligesom også nogle rester af gangklæder, der lå
derved, ligge. Da de kom i land meddelte de fundet. De ville nu påvise stedet o.s.v.
Derefter begav Fogeden sig med begge de førnævnte 2 ud i Vildmosen, hvor der efter deres påvisning, blev fundet to Menneskeskeletter, der lå ca. 200 alen fra hinanden, dog var det kun ved det skelet, der lå vestligst, at man fandt et kranium. Der blev tillige fundet
nogle rester af klædningsstykker, der imellem 2 par træsko. Skeletdelene og klæder blev samlet i to sække og medtaget.
Nu fremstod Husmand N.Chr. Pedersens enke Chirstine Marie, født
Christensen af Nørhalne Vildmose, der efter at være forevist de fundne skeletter og rester af klæderne og træskoene, at hun navnlig genkendte de fleste ting, som rester af det hendes mand og søn havde
haft på.
De forsvandt den 25 marts 1906, hendes mand var 60 år gl., hendes søn Jens Chr. Pedersen der var 32 år gl.
De fundne skeletter, der blev taget i øjesyn af Distriktslæge Brodersen, som afleverede den befalede dødsattest, hvoraf en genpart
tages til følge."
Forhøret Sluttet
Fogedretten hævet
Jensen

E. Brodersen
Distriktslæge

Vidner
Chr. Nielsen Bjerget
A. Jensen

Hvorfor navnene på dem, som finder de forulykkede, ikke er de
samme i Fogedprotokollen som i avisen, ved jeg ikke?
Skeletterne blev den 2. august 1908 begravet på Biersted kirkegård,
hvor gravstenene står endnu.
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Bevaringsværdige gravsten på Biersted kirkegård.

Gravstenene står iblandt de sten, som skal gemmes for eftertiden,
men de er jo også et minde om, hvor galt det kunne gå, når man dengang færdedes i den Store Vildmose.
l Alen er = 62,77 cm
Der er anvendt udskrift fra: Ajstrup, Biersted, og Davinde Kirkebøger
Vendsysselske Aarbøger/ 1943. Kjær Herreds Politi protokol.
Nørresundby og Kjær Herreds Skifteprotokol. Realregister over
Nørhalne Vildmose. Fogedprotokol for Kjær Herred. Vendsyssel Avis
og Aalborg Amtstidende.
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Hos bedste i Hvornum
Barndomserindringer fra tiden efter århundredeskiftet
Redigeret af Birte Friis
Nedenstående beretning om et barnebarns liv hos sin bedstemor er
udarbejdet på grundlag af en båndudskrift af et interview med jortællemn i 1982. Udskriften er udm·bejdet i tillempet dialekt. Det har
været 1·edaktømns opgave at ændre stavemåden til normal dansk retskrivning. Bortset he1:{ra er der lagt vægt på at bevare j011ællerens dialektudt7yk, ordstilling og sprogtone. Enkelte afsnit, som ikke har umiddelbar forbindelse med opholdet hos bedstemoderen er udeladt.
F011ælleren er Else Marie Skjoldede f l O oktobe1· 1898, datter af
Anders Skjoldede Andersen og bustru Karen Marie Sørensen i Glenstrup. Foruden hovedfortælteren er hendes jætter Aksel Sørensen, f
20. maj 1908 i Valsgård til stede under interviewet. Deres bedstemor
er Anne Margrethe Cbristensdatterf 12 juni 1837 i Blære, datter af
busmand Ch1'isten Christensen Bech og hustru Karen Mm·ie Nielsdatter. Hun blev i 1859 gift med Søren Christian Pedersen f 3. april 1824
i Gjøttrup, Farsø sogn. Parret ove11og hendes fødehjem i Blære, bv01·
de boede til1879, hvor de købte et busmandssted i Øls. Her var de indti/1885, da de købte matr. nr. 14c af Hvornum, der er rammen om
fortællingen. Søren Christian døde i 1893, bvorejte1· Anne Margrethe,
kaldet Søbæk-Grethe kom på aftægt hos de nye ejere.
Else Skjoldede!Skjødt kom til at bo hos sin bedstemo1~ da hun var
seks år (1904), og blev der til hun var fyldt tretten (1911). På det tidspunkt var det ikke usædvanligt, at børn fra store familier blev opfostret hos bedsteforældre elle1· andre slægtninge.
Det er jætter Aksels barnebarn, Anders Søbæk Andersen, f 1962 i
Fåborg, der har stået for interview og båndudskrift. Udsk1·ijten er stillet til rådigbed af Erikjuul Christensen, Kristrup ved Randers, et oldebarn af Søbæk-Gretbe.
Vi kommer ind i samtalen, hvor Else Skjødt fortæller:
Jeg rendte hjem til far og mor. Jeg kom herned til Glenstrup Sø, og
der gik de, skolebørnene fra Holmegårdsskolen og var ude at skride
på isen. Men jeg fortsatte op til min far og mor, og så var jeg hjemme
i tre dage. Men så gik far så op med mig igen; og så blev jeg der så.
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Ingen knald i kaffen
Hvis vi så var hjemme, så var der jo også en bedstemor. Og når vi så
skulle af sted herind til Onsild og derfra med postbilen til Hvornum,
så kunne bedstemor hjemme i Glenstrup godt give mig et kræmmerhus btystsukker, og så skulle jeg jo i skolen lige fra postbilen. Når jeg
så kom op i skolen i Hvornum - jeg havde det her kræmmerhus
btystsukker- ja hvad, så tog jeg jo en knald og gav de andre en knald
med . 'Så sådan et kræmmerhus, det var jo snart væk. Når jeg så kom
hjem, så skulle jeg have denne her kaffetår med en knald til, og jeg
fik da også kaffen, men jeg fik ingen knald. Og så siger jeg: "Skal jeg
ikke have en knald?". " Du har da selv knalde", sagde hun så. Jeg
havde fået et kræmmerhus hjemme, men det var da spist. - Men hun
kunne tage kræmmerhuset fra mig, og så kunne hun lægge det fra op
på kakkelovnen, og så lå det deroppe og smeltede, i stedet for at jeg
kunne få lov til at spise det.
Hun var god nok ved mig, sådan på visse områder, men hun var
det altså ikke på andre. Og derfor bar det jo været det samme med
de andre også. Det har de ikke villet finde sig i, men det gjorde jeg.

Anne Margrethe ChristensdatteJ~ kaldet Søbæk-Grethe.
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Søbæk-Grethes betaling
Hun arbejdede ved Bouens og ved Søndergaards. Hun gik jo ud på
gårdene og hjalp dem. Det var Jens Bou, Ajs Bous far og Christian
Søndergaard. Og når hun så skulle til og hjem - hun hed Stine, det
gjorde Søndergaards kone - så skulle bedstemor luske af sted med
det, hun havde under armen, og som hun havde fået af Stine. Det
måtte Søndergaard jo ikke se . Stine hun holdt så mig tilbage, så havde hun en godbid. Den skulle jeg have, inden jeg skulle hjem. Og
hvis det var sådan, at bedstemor havde glemt noget og kom tilbage
igen, så kan du tro, så kom godbidelen af vejen. Hun måtte ikke se,
at jeg fik den. Sådan var det mange gange.

De dyrebare beslag
På samme måde forbød hun mig, at gå på isen i mine træsko, for så
sled jeg jo beslaget.
Og så var vi jo ude ved Søndergaards engang, og så får jeg fri fra
skole, og der var jo en dam, og der var knægten jo. Og jeg var der
jo også. Da jeg så så bedstemor, så sprang jeg alt hvad jeg kunne og
så efter at kormne hjem. Men jeg fik skam en omgang. Men så mødte jeg Bouens kone, Kristine, og så spurgte bedstemor jo hende, om
det ikke var mig, der gik foran. Og det sagde hun jo ja til. Så bedstemor hun havde jo set, hvor jeg havde været. Så fik jeg jo nogen på
nakken.

Lus og mørkerøde sløjfer
Bedstemor var heller ikke en at være ved, for hun kunne ikke holde
mig ren. Det kunne hun ikke. Nu ved jeg ikke, om det er så pænt at
få det der med på båndet, for det er ikke fordi jeg vil genere bedstemor og gøre f01træd. Det er ikke det jeg er ude på - men hun var
altså for gammel.
Hun var nede ved moster Petra til barnedåb, og hun tog så af sted.
Så var jeg ovre ved naboens, og så skulle jeg så tage med postbilen
til Hobro ned til moster Signe. Og da jeg så kom derned, jeg havde
et mægtig langt hår, men det var fuldt af lus - så tog moster mig og
vaskede mit hår og kom petroleum i og gjorde ved. Og så gik hun
ned i byen, og så købte hun mørkerøde sløjfer og satte dem i. Jeg var
så stolt. Hun kunne altså ikke bolde mig, og selv havde jeg jo ikke
magt til det.
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Drillerier i skolen
Trods alt måtte jeg jo lide under det oppe skolen; for de var jo efter
mig, børnene. Jeg kunne jo stå deroppe på trappen og være så elendig. De kom med sten; dem skulle lusene bide i og sådan noget. Og
sådan var det hele vejen igennem.

Bette-Søbæk og Sture-Søbæk
Hun hedder jo Søbæk-Grethe, det var jo hendes navn deroppe. Det
kaldte de hende jo. Og så når vi kom - de unge mennesker, de arbejdede, det var forpagterboliger. De havde jo jord derude omkring. De
kørte, harvede og pløjede, og da vi kom - " Nu kommer Bette-Søbæk
og Sture-Søbæk", råbte de så til os.
Jamen, nu sidder jeg og fortæller alt det der, men det er noget, som
jeg aldrig har snakket om, udover til min egen mand.

Lerkenfe/d
På Lerkenfeld der har bedstemor vist været og tjent. Hun kunne jo
fortælle de forfærdeligste røverhistorier, altså spøgelseshistorier - ork
det hun kunne fortælle. Jeg kan ikke huske dem.

Søbæk-Grethes liv på ejendommen i Hvornum
Hun (Søbæk-Grethe) var hjemme ved far og mor et stykke tid, men
de kunne jo ikke komme til rette, de to gamle. Så kom hun ned til
morbro Anton, til din far og mor (henvendt til Aksel) og var der.
Min bedstefar, ham kender jeg ikke, for han var jo væk, da jeg
kom derop. Men han døde vel af gigt, gjorde han ikke? Jo, han var
da vist helt forkrøblet.
Aksel: Jeg mener, sagde de ikke tæring. At han døde af.
Hun boede i det gamle stuehus, som lå over for det nye, dengang
jeg var oppe ved hende. Så da jeg rejste fra hende, så solgte Svanholmens jo til en, der hed Vad, og så blev der lavet stue til bedstemor henne i laden. Efter at jeg var rejst fra hende, skulle min søster
Grethe være oppe ved hende. Men hun ville ikke være der. Hun måtte jo ingen ting, og hun var ikke sådan en min søster. Så en dag, da
var hun jo så gået- der var nogle skrævhytter deroppe (tækkede hytter). Dem havde de to af, der var en nede ved ejendommen, og så
var der en lidt længere oppe - og der var Grethe gået op og sat sig.
Så havde hun jo haft nogle klude og sådan noget med, og der havde hun jo lavet sig sådan en fin dukke. Hun sad jo og legede deroppe. Og der kommer bedstemor jo så bag på hende, og hun blev jo
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så tosset, tøsen sad jo der og havde lavet sådan en dukke. Og den
skulle Ajs Skjødt sgu også få at se. Så Grethe hun var lige glad. Men
hun kom hjem igen.

Anne Margrethes og Søren Christians ejendom i LilleMølle ved Hvornu m.

Da morbror Lars købte ejendommen kom bedstemor på aftægt. Så
havde han jo solgt den til en, der hed Svanholm. De var der den
gang, jeg rejste derfra. Så sælger de så ejendommen til ham Vadden.
Da jeg kom derop, havde hun kun en stue, og så var der sådan et
lille rum, hvor kun kunne have sin mad og sine sager. Huset, hun da
boede i, var sådan et lavt bindingshus og det har sikkert været det
gamle stuehus. Haven den skråede ned til engen. Da så hun flytter
derfra, da får hun så indgang her til stuen, og da havde hun vindue
ned til møllen (Lille Mølle). Hun lavede selv maden, og hun skulle
selv sørge for mad. Hun gik jo ud og hjalp til, når der nu var noget
sådan de skulle, så skulle de have fat i Grethe. Det var sådan til daglig brug, der var ingen gilde eller noget. Og så fik hun både kød og
smør og flæsk og brød og kage med hjem.

Fødselsdag
Det var sådan, når nu for eksempel jeg havde fødselsdag og jeg fyldte
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år, se så kom nabokonerne - Bouens. Der var jo Karen, hun var jo hjemme, htm var jo ung pige og så Kristine. Så kom de jo ned og fik kaffe
nede ved bedstemor. Så havde de fødselsgaver med til mig og sådan.
Jeg så dem sjældent; de blev lagt af vejen- jeg så dem aldrig mere.

Hos Ajs Bou 's i sommerferien
Jeg var hos Ajs Bous i min sommerferie, de boede jo Snæbum. Jeg
gik jo og hjalp til med de forskellige tinge med dyrene og det der, og
da så jeg rejste hjem, så syede konen, Nikoline sådan et fineste forklæde til mig. så meget et pæneste forklæde med bånd og det hele, og
jeg var så glad for det forklæde - men det blevlagt hen i skuffen. Det
var først, da jeg kom hjem til far og mor, jeg kom til at bmge det.
Sådan var hun.

Missionsfolk -Tillykke velsignelse
De var meget missionske i Hvornum. Det var altså stærke missionsfolk, det var der jo meget af deroppe.
Der var nogen, der hed Jens Hoffes, som boede henne i Lille Mølle. De var gamle og sad tilleje i et hus ved siden af gården, og de
var så missionske. Når de gik til Hvornum, så ved du godt, vejen den
gik sådan omkring, det var jo hedebakker. Den gik langs med hedebakkerne, og i en runding der satte han sig på knæ og bad, når han
kom der.
Så var de jo kørende til kirke, og så bedstemor og jeg, så kom vi
jo op at køre hjem. Og så havde de jo været til alters. Og så siger
bedstemor ligesådan - det brugte de jo meget den gang - "Tillykke
velsignelse". Det siger hun jo til ham. "Ja Grethe" sagde han så "Det
vil jeg nu ikke sige til dig, for der er ingen tillykke velsignelse ved
dig". Han mente jo, at hun ikke havde haft nogen velsignelse af at gå
til alters. Ja, men der var meget missionsk deroppe . Og bedstemor
hun gik jo også til missionsmøde, men - jeg tror nu ikke der var ret
meget af det, der var missionsk.

jeg kunne ikke forstå, jeg skulle
Og hvordan og hvorfor hun var sådan, det ved jeg altså ikke. Men
det er jo det, som jeg sagde til mor en gang - og det fortrød jeg også,
jeg sagde til mor. Jeg sagde, at der var i hvert tilfælde ingen af mine
børn, der skulle få lov at komme hen og være ved en bedstemor. Og
jeg tror nok, det slog mor hårdt. Jeg fortrød det også, men jeg havde
jo altså sagt det.

Hvor altså, de sendte mig derop, det ved jeg ikke."
Aksel: "Tænker du ikke, det var sådan, de har nok at føde på?"
Else: "Ja, men det er sådan jeg ser på det Aksel, at der blev brød til
de andre, så blev der nok også til mig.
Og at der så ikke blev taget hensyn til, at jeg var ked af at være
deroppe. Det har jeg tænkt på mange gange ..... Jeg kunne ikke forstå jeg skulle."

Seks år hos bedstemor
Moster Maries Gettrud hun var ved bedstemor før mig, men hun ville ikke være der, og så kom jeg så derop. Jeg var lige begyndt i skolen, og jeg var seks år. Så var jeg der til jeg var tretten, så blev mor
jo syg, og så havde de brug for mig derhjemme.

Muldede kartofler i kassen
Bedstemor fik nok de her 10 og 12 og 14 kroner om måneden at leve
for. Så der kan I se, der var ikke meget at gøre med.
Når Svanholms, hvor bedstemor var på aftægt, når de nu fik grønkål, se så kom der jo en skål ind til bedstemor og mig. Og vi spiste
jo den første dag, da var de jo gode og kunne bruges den anden dag.
Men vi spiste jo ikke op, for det kunne jo sommetider være en stor
skål. Så blev den jo sat ud på et bord derude. Så stod den jo så derude. Så kan man jo nok sætte sig ind i, hvordan og hvorledes sådan
noget... ... det bliver jo surt. Men hun serverede den jo stadigvæk. Men jeg ville jo ikke spise det. Men så hiver hun kartoflerne op af
skålen og stuver dem og serverer dem. Og de var jo også sure. Og
det gjorde hun et par gange, og jeg spiste dem ikke. Så den sidste
gang de så kom ind, der, så tager jeg lige så stille kartoflerne og
lægger dem over i en trækasse, som stod på bordet og lukker låget.
Så stod de jo der.
Den trækasse, som stod på bordet - jeg kan se den endnu - det var
en min fars farbror havde givet mig i julegave. Det var sådan en
trækasse, udskåret.
Så skulle vi hjem et stykke tid efter til far og mor, og der gik vi så
og lavede os til, og forberedte os på det. Og hvad hun så skulle have
haft, det ved jeg ikke, hun har jo ledt efter en ting. Og der åbner hun
jo låget, og der ligger jo så de kartofler. De var jo så muldede. Så siger
hun: "Du kan tro, jeg skal fortælle Ajs Sk ødt det". Det var jeg lige glad
med, det måtte hun også godt. Men jeg tro ikke hun sagde det. Hvis
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hun havde sagt det, så tror jeg heller ikke far havde taget det højtideligt. Det har han jo været klar over hvorledes og hvordan. For der
kunne jo godt somme tider være smalhans, hvad kosten angik.

Mad til den gamle so
Mine forældre kunne ikke undgå at vide, hvorledes og hvordan, for far
han arbejdede hernede i forsamlingsbygningen, der hvor politigården
er nu (i Hobro). Der var jo en købmand, og der kørte landboerne jo
ned og fik hesten spændt fra og kunne få foderstoffer og det med dem
hjem. Og der kom dem fra Hvornum af også ned, og det både Bouen
og Svanholmen. De fortalte ham hvorledes og hvordan.
Aksel: "N u kan jeg jo også fonælle dig nager ligesådan. Ivior hun
var på sygehuset, og så min søster Agnes hun var jo sygeplejerske.
Så var hun kommet hjem og skulle være - det var om sommeren - og
hun var jo ikke så stiv i at lave mad til, og hun var også nøje - hun
var sku lige så nøje som Hurne-Bejste. Nå, så havde hun jo lavet middagsmad til os, og vi skulle have stivelsesgrød. Og far han sad jo der
ved enden, og så sad Henry her (laver fagter), og jeg sad her ved
enden, og så var døren der udenfor. Og så skulle vi jo i lag med det
her, og vi kunne jo ikke synke det her stivelsesgrød. Hun gik så ind
i spisekammeret, Agnes. Far han kunne jo godt se det her. Han sagde ingenting. Han spiste jo grøden. Så jeg sad her nærmest ved, og
tog jeg tallerkenen, da hun var gået ind i spisekammeret, og så løb
jeg ud, du forstår, så lige ud til kohuset der - den gamle so, så fik hun
det. Jeg kom jo ind med tallerkenen. Det gik jo stærkt- vi var jo barfodede - men far han sagde ingenting, ellers havde det jo ikke gået.
Han havde nok ikke selv syntes om den. Henry, det glemte han jo
aldrig, for han sad herinde forinden , han måtte jo synke sit.
Det har jeg jo fået høre for mange gange".
Sirup om munden
Engang jeg slikkede mig om munden for sirup, gav bedstemor mig
en lussing. Jeg skulle i skole. Hun tog så min frakke og ville hjælpe
mig i min frakke - det var jo alt godt - så slikkede jeg mig jo lige om
munden med det her sirup, og så troede hun jo, at jeg rakte tunge ad
hende, og så smører hun mig sådan en på siden af hovedet. Jeg havde jo ikke gjort noget. Så sprang jeg ud af døren og hjem. Så stod
hun jo, der var sådan en bakke der, der var jo mose imellem. Der gik
82

jeg jo op og skulle over på vejen til Glenstrup ad, Trinderup der.
Bedstemor hun stod dernede på hedebakken og vinkede ad mig.
Men - nej, Else hun fortsatte, hun skulle ikke tilbage.

Drengen og stenen
Og den aften med drengen, det var jo ligesådan. Men se der havde
far jo været i lag med hende, hun måtte ikke slå mig. Se - men alligevel, så var jeg jo bange.
Vi sad og legede sådan og sad og smed med sten. Så kommer jeg
jo til at ramme ham drengen med en sten, og så tager han jo til at
skrige og skråle. Moderen hun sagde ingenting, men så var der jo en
der forsvandt. For jeg var jo klar over, at hvis det var sådan, hun kom
i nærheden af mig, så fik jeg en på snasken. Men se det var jo for silde, da kunne jeg ikke nå at komme hjem til Holmegård, ellers så havde jeg vel gjort det. Så blev jeg jo så på den anden side af mosen, og
så går hun jo så og kalder på mig, og hun lovede også, at hun skulle ikke slå mig. Jeg gik så også ind.
Og så sagde hun også: Jo, hun havde jo fået bud på, hun måtte
ikke slå mig. Før den tid rappede hun jo mig, når det passede hende.

Søndagsskole og klask af riset
Der var en gang, jeg havde tilladt mig at gå med.... der var jo ingen
søndagsskole den dag og forsamlingshuset det lå ved siden af smeden, og de havde fødselsdag. Deres pige der, hun havde fødselsdag,
og så gik Else derover og legede med dem. og så ved du, så blev det
hen ad aften, inden jeg kom hjem.
Og da havde bedstemor jo bestemt sig til, når jeg kom fra søndagsskole, så skulle vi op i Hejring Hede, hos nogen, hun kendte deroppe. Og så kommer jeg jo ikke hjem, se så kunne der jo ikke blive
noget ud af det. Men dengang jeg så kom hjem, så stod hun - hun
havde jo riset derinde, det var parat - og så blev jeg lige lagt over sengen, og så klaskede hun. Og det hører så den store af Svanholmens
piger, cg så springer hun ind: "Far nu slår Grethe Else", sagde hun så.
Svanholm han kom med det samme, og han stod så i døren. Så holdt
bedste op. Så sagde han: "Du kan tro, det skal Ajs Skødt få at vide,
så bare hold op med at slå på hende." Så var jeg fri. De kom jo og
befriede mig.
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Hos Søndergårds
Jeg tror det var 14 kroner, hun fik i pension, for jeg kan huske, at jeg
var oppe at hente dem engang. Hun lavede ikke noget. Hun sad og
strikkede, og når så Søndergårds og Bouens, der var noget, de skulle have lavet, så skulle Grethe jo hjælpe til. De støbte jo lys den gang,
og de bagte brød .... For eksempel: Søndergårds kone hun var i Randers og blev opereret. Da var vi ude hos søndergårds hele den tid
der. Hun fik ikke penge, hun fik mad, hun fik æg, og hun fik brød,
og hun fik kaffe og pålæg og ost, og hvad de nu havde.

Vækkeuret og fjerene
Når jeg kom fra skole, så havde hun strikketøj til mig, jeg skulle lave,
eller også havåe hun fjer, sa skulie jeg i lav meå åem. Og det matte
jeg til et vist klokkeslæt, så måtte jeg holde. Lektierne, dem skulle jeg
også passe.
Jeg sad jo på en skammel med de fjer der, sad og redte dem der.
Der var jo sådan et bord der, der stod vækkeuret på. Så kunne jeg
sådan lige række over og så dreje Yiseren. Så kunne jeg komme i

Søbæk-Grethe fotograferet
uden for huset i Lillemølle
ved Hvornum. I skødet ligger strikkestrømpen, i hænderne holder hun en bog.
Bibelen?

seng den time eller halvanden før. Det har jeg gjort mange gange.
Hun sagde, den her gamle pige, der kom: "Lad da den tøs komme i
seng Grethe, hun er jo så søvnig, hun sidder jo og sover." "Nej". Hun
skulle til det og det klokkeslæt.

Bedstemors møbler
Bedstemor og jeg boede i det ene rum sammen. Der var en seng med
halm og så dyner, og der lå vi begge to. Hun havde en stor dragkiste, og så havde hun nogle stole, et bord, og jeg tror, hun havde en
kommode også. Det var hendes møbler - hun havde ikke flere møbler.

Søbæk-Grethe i sin aftægtsstue.

Forskel. ....
Nej, men der var så en ting igen også, som moster hun sagde til hende. Hun var deroppe en gang, og da havde hun bedste i skole. Hun
sagde til hende: "Du er jo meget mere glad ved Jens, end du er ved
Else, som du har der skal være ved dig." Hun syntes jo altså, hun
skulle tage mer hensyn til mig, end hun skulle tage til ham. For han
kom ikke hende noget ved. For det var jo hele tiden Jens. Det var jo
altid mig, der blev skubbet af vejen. Jens, det var Jens Teglbrænder.
Det var dem hun kom op til deroppe i Hejring. De havde også haft
ejendom.
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Mere om fødselsdag
Det var ligesådan.... nu kan jeg sige det Aksel, men det er som jeg
siger: Jeg har aldrig sagt noget der.
Du ved Bouens de kom derned, når jeg havde fødselsdag, og de
havde perlekrans med til mig en gang. Hvid perlekrans med sådan to
rækker. Og jeg var jo så lykkelig - men jeg fik den aldrig på. Og den
tog hun med ned til Sørine og Agnes (døtre af Anton Sørensen) og
gav dem den.

Skoleudflugt
Lommepenge. Nej, uha nej da - ork nej. Aldrig.- Jamen jeg skal fortælle en hændelse. Jeg skulle med på skoleudflugt, og vi skulle give
25 øre for at komme med der. Jeg flk den 2)-øre, ikke mere. Så kom
vi jo på rejsen. - Det var en Laursen, der var lærer den gang, og
konen hun var med også. Og hun havde så sådan en rund kasse
med nogle pebermyntepastiller i. Og sådan en havde hun, hun gav
mig, for de andre de gik hen og købte både det ene og det andet.
Der kunne man jo få meget for en 5-øre.
Jeg havde ingen penge. Jeg kunne ikke købe noget. så den her
Anna Skårup, som jeg siger, så tog hun hånd i hanke med det og gik
omkring til alle skolebørnene, og de gav en to-øre hver. - Så havde
Else penge også. Så kunne jeg også købe. Hvor vi skulle hen, det
husker jeg altså ikke, men vi tog til Orrsild og kom med toget.

Ud at tjene som 9-årig hos Ajs Hop'
Men æh, se så var det jo så sådan, mens jeg var deroppe ved bedstemor, så da jeg så blev ni år, så var der jo nok deromkring, som godt
ville have mig til og hjælpe dem. Så kom jeg jo over til nogen, der
hed Ajs Hopp' derovre på den anden side af Lille Mølle der, og tjente ovre ved dem, og så var jeg derovre et års tid. Men det var faktisk
heller ikke et sted at sende et barn hen.
Men det gik da.

Skidt og kanel hos Mose-Peter
Aksel: "Du har alligevel aldrig fået at vide, hvorfor du skulle op til
hende?"
Else: "Aldrig, aldrig. Det har jeg altså ikke hørt noget om, det har
jeg ikke. Og hvorfor, det har jeg også tænkt på mange gange. Jeg for-
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står det altså ikke for jeg synes jo ... altså de fik brød til de andre, så
kunne de nok også have fået til mig. - Hun skulle have en til at være
ved sig, jeg tror, det var der det lå. Men jeg har aldrig fået besked på
det, jeg har aldrig vidst noget om det, om det var derfor.
Det var for hendes skyld, jeg kom derop. Og det er der også beviser på, da Gertrud min kusine havde været der først. Men se hun ville ikke være der.
De boede jo, du ved ude i Brøndum Mose dengang. Hun moster
Marie, var gift med en, de kaldte ham Mose-Peter. Og der fik moster
Lea ude, for det kan jeg huske, jeg var derude. Jeg gik jo derned fra
Lille Mølle, og så ud til moster i Brøndum Hede. Det glemmer jeg
aldrig - hun stod med barnet på armen, med Lea, og så sked hun lige
ned over kroppen på hende. - Jamen, når man kommer til at tænke
sig sådan om. ..... "

Skolegang og lussinger
Da jeg gik i skole i Hvornum, da jeg først hos en Laursen, så rejste
han. Så kom der en, der hed Fløger. Han var så god ved mig. Den
her Laursen, han var så skrap, og engang jeg var i skole, så var der
en af drengene, som tabte tavlen, og den gik i stykker. Men han fik
ingenting, han gjorde ikke noget ved ham. Så går jeg jo hen og taber
min, men den gik ikke i stykker. Jeg fik sådan en lussing, at hele min
kæbe var helt ophovnet.
Og så dagen efter, da jeg kom i skole, så ville han jo have at vide,
om jeg havde haft tandpine.
Men jeg synes jo, han kunne have set hele hans hånd, den sad der
på min kæbe. Han var altså en grim lærer. Han var dygtig, men han
var hidsig.
I kan tænke jer, der var en gang drengene, de gik ude, og så kom
der en hestevogn kørende. Og så går drengene bagefter og tager i
vognen, og deriblandt var hans egen dreng også. Og så da de kom
ind, frikvarteret var forbi, så kalder han sin egen dreng derop, og så
tager han hans hånd og så linealen, og så slog han ned på drengen.
Åh, jeg synes... "Åh, far", sagde drengen, han var helt elendig. I den
flade hånd sådan en lineal alt hvad han kunne. Det var kun hans
egen der fik.
Så fik vi så den her Fløger Jensen. Han var god. Nu havde jeg det
jo lidt svært, for jeg hørte jo ikke så godt, og måske fik jeg også for
lidt hjælp til at lære. Men han var altså god ved mig.
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De to gamle
Søbæk-Grethe kom hjem til far og mor og var et stykke tid. Men se,
fars mor var jo også hjemme. De kunne ikke sammen de to gamle.
Men så var det jo, at hun kom ned til morbror (Eli Anton), ned til jer
og var der, og så døde hun jo.

Til spisning i præstegården
Bedstemor hun gik jo også meget i kirke, og jeg skulle jo også med
i kirken. Præstegården, den var lige neden for kirken, og præsten han
var ikke gift. Han hed Hansen. Og så - det ved jeg så ikke hvordan
-men han inviterede bedstemor og mig ned og spise til middag, når
vi havde været i kirke. Han havde en husbestyrerinde. Og jeg var så
ked af at kmnme derned. Jeg varsadanen forskræmt tøs, veisagtens.
Jeg var lidt bange for præsten. Vi fik noget godt mad, og jeg kan
huske, vi fik sødsuppe dernede en gang, og der var sådan nogen rigtig store g1yn. De smagte.

Forskellige installationer
Jo, men jeg var lige sådan også ved nogen, der hed Christian Fjeldsted i Hvornum. Der blev jeg også installeret, når bedstemor hun
skulle ud. Så havde hun sådan nogle steder, hvor hun fik mig sat hen,
hvor jeg skulle være, når hun rejste ud til børnene. Hun kunne jo
ikke have mig med altid, jeg skulle jo passe min skole.
Der var ligesådan nogle, der hed Kristian Mathiesen, dem kom jeg
også ned til. De boede lige derovre på den anden side mosen.

Spøgerier i mosen
Så var det også så sjovt. I ved, vi havde jo mosen der. Og der gik jo,
sagde de jo, der gik hovedløse grise og hovedløse heste dernede. Og
de her Bouer, Kristine Bou og Karen Bou og dem der, når de så havde været nede ved bedstemor og mig der, og de så skulle hjem, det
var mørkt, så skulle jeg følge dem hjem. Og jeg fulgte jo modigt med.
- Så længe jeg fulgte med dem. Når jeg så skulle til og af sted der
selv, så kunne jeg jo se de hovedløse grise og det, der gik dernede.
Og om morgenen, når vi skulle af sted, vi skulle med postbilen til
Hobro, når nu vi skulle ud at rejse, så skulle vi jo op til Hvornum
og med postbilen.
Så når vi gik der oppe på vejen, og månen den skinnede, vi skulle jo tidlig op og derop, så kunne jeg også se, hvordan de gik dernede i mosen .... Men de to kvindfolk, de var så bange, de turde ikke

gå hjem. Men når så bare jeg ville følge med dem. Og det var voksne kvindfolk.
Ja, hvordan hun gik klædt? Hun gik i et skørt og så sådan en trøje,
og så havde hun et klæde på hovedet. Hun var ikke af
dem ............ altså smilet det var sjældent.

Det trelængede husmandssted i Lillemølle ved Hvornum.

De to gamle
De snakkede tit om at skulle dø, de gamle. (Elses bedstemødre). "Åh,
Herre Gud, bare Vor Herre han ville lukke op for mig." Det var altid
Else Maries snak.
Så kunne de ikke komme til rette. Så mor, så skulle hun jo stå der
som mellemmand, og det var jo ikke nemt for hende. Nej, det kunne slet ikke gå. Hun var der heller ikke så længe, bedstemor ude ved
far. En tre måneder. Bedstemor fra Hvornum, hun lå jo i slagsengen,
for den anden bedstemor hun havde jo sin seng. De havde en stue
at være i.

Det er slet ikke til at forstå
De her to breve, hun havde skrevet, det er pæne breve. Det er slet
ikke til at forstå, at hun havde kunnet skrive de breve, det kan jeg
ikke forstå. Den slags ting der, det var slet ikke noget, der blev drøftet eller diskuteret. Sådan noget, det drøftede hun jo slet ikke med
sådan en tøs. -Men jeg må altså sige, altså på den måde hun udtaler
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sig der, skriver der. Der kender jeg hende ikke. Det forundrer mig.
Der var slet ikke den forståelse mellem hende og mig, som jeg kan
tage et af mine børnebørn. Vi har sådan meget mere med hinanden
- fortrolighed.
Ja, men jeg tror, dengang var det sådan ... altså vi børn skulle bare
tie stille, og så passe os selv. Sådan var det dengang. For bedstemor
hun har aldrig fortalt mig noget i nogen retning. Hvis jeg har hørt
noget, det har været, hvis der har været nogen, hun har snakket med.

9 kroner for en sommer
Og jeg var oppe og skulle være oppe ved hende og så .. men det kunne far og mor jo så have forhindret.. så sendte hun mig over at skulle va::re veu el par folk Jerovre og arbejde for dem. Og jeg gik i Skole i Hejring. Hun tog mig ud af skolen og sendte mig derover. Det
eneste var altså, jeg skulle tjene penge. Jeg fik 9 kr. for en sommer.
Men om det er det, at morbror Lars solgte ejendommen, og bedstemor med, der har gjort hende bitter, det ved jeg altså ikke. Aldrig
et smil. Jeg synes aldrig, jeg har set, hun har smilet.

Sandheden
Men det synes jeg altså, at hun kunne være sådan over for mig.
Men det jeg har fortalt her, det er sandheden, også hele vejen igennem. Der er ikke en løgn i det. Det er sandhed, som det er foregået
deroppe.
Men det jeg synes, som hun var over for sådan et barn, og jeg var
da ikke andet end et barn. Hun skulle jo have været til den anden
side over for mig, for jeg kom jo bort fra min far og mor.
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Poulstrup Sø
Af Kjeld Djernø
Efter Danmarks befrielse i 1945 var gårdejer Konrad Jørgensens landejendom med Poulstrup Sø til salg for 50.000 kroner. Gårdens tilliggende på ca. 67 ha (ca. 122 tønder land) bestod hovedsageligt af
lyngklædte bakker, et par mosehuller, lidt nåleskov og nogle få dyrkede arealer med mådelig jord. Langt den største del af arealet lå
indenfor den daværende Ferslev-Dali-Volsted kommune, mens den
mindre østlige del med gårdens bygninger strakte sig ind i den tidligere Gunderup-Nøvling kommune.
Formanden for Aalborg Turistforenings udvalg for de grønne områder postmester J. B. Nicolaisen foreslog på Turistforeningens bestyrelsesmøde torsdag den 20. juni 1946, at man skulle opfordre Aalborg
byråd til at købe gården med det smukke hedelandskab, som omgiver den idylliske Poulstrup Sø. Han forestillede sig, at det, selvom det
på det tidspunkt var flygteligt tilredt af besættelsesmagten, kunne
retableres og blive et attraktivt udflugtsmål for såvel aalborgensere
som turister. Navnlig fordi afstanden de1til fra Aalborg kun er ca. 12
kilometer.
I det kommunale "grønne udvalg" blev foreslaget positivt modtaget, og postmesteren tilbød på kommunens vegne, at undersøge de
nærmere omstændigheder ved købet.
Postmester Nicolaisen, der var kendt for sin glødende interesse for
byens grønne områder - og for jagt, påtog sig ligeledes rollen som
mellemmand ved handelen. Det fortælles, at han, da ban opsøgte
sælgeren, havde iført sig en gammel slidt frakke og i øvrigt gjorde et
lurvet indt1yk på denne. Og, at han dermed skjulte Aalborg kommunes interesse i ejendommen, for at sikrede sig at prisen ikke blev
skruet op.
Handelen blev indgået, og Nicolaisen fik jagtretten på området
til gengæld for sin indsats. Straks efter Aalborg kommunes overtagelse, blev ejendommens stuehus istandsat og indrettet til bolig for
en opsynsmand. Det var formand ved Lystanlæggene (nuværende
Park og Natur) Harry Frandsen, der flyttede ind med sin familie, og
han kom til at lede det omfattende arbejde med at slette sporene
efter de tyske besættelsestropper, som havde høvlet lyngen grun91

digt af, ved at benytte bakkerne som øvelsesterræn for kampvogne.
De få eksisterende stier og markveje blev gjort i stand, og der blev
skabt bedre tilkørselsforhold med anlæg af nye veje gennem området. Desuden indgik Frandsen forpagtningsaftale med kommunen om
at drive den afholdsrestauration, der indrettedes i gårdens lade og
åbnedes i 1948.

Tiden inden
Her skal vi for en kort bemærkning helt tilbage til slutningen af sidste istid, hvor det stærkt kuperede terræn formedes. Poulstmp Sø, der
ligger dybt nede mellem bakkerne, er nemlig et såkaldt dødishul,
hvilker vil sige, ar en enorm isklump ved iskappens tilbagetræknmg
blev dækket til med et isolerende jordlag. Klumpen smæltede over et
tidsmm på et par hundrede år, og forvandledes til den dybe sø, der
hverken har tilløb eller afløb .

..
..
....
Poulstrup Sø, 1954. Fotograf].A. Kirkegaard. Aalborg Stadsarkiv.
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Med sin naturlige oprindelse adskiller søen sig således fra søerne i
andre af kommunens parker og rekreative områder, hvor der er tale
om tidligere ler- og kridtgrave skabt ved menneskenes behov for
råstoffer.
I 1951loddede skovfolkene dybden, som viste sig at være 18 meter
ude på midten. Og det skulle være ganske vist, at tyskerne engang
fumlede i det, så en af deres tanks kørte ud i søen, hvor den stadig
ligger skjult i et tykt mudderlag på bunden.
Forfatteren Hans Lyngby Jepsen fortæller, at han som lille dreng i
1920'erne, legede i "de vilde bjerge" og ved søen, når han var på
besøg hos sine bedsteforældre i Visse. Det lidt afsides beliggende
område var en herlig tumleplads for børnene i Poulstrup og Visse. De
badede i søen, men satte en skræk i livet på den lille Hans, ved at
fortælle ham, at: "Den der drukner, han forsvinder nede i det underjordiske og kommer aldrig op igen". Advarslen var og er reel nok, idet
det stillestående vand kan være lunt på overfladen og iskoldt en
meter nede.

Udflugtsmål
Bortset fra de lokale beboere var der ikke mange, der havde kendskab til det smukke naturområde, inden kommunen lod det åbne for
offentligheden. Det blev vel modtaget, og mangen en søndagsudflugt
er siden blevet henlagt til Poulstrup Sø. Landboerne fra oplandet kom
i jumper og ponyvogne, mens biler endnu var forbeholdt de få. Aalborgenserne cyklede dertil, hvis de ikke kørte med rutebilen. Foreninger i alle afskygninger arrangerede skovture for deres medlemmer,
som ankom i lejede busser for at tilbringe en dag i det maleriske miljø ved søen.
Ved dens bred var der blevet opsat borde og bænke, hvor gæsterne kunne indtage deres medbragte frokost eller eftermiddagskaffe.
Men da der var 700 meter op til laden med det helt nye fænomen,
der kaldtes cafeteria, måtte der skiltes kraftigt ved søen, for at få kunder i butikken.
Kristian Svenningsen og hans kone Ruth overtog i 1951 henholdsvis hvervet som skovformand og kontrakten som restauratør. De kontaktede Aalborg Andelsmejeri for at få en ishytte opstillet nede ved
søen, og ved at bekoste et nedgravet kabel, fik de den forbundet med
restauranten, så at isene kunne holdes frosne.
Sankt Hansfester på stedet med op til 800 deltagere var ikke usæd-
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Traktørstedet ved Poulstrup Sø, 1996. Fotograf Kjeld Djernø.

vanlige dengang, og tillige holdtes der utallige firmafester og tarsdagsballer i laden.
For yderligere at tiltrække en-dags-turister, og især restaurationsgæster, traf Svenningsen omkring 1953 en aftale med rutebilvognmand Marcus Madsen på Oberst Myhresvej i Aalborg, som betjente
ruten mellem Vaarst og Aalborg. Vognmanden skulle annoncere søndagsudflugter med bus til Poulstrup Sø, og så naturligvis sætte sine
passagerer af foran restauranten.
Der var afgang fra Gåsepigen på Vesterbro kl. 14.00, og tilslutningen var så masiv, at det ofte blev nødvendigt, at returnere for at hente det næste hold, der ikke var plads til i første omgang.
Hvilken tålmodighed folk var i besiddelse af dengang, der kun var
plads til max. 25 personer i en bus. Initiativet gav den ønskede travlhed i restauranten, indtil hjemturen startede kl. 18.00.
Marcus Madsens søndags-pendulfart varede i 3-4 somre, men måtte så indstilles på grund af manglende tilslutning. Motoriseringen var
sat ind, og langsomt, men sikkert blev hav og strand det eneste saliggørende mål for sommerens søndagsudflugter.
Den hyggelige sommerrestaurant var dog stadig rammen om en del
foreningsfester, ligesom den betjente andre gæster. Men da der blev
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længere og længere imellem dem, blev det vanskeligt, at stå parat
med eksempelvis bagværk, som ikke blev solgt. De få der kom slog
sig ofte ned ved de kommunale borde med egen kaffe og campinggas. Kun ishytten solgte en tid endnu.
Det er uvist, hvad en spiritusbevilling Yille have betydet for
omsætningen, men i tidens løb skortede det bestemt ikke på ansøgninger til Gunderup-Nøvling kommune. Restaurationen lå jo et lille
stykke inde på dens område. Svenningsen fortæller:

"De1' søgtes lige så ofte fra Lundby Krat. Sognerådiformanden
modtog de indsendte ansøgninger og forelagde kommunalbestyrelsen dem. Men her havde missionsfolkene tilpas indflydelse til,
at det hver gang blev til et afslag"
Aalborg byråds lystanlægsudvalg var efterhånden de eneste, der
lejlighedsvis frekventerede gården ved Poulstrup Sø. Og det var da
også dets formand viceborgmester Marius Andersen, der på et møde
i cafeteriet i 1969, overtalte udvalgsmedlemmerne til at acceptere
Svenningsens ønske om, at blive løst fra kontrakten, der forpligtede
dem til at drive sommerrestaurant

Produktionssted
Den kommunale del af Poulstrup Søområdet var 'ej blot til lyst'. Den
er hen ad vejen blevet udvidet til 97.6 ha ved tilkøb og mageskifte.
Og i mange år gjorde området Parkforvaltningen selvforsynende med
flere slags materialer til dens mange opgaver.
Langt den overvejende del af beplantningen blev i tidens løb foretaget af forvaltningens skovfolk Naturplejens udtynding og anden
hugst i såvel Lundby, Poulstrup og Oppelstrup Skov, gav omkring
1965 anledning til en mindre savværksproduktion. Derfor opførtes
der tæt syd for bolig- og restaurationsbygningerne nogle lader af
brugte lysmaster og granskaller. Og i de følgende tre årtier fremstillede maskinerne her en stor del af de træprodukter, der skulle bruges rundt om i stadsgartnerens ansvarsområde. Selv på kommunens
byggelegepladser fik træet anvendelse.
De voldsomme stormskader, der i november 1981 anrettedes på
skovene i hele Nordjylland, ramte selvfølgelig også de kommunale
skovområder, hvilket medførte ekstra travlhed ved maskinerne i
Poulstru p.
Under mere normale forhold bliver der hvert år foretaget hugst af
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rødgran, sitkagran, fyr og enebær samt klipning af nobilis og ædelgran. Skovområderne supplerer således kommunegartneriet med
julepyntet af egen avl til f.eks. plejehjemmenes interiører, ligesom der
leveres gran til kirkegårdene, gadeudsmykning etc.
Omkring 1953 begyndte man i det små med at grave grus, og det
udviklede sig snart til stedet, hvorfra Parkforvaltningen skaffede sig
alt det grus og sand, der skulle bruges til f.eks. stianlæg i og udenfor
parkerne, til idrætsanlæggene etc. Det varede dog kun til begyndelsen af 1960'erne, hvor stedet var blevet udtømt for materialer af den
ønskede kvalitet.
Ved søbredderne høstedes der rør til eksempelvis nye stråtag på
toiletbygningerne i Kildeparken, tag på små svanehuse samt til andre
formål.
Apropos stråtag, så ser man, når man bevæger sig et stykke ind i
Poulstrup Søområdet ad vejen fra vest, et lille bindingsværkshus på
højre hånd. Det stod oprindelig og reklamere for teglprodukter på
Nørre Uttrup Teglværks stand, da Aalborghallen og store dele af Kildeparken var ramme om udstillingen "Byggeri for milliarder". Udstillingen, hvor mange firmaer fremviste deres byggematerialer, var blot
en af den række store messer, der holdtes i første halvdel af 1960'erne
og huskes som Food Fair, Texfair, Seanfair og så den nævnte, hvor
det lille nydelige hus som en selvfølge stod med tegltag.
Da der skulle pakkes sammen efter messen, indgik stadsgartner
Johs. Jensen en eller anden byttehandel med teglværket, for at komme i besiddelse af huset. Det blev kørt til Poulstrup, hvor det genopførtes som mandskabshus, og af hensyn til omgivelserne forsynedes det med stråtag. Et pynteligt alternativ til en almindelig skurvogn.

Naturpleje
Aalborg kommune ejer nu mere end to tredjedele af det ca. 120 ha
store område, som blev fredet i 1959. Og i de sidste mange år har
man med held søgt at holde bævreasp og birk nede, ved at lade får
og kreaturer afgnave lyngarealerne for disse selvsåede vækster. Herved bevares en lille del af fmtidens kulturlandskab med lyng og enebærkrat.
Igennem en årrække stod formand Kristian Svenningsen for
uddannelse af skovfolk til Parkforvaltningen, ligesom han jævnligt
underviste kommunens skolebørn i læren om naturmiljøet
Men i 1992 lod han sig pensionere og flyttede efter 41 år som skovformand i Poulstrup til en lejlighed i Skalborg. Savværket blev ned-

lagt og undervisningen af skolebørn henlagdes til Lundby Hedehus.
Arbejdet med skov- og naturplejen i Poulstrup fortsattes af distriktsgattner Christian Toft og gartner Carsten Mortensen. De er Parkforvaltningens ansatte, men bor ikke i skovområdet.
Tjenesteboligen på landejendommen blev overtaget af skytte og
naturvejleder ved Parkfotvaltningen, Klaus Godiksen.
Nu fungerer bindingsværkshuset bl.a. som jagthytte den ene gang
om året, hvor man søger, at holde områdets rævebestand på et rimeligt niveau.
Naturplejen medfører desuden den nødvendige udtynding i rågebestanden. I modsætning dettil blev der ved skovformandens bolig
i en del år opdrættet fasaner, alene med det formål at berige naturen.
Aalborgenserne søger stadig naturoplevelser ved Poulstrup Sø og i
dens smukke omgivelser. Lejlighedsvis ser man nutidens enorme
turistbusser kante sig ind ad skovvejene med turister på skovtur eller
skoleklasser på ekskursion. Og Parkforvaltningens naturvejledere har
her et af de bedste steder, til formidling af deres viden.

appelstrup Skov
Skovområdet, som er nævnt i det ovenstående, strækker sig over 29
ha vest for Oppelstrup. Det blev allerede i 1873 erhvervet af den
daværende Gunderup-Nøvling kommune, som i 1880 lod den første
beplantning foretage, og i de efterfølgende år plantedes der yderligere i området. Ved kommunesammenlægningen l. april 1970 blev
det Aalborg kommunes ejendom, og dermed Parkfmvaltningens
opgave, at foretage en meget grundig optydning på arealet.
Oppelstrup Skov er fundet særdeles velegnet til spejdersport, og
siden 1979 har tropper under Det danske Spejderkorps haft en hytte
på stedet.
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Poulstrup Sø
Kilder:
Aalborg Turistforellings forhandlingsprotokoller.
"Til Andrea" af Hans Lyngby Jepsen 1989. s.ll.
"Det gik alligevel" af Richard Larsen 1986. s.48 ff & s.90.
Ut1ykte kilder og udklip i Park- og Kirkegårdsf01valtningens arkiv.

Desuden oplysninger fra:
Ruth og Kristian Svenningsen. Tidl. restauratør og formand ved
Poulstrup Sø.
Erik Johansen. Museumsinspektør på Aalborg Historiske Museum.
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Lundby Krat og Bakker
Af Kjeld Djernø
Aalborg kommune blev i 1948 gmndejer i Gunderup-Nøvling kommune ved at erhvetve et storslået og særpræget naturområde i Lundby Bakker og Lundby Krat - betegnelsen for de stærkt varierende arealer henholdsvis vest og øst for landevejen til Hadsund.
Ligesom det var tilfældet ved købet af området ved Poulstrup Sø to
år forinden, skete det på initiativ af Aalborg Turistforenings udvalg for
de grønne områder. Det drejede sig i første omgang om et areal på
ca. 77 ha, som inden fredningen i 1960 var blevet øget til ca. 88 ha.
I et kort uddrag af fredningsdeklarationen fra 25. juli 1960 beskrives området, som er beliggende ca. 10 kilometer sydøst for Aalborg,
og der redegøres for hensigten med købet.

'1 henbold til aftale med fredningsnævnet for Aalborg amtsrådskreds bar unde11egnede kommunalbestyrelse for Aalborg købstad
besluttet at pålægge de kommunen tilhørende arealer i Lundby
Bakker nedenstående fredningsbestemmelser.
Arealerne består affølgende matJ'. nr.: l e, l f, 3d, 4e, 12e, 12],
14 alle af Lundbygaard og Lundby by, Gunderup sogn og 3bø
Gistrup by, Nøvling sogn.
Det er Aalborg kommunes ønske at frede disse smukke areale1~
der er stærkt kuperede og indebolder både nåleskov, bøgeskov,
egeskov med smukke bøje egetræer, der er J'ester af oldtidsegeskov,
store lyngbakker og andre lyng områder. Lundby Bakker bar gennem generationer været et yndet udflugtssted for Aalborgs indbyggere, og det er de1jor kommunens ønske, at dette skønne
område friholdes for skæmmende indgreb og i det væsentlige
bevares i sin nuværende tilstand, således at det stadig kan være
et sted, hvor egnens folk og Aalborg bys borgere kan hente sundhed og glæde."

Fortiden
Bakkekæden, hvoraf Aalborg kommune købte en mindre del i dens
østlige ende, strækker sig fra Hadsund Landevej omtrent 4 kilometer
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mod vest, hvor den ender ved det lavtliggende kær mellem Gistrup
og Gug. De godt 330 ha den omfatter har på grund af det kuperede
terræn og den sandede jord stort set været værdiløst.
Ikke desto mindre fik en del fattige familier hovedparten af deres
udkomme ved at dyrke den karrige hedejord. De sad som forpagtere af deres små hedelodder, levede i små og yderst beskedne stråtægte bindingsværkshuse, som foruden en ofte stor børneflok skulle
rumme nogle få husdyr. De skar af lyngen til brændsel, brækkede
heden op og forarbejdede den med fortidens primitive redskaber,
men alligevel måtte de for at bjerge føden samtidig tjene som daglejere for ejerne af de større gårde, der også ejede husmandsstederne. Nogle af landarbejderne fungerede desuden som håndværkere
og smahandlende. Ug straks tunstbegrebet opstod 1 kraft af bakkernes og skovens naturskønhed, forstod de også at tjene lidt ekstra på
det.
På stejle skrænter og andre steder, der umuligt lod sig dyrke, tilplantede husmændene tid efter anden nogle mindre arealer. Også
Lundbygaards ejer plantede. Han fremhævede sit gode eksempel på
den sten, der står tæt ved landevejen - lidt nord for Vaarstvej og skråt
overfor indkørslen til Lundby Rasteplads.
Plantningen
er begyndt
20- 4
1896
C. Schmidt

Udsigten
Trods områdets værdiløse status, har det i århundrede haft en dragende virkning på folk, ikke rnindst på gnmd af den formidable
udsigt bakketoppene bød på. Gamle billeder fra dengang bakkerne
endnu var uden skov, viser stierne, de mange fødder har slidt i lyngen. Hvor lyngen var slidt væk, dannede regnvandet smalle hulveje,
som stadig er tydelige blandt træerne, som nu vokser på de fordums
lyngbakker.
Langt de fleste af bakkekædens højdepunkter har navne. Dens to
højeste punkter Risbjerg og Alsbjerg, hvis toppe ligger henholdsvis 83
og 73 meter over havet, ligger inden for Aalborg kommunes skel.
Udsigten fra disse punkter beskrives allerede i teologen Erik Pontoppidans topografiske værk "Den danske Atlas", som udkom i 1769.
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Lundby Bakke1~ postkort 1915.

Heri fremgår det, at man fra Risbjerg skulle kunne tælle 34 kirker.
På dette Østhimmerlands højeste punkt er der rejst en såkaldt
generalstabssten eller trigonometrisk station, hvorfra landskabet
opmåltes i forbindelse med fremstilling af detaljerede kort. Disse
generalstabskort var oprindelig kun til militært brug, men kendes nu
som Geodætisk Instituts kort.
Endnu langt ind i indeværende århundrede samledes egnens beboere på Alsbjeget Sankt Hans aften for at nyde synet af de mange blus,
der spejlede sig i Limfjorden.
Skoven på bakkerne voksede op og spolerede langt det meste af
udsigten, men ved Parkforvaltningens indsats, er der ryddet netop så
meget, at nutidens mennesker kan få et indttyk af den betagende
oplevelse, det må have været, engang at kunne se horisonten rundt.

Kulturspor
Det ældste vidnesbyrd om menneskers tilstedeværelse er et åbnet
stenkammer (grav) fra yngre stenalder, som findes i skoven lige vest
for Risbjerg. Det var forboldsvis molestreret allerede inden det
omkring 1900 blev registreret som .fredetfm1idsminde '.
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Et andet minde om fottiden dukkede op i 1980 i form at en skat.
Om ikke en sørøverskat, så dog en formue i ædle metaller og en masse mønter, der lader fundet datere til en gang i begyndelsen af 1100tallet.
Delvist skjult af skoven findes gamle hulveje fra tidligere tiders trafik. Fra flere sider fører sådanne ind til en slette mellem bakkerne,
hvor der i gamle dage - i hvert fald indtil 1688 - har været tingsted.
Et sikkert tegn på at Lundby Bakker og Krat længe har været stedet, hvor folk også i nyere tid satte hinanden stævne, er mindestenen for stavnsbåndets ophævelse. Den rejstes af lokale bønder den
20. juni 1888 i forbindelse med 100-året for den historiske begivenhed.
Fomden kronprins Fredenks (senere Fredenk V1) portrætmedalJon
i bronze - udført af billedhuggeren Vilhelm Bissen - nævner inskriptionen politikerne bag "forliget".
REVENTLAU - A.P. BERNSTORF - COLBJØRNSEN
KRONPRINS FREDERIK
]YDSKE MÆND REJSTE DETTE
MINDESMÆRKE I 1888 TIL
ERINDRING OM STAVNSBAANDETS
LØSNING 20. JUNI 1788
Stenen havde, indtil den blev sat op på en skrænt ved østsiden af
Hadsund Landevej, fungeret som overligger på en jettestue på en
mark ved Vaarst. Det fottælles, at initiativtagerne senere fottrød, at de
havde skændet et gravminde for at kunne rejse det nye minde.
Men dengang var mangel på respekt for landets oldtidsminder faktisk ganske almindelig. Det er ganske vist, at tonsvis af sten fra disse
medgik til jernbanernes anlæg i sidste halvdel af 1800-tallet.
Stavnsbånds-stenen stod synlig for alle vejfarende i et lille anlæg,
som Aalborg Amts vejmand passede. Det var omgivet af et ca. 120
centimeter højt støbejernsrækværk, som i 1888 var højeste mode på
kirkegårdene. Men i forbindelse med den store udvidelse af landevejen, der blev foretaget i 1977, flyttedes stenen - og kun den - over til
vejens modsatte side, hvor den meget let bliver overset i forbifarten.
I forbindelse med vejens udvidelse og regulering i forhold til det
bakkede terræn, etableredes en fodgængertunnel ved Lundby Rasteplads, således at man siden bekvemt og sikkert har kunnet færdes
mellem de grønne områder.
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Udflugtsmål i det 20. århundrede
Som det fremgår af teksten i fredningsbestemmelserne fra 1960, havde Lundby Bakker og Lundby Krat gennem generationer været et
særdeles yndet udflugtsmål. Det gjaldt for såvel aalborgenserne som
for landboerne i miles omkreds.
Hadsundbanens åbning i 1900 blev imidlertid signalet til den helt
store tilstrømning. Publikum, som ankom i stopfyldte søndagstog til
den nyopførte Gistrup station, kunne herfra spadsere de ca. 11/2kilometer, eller lade sig befordre i kapervogn til naturområdet, der ofte
beskrives som et af Himmerlands smukkeste, og som snatt blev kaldt
''Aalborgs Klampenborg".
Ligesom der ved københavnernes populære udflugtssted i Nordsjælland var hyggelige traktørsteder, skulle der også hurtigt blive bygget et sådant i Lundby Krat.

Krathuset
Traktørstedets oprindelse hænger på en måde sammen med opførelsen af Baptistsamfundets nye højskole i Gistrup. Højskoleundetvisningen var i 1891 startet i baptisternes missionshus på Oppelstrup
Mark. Og efter indvielsen af den store Gistrup Højskole i 1899, blev
det beskedne hus med stråtag revet ned. Lundbygaards ejer overtog
nu materialerne og genanvendte dem til opførelsen af traktørstedet i
Lundby Krat, som også var hans ejendom.
Ved Essendrupvej, to kilometer syd for Lundby, rejstes i 1951 en
stor mindesten, der markerer stedet, hvor Baptistsamfundet i Østhimmerland byggede deres missionshus og friskole i 1867.
Gistrup Højskole flyttedes i 1928 til Tølløse på Sjælland, hvorpå
bygningen kom til at huse Gistrup Hvilehjem frem til 1977. Den blev
da revet ned, for at give plads til rækkehuskvarteret Elmelunden.
Traktørstedet blev for det meste kaldt Krathuset, og det var
af11oldsrestaurant al den tid det eksisterede. Brødrene Claus og ]ørgen Schmidt på Lundbygaard bortforpagtede Krathuset og et mindre
landbrug til skiftende restauratører.
Den første 'kratmand' - som disse kaldtes, M.P. Jensen Iversen
anbefaler i en annonce fra 1906 turister og skovgæster at besøge traktørstedet. Han lover 'God og reel Betjening' og gør opmærksom på,
at han har 'Plads ti/50 heste samt Cyklestal'.
Krathuset var en grundmuret bygning med tag af cementtagsten.
Den var indrettet med både festsal og forpagterbolig, og i en vinkelret beliggende bygning var der lade samt stald til et par køer.
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Tmktørstedet Kmthuset, 1915.

Mangelen på bevilling til at udskænke stærke drikke forhindrede
ikke, at Krathuset i de første fire årtier var en ganske god forretning,
der lige fra begyndelsen kom til at virke som en direkte modvægt til
Gistrup Kro, der åbnedes i 1902, og angiveligt skulle være den største
og flotteste i hele Østhimmerland.
Selvom vejen fra jernbanestationen gik forbi kroen, og at nogle
ikke nåede længere end dertil, så søgte langt de fleste ud for at hygge sig i det grønne. Og det viste sig snart, at stationen var for lille til
at huse de mange mennesker. Trængslen var særlig problematisk når
sommersøndagene gik på hæld, og skovgæsterne vendte tilbage for
med eftermiddags- eller aftentogene at vende tilbage til Aalborg.
Banebestyrelsen lod derfor i foråret 1906 en ekstra ventesalsbygning på ca. 60 m 2 opføre på stationspladsen. Den var af træ og havde på alle sider store vinduer til dels af kulørt glas, så den blev selvfølgelig kaldt Glashuset.
Fomden almindelig søndagsturisme kom skovgæsterne også i stort
tal til mange forskellige former for arrangementer. Baptisterne afholdt
i en periode deres årsmøder ved Krathuset, og ellers holdtes der
gmndlovsfester, sygekassefester, børnefester osv osv.
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Aalborg, Nørre Tranders og andre kommuner henlagde deres årlige udflugt for aldersrentenydere til stedet. Man hyrede private vognmænd til transpmten, der i 1920'erne foregik på lastbiler med bænke
på ladet, og senere mere bekvemt i busser. Visse vognmænd annoncerede tillige efter kunder til udflugter de selv forestod.
Børnefesterne, der var arrangeret på en bestemt dato hver sommer,
stod lærerne på Gunderup-Nøvling kommunes skoler for. Festerne
holdtes altid om hverdagen, og de var tænkt som et tilbud til egnens
børn, der for manges vedkommende allerede havde en lang og
streng arbejdsdag. Man morede sig med æggeløb, sækkeløb og
andre konkurrencer på markerne, hvor der nu er planteskole og shelters.
Efterhånden udviklede disse børnefester sig til egentlige folkefester
med børn, unge og gamle fra landsbyer og gårde i miles omkreds.
Vejene trafikeredes af nyvaskede fjedervogne og jumper forspændt
ligeså nystriglede heste. Skolebørnenes forældre og hjorddrengenes
husbond og madmor holdt også en festlig fridag.
Ligesom på de store søndage havde Kratmanden travlt med serveringen af kaffe, sodavand etc. foruden "vand på maskine". Og de
nærmestboende husmandsfamilier havde bijobs med at hjælpe til.
Børnefesterne opnåede en sådan popularitet - også blandt såkaldt
uvedkommende - at man midt i 1930'erne så sig nødt til at gøre datoen variabel, for overhovedet at kunne være der.
Jævnligt var der bal i Krathusets sal, men ved grundlovsfesterne og
ved mange andre lejligheder, blev der danset under åben himmel
200 meter oppe i bøgeskoven. På festpladsen her var der udlagt et
trægulv i skovbunden, og spillemændene musicerede på en lille overdækket tribune. Teltboder med slik, is og sodavand, en karrusel og
spilleautomater ophængt på bøgetræerne gjorde dybe indhug i folks
møntbeholdning.
Mellem træerne lige øst for Krathuset stod der i mange år en sommerpavillon. Her var der almindeligvis servering, men i dårligt vejr
kunne det forekomme, at dansen trådtes på dens cementgulv.
Under besættelsen 1940-45 blev man også i Gistrup udsat for "herrefolket"s ubehageligheder.
Tyskerne beslaglagde kroen til indkvartering, og så var traktørstedet i Lundby Krat det eneste sted landsbyens og omegnens ungdom
kunne afholde baller. Ved særlig stort fremmøde kunne deltagerne
ikke være inde i salen, men problemet løstes - i hvett fald i sommerhalvåret - ved at lægge et dansegulv uden for Krathuset
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Boldklub
Under besættelsen hed Kratmanden Poul Holt. Han havde gentagne
gange bemærket nogle unges håndboldspil i nærheden af traktørstedet, og en dag foreslog han dem, at starte en boldklub. Der var straks
interesse for ideen, men der manglede jo nogle mål og en rigtig bold.
Holt begav sig resolut til Aalborg, for at købe bolden, og desuden
var han spillerne behjælpelig med, hvad der ellers krævedes for at
stifte Lundby Krat Boldklub den 17. juni 1941.
Fra begyndelsen spilledes der håndbold, men sna1t blev også fodboldspillet indført. En græsmark tjente på skift som boldbane og som
græsning for Poul Holts køer. Der skulle således holdes øje med både
bold, modspillere og friske kokasser.
Klubben, der forlængst har fået andre græsgange at sp1lle på, ekslsterer i dag som LKB-Gistrup

Afmatning
Samfundsudviklingen i 1950'erne øgede danskernes velstand, hvilket
betød, at de anskaffede køleskabe, fjernsyn, "røvskubbere" (cykel
med hjælpemotor), cabinescootere og endog Folkevogne. Og det
medførte naturligvis, at deres interesse vendtes mod fjernere udflugtsmål.
Risbjerg og Alsbjerg var sprunget i skov, og havde mistet den storslåede udsigt, som i århundreder havde lokket folk til. Bakkepartiet
og det idylliske Lundby Krat, der tidligere havde ligget i en bekvem
afstand fra Aalborg, havde ikke mere den samme tiltrækningskraft.
Også landboerne begav sig nu til stranden på deres fridage. Det
endte med, at det sidste restauratørpar i Krathuset, Selma og Kristian
Lauersen drejede nøglen, da 1959-sæsonen var slut.
Bygningen stod nu tom og blev udsat for hærværk, indtil Parkforvaltningens skovfolk brød den ned i 1962. Kælderen fyldtes med
murbrokker og grunden jævnedes. Lade- og staldbygningen fik lov at
blive stående, og den tjener i dag Parkforvaltningens behov.
I 1971 anlagdes der planteskole med træer og buske på de ca. 4,5
ha, der engang var Kratmandens marker. Skovpavillonen er væk forlængst, men sparker man lidt i skovbundens visne blade, viser det sig
at cementgulvet er der endnu.
Glashuset på Gistrup station, blev trods dets flotte vinduespartier,
degraderet til oplagringsrum for stationens gamle bænke og andet
skrammel, indtil det en skønne dag blev revet ned.
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Ejerskifte
Det var proprietær Jørgen Schmidt på Lundbygaard, der i 1948 afhændede de ca. 77 ha naturområde til Aalborg kommune. Han var dengang en ældre mand, og man forudså en fare for, at jorden ville blive udstykket i sommerhusgrunde, når han ikke længere ejede den.
Købesummen, som Indenrigsministeriet skulle godkende, var på
248.000 kroner skønt arealets ejendomsskyld var vurderet til kun
19.500 kroner. Ved summens fastsættelse blev der nemlig taget hensyn til jordens værdi ved eventuelt salg til sommerhusbebyggelse.

Fritidshuse uden for det kommunale område
Der var enkelte fritidshuse i Lundby Bakker før anden verdenskrig,
men under krigen og især i sidste halvdel af 1940'erne tog sommerhusbyggeriet mægtig fart bl.a. i Pollendalen. Stedet bød på den dejlige natur, grundene var ikke voldsomt dyre og de lå inden for en
overkommelig afstand fra Aalborg, hvilket ikke var uvæsentligt i en
tid, hvor cyklen endnu var det mest almindelige befordringsmiddel.
Mange familier, som boede inde i byens etageejendomme, fik dermed mulighed for at tilbringe fridage og ferier i nærkontakt med
naturen.
Især blandt medarbejderne på Aalborg Værft florerede sommerhusinteressen. Deres huse opførtes for det meste af udsøgte materialer og mærkeligt nok, var disse en overgang let genkendelige på en
stærk enighed i valget af maling ... !
Sommerhusområdet er stadig attraktivt, endda i en sådan grad, at
Gistrup Beboerforening fornyelig fremførte et krav om at få fastlagt
regler for byggeriets omfang og en maksimalgrænse på husenes
størrelse, for - som det udtqktes: "på den måde at undgå snigende
helårsbebyggelse i bakkerne ". Borgerforeningen ønsker således sommerhusområdets skovkarakter bevaret, og at offentligheden må færdes uhindret på dets veje og stier.

Huse i det kommunale område
I handelen, der ligesom i Poulstrup, foregik med postmester ].B.
Nicolaisen som mellemmand, medfulgte de på området værende bygninger, nemlig landbrugs- og restaurationsbygningerne i Lundby Krat,
Alsbjerghuset og et hus i Lundby Hede. Kommunen skulle som ejer
respektere de tre løbende lejemål. Sælgeren overlod samtidig den
nye ejer bevillingen til at drive beværtning i Krathuset - uden ret til
at udskænke stærke drikke.
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Et fjerde husmandssted nåede ikke at blive kommunens ejendom,
idet det nedbrændte umiddelbart før handelen blev indgået. Her er
tale om Chr. Rasmussens hus, der lå ved den store eg i kanten af den
åbne græsmark øst for landevejen. Enkelte murbrokker afslører tomten, og stadig vokser der stauder, hvor der engang var have.
Chr. Rasmussen og hans kone var som ældre mennesker flyttet til
Gistrup et par år inden branden. Deres søn, Robert fortæller blandt
andet, at barndomshjemmet selvfølgelig ikke havde elektrisk lys, og
vand til dyr og mennesker måtte hentes i en bæk et godt stykke inde
i skoven.
Ellers levede de under de samme beskedne vilkår, som dengang
var husmandsfamilier beskåret.
Forældrene havde dog ekstraindtægter ved at servere ved traktørstedet på dage med stmt besøg, og børnene sørgede for at fraspænde og tøjre gæsternes heste på græsmarken. Der var også penge at tjene på cykelparkering, især i forbindelse med 1930'ernes
dyrskuer og motorløb i bakkerne. Senere fortæller han om sin oplevelse af flystyrtet i Lundby Krat.

Lundby Hedehus
Huset i Lundby Hede, som nu er indrettet til naturskole, bar indtil
kommunens overtagelse navnet Fiskerhuset Næppe fordi det ligger
tæt ved bækken, der udgør grænsen mellem Gunderup og Nøvling
sogne, men angiveligt fordi stedet for mange år siden blev drevet af
en husmand med en mobil fiskehandel som bierhverv.
Poul Sørensen (1912-1991) overtog forpagtningen af Fiskerhuset og
dets tilliggende hedelod i januar 1939, og boede der med sin familie
i 33 år. Han drev landbrug, og i 1951 blev han tillige ansat som kommunal opsynsmand i området. Efterhånden som Parkforvaltningen
ansatte flere skovfolk, fungerede Sørensen som formand, i øvrigt ofte
i tæt samarbejde med Kristian Svenningsen, der bestred den tilsvarende stilling i kommunens skovområde ved Poulstrup Sø.
Da Poul Sørensen lod sig pensionere i 1972, flyttede han med sin
kone til Gistrup, hvorpå gartner ved Parkforvaltningen Hans Rishøj
overtog arbejdet og tjenesteboligen, som i mellemtiden havde fået
små halvrunde kviste i begge sider af et nyt stråtag, og var kommet
til at hedde Lundby Hedehus.
Rishøj fratrådte i 1992 på grund af sygdom. Familien købte hus ved
Lundby Mose, hvor han døde kort efter. Det gamle hedehus blev i
vinteren 1992-93 gennengribende renoveret for at huse Parkforvalt-

ningens naturskole, som flyttedes dertil fra Poulstrup Sø.
Fra l. januar 1993 gælder en samarbejdsaftale mellem Parkforvaltningen og Aalborg Biavlerforening vedrørende en skolebigård til
demonstrationsbrug. Foreningen kom til at råde over en del af haven
til bistader samt et nyopført udhus ved Lundby Hedehus, der har
adressen Hadsundvej 420, 9260 Gistrup.

Alsbjerghuset
Bedst kendt er nok Alsbjerghuset, som er let synligt fra landevejen.
Mange malere og fotografer har gennem tiden følt sig fristet til at forevigede det idylliske motiv i bunden af den snævre kløft Alsbjerg Kilde.
Det lille bondehus har et gulvareal på ca. 35 m 2 , og lofthøjden er
nu lidt under 2 meter. Huset fremtræder som et 'godt' eksempel på
de sparsomme pladsforhold mange landarbejderfamilier måtte klare
sig med. Til sammenligning kan det nævnes, at pladsen i hver af
arbejderboligerne, som i 1891 opførtes ved cementfabrikken i Rørdal, var endnu mindre, nemlig ca. 32 m2 .
Til gengæld slap industriarbejderfamilien for at leve under samme
tag som geden.
Børge Olsens far var tækkemand, og den sidste, der forpagtede
Alsbjerghuset og den smule jord det omgives af.
Børge voksede op i huset sammen med tre søskende og forældrene, som inden han blev født havde mistet fem børn på grund af
tuberkulose og meningitis. "Men hvad - siger han - det var jo meget
almindeligt dengang. Det j011ælles, at der tidligere havde boet et
svensk par med 11 bøm, som næsten alle døde af tuberkulose".
Da familien Olsen flyttede ind i 1943 var kilden lige uden for huset
næsten udtørret. For ikke hver dag, at skulle hente vand til folk og
fæ i bækken nede ved landevejen, gravede de en brønd, hvor kilden havde været. Og i kun 2-3 brøndringes dybde var der stadig vand
i rigelige mængder.
Tækkemandens kone døde i 1949, og han flyttede selv til et plejehjem i 1951. Siden forfaldt huset. Men i sommeren 1965 renoverede
skovfolkene det. Gulvet blev gravet op og erstattet af mursten. Det
fugtige gulv fortidens husmandsfamilier havde levet med, bestod af
små toppede brosten, som man kan se dem i de ældgamle huse på
frilandsmuseet i Hjerl Hede.
Der blev gravet en rende uden om huset, hvori den gamle stenbro
kom til at fungere som dræn.
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Hele tagkonstruktionen blev udskiftet før der lagdes nyt stråtag. Og
det var ved den lejlighed taget fik den lille halvrunde kvist. Den pynter og understreger husets idylliske præg, som der ikke synes at være
meget belæg for i dets historie.
Folk på egnen husker i øvrigt dengang Alsbjerg Kilde bød på store mængder af blåbær, sortbær og tyttebær. De spiste af bærrene, når
de kom tilfældigt forbi, men børnene blev ofte sendt til kløften for at
plukke bær til husholdningen. Selv i syltet tilstand var de et nødvendigt vitamintilskud.
Stednavnet Alsbjerg Kilde er siden blevet hæftet på en stadig vældende kilde ved Alsbjergets vestside.

Motorløb
Sportsmotorklubben Aalborg var i 1933 kommet i økonomisk uføre
med sine arrangementer i Vesterkæret Men under navnet Aalborg
Motorklub var den arrangør af Jysk Motorunions sommerstævne i
1935, som dette år fandt sted som de første motorløb i Lundby Bakker.

Spor efter motorcykel-løb på sydsiden af Alsbjerget, ca. 1935.
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Der kørtes bakkeløb, hvor mototcyklisterne en ad gangen tog tilløb på engen syd for Alsbjerget, for efter et larmende og støvende ridt
gennem lyngen, at nå målet på en bakkekam i den kortest mulige tid.
1930'erne ud tiltrak de årlige motorløb deltagere fra hele landet.
Publikum fra omegnen - især fra Aalborg - mødte talstærkt op, for at
opleve spændingen. Lokalpatriotismen trivedes når det var den landskendte aalborgenser N.O. Jensens tur. Han omtales af ældre mennesker med samme respekt og beundring, som tildeles nutidens sportsstjerner. Og på baggmnd af sin sport og popularitet gmndlagde N.O.
Jensen sin forretning med motorcykler i Aalborg, som i dag er Mazdaforhandler og A/S.
Tilskuere og motorkørere forsynede sig i Kl"atmandens teltboder
med kaffe, kager, sodavand, is, m.m., og husmandsfamilierne passede på en masse cykler formedelst 25 øre pr. styr.
Mon ikke benziruationeringen, som fik virkning straks efter 2. verdenskrigs udbrud l. september 1939, var årsag til, at den årlige begivenhed ophøtte? I hvert fald gik der omkring 15 år inden Nimbusklubben arrangerede bakkeløb i Lundby Bakker. Denne gang
foregik det på sydsiden af Risbjerg. I 1956 overtog Aalborg Motorklub
banen og udvidede den til en motor cross-bane.
Da Aalborg Politi i 1961 fik anvist pladsen ved motorbanen til hundetræning, var motorentusiasternes støjende aktivitet blevet flyttet til
en grusgrav ved Dall.
I årene derefter tegnede motor eross-banens mønster sig tydeligt
på den sydvendte bakkeside. Den kunne ses på lang afstand, når
man kom ad landevejen. Men efterhånden forsvandt arrene, dels ved
menneskelig indsats, og dels ved naturens egen genskabningsevne.
Skovfolkene lagde tonsvis af græstøtv i sporene inden de plantede
nye træer og buske.
Politihundene og deres betjente flyttede i 1970 over til det sted i
Lundby Krat, hvor traktørstedet havde været. Her kan hunde og hundeførere søge ly i deres store skurvogn ved siden af den tilbagestående lade- og staldbygning.

Lundby rasteplads
Mens der stadig blev drevet beværtning i Lundby Krat havde Kratmanden et lille gult ishus stående ude ved landevejens østside - et
stykke syd for Stavnsbåndsstenen. Her gled der på de store besøgsdage mange is og meget slik ud ad lemmen, og da huset var uden

111

elektricitet, måtte der jævnligt hentes ny forsyning i en lille "kølevogn", som blev trukket op gennem skoven fra Krathuset
Efter traktørstedets lukning i 1959 forfaldt også ishuset. Og en
skønne dag væltede nogle uvorne unger det rådne hus, hvorpå
resterne fjernedes ved almindelig oprydning.
Allerede i 1960 havde det fået en afløser ved indkørslen til rastepladsen vest for landevejen. Det var Aalborg Andelsmejeri på Østerbro, der så muligheden for fmtsat at betjene de vejfarende og skovgæsterne med AMA-NOVA IS. Mejeriet lejede grunden af kommunen,
rejste en ishytte og bortforpagtede forretningen med egne produkter,
indtil virksomheden blev nedlagt i 1970. Siden solgtes der Eventyr Is
fra hytten, idet isproduktionen fortsattes under dette navn.
Uden offentlig el-forsyning skaffede man sig strøm fra en benzindrevet generator, og først midt i 1960'erne blev der lagt elektricitet
derud. Herefter skulle der gå mere end l O år inden, der blev lagt
vand ind, hvilket blandt andet betød, at sortimentet udvidedes med
varme pølser.
I foråret 1996 forsvandt ishytten. Parkforvaltningen ønskede den af hensyn til bl.a. landskabet - udskiftet med en tidssvarende bygning.
En sådan opførtes af Polar Is og slagteriet Danish Crown i fællesskab.
Pladsen, hvor der desuden er opstillet faste borde og bænke,
installeret vandhaner og hvor man kan parkere bilen, mens man
nyder en travetur i naturen, kaldtes tidligere Markedspladsen. Baggrunden for navnet er de lokale dyrskuer, som i sidste halvdel af
1930'erne blev flyttet dertil, fordi dyrskuepladsen ved Gistrup Kro
blev for trang. Men da Aalborg Amts Landboforening i 1940 købte
Skalborggaard og henlagde dens årlige dyrskuer til den store dyrskueplads i Skalborg, ophørte mange mindre dyrskuer - også det i
Lundby Bakker.
Grundlovsmøderne, der tidligere formede sig som folkefester med
dertil hørende gøgl, boder, musik o.s.v., fandt indtill951 sted på festpladsen i bøgeskoven. Men med en øget tilstrømning af deltagere,
blev den årlige begivenhed henlagt til Markedspladsen, som så af de
yngre generationer er blevet kaldt Festpladsen. Nutidens officielle
navn er dog Lundby Rasteplads.
Hvert år bidrog Parkforvaltningen gratis til arrangementet med
opstilling af flagalle, talerstol, bænke etc. Men i 1960'erne svigtede tilstrømningen imidlertid i en sådan grad, at der kom til at gå en årrække uden grundlovsmøder i bakkerne. Den seneste række møder på
stedet afholdtes fra 1979 til 1993.
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Sæderup Skov
I 1962 blev Aalborg købstad en skov rigere. Kommunen overtog dette år 25 ha idyllisk natur sydvest for dens oprindelige område i Lundby Bakker. Handelen blev indgået med gårdejer Ejner Madsen i
Sæderup.
Da Madsen i sin tid overtog Nørgaard i Sæderup, lå de 25 ha som
sandede lyngklædte bakker, det ikke kunne betale sig at dyrke. I
besættelsesårene allierede han sig derfor med Hedeselskabet, hvorpå der blev plantet gran og fyr i området. Samtidig blev der lyst
fredskovspligt over det, hvilket betød, at jorden ikke måtte udstykkes eller bebygges. Købesummen på 67.500 kroner kontant synes
således bestemt af, at der ikke var tale om et potentielt sommerhusområde.
I årene frem til kommunens overtagelse voksede træerne med forskellig hastighed, idet jordbundens bonitet - ligesom i resten af bakkekæden - varierer mellem al, grus og sand samt en smule muld i
slugterne. Madsen plantede på et tidspunkt enkelte løvtræer, men de
fleste af dem, der siden er kommet til, er selvsåede.
Nørskov- kaldte gårdejeren sit tilplantede ormåde, der lå som en
isoleret idyl et godt stykke fra alfa1vej. I selve skoven fandtes der kun
en enkelt smal vej, og det eneste menneske, som færdedes der jævnligt, var et cyklende postbud.
Dyrelivet udfoldede sig i den uforstyrrede skov. Med tiden kom
der fasaner, agerhøns, harer og ræve, og ikke sjældent sås en flok
rådyr græssende på Nørgaards marker op til skovbrynet.
Da Ejner Madsen modtog henvendelse fra Aalborg kommune, som
ønskede at købe Nørskov, slog han til ud fra den betragtning, at han
gerne så den frodige skov blive udlagt som grønt område, og dermed vedligeholdt af kyndige. Den blev senere omdøbt til Sæderup
Skov.
En smal strimmel jord mellem kommunens del af Lundby Bakker
og dens nyerhvervede skov tilhørte imidlertid et konsortium af jagtinteresserede. Kommunen kom dog snart i besiddelse af strimlen,
således at Sæderup Skov blev sammenhængende med resten af Aalborg købstads ejendom.

Andersen-Lundby
Udover Stavnsbåndsstenen, som allerede er nævnt, møder man på
vandreture ad stier og skovveje nogle andre mindesten af granit. Tæt
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ved skellet til sommerhusene i Pollendalen står en sådan, hvis
inskription røber lidt af begrundelsen for dens rejsning:
MALERF.N PROFESSOR
ANDERSEN-LUNDBY
PAA DETIE STED STOD HUSET
HVORI HAN OPVOKSEDE
HAN FØDTES I LUNDBY
16. DECEMBER 1841
SKØNT DU FJERNT
1< M

HJtMUG STKAJ\JD

NAAED' ÆRENS TINDE
ET TAKNEMLIG FÆDRELAND
FREDER HER DIT MINDE
En bronzemedaljon over teksten gengiver den ærværdige kunstmalers portræt. Han blev, som der står, født i Lundby og døbt Anders
Andersen. Hans far forpagtede i begyndelsen af 1840' erne en fattig
hedelod her mellem bakkerne.
Drengens barndom formede sig som andre fattige børns. Så snart
han var stor nok til at vogte kvæg, kom han ud at tjene. Ingen fandt
dengang anledning til at tro, at hans liv skulle forme sig anderledes
end andre fattige hjorddrenges.
Ganske vist havde Anders det med at tegne, men det blev nærmest
betragtet som skarnsstreger. Det hedder sig, at gårdmændene i Lundby opfattede hans kreativitet som "smøremani", og bankede ham fordi han malede på deres porte. Engang skal han have drevet det så
vidt, at han malede en hvid ko broget. Men dette til trods, måtte de
samme gårdmænd medgive ham, at hans arbejde i landbruget var
upåklageligt.
Som syttenårig kom bondeknøsen til at tjene som staldkarl hos en
købmand i Aalborg. Lysten til at tegne var intakt, og engang malede
han et portræt af sin principal og gav ham det i fødselsdagsgave.
Maleriet blev fremvist på festdagen, hvor der var kunstkyndige blandt
gæsterne, og ved den lejlighed blev Anders Andersen "opdaget".
Kunstkendere i Aalborg forsynede ham med penge, så han i 1861
kunne rejse til København for der at uddanne sig til maler. Det skulle imidlertid vise sig vanskeligt for en ung mand uden akademisk
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baggrund, at slå sig igennem i hovedstaden. I 1864 lykkedes det ham
dog at få lov at udstille på Charlottenborg. Men alligevel så han ingen
fremtid for sit arbejde herhjemme.
Han var på en rejse faldet for kunstnermiljøet i Mi.inchen, hvor han
bosatte sig i 1876. Her fik han hurtigt succes med sine billeder af vinterlandskaber. Et speciale, som han havde dyrket siden 1870, og som
han holdt fast ved resten af livet. Han udviklede vintermaleriet til en
vittuositet, som gjorde ham berømt.
I Mi.inchen blev Andersen-Lundby professor ved akademiet, og
nød den største anseelse blandt byens mange kunstnere. Hans billeder gjorde ham til en velstående mand, og da det rygtedes, at han på
sine gamle dage måtte lade penslen ligge på grund af et svækket syn,
steg hans billeder stærkt i pris over hele Tyskland. Længe inden nemlig i 1891 - købte vort hjemlige museum på Algade et enkelt af
Andersen-Lundbys malerier. Det hedder "Vintermorgen - motiv ved
Starnberger See, Murrehen 1885", og det opbevares i dag på Nordjyllands Kunstmuseum.
Kun et par gange, siden han slog sig ned i Mtinchen, aflagde han
besøg i Danmark. Foruden med en søsterdatter, stod han i brevveksling med enkelte andre på sin barndomsegn. En af disse, tandlæge
Harald Schmidt i Aalborg, der var bror til ejerne af Lundbygaard,
under hvilken kunstnerens far var fæstehusmand, rejste i december
1920 mindestenen for ungdomsvennen. Pottrætrelieffet på stenen
udførtes af billedhugger Villefrance i Aalborg.
Barndomshjemmet var et par år forinden sunket i grus, og over ruinen blev der opkastet en lille jordhøj, som bærer mindestenen. Man
kan let overse den mandshøje sten, da den står lidt afsides og med
tiden har antaget skovens farve.
Kunstprofessor Andersen-Lundby var gift, men døde barnløs i
Mlinchen den 4. januar 1923.

Flyverstenen
Den 6. maj 1944 klokken 19.10 angreb tre engelske Mustang III-jagere Aalborg Lufthavn, hvor de anrettede skade på tyske krigsfly på jorden, for efterfølgende at tilføje besættelsesmagten lignende ødelæggelser på flyvepladsen i RørdaL
Da formationen samledes efter angrebet, fik to af piloterne øje på
fire tyske jagere på vej imod dem fra syd. De råbte begge over radioen "b1yd af - banditter/" Flying Officer Germain, som lå bagest,
trak op for sent. Tyskerne fik ram på ham i ca. 300 meters højde,
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hvorpå hans maskine gik i et lodret spind mod jorden. Hans to kolleger kom et par minutter efter ud under de frelsende skyer. De tyske
jagere var borte. De så kun Germains brændende maskine midt i
høgeskoven i Lundby Krat. Eric Lionel Germain mistede livet ved
styrtet, og blev begravet på kirkegården i Frederikshavn den 17. maj.
I øvrigt samme dag, hvor Royal Air Force igen rettede storstilede
angreb på begge flyvepladser ved Aalborg.
Flere af egnens beboere var vidne til den dramatiske episode, der
fandt sted ved højlys dag.
Anthon Bonderup, som også den gang boede i Gistrup, fo1tæller:

"En kammerat og jeg sprang på vore cykle1~ da vi så hvor den
engeiske jager styrteae nea, og vi var ae første på stedet. Vi
kunne bare ikke komme i nærheden af
vraget,
fordi det
brændte; og pludselig måtte vi springe for livet, da mnmunitionen begyndte at eksplodere ... "
Robert Rasmussen var den lørdag på besøg hos sine forældre, som
drev det lille husmandssted ved egen. Det lå kun 200 meter fra nedstyrtningsstedet, og han husker:

"Vi hØ11e flyvernes motorstøj og et brag. Noget efter blev der et
voldsomt skyderi i skoven. Alle i familien val' skrækslagne og
gemte sig i et af husets mørke rum. Da vi langt om længe
vovede os ud for at se, hvad der var sket, var der alle1'ede mange
ji-a Gistrup på ulykkesstedet".
Efterhånden dukkede tyskerne op og satte vagt ved vraget. Og den
pilot, der med sin Foke Wulf 109-jager havde skudt Germain ned,
ankom senere på aftenen for at betragte sit værk. Han landede på
Lundbygaards mark i et lille en-motors observationsfly af typen Fiesler Storck.
Noget af Mustang-jagerens cockpit faldt ned på Alsbjerget, og Poul
Sørensen, som boede i Lundby Hedehus, fandt et vragstykke på •;, x
1
/ , meter i sin have. Det befinder sig nu i samlingen af krigstidseffekter på Filstedvejens skole.
Efter befrielsen samledes der ind til en mindesten over den engelske
pilot. Den blev i 1946 rejst nogle få meter fra det hul Mustang-jageren
lavede i skovbunden. Foruden stenen er dette hul samt svære skader i
et bøgetræs bark stadig en synlig påmindelse om krigens alvor.
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Flyverstenen, Lundby Krat. Fotograf Iqeld Djernø, 1996.

På stenen står der:

MINDE OVER ENGELSK FLYVER
E. L. GERMAIN
NEDSKUDT AF TYSKERNE 6. MAJ 1944
HANS INDSATS FOR FRIHED OG RET GJALT
OGSAA DANMARK
REJST AF EGNENS BEBOERE.

Det lykkedes lærer Svendsen i Vaarst, der havde stået i spidsen for
mindestenens rejsning, at få kontakt med den forulykkede pilots far,
som to gange besøgte mindet over den unge flyver.
Da Poul Sørensen i 1951 blev ansat som kommunal opsynsmand,
bad lærer Svendsen ham indhente Parkforvaltningens tilladelse til at
foretage en beplantning omkring stenen. Den fik han, og det blev
hans opgave at pleje beplantningen så længe han var ansat ved kommunen.
I taknemmelighed over den lokale medleven sendte Germain senior nogle fotografier af piloten, som nu opbevares i Lokalhistorisk
arkiv i Nøvling. Og den nævnte beplantning findes stadig.

Andre "mindesten"
Rundt om i både bakkerne og krattet bemærker man nogle granitsten
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med såvel billeder som inskriptioner. Stenene har nok altid været der,
men i løbet af 1980'erne satte gårdejer Poul Anker Nørgaard (19191994) sit præg på dem. Den kreative landmand fra Lillevorde udså sig
en egnet sten, hvorpå han bearbejdede den på stedet - i øvrigt i forståelse med kommunens opsynsmand Hans Rishøj.
Stenhuggeren afslører med sin hobby et stilfærdigt lune. Eksempelvis møder motionsløberne en direkte opfordring, når de trætte og
svedige kommer til en sten, der ligger lige øst for fodgængertunnelen, hvorpå der står "Blyw ve". Og ved vejen, som går forbi politiets
hundetræningsbane står der på en sten- meget apropos CAVE CANEM, som oversat fra latin betyder: "Pas på hunden".

Mønifund
I oktober 1980 skete der et bemærkelsesværdigt skattefund i jorden
mellem de store træer på bakken tæt ved Krathusets tomt. Det var
Laurits Møller fra Aalborg, der med sin metaldetektor afsøgte stedet
for metalgenstande, tabte mønter, smykker etc., hvilket ofte giver
resultat på steder, hvor der har været handlet eller festet.
Hobbymanden fandt nogle få mønter, som han med det samme var
klar over, hørte til i en helt anden tidsalder, end dem han forventede
at støde på. Han dækkede derfor omhyggeligt fundstedet til, og kontaktede Aalborg Historiske Museum, hvis medarbejdere besigtigede
stedet endnu samme dag. Og det var virkelig noget særligt detektoren havde registreret.
I de følgende dage undersøgte museet fundstedet, og resultatet
blev mange flere mønter, nogle få smykkefragmenter af guld og sølv
samt 30 små sølvbarrer på hver godt 20 gram. Størstedelen af de
omkring 100 danske mønter er slået i Randers under Erik Ejegod, der
regerede 1095-1103, og heraf synes de fleste at være ubrugte, og således lette at datere. Sammen med fundets mange norske, tyske og
engelske mønter fastslog ekspe1terne, at skatten må være nedgravet
omkring år 1100 eller i de nærmeste år derefter.
Det var en urolig periode i Danmarkshistorien, hvor navnet på den
regerende konge skiftede hurtigt. Og Lundby-skattens i alt ca. 250
mønter har bibragt nutiden megen ny viden om den handel, der foregik i Nord- og Midtjylland for 900 år siden. Blandt andet fik man fastslået, at Randers dengang havde væsentlig større betydning som handelsby, end man hidtil havde troet.
Det er sandsynligvis en handelsmand, som har været bange for
datidens røverbander i skovene omkring Lundby. Han har så skjult
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sin rørlige formue, og åbenbart ikke haft mulighed for at hente den
igen. Ligesom man ikke kan vide noget nærmere om den formuende
persons betrængte situation, så er den værdi, skatten repræsenterede
på nedgravningslidspunktet også uvis.
Skattens værdi i 1980 var der bestemt heller ikke enighed om. Skattejægeren og Nationalmuseet så ganske forskelligt på, hvad findelønnen skulle beløbe sig til. Finderens krav på 1,2 millioner kroner fik
opbakning af blandt andre Dansk Møntsamler Union, hvor man mente, at beløbet svarede til mønternes anslåede markedsværdi. Imidlertid var der ikke tænkt på møntsamlere, da loven om danefægodtgørelse blev vedtaget. Heri bliver der udelukkende lagt vægt på fundets metalværdi plus en mindre dusør til finderen.
Striden fik en lang vej gennem retssystemet, inden Højesteret den
22. januar 1991 afgjorde, at en dybt skuffet Laurits Møller måtte nøjes
med en godtgørelse på 20.000 kroner.

Stadig et velbesøgt åndehul
Efter fjernsynets udbredelse og den enkelte families mulighed for at
tage på udflugt i egen befordring, nåede vi frem til en sarnfundsmodel, hvor der ikke er slet så meget at være fælles om som tidligere.
Men da landsbyerne omkring storbyen fra 1950'erne og frem blev
stærkt udbygget med parcelhuskvarterer, foretrak mange af udflytterne at slå sig ned i Gistup på grund af dens beliggenhed nær det
rekreative område.
Og, hvis der ses b01t fra højsommeren, så tiltrækker Lundby Bakker og Krattet - som ikke er noget krat, men en rigtig smuk skov stadig en mængde mennesker. Her kan man vandre i skovensomheden på eller udenfor de afmærkede ruter. Der er plads nok til at være
uforstyrret på, og der er rastepladsen og andre steder, hvor folk sætter hinanden stævne, når besøget skal være af mere social karakter.
For blot at nævne nogle enkelte af de mange eksempler på såvel
privat som kommunalt initiativ, kan det oplyses, at Lundbyløbet med
start og mål på rastepladsen - arrangeret af motionsafdelingen i Aalborg Atletik - siden 1977 har været en fast tradition.
Og, at Gistrupspillemændene omkring 1980 indledte endnu en tradition. De gæve musikanter underholder l. Pinsedag folk fra nær og
fjern på rastepladsen. De fremmødte medbringer mad og - vist nok
navnlig drikke, og hygger sig gevaldigt dagen igennem.
Ligeledes har den primitive overnatningsplads, som Parkforvaltningens folk anlagde i 1989, vundet en mægtig popularitet. Den findes i
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den østlige del af Lundby Krat, hvor der er opført fem åbne bjælkehytter - såkaldte shelters - omkring en bålplads. Pladsen, der ligger
frit, er et glimrende udgangspunkt for naturoplevelser døgnet rundt når temperaturen ellers er til det.

Lundby Krat og Bakker
Kilder:
Glimt af Bethelkirkens baptistmenigheds historie. 1840-1990.
"Baptistsagen i Aalborg i 1840'erne" af F. Elle Jensen,
HIM & I\JÆR 1953.
"Skitser fra Øst-Himmerland" af P. Frederiksen Gistrup 1906.
"Aalborg er blevet en skov rigere" Artikel i Aalborg Stiftstidende
27. juni 1962.
"Lundby Krat" Kronik af Richard Larsen i Aalborg Stiftstidende
18. sept. 1977.
LKB-Gistrup, 50 års jubilæumsskrift 1991
Utrykte kilder og udklip i Park- og Naturforvaltningens arkiv.
- Om E.L. Germain:
"Vestallierede luftangreb i Danmark under 2. verdenskrig." s. 539
Af Henrik Skov Kristensen, Claus Kofoed og Frank Weber 1988.
"Faldne allierede flyvere 1939-1945." s.101
Af Anders Bjørnvad 1978.
-Om Andersen-Lundby:
Artikel af cand. mag. Sigurd Muller i "Nyere Dansk Malerkunst" 1882.
"Verden og vi" 12. december 1920. (Tidsskrift)
Aalborg Venstreblad 21. september 1919 og 8. januar 1923.
- Om møntfundet
"Lundby Krat fundet" af museumsinspektør Jan Kock 23.6. 1987
Aalborg Stiftstidene. Debatten fra oktober 1980 til januar 1991.
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Litteratur om Himmerland og
Kjær Herred 1998-1999
Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek.
F01tegnelsen 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.
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Meddelelser fra
styrelse og redaktion
Generalforsamlingen holdtes på Mosskovpavillonen ved Store Økssø,
lørdag 21. august.
Formanden nævnte i sin beretning, at efter sidste generalforsamling
havde styrelsen konstitueret sig 16. september 1998 med Ove Paulsen som formand, Eva Auken som næstformand/sekretær og Birte
Friis som kasserer. Redaktionsudvalg: Eva Auken, Birte Friis, Ketty
Johansson, Ove Paulsen og Jens Topholm Turudvalg: Bent Klitgaard
Jacobsen, Søren Beukel Bak, Bent Olsen og Ove Paulsen. Ad hocudvalg: Birte Friis, Bent Olsen og Ove Paulsen. Et særligt IT-udvalg
består af ad hoc-udvalget og Jens Topholm
Arbejdet på at oprette et realregister over samtlige årgange af årbogen som en database, der kan ajourføres løbende indgår nu i et overordnet IT-projekt. Når det er praktisk muligt oprettes totalregister til
årbogen som søgebase under egen website, der indgår i Aalborg
Stadsarkivs hjemmeside.
Formanden omtalte kort 1999-årbogen. Redaktionsudvalget vil stadig tilstræbe årbogen færdig til udsendelse ca. 15. november. Denne
gang ved at redaktionsudvalgets medlemmer skiftes til at være redaktør et år ad gangen med mandat til direkte forhandlinger med tlykkeriet.
ERLA offset i Svenstrup har iflg. beslutning på styrelsesmøde 3.
november 1998 overtaget trykningen af medlemskmt og konvolutter.
På samme møde blev det besluttet at udlægge overskudslagre af
Nyhedsbrev på Btyggergården i Nørresundby, Sydhimmerlands Museum, Aalborg Stadsarkiv, museet i Aars og Lokalhistorisk Arkiv i
Brønderslev. Aalborg Historiske Museum forsyner sig selv i fm·bindelse med udsendelserne.
Stigende omkostninger, især portoudgifter, førte til, at styrelsen på
sit møde 6. maj 1999 forhøjede kontingent inkl. forsendelse af årbogen fra 125,- kr. til 135,- kr. Udgifterne til ttykning af årbog, medlemskort og konvolutter var allerede væsentligt nedbragt. Nedgang i
driftstilskud søgtes opvejet ved at søge tilskud til særlige projekter,
f. eks. IT-projektet.
Medlemstallet var stabilt omkring 610.
Det nye billetsystem, hvorefter billetter til sensommerturen kan for139

udbestilles ved tilmelding til kassereren og måltider er indregnet i turprisen har været en succes. Men også aftenturene i maj-juni blev både
vellykkede og havde større deltagelse end sædvanligt. Det drejede sig
om byvandring i Nørresundby 26. maj ledet af Ketty Johansson og tur
til Buderupholm 9. juni med rundvisning ved kgl. bygningsinspektør
Hans Dall og fodtur til blomstrende fruesko. Deltagertallet blev stort
trods koldt og vådt vejr. Deltagertallet i den aktuelle sensommertur
var det højeste siden 1995.
Historisk Samfund havde atter i årets løb været medarrangør af en
række velbesøgte torsdagsforedrag.
Formanden takkede kommuner, pengeinstitutter og andre for en
betydelig støtte til Historisk Samfunds virksomhed, men undlod ikke
at nævne medlemskontingentets betydning.
1998-regnskabet blev fremlagt, gennemgået og godkendt.
På valg til styrelsen var Thorkild Nielsen, Bent Olsen og Jens Topholm, der alle blev genvalgt. De to revisorer Finn Øst Andersson og
Ellen Marie Jensen blev ligeledes genvalgt.
Styrelsen har siden på sit møde 14. september konstitueret sig som
nedenfor.
Redaktionsudvalget til nærværende årbog bestod af Eva Auken,
Birte Friis, Ketty Johansson, Ove Paulsen og Jens Topholm. Ove Paulsen var årgangens redaktør.

Historisk Samfunds styrelse:
Ove Paulsen, Storvorde, formand.
Ketty Johansson, Nørresundby, næstformand og sekretær.
Birte Friis, Klejtrup, kasserer.
Eva Auken, Trængstrup.
Søren Beukel Bak, Nørresundby.
Bent Klitgaard Jacobsen, Tylstrup.
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:
Bent Klitgaard Jacobsen
Anne-Marie Møller Knudsen
Bent Olsen
Ove Paulsen
Ad hoc-udvalg:
Birte Friis
Bent Olsen
Ove Paulsen
IT-udvalg:
Birte Friis
Thorkild Nielsen
Ove Paulsen
Jens Topholm
Formand:
Ove Paulsen, Tofthøjvej 37, 9280 Storvorde. Tlf.: 98 31 84 70.
E-mail: ovepaulsen@mobilixnet.dk.
Kasserer:
Birte Friis, Viborgvej 20 A, Klejtrup, 9500 Hobro. Tlf.: 98 54 69 70.
E-mail: Vitus@post9.tele.dk.
Næstformand og sekretær:
Ketty Johansson, Bqggergaarden, Gl. Østergade 8,
9400 Nørresundby. Tlf.: 98 17 47 55
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Resultatsopgørelse for 1998

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

73.375,00
7.500,00
1.000,00
500,00
500,00
1.500,00
200,00

3.802 50
5 1.07

Salg af ældre årbøger
Renteindtægter

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

ll. _QQ 00

88,948.5 7
72.001,50
11 .879,00
6.700,00

3. 68,00

2.932,00
5.296,58
6.000,00
~

Udgifter i alt

98.50Z'i8

Årets underskud

- 2.'i5.2,01
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Status pr. 31. december 1998

8.926,06
483,75
39.797,09
10.000.00

Indestående på bankkonto
Udstedt ikke indløst check
Indestående på girokonto
Beholdning af årbøger

58.239.40

Aktiver i alt

Formue pr. l. januar 1998
Årets underskud

6 .79 ' l
9.)'59.0 l

Passiver i alt

59.239.40

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 12 apri/1999
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 loka lhistoriske
samfunds årbøger bringer den artikler,
der belyser egnens historie, meddeler
oplysninger om egnens historiske steder og indeholeler fyldige o ve rsigter
over litteratur om Himmerland og
Kjær Herred.
En anden betydningsfuld opga,~e
består i at arrangere historiske ekskursioner og lade afholde historiske og
kulturelle foredrag. Endvidere har
vort selskab med mellem rum udgivet
selvstændige skrifter. I 1968 således
"Aalborg Binclings,~ærk" af elocent
Hans Henrik Engqvist. I 1970 ·>Aalborg
malere i 500 ål'<< af konservator Sylvest
Grantzau. I 1978 udsendtes "v or Frue
Kirke i Aalborg" af overlærer Svend B.
Olesen.
Det Kongelige Landhusholdningsselskabs Beskrivelse af Aalborg Amt, udgivet i 1832 ved C. Christensen genoptryktes i 1979.
I anledning af Historisk Samfunds 75
års jubilæ um i 1987 udsendtes i fotografisk genopt1yk "farstrup og Axelsans Dagbøger fra det 16., 17. og 18.
Aarhundrede", udgivet i Aalborg , ·ed
Ignatius Eecher i 1813.
I samarbejde med Aalborg Historiske
Museum og med Landsforeningen
Danske Folkedansere har vort sels kab
i 1992 udgivet "Landlige tekstiler fra
l-limmp•·hnn no KiPr HPtTPd"
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