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Hals Skanse
Stykker af historien 1625-2001

Af Henrik Gjøde Nielsen
Hals by og Hals Skanse
Hals ligger ved den østlige indsejling til Limfjorden, i det sydøstlige
hjørne af Vendsyssel. Allerede ved geografisk beliggenhed et markant
punkt. De forsvars- og besejlingsmæssige forhold, og ikke mindst de
bestræbelser og institutioner disse affødte, har gennem tiden været
helt afgørende for Hals bys udvikling, har givet byen dens særlige
betydning og dens særlige historiske og topografiske profil.
Kom man til Hals over land, fra vest eller nord, satte fjord og hav
en stopper for videre værd. Kom man til Hals fra Kattegat, så var det
her man fik landkending og også typisk gik i land; fund på havbund
og holme ved Limfjordens munding antyder, at der allerede i vikingetiden har været en naturhavn her. Og kom man sejlende til Hals fra
vest i Limfjorden, så var stedet sidste stop inden man satte ud på Kattegat. Den eneste søvej ud og ind i Limfjorden var ved Hals; først med
dannelsen af Thyborøn Kanal gennem Agger Tange ved en stormflod
i 1862 åbnedes definitivt den vestlige munding. En så markant position tiltrækker sig opmærksomhed og begivenheder, på godt og ondt.
Fiskeri, søfart og tuskhandel gav liv i fredstid, og i krigstid var stedet
selvskrevet til at spille en rolle. Ifølge de islandske sagaer tørnede danske og norske sammen i det første, kendte slag ved Hals omkring år
970, og da danske stormænd drog ud for at deltage i det tredje korstog, samledes korsfarerflåden ved Hals i 1191. Op igennem middelalderen prøver man til stadighed at begrænse handel og aktiviteter på
stedet, der ikke er købstad, men hvor der ikke desto mindre finder en
livlig vareudveksling sted. Byens kirke vidner ved sin størrelse om, at
vi her ikke er i en almindelig lands- eller kystby. Man vil mere, og med
tiden blev byen forlenet med væsner og institutioner der befolkedes
af mænd, der havde set verden, og bragte købstadsborgerskabets
vaner med til den lille by, der ud over dens særlige historiske og topografiske profil også fik en særlig social profil. Der skabtes klasser
og sociale skel, som man ellers ikke finder i byer af tilsvarende størrelse, og skønt indkomsten ikke altid stod mål med standen, så fastholdt
man den sidste ved købstadsborgerskabets løsning: Man foretrak en
god cigar og et godt glas portvin, fremfor fem halvgode af hver slags.
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Dampskibet "fris," der besejlede ruten Aalborg-København, passerer
Hals for udgående. I baggrunden til højre ses Hals Skanse. Samtlige
de viste bygninger i skansen er nu forsvundet. Tilbage er tøjhuset,
der på billedet er skjult bag "Søndre Kaserne." Billedet, der er litograferet af M. Schwindt og t1ykt ved Fuchs i Hamburg er uden år; men
må stamme fra begyndelsen af 1840-erne, d.v.s. i skansens sidste år
inden den endelige nedlæggelse, bl.a. jf de endnu eksisterende bygninger. Forlægget har efter alt at dømme været Rasmus Henrik
Kruses (1796-1877) gouache med samme motiv - der findes i original på Fur Museum men kan ses i fuld størrelse i farvetryk på Hals
Museum- fra ca. 1838. Bemærk i øvrigt splifflaget på skansen, hvilket er med til at indikere fæstningsværdig heden.
En helt central institution var byens garnison, som både bidrog til
befolkningsudviklingen i helt bogstavelig betydning i form af soldater og disse forplantning, planlagt eller uplanlagt, og som bidrog til
byens udvikling, eller til tider i det mindste imødegik stagnation.
Byens garnison var stationeret i Hals Skanse, der trak både penge og
krige til stedet. Skansen indgik i storslåede planer for byen og området. Hals Skanse er i dag en af Danmarks bedst bevarede enkeltskanser, om ikke den bedste. Ikke desto mindre fremstår såvel by
som skanse i forhold til planerne kun som torsoer. Ikke som følge af
tidens tand eller misrøgt, men fordi planerne aldrig blev ført ud i
livet. 11 Intentionerne var ellers gode nok og ikke mindst særdeles
omfattende. Det begyndte med den første befæstning.

Det indre af Hals Skanse, opført 1653-1654, med krudtkammeret fra
1676 og tøjhuset som muligvis stammer fra 1812, fotograferetfra
sydvolden, her på postkortfra ca. 1910. Den tætte beplantning er
kommet til efter nedlæggelsen af skansen som fæstning 1848, og er
siden atter blevet .fJernet.

Den første Hals Skanse- Tiden 1625-1629
I 1625 indledte Kong Christian IV krigen mod den tyske kejser. Kejserkrigen skulle komme til at strække sig over omtrent fire år, frem
til 1629. Blandt de indledende foranstaltninger til krigen foreslog
Rigsrådet på Herredagen i Kolding den 16. juni 1626 Christian IV at
bygge to tårne ved Hals, nemlig et på hver side af Limfjordens munding, således at såvel Aalborg som Limfjordslandet i det hele taget
kunne sikres mod angreb. Udgifterne tænkte man sig afholdt af lokalbefolkningen. Kongens svar på dette forslag var kort fortalt, at det
sikkert ville være en god ide, men at han ikke kendte stedet særligt
godt, ligesom han også syntes at forudse visse problemer med hensyn til at skaffe såvel materialer som økonomiske midler til byggeriet.
Desuden advarede Christian IV mod at bmge ukvalificeret arbejdskraft til at løse opgaven, og anførte endelig, at man ikke skulle påbegynde et større arbejde hvis man ikke kunne afslutte det. Men
eftersom kongen, der opholdt sig i sit hovedkvarter i Wolfenbtittel,
hvorfra hans svar indløb et par uger efter Rigsrådet havde formuleret
forslaget, ikke fandt ideen •>Wgaffnligdt att uerre," 2> satte han Rigsrådet
og den udvalgte Prins Christian, der fungerede som rigsforstander i
9

kongens fravær, til at se nærmere på sagen. Samtidig udbad Christian
IV sig et overslag over byggeomkostningerne, hvilket - anføtte han imidlertid ikke skulle sænke arbejdet. En vis betydning har Christian
IV således tillagt opførelsen af et fæstningsanlæg ved Hals. På det
næste møde i Rigsrådet, der blev afholdt i København i september
1626, pegede man igen på Hals som et godt sted at bygge et forsvarsanlæg, og hvis man ikke allerede på dette tidspunkt havde taget
fat på de indledende faser af byggeriet, så er der en del der tyder på,
at man gjorde det i efteråret 1626. Dette spørgsmål skal jeg vende tilbage til.
Under alle omstændigheder ved vi, at Christian IV led et katastrofalt nederlag ved Lutter am Barenberg den 17. august 1626, og at Jyllarld ulev Le:-:.aL af \Xi'alleuiciLeim; lrupper i efLeråreL 1627. Da de kejserlige tropper nåede Limfjorden ved Aalborg og efter et slag ved
Rørdal havde indtaget byen, sørgede Heinrich von Schlick, der var
general for den del af Wallensteins hær der erobrede Jylland, straks
for at beslaglægge og bemande alle de færgefartøjer man kunne få fat
på, hvorefter den fjendtlige styrke satte kursen mod Hals for at erobre
fæstningen der. Hals Skanses besætning på et par hundrede mand
blev hugget ned efter en kmt modstand, og fjenden indtog Hals by
og skanse.
Af denne beretning fremgår, at der var en skanse i Hals i efteråret
1627. Den har da været helt ny, og måske endog stået ufærdig ved
besættelsen. Man har hævdet, at det var de kejserlige tropper, der
anlagde den første Hals Skanse. 3> Alt taler imidlertid for, at der allerede var en skanse på stedet i efteråret 1627, for hvorfor skulle general von Schlick ellers som en af de første opgaver i Nordjylland sende en ekspedition afsted til Hals. Ganske vist ftygtede de kejserlige
tropper den danske flåde, der havde herredømmet til søs, og for at
imødegå danske angreb fra søsiden anlagde de kejserlige tropper
befæstninger flere steder i landet, bl.a. ved Sæby, Strandby, Voerså og
Fladstrand, d.v.s. Frederikshavn, men at skansen i Hals var der allerede ved von Schlicks erobring af byen, hvorfra de gamle ord om, at
Hals faldt for en slik stammer, bestyrkes af de kejserlige troppers hastværk og af antydninger i en række kendte kilder, og sidst men ikke
mindst af opdagelsen af en hidtil upåagtet kildegruppe.
Den del af von Schlicks hær, der besatte Vendsyssel, var under
kommando af oberstløjtnant Melchior von Hatzfeldt. Melchior von
Hatzfeldt efterlod sig et omfattende arkiv, der bl.a. består af ca. 850
dokumenter fra den periode, hvor von Hatzfeldt var i Vendsyssel,

lO

som von Schilck havde givet ham kommandoen over. De kejserlige
tropper skulle leve af landet, d.v.s. af de forsyninger de tog fra bønderne, men samtidig pålagde general von Schlick oberstløjtnant von
Hatzfeldt:
"... at være varsom og fare med Lempe overfor Vendelboerne, da det
var et baade kraftigt og pirreligt Folkefærd... (Hatzfeldts soldater)
skulde holde op med deres slette vaner, de maatte ikke længer plyndre Kirker, Avlsgaarde eller i Landsbyerne, maatte ikke voldtage Piger
og Koner... " 4)
Oberstløjtnant Melchior von Hatzfeldts omfattende arkiv indeholder
breve, rapporter, retsakter, sognemandtal o.s.v. Hovedparten af materialet er af militær karakter og dermed naturligvis primært af krigshistorisk interesse, men der findes også i dokumenterne oplysninger af
stor lokalhistorisk interesse, bl.a. i.f.m. Hals Skanse. ;J

-

l l

Skitse af Hals Skanse 162 7-1628 fra von Hatzfeldt-arkivet, venligst
stillet til rådighed af arkivar Flemming Nielsen, Aalborg Stadsarkiv,
her gengivet i rentegning ved Bjarne Jerup Høj, Hals Museum.
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Blandt de mange dokumenter findes en skitse over et fæstningsanlæg, tegnet med løs pen i et brev til Melchior von Hatzfeldt fra en
af dennes løjtnanter. Den pågældende løjtnant var fæstningspecialist
og rejste langs Vendsyssels østkyst for at igangsætte og overvåge opførelsen af befæstningsanlæg, der kunne forsvare kysten mod angreb
fra søen af den danske hær og flåde. Den omtalte skitse er imidle1tid
ikke udarbejdet i.f.m. et nyt anlæg, men løjtnantens forslag til forbedring af et allerede eksisterende skanseanlæg, nemlig Hals Skanse. 6)
Som nævnt er Hals Skanse efter alt at dømme blevet opført kort tid
før krigen, og var måske endnu ikke færdig ved besættelsen. Ikke
desto mindre er Hals Skanse af den fjendtlige hærledelse blevet opfattet som en stærk trussel i flanken ved besættelsen af Vendsyssel, og
efLerf10lgemle er :skan:sen naLurligL indgåer i de kejserlige uoppers forsøg på at sikre sig mod angreb fra søen med den kæde af forsvarsværker som blev anlagt langs Vendsyssels østkyst. I Hals havde man
ikke nødigt at anlægge et helt nyt forsvarsværk. Man kunne indskrænke sig til at forbedre og udbygge den allerede eksisterende Hals
Skanse. Hermed skulle myten om, at det var de kejserlige tropper der
anlagde den første skanse ved Hals være afkræftet.
Det er ikke meget, vi med sikkerhed kan sige om den første Hals
Skanses placering, udformning, besætning og bestykning. Nogle oplysninger lader sig dog udlede af kilderne.
Man har tidligere antaget, at denne første Hals Skanse skulle have
ligget et par hundrede meter øst for den nuværende; det er ikke korrekt, jf. senere. Da tillige alle de områder, hvor man kunne forestille
sig en skanse opfø1t i 1600-tallet siden er blevet bebygget, hovedparten af disse endog i nyere tid, og da der ingen jordfund er gjort,
der blot antyder en tidligere tilstedeværelse af et militært anlæg, er
det nærliggende at antage, at den første Hals Skanse har ligget præcist
der, hvor den nuværende skanse ligger. En antagelse der bestyrkes af,
at den danske ingeniør Selgen Petersen i 1673 besøgte Hals, og i den
forbindelse forfattede et brev hvoraf det fremgår, at den gamle skanse lå hvor den nuværende ligger. 7 ) Dette brev skal jeg vende tilbage
til senere.
Hvad ang. skansens udformning, indskrænker kendskabet til denne sig stort set til det, vi kan udlede af skitsen i von Hatzfeldt-arkivet.
En sandsynlig tolkning af denne skitse er, at stort set kun den sydlige del, herunder de sydlige volde og bastioner samt en del af voldene mod øst og vest stod færdige, mens de indtegninger, der er foretaget mod nord, angiver von Hatzfeldt-ekspe1tens forslag til, hvordan
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skansen skulle lukkes ind mod land. De kejserlige tropper koncentrerede deres anlæg ved kysterne mod angreb fra søsiden, og kalkulerede efter alt at dømme med et midlertidigt forsvar. Derfor har man
i forslaget til von Hatzfeldt lagt mindre vægt på en fuldstændig færdiggørelse af skansen, i det mindste på det niveau, som man senere
skulle vælge. Imidlertid antyder skitsen og de oplysninger vi i øvrigt
har om anlægget fra 1620' erne, at man har opereret med glacis, volde, voldegrave og bastioner i en plan, der i nogen grad ligner den
nuværende skanse dog uden ravelin.
Skansens besætning kender vi heller ikke præcist i omfang og sammensætning. De omtalte kilder nævner en besætning på et par hundrede mand, der forsvarede Hals Skanse mod de angribende, kejserlige tropper. At der var et par hundrede tropper i Hals på tidspunktet
for angrebet bestyrker igen opfattelsen af, at de kejserlige tropper
faktisk angreb en fæstning, og ikke blot en by.
Hvad endelig ang. skansens bestykning, så findes der faktisk
enkelte levn af denne i Hals Museums samlinger, og i Hals by i øvrigt.
Der er tale om syv morterkugler, en række tilhuggede sten i hård granit, ca. 1/2 m i diameter. Kuglerne, der blev fundet i jorden ved
opførelsen af et hus ved torvet i Hals, stammer fra en mortertype,
som man ophørte med at bruge ved udgangen af 1640' erne, og kan
således udmærket have været en del af ammunitionslageret på den
første Hals Skanse.

De kraftige kanonkugler Joran tøjhuset på Hals Skanse, her på fotografifra begyndelsen af 1990'erne.
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Særligt mod skibe ville sådanne kugler kunne øve skadelig virkning.
Foruden kuglerne i Hals Skanse findes endnu en sådan kugle i
præstegårdens have, hvor den ifølge den lokale tradition holder et
spøgelse nedmanet i jorden. Denne sten må naturligvis ikke flyttes; i
så fald får den nedmanede magt, og præstegården brænder. Mere
tænkeligt er det dog, at stenen er placeret på stedet af en historisk
interesseret præst, enten som minde om den tid, da Hals var fæstningsby, eller måske endog i 1630' erne, som minde om de kejserliges
ublide besættelse af by og egn.
De kejserlige troppers besættelse af Hals sogn i tiden 1627-1629
blev i Hals, som i Nordjylland i øvrigt, en prøvelsernes tid. s) Egen
ulykke er altid værst, og Hals har vel ikke været hårdere ramt end
landselelens øvrige sogne. Aliigevel er der nogle forhold, der springer
i øjnene her. Ikke blot skulle man føde fjendtlige tropper, man blev i
Hals også nabo til den forstærkede Hals Skanse, som nu var fjendens
fæstning. Dertil led man den tort, at man i byen og sognet måtte
bidrage til fjendens aktiviteter andre steder i landet. Således blev der
hentet sten i muren om Hals kirkegård; stenene herfra blev ført til
Nørresundby, hvor besættelsestropperne anvendte dem til skansebyggeriet der. Skorstenene fra Hals Foged- eller Ladegård blev ligeledes færget til Aalborg, og i de store skove på egnen huggede de kejserlige store mængder tømmer, som blev anvendt ved forstærkningen
af Hals Skanse og ved opførelsen af skansen i Nørresundby. Desuden
havde fjenden brug for store mængder træ til fremstilling af krudt.
De kejserlige tropper viste sig at være forudseende ved både at sørge for en behørig ammunitionsbeholdning, og ved at befæste de nordjyske kyster. Langs kysten patruljerede danske orlogsfartøjer, som til
tider sendte kommandoer i små både ind under land for at rekognosere. Ved Hals indskrænkede man sig dog til at krydse i farvandet
ud for byen; skansen har formentlig været for mægtig en modstander.
Ikke desto mindre var Hals tiltænkt en central rolle i en større rejsning
mod besættelsestropperne, nemlig i sommeren 1628, hvor sammensværgelsen under tortur blev presset ud af hovedmændene i Sæby.
Planen var, at bønderne skulle rejse sig og slå de kejserlige ihjel:
"··· naar Kongens Flaade kom for Landet ved Hals og et af dem (d.v.s.
orlogsfartøjerne) satte 3 hvide Flag." 9)
Fra dansk side planlagde man på et tidspunkt at sende tre eller fire
orlogsfartøjer til Hals, for på den måde at blokere for fjendens forsy14

ninger; ' 01 en blokade som enten ikke blev bragt til udførelse, eller
som har været virkningsløs, at dømme efter de mere end sparsomme
spor, planen har sat sig i kilderne.
Men nok mere end materialeleveringer til fjendens befæstninger,
hvilket på langt sigt kunne medføre mangeltider, og mere end mere
eller mindre vidtløftige sammensværgelser, mere end sådanne hændelser mærkedes fjendens tilstedeværelse ved det store forbrug af
fødevarer og værdier, som blev presset ud af den nordjyske befolkning, og ved de vilkårlige voldshandlinger, befolkningen uvægerligt
blev udsat for. Der er grænser for, hvor meget man kan klemme ud
af en egn, og i januar 1629 skrev von Hatzfeldt til sin foresatte hertug Frantz Albrecht, at det nu var helt umuligt af presse mere ud af
befolkningen, hvad enten det drejede sig om sølv, penge eller korn.
End ikke træhesten, som blandt andre midler blev taget i brug, kunne hjælpe. Ville man have mere, måtte man flå huden af bønderne.
Det var måske det, de ikke altid lige veldisciplinerede tropper forsøgte, når de tyede til de vilkårlige voldshandlinger. I egnen omkring
Hals ville man dog ikke altid finde sig i besættelsesmagtens gøren og
laden. Således overfaldt 12 bønderkarle i Vester Hassing de kejserlige, da de kom der til byen for at arrestere en skipper. En sådan
hændelse var dog mere undtagelsen end reglen. Ligeledes i Vester
Hassing blev en gammel kone først mishandlet og derpå dræbt af de
kejserlige, og i Øster Hassing blev Lars Rasmussens hus med indbo
ødelagt af soldaterne, inden de pinte hans kone ihjel. Det hjalp ikke
meget, at von Hatzfeldt søgte både at straffe og forebygge sådanne
hændelser med voldsomme midler. Da tre tyske soldater blev sat
under arrest som følge af plyndringer og overfald, overlod Hertug
Frantz Albrecht det til von Hatzfeldt at afgøre, om de alle tre skulle
hænges eller om man skulle nøjes med at hænge de to, og så lade
forbryderne spille om, hvem der skulle gå fri. Uanset udfaldet påpegede hertugen dog, at de pågældende skulle hænges på hver sit sted,
for at sprede så megen skræk som muligt.
Men også elendigheden får en ende, skønt det kan trække i langdrag. I efteråret 1628 påbegyndtes forhandlingerne om fredsslutning
mellem den tyske kejser og den danske konge. Fredsslutningen kom
i Lilbeck den 17. maj 1629, og den 23. maj nåede meddelelsen frem
til von Hatzfeldt. Den 25. maj 1629 orienterede von Hatzfeldt sine
kompagnichefer, og man begyndte at gøre klar til opbrud, hvilket vil
sige, at man skaffede sig de forsyninger og vogne, som man skulle
bruge. Samtidig blev der givet ordre til, at man skulle sikre kolon15

neme under marchen, for at imødegå angreb fra bøndernes side. Man
havde tilsyneladende ikke stor tiltro til bøndernes vilje til at overholde den troskabsed, som de var blevet tvunget til at aflægge til den
tyske kejser, og som Christian IV da også allerede den 28. april 1628
i et åbent brev havde tilgivet.
I den tidlige sommer 1629 brød de kejserlige tropper endelig op.
En hård tid var slut, og på disse kanter kunne man begynde at reparere det ødelagte, for visse deles vedkommende i den udstrækning
man havde viljen og evnen. Der var nok at tage fat på, og skansen
var nok ikke det, der stod øverst i folks bevidsthed i Hals by og sogn.

Forfald og flotte planer- Tiden 1630-1652
Adskillige kilder bereuer om de ødelæggelser svenskerne efrerlod sig,
ikke mindst tingbøgerne fra Hals Birk. På gårdspladsen i Hals Ladegård eller Hals Fogedgård, der lå umiddelbart vest for Hals Kirke,
afholdtes birketing hver fredag under åben himmel. nJ I Hals Birks
Tingbog den 13. maj 1631 12) meddeles om netop Hals Ladegård, at
den, da de kejserlige tropper besatte sognet, bestod af otte huse bygget med fire skorstene på, og at den blev ødelagt af fjenden, som anvendte stenene i Hals Skanse og for en dels vedkommende på skansen i Nørresundby. Også Hals Kirke var ødelagt. Døre og vinduer
måtte for en stor dels vedkommende udskiftes, gitterlågerne ved
kirkegården var forsvundet og måtte selvsagt fornyes, gulvstenene i
kirken var brudt op så gulvet måtte lægges om, sejrværket, d.v.s.
urværket, var ødelagt, og endelig var kalk og disk blevet stjålet af de
kejserlige. Og foruden disse prominente bygninger, kirke og ladegård, var ødelæggelserne omfattende hos høj og lav i Hals by.
Bedre stod det ikke til på Hals Skanse. Den 20. januar 1630 afholdt
man synsforretning på stedet. Her kunne man bl.a. konstatere, at
murene i skansen var faldet ned på begge sider og stenene forsvundet, hvilket også gjaldt vinduer og døre i bygningerne i skansegården. I et af husene havde man ikke blot indskrænket sig til at fjerne
vinduer og døre, men også en god del af de sten, huset var opført af,
så en del af muren ganske enkelt manglede. Skansekurvene, der blev
brugt til at gøre og holde voldene stejle, var forsvundet i såvel den
inderste som den yderste skanse, og stormpælene udenom skansen,
en spærring for den angribende fjende, d.v.s. en slags stationære og
meget kraftige lanser, var ganske enkelt helt borte. Af et tingsvidne
fra Hals Birketing den 6. maj 1631 fremgår det, at den yderste skanses nordvestre hjørne var helt nedbrudt og materialerne fjernet. En
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del af ødelæggelserne kan naturligvis tilskrives de kejserlige soldater,
men hvad de ikke havde klaret, det gjorde befolkningen færdig. Man
havde brug for materialer til udbedring af skader i masser af huse i
byen, og hvad var da mere nærliggende end at tage tilbage, hvad
man selv ved tvang havde leveret og bygget op. Faktisk havde Rigsrådet allerede i sensommeren 1629 besluttet, at man skulle reparere
og vedligeholde de befæstninger som fjenden havde efterladt, hvis
der var råd til det. Det var der ikke. Lokalt var der heller ikke kræfter til det, og lige meget har det sikkert hjulpet, at Knud Jensen Juel
på Hals Ladegård stod op på Hals Birketing den 11. januar 1633, hvor
han fremlagde en liste over de bønder, der skulle gøre skansen færdig, hvilket vil sige udbedre skaderne, og derefter holde den vedlige.
Ganske vist viser denne ordre, at man fortsat har interesseret sig for
fæstningen i Hals, men interessen er næppe blevet fulgt op af handling. I løbet af 1630' erne forfaldt skansen yderligere, og under Torstensonkrigen 1643-1645 hører vi intet til Hals Skanse. Svenskerne
besatte egnen og plyndrede skovene, men skansen interesserede
dem tilsyneladende ikke, så den har efter alt at dømme været helt
ubrugelig.
Men en skanse i Hals kunne man ikke undvære, om end den eksisterende skanse i 1645 tilsyneladende var en ruin. Efter Torstensonkrigens ophør planlagdes en omfattende og kraftig udbygning af det
danske fæstningsforsvar, og i disse planer dukker et meget vidtløftigt
projekt for et fæstningsanlæg ved Hals op. 131 De adelige landkommissærer, der bestyrede landekisternes midler til militære formål,
afgav den 16. april 1646 betænkning om landets forsvar, og argumenterede heri kraftigt for anlæg af en befæstning ved Limfjordens
munding: Da forbindelsen mellem Sjælland og Norge gik forbi det
svensk besatte Halland, anbefalede man en plads i Jylland, hvorfra
man på kort tid kunne komme til Marstrand og dermed Norge. I den
forbindelse pegedes på Hals og Mou, idet man samtidig understregede, at kongen tidligere havde bifaldet befæstning disse steder.
Ved Hals, forsatte kommissærerne, findes en god og sikker havn
for alle slags skibe, ligesom det anføres, at stedet forsvarsmæssigt er
nøglen til Thy, Mors og Vendsyssel. Desuden vil man, med base i
havnen her, kunne holde både Vesterhavet og Kattegat fri for fribyttere. Landkommissærerne slutter deres betænkning med at anbefale
anlæggelsen af en by, hvis opkomst kunne fremmes ved mindste tyve
års skattefrihed, og ved at flytte borgerne fra de hensygnende flækker Hjørring og Sæby til Hals. Særligt i Sæby havde man problemer,
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idet havnen var fyldt med sand og på det nærmeste ubmgelig. Bønderne i Hals kunne så passende flyttes til de forladte byer længere
oppe i Vendsyssel. Kommissærerne anbefaler videre, at fæstningen
ved Hals forsynes med arbejdsfolk, der betales af borgere og adel.
Desuden bør man, før man tager fat på selve befæstningen, bygge et
magasinhus og huse til bygningshåndværkere, bryggere og bagere, så
tyngende indkvartering undgås. Træ til disse huse kan man hente i
de kongelige skove, ligesom man håber at kronen vil lægge jord til
anlæg af en teglovn, så man kunne spare dyr import. Hvad ang. træ
til selve befæstningsarbejdet, så foreslår man dette hentet fra Norge.
Arbejdsfolkene, forventede man, kunne selv medbringe skovle, spader, børe o.s.v., så man også kunne spare på den udgift. Og endelig
pegede landkommissærerne på den arbejdskraft, der lå i den store
gmppe landsforrædere, der havde samarbejdet med svenskerne
under besættelsen 1644-1645. De kunne passende idømmes to eller
tre års strafarbejde, og klippes skaldede og skægløse, så de hurtigt
kunne genkendes, hvis de skulle finde på at stikke af.
Planerne for Hals var altså ændret fra, at stedet skulle være et
befæstet støttepunkt med en skanse, til at være et trafikalt og handelsmæssigt center for landsdelen, ligesom den planlagte handels- og
fæstningsby ved Lillebælt, d.v.s. det senere Fredericia, og alt skulle
således være på plads, inkl. billig arbejdskraft, til igen at tage fat på
fæstningsbyggeriet i Hals, hvor den forfaldne skanse kunne udgøre
gmndstammen i et nyt anlæg. Det var storslåede planer, man her
udkastede, men mere end planer blev det heller ikke til i Christian
IV's levetid, og heller ikke umiddelbart efter hans død 1648, uagtet
man drøftede og udviklede sagen, men altså på papiret.

Hals Skanse opføres- Tiden 1653-1656
Til gengæld var man så parat, da situationen i Europa igen tilspidsedes i begyndelsen af 1650' erne, og krigsskyerne igen trak sammen
over Danmark. 14 ) Efter flere forhandlinger og drøftelser fik lensmanden over Aalborghus Len, rigsråd Erik Juel, den l. juli 1653 kongelig
ordre til at rejse fra rigsrådsmødet og tilbage til sit len, for der at iværksætte det fornødne for straks at anlægge en skanse på hver side af indløbet til Limfjorden. Arbejdet skulle udføres ved hjælp af bønderne i
Kjær, Jerslev, Fleskum og Hornum herreder, og samtidig blev ErikJuel
opfordret til at imødegå enhver form for fjendtlig landgang, idet den
engelsk-hollandske krig truede med at trække Danmark ind i kamphandlingerne på hollandsk side. Og nu kom der gang i sagen i Hals.
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Samme dag, d.v.s. den l. juli 1653, fik Københavns Tøjhus ordre til
at udlevere fire franske halve kartover og to 12 punds kanoner med
200 kugler til de nye skanser. Desuden fik man ti centner kmdt, svarende til 500 kg. Fire dage senere fik lensmanden over Mariager Len,
Christian Friis, besked på at være Erik Juel behjælpelig med byggeriet, og midt i august 1653 fik rigsmarsk Anders Bille ordre til at sende en ingeniør til Hals og Mou, for at afstikke de to skanser. Anders
Bille sendte ingeniøren Erik Jørgensen, der var tilknyttet byggeriet i
det senere Fredericia. Hvad Erik Jørgensen har foretaget sig i Mou,
hvis han overhovedet har været der, ved vi ikke. I Hals har han derimod haft en rimelig let opgave. Erik Jørgensen har efter alt at dømme taget udgangspunkt i den gamle skanse fra 1626, ttukket volde og
bastioner skarpere op, og forsynet anlægget med en ravelin, en lille,
voldgravomkranset forskanse, men herom senere.
Der findes i Rigsarkivet et detaljeret regnskab for byggeriet på Hals
Skanse. Regnskabet, der dækker perioden fra august 1653 til august
1654, givet et godt indblik i processen. Erik Jørgensen har formodentlig kun opholdt sig kort tid i Hals for at afstikke skansen med
udgangspunkt i Christian IV' s gamle skanse. Til afstikningsarbejdet
havde Jørgensen en graver som medhjælp, og da ingeniøren rejste tilbage til det der skulle blive Fredericia overlod han arbejdet til sin
voldmester, der blev bistået af sin søn. Ingen af de to sidstnævnte
omtales ved navn i regnskabet. Til gengæld finder man der en
udgiftspost til budtjeneste; fra Hals har man holdt løbende kontakt
med både rigsmarsken og Erik Jørgensen.
Voldmesteren og hans søn opholdt sig i Hals i 24 uger i vinteren
og foråret 1653-1654. Som assistance havde de en tørveskærer ved
navn Rasmus Graver, der sikkert er den samme som hjalp Erik Jørgensen med at afstikke skansen. Af andre ansatte bør nævnes en plisfoged, der var formand for de udskrevne bønder, og desuden en karl,
som i ikke mindre end 20 uger rejste mndt i Kjær, Jerslev, Fieskum
og Hornum herreder for at give bønderne besked om, at de skulle
møde til arbejdet på Hals Skanse. I et tingsvidne fra Hals Birketing
den 9. december 1653 ses det, at der siden ingeniørens bortrejse i
slutningen af september 1653, da det egentlige anlægsarbejde blev sat
i gang, var blevet bmgt mellem fire og ti vogne til kørsel hver dag,
og at arbejdsstyrken havde varieret fra 20 til 40 mand. Bønderne
transporterede tørv og jord til voldene, og sten, træ og andre byggematerialer til broer og huse. Selve skansebyggeriet overlod man imidlertid til eksperter, nemlig Poul Færgemands kompagni af det Ven-
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delbaske Regiment. Poul Færgemands kompagni udførte selve voldarbejdet fra den 27. april til den 21. maj 1654. Mellem 188 og 202
mand arbejdede i 29 dage, svarende til i alt 5.842 arbejdsdage. Soldaterne fik dagligt udbetalt et beløb i rede penge samt forplejning.
Forplejningen sørgede bl.a. en tilkaldt bager fra Aalborg for. Bageren
blev aflønnet med en rigsdaler af fæstningskassen pr. uge. Lensmand
Erik Juel, der var den der skulle holde sammen på trådene, også de
økonomiske, fik udbetalt 1.000 sletdaler den 8. marts 1654 og igen
den 13. april 1654. Pengene skulle anvendes til aflønning af landfolket Den 16. oktober 1654 modtog Erik Juel yderligere 470 rigsdaler,
der formodentlig har været anvendt til udgifter til forskellige materialer.
Arbejdet med opbygningen at sl<ansen, d.v.s. selve voldanlægget
og herunder genopbygning af Christian IV's skanse, har fOl·modentlig været færdig i slutningen af maj 1654. Da var Poul Færgemands
kompagni i hvert fald ude af billedet. Hen over sommeren blev så
opført de nødvendige bygninger inde i skansegården, eller i det
mindste de væsentligste dele af disse, jf. nedenfor. Derimod omtales
det planlagte arbejde i Mou ikke i regnskaberne. Projektet i Mou er
sandsynligvis slet ikke blevet sat i gang. Men i Hals havde man fået
en skanse, der i foråret 1654 bestod af en hoveddel med fire halve
bastioner, omgivet af en vandfyldt grav med et forværk, ravelinen, der
også omgivet af voldgrave var placeret ved porten i nordvolden. For
at komme ind i skansen skulle man således først passere en vindebro
over ravelingraven, dernæst ravelinporten, så hovedbroen, der ligeledes var en vindebro, og så endelig skansens hovedport På voldene
var opbygget tre batterier af svært tømmer, bestykket med de seks
kanoner fra Københavns Tøjhus .
Hen over sommeren 1654 gjorde man arbejdet færdigt. Dette arbejde indebar bl.a. opførelse af flere bygninger i skansens indre og på
eller i ravelinen. I ravelinen fandtes en vagtbod på fire fag, og en tilsvarende vagtbygning lå indenfor skansens hovedpart, ved nordvolden. Her lå også et bindingsværkshus til kommandanten, 11 fag stort,
med en udbygning i fuld længde mod nord. Huset havde 22 vinduer, og var teglhængt med muret skorsten, der udgik fra en kakkelovn
med glasserede kakler. Ved siden af denne bygning lå korporalens
hus, der også havde muret skorsten. Endvidere lå der i skansegården
endnu et hus på 24 fag, der sandsynligvis blev anvendt som proviant- og magasinhus. Således så Hals Skanse i hovedtræk ud i 1654,
da den var færdigbygget og parat til at huse garnison. 15 ) Den l. juli
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1654, præcist et år efter arbejdet var sat i gang, udnævntes Erik
Thøgersen til konstabel i Hals, hvor han blev til den 27. august 1656,
da han blev afløst af Anders Amundsen.
Lokalt fik man endnu engang en forsmag på hvad det vil sige at
huse en garnison allerede ved bygningen af skansen. Det store arbejde har trukket mængder af mennesker til byen, og uanset om man
arbejdede på skansen under tvang eller mod betaling, så skulle der
mad og drikke og fornøjelser til, så den lokale befolkning må også i
dette tilfælde have tjent penge på salg af øl, brændevin og andre livsfornødenheder. Men skansebyggeriet medførte ikke kun øgede aktiviteter; det medførte også begrænsninger. Den 31. marts 1654
bekendtgjorde degn og tingskriver Søren Nielsen på lensmandens
vegne på Hals Birketing, at det var forbudt alle uden undtagelse at
lade deres svin, fæ og kvæg komme til skansen og gå der og rode i
jorden. Holdt man ikke sine dyr borte, ville de blive konfiskeret. Samtidig blev det forbudt at smide affald på skanseområdet, hvor der
efter datidens begreber var rigelig plads til mødding, og man måtte
heller ikke lade børnene lege på eller ved skansen.
Frederik III's skanse i Hals er stort set identisk med den nuværende Hals Skanse for så vidt ang. voldanlæg m.v., også skønt skansen blev kraftigt renoveret i 1675-1677, hvilket jeg skal vende tilbage til senere. Først må det imidlertid understreges, at anlæggelsen
eller retableringen af Hals Skanse i 1653-1654 ikke blot var udtlyk for
et aktuelt og lokalt eller regionalt taktisk baseret forsvarspolitisk
behov, men at denne indgik i en mere omfattende og langsigtet
befæstningsstrategi, i hvilken man ønskede at anlægge et netværk af
nye fæstninger - herunder ved forstærkning af gamle anlæg - hvor
disse havde betydning for forbindelsen mellem landsdelene. Fælles
for disse planer var ønsket om at anlægge befæstede handelsbyer til
erstatning for de mange små og ubefæstede købstæder, der for en
dels vedkommende tillige viste sig at have en såvel taktisk som strategisk uheldig placering. Hals indgik med stor vægt i disse bestræbelser.
En skanse gør ingen by, men markerede i Hals/ tilfælde virkeliggørelsen af det første skridt på vejen. I 1655 tog man det næste.
Den 4. september 1655 flyttede man toldstedet fra Aalborg til Hals,
hvor der skulle bygges pakhuse, vejerbod og en skibsbro med tilhørende pram. Udgifterne hertil skulle betales af toldindtægterne, og
samtidig tillod man private at bygge pakhuse på stedet. Havde man
tidligere tøvet, lagt planer, revideret disse og så lagt helt nye, så kom
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der nu gang i udviklingen i Hals, i det mindste for en tid. I hvert
fald fik man så meget ud af toldindtægterne, at de planlagte bygninger og havneanlæg blev opført i tiden fra den 4. september 1655
til den l. maj 1656. ' 6) Skibsbro og nye, store bygninger var ikke det
eneste der kom til Hals i sommeren 1656. Samme sommer erhvervede man i Hals den helt afgørende forudsætning for transformeringen fra bonde- og fiskerby til befæstet handelscentrum for hele
Nordjylland, nemlig købstadsprivilegier. Den 25. august 1656 grundlagdes den nye handelsby Hals officielt, da Frederik III udstedte
Hals bys købstadsprivilegier, eller . Rettigheder tildelt den nye By og
Fæstning Hals ved Limfjorden i Jylland." m Ud over, at købstadsprivilegierne gav Hals den frihed og de rettigheder, der gjaldt for
Aalborg og borgerne der, hvilket bl.a. indebar ret t1i at dnve handel
og håndværk, blev det også tilladt alle at slå sig ned i Hals, når de
havde aflagt ed til borgmestre og råd i Aalborg, som Hals foreløbigt
skulle være administrativt underlagt. De nye indbyggere i den nye
by og fæstning Hals fik tyve års frihed for alle almindelige, ordinære
og ekstraordinære skatter og afgifter, både de der på udstedeisestidspunktet var gældende og de der måtte komme i fremtiden. Enhver,
der måtte ønske sig en grund i Hals, skulle blot henvende sig tillensmand Erik Juel i Aalborg, hvorpå man ville få anvist en plads. Når en
ny borger så havde bebygget sin grund, ville den blive overdraget
ham til ejendom. Ud over at udsende rettighederne på dansk, blev
der også udstedt en tysk og hollandsk udgave af købstadsprivilegierne. Man ønskede også fremmede købmænd til byen, der åbenbart
ikke blot skulle være et nordjysk men et internationalt handelscentrum.
Tiden og begivenhederne skulle imidlertid løbe fra alle de store
planer og stolte intentioner, og købstadsprivilegierne fik aldrig den
tilsigtede virkning. Rettighederne kom aldrig til at fungere, rammerne blev ikke udfyldt, men af en eller anden grund blev købstadsrettighederne aldrig formelt ophævet, så endnu kan Hals rose sig af
at have været kongeligt privilegeret købstad frem til Kommunalreformen 1970, da den særlige købstadslovgivning havde mistet sin
betydning og helt blev suspenderet. 18) Faktisk løb tiden endog meget
hurtigt fra alle de store planer, og de voldsomme begivenheder, som
man jo egentlig havde bygget skansen i tilfælde af, men som man vel
håbede ikke måtte komme, indtraf hurtigt og pludseligt. Og det endda, mens Hals Skanse stod helt nyrenoveret
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Hals Skanse i ilden- Tiden 1657-1659
Den l. juni 1657 erklærede Frederik III Sverige krig. Nederlag skulle
hævnes, ret og ære hævdes. Imidlertid havde man ikke taget højde
for, at Sverige på det tidspunkt havde en krigsglad konge, en god hær
og strategien i orden. Uden i øvrigt at komme ind på det store, indviklede europæiske krigsspil kan det konstateres, at den svenske hær
i lyntempo tykkede fra Polen gennem Nordtyskland, frem mod den
danske grænse, hvor de danske tropper blev slået, og Jylland derefter
i en håndevending besat af de fjendtlige tropper.
I Hals satte man Hals Skanse i forsvarsstand. Der blev lagt 100
mand i skansen, hvor der også blev opført en vagtbod og et nyt vagthus, og der blev truffet forholdsregler til etablering af palisader. Hvad
det sværere skyts angår, var Hals Skanse fortsat besat med fire franske halve kartover og to tolvpundige kanoner. Til støtte for skansen
havde man desuden på den yderste ende af skibsbroen indrettet et
vagthus og opstillet seks små kanoner. Derimod manglede der stormpæle ved volden, og nogle af bygningerne inde i skansen havde endnu visse mangler. Men det var en dansk skanse, og for at ingen skulle
være i tvivl, havde man anskaffet et kongeflag til Hals Skanse, med
tre løver og ni hjerter. Til flaget var medgået 190 alen flagdug, heraf
16 alen alene til hjerter og løver. Flaget havde kostet ikke mindre end
43 rigsdaler, 3 mark og 2 skilling. Til sammenligning kan tjene, at en
god hest i de tider kostede mindre end 20 rigsdaler, og set i lyset af
de kommende begivenheder kan man hævde, at det måske havde
været bedre at bruge pengene til våben og ammunition. Men symboler skal der jo også til, og da især når det drejer sig om mandskabets edsaflæggelse til kongen.
Som tidligere omtalt var den første øverstbefalende på Hals Skanse
konstabel Erik Thøgersen, som sad på posten fra den l. juli 1654 til
den 27. august 1656, da han blev afløst af Anders Amundsen. Sandsynligvis vurderede man i 1657, at krigstider krævede mænd med
kamperfaring på posten, for tidligt på sommeren dette år blev oberstløjtnant Friederich Ziegler beordret til Vendsyssel for at organisere
modstanden her. Ziegler var måske nok i dansk tjeneste, men tilsyneladende også en type, der kunne købes for penge. Oberstløjtnant
Friederich Ziegler var nemlig levebrødssoldat, lejesoldat, landsknægt.
Han var, som det er blevet formuleret, opdraget i 30-årskrigens
udskejelser, 191 havde kæmpet i forskellige lande, og her i 1657 havde han været nogle år i den danske konges tjeneste, hvor han havde
lært at tale dansk og - sikkert med en god portion forhåndsviden fra
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Europas slagmarker - også at drikke på dansk, så det var en mand
som man mente nok kunne gøre sig forståelig på disse kanter. Hvorom alting er, så måtte konstabel Anders Amundsen se sig remplaceret af Friederich Ziegler som kommandant på Hals Skanse, men Ziegler fandt efterhånden tilværelsen lidt for kedsommelig her, så han
overlod kommandoen til en kaptajn, en konstabel og en musketer, og
flyttede så med kone og børn til Nørresundby, hvorfra han havde
tænkt sig at lede udskrivningen, naturligvis uvidende om, at han ikke
skulle få mange måneder til at virke i det nordjyske i.
Den kaptajn, som Ziegler overlod den øverste myndighed på Hals
Skanse til, var en mand ved navn Frants Buurmand; en mand, som
netop på trods af sin indsats på Hals Skanse erhvervede sig et uretfærdigt blakket ry i eftettiden, som det vtl vtse stg. l:'rants Buurmand
forlangte 100 af egnens bønderkarle til hjælp ved forsvaret af Hals
Skanse, og desuden uddannede konstabler til betjening af kanonerne. Det vil altså sige, at Hals Skanse kunne mønstre en garnison på
noget mere end 100 mand, om end størstedelen af denne styrke næppe har haft nogen særlig militær uddannelse eller erfaring. Ikke desto
mindre forberedte man sig til kamp på Hals Skanse. At der stadig
manglede et og andet i skansen antydes af, at Frants Buurmand angiveligt var nødt til at låne sengetøj hos en gårdmand i Gåser. Gårdmanden så i parentes bemærket næppe sit sengetøj igen.
Inde i Nørresundby, hvor oberstløjtnant Friederich Ziegler havde
indrettet sig, beredte man sig også på kamp. Man ventede, at de
svenske styrker ville gå over Limfjorden her, men i stedet gik svenskerne vest over, over Agger Tange, hvor danskerne havde etableret
en primitiv skanse, som blev taget med storm den 2. oktober 1657. I
fortygende tempo fortsatte de svenske tropper mod Nørresundby,
som de nåede den 5. oktober om morgenen. Skansen i Nørresundby
var forladt af mandskabet, oberstløjtnant Ziegler blev taget til fange,
og straks jog svenskerne videre mod Hals.
På Hals Skanse manglede man stadig en del. Man manglede krudt,
kugler, proviant, og man manglede mod, i det mindste for en del af
mandskabets vedkommende. Da de svenske tropper nærmede sig
Hals fra vest, flygtede hovedparten af mandskabet nemlig. Men fra et
tingsvidne ved vi, at ikke alle stak halen mellem benene. Konstabel
Anders Amundsen, der et års tid havde været øverstbefalende på Hals
Skanse men som blev detroniseret ved oberstløjtnant Zieglers
ankomst, kæmpede tappert for at holde fjenden ude af Hals Skanse,
men han kæmpede mod overmagten. Sammen med kaptajn Frants
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Buurmand gik han i kamp mod svenskerne på skansens volde, håbløst underlegne som de var, idet også det professionelle mandskab,
der skulle betjene kanonerne, var stukket af, og efter en k01t kamp
var Hals Skanse i svenskernes vold.
Konstabel Anders Amundsen og kaptajn Frants Buurmand var altså
ifølge de lokale kilder, der havde oplevet forløbet, blandt skansens
sidste forsvarere. Et noget andet indttyk af kaptajn Buurmands rolle i
affæren får man i en datidig vise, der spottede de danske adelsmænd,
fordi de havde svigtet deres pligt til at forsvare land og rige i en upopulær krig, erklæret af en upopulær konge. Frants Buurmand selv var
næppe adelig. Ikke desto mindre kommer han i visen i adeligt selskab, skønt det nok var en ære, han helst havde været foruden. I de
vers, som omhandler slaget om Hals Skanse hører vi nemlig følgende:
"En mægtig skanse i Vendsyssel lå
Ved Halse, som I kan forstå.
Frants Buurmand havde den inde.
Da han hørte denne kiv,
han løb fra skansen som en tyv.
Soldater samme sinde
forlod gevær og stykker der
og sagde: Finder fjenden os her,
han gør os sarrig og kvide.
Jeg kender en bonde, hedder Jep Brown.
Han lader mig ligge udi hans ovn,
Til svensken bort monne ride." 201
Det er jo et noget andet skudsmål, end det tingsvidnet giver. Ifølge
visen stak Buurmand omgående halen mellem benene, mens tingsvidnet angiver, at Buurmand kæmpede mod overmagten sammen
med Anders An1Undsen. Og mon ikke tingsvidnet har ret. Tingsvidnet er som nævnt givet af folk, der oplevede begivenhederne på stedet og da de udspandt sig, mens visen er skrevet for at klandre adelen og de øverste kommandanter for deres angivelige svigt. Og efter
som den nyistandsatte Hals Skanse faldt hurtigt, og efter som Buurmand var kaptajn her, havde man dels brug for en forklaring, dels for
en syndebuk, som altså blev kaptajn Buurmand. Og så er det endelig et spørgsmål, om Hals Skanse virkeligt faldt i løbet af få timer. Fra
en anden, sandsynligvis lidt senere beretning får vi at vide, at Hals
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Skanse holdt stand til den 11. oktober, d.v.s. udholdt en belejring
eller et angreb i seks dage, inden man overgav sig og mandskabet løb
deres vej. 211 Måske er denne beretning lavet for at bøde lidt på den
for danskerne lidet glorværdige affære, men uanset om Hals Skanse
faldt den S. eller den 11. oktober 1657, så ved vi, at samme dag, som
man gav op på Hals Skanse, d.v.s. senest den 11. oktober 1657, anløb
et skib fra København skibsbroen ved Hals. Skibet var ladet med kugler, kanoner, krudt og andre våben, alt til forstærkning af Hals Skanse. Men i stedet for en varm dansk velkomst væltede nu de svenske
tropper ombord, og gav besætningen en ganske anden type varm
velkomst.
Den modstand, der blev ydet mod svenskerne, aftvang sig således 1kke særhg respekt, og gjorde bestemt 1kke større mduyk på de
fjendtlige tropper. En samtidig svensk kilde koncentrerer hele forløbet i disse ord:
·Ved Sundby og Hals kæmpede vi mod den vendsysselske milits. Vi
slog nogle hundrede stykker ihjel! Så sagde vi til resten. Gå nu hjem
hver til sit. Pas jeres arbejde. Betal jeres skat. Lad så for eftertiden
være med at lege krig." ''1
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Til minde over svenskernes erobring af Hals efteråret 1657 blev stukket dette kort over indsejlingen til Limjjorden. Nederst til venstre ses
den nuværende Hals Skanse, opført 1653-1654 samt angivelse af
Hals by. Det betydeligt større fæstningsværk midt i billedet til venstre
er det i 1661 planlagte men aldrig gennemførte projekt.
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Og nu sad svenskerne altså på Hals Skanse og by. De sad hårdt, og
de satte straks borgerne - for det var de jo nu at regne som - i Hals i
arbejde. Hals Skanse skulle repareres og forbedres, der skulle skaffes
forsyninger bl.a. i form af brænde, mad, øl, brændevin og ammunition, og man tvangsudskrev bønderkarle til tjeneste i svenskekongens
hær. Men - som det er blevet konstateret af indtil flere besættelseshære - det var ikke en let opgave at være fjendtlig kommandant i
hverken Vendsyssel i almindelighed eller Hals i særdeleshed. Folk på
egnen betegnedes som af natur trodsige, født stædige. Hårdhed skaber yderligere trods, og skønt besættelseshæren var veldisciplineret
kunne plyndringer og overgreb finde sted, hvilket vakte yderligere
modstand. Også officererne i de svenske besættelsesstyrker måtte
indrømme, at de ingen vegne kom med folk på disse kanter, der på
en eller anden måde, nederlaget til trods, vedblev at være forbandet
hårdnakkede.
Et eksempel på denne stædige modstand mod at gøre nytte for
fjenden knytter sig til Hals Skanse. Svenskernes udbedring af skansen
krævede store mængder træ, så man tvangsudskrev bønderkarle i
Hals og omegn til at gå på hugst i de store skove omkring Hals, i
Nørreskov, Mellemskoven og i Sønderskoven, som man alle plyndrede for uhyre mængder træ. Det var et vanskeligt og hårdt arbejde at
få de store stammer ud af de fugtige skove, hvor der ingen veje var.
Samtidig var hestene små og svage og folkenes samarbejdsvilje kunne ligge på et meget lille sted, så når en egestamme var alt for stor,
fik den lov til at blive liggende, indtil græs og vækster dækkede den
og den efterhånden sank ned i skovbunden. Store mængder godt træ
blev på den måde efterladt i skovene, til ingen nytte, og specielt ikke
til nytte for svenskerne. 23 )
Efter den kortvarige Roskildefred, hvor svenskerne i maj 1658 forlod by og skanse, begyndte krigen mod den samme fjende igen den
8. august 1658. Med denne fortsættelse af krigen kommer vi til endnu en markant begivenhed i Hals Skanses historie. Fra august og omtrent til oktober 1658 holdt svenskerne Hals besat, og ødelagde i den
tid tilsyneladende skansen så godt de formåede. I oktober blev skansen tilbageerobret, og gennemgik efterfølgende en omfattende renovering, både hvad angår voldanlæg og bygninger.
På det tidspunkt var major Anders Lauridsen rykket ind på skansen som kommandant. Garnisonen talte da 100 mand. Anders Lanridsens ordre til at overtage kommandoen på Hals Skanse er dateret
i Viborg, den S. juli 1658, af generalløjtnant Ulrik Christian Gylden-

27

løve. Anders Lauridsens var formodentlig født i Vester Hassing, som
søn af bonden Laurids Nielsen i Hvolgård, og var altså af god vendsysselsk bondeslægt; Anders Lauridsen kendte folk på egnen, som tilsyneladende hellere lystrede en af deres egne frem for en tilflytter,
dansk eller svensk. Og det forhold kom Hals Skanse til gode og ære.
Det var således også Anders Lauridsens energi og dygtighed der
betød, at det ikke var en ødelagt men en i hovedsagen kampklar
skanse der stod parat, da svenskerne igen angreb Hals.
Det skete den 15. august 1659. 24 > Vi har to kilder til denne tildragelse, nemlig for det første en indførelse i Hals Birketingbog, dateret
den 29. oktober 1659 og underskrevet af bl.a. Halspræsten Gregers
Davidsen og birkefogeden Knud Jensen Juel. For det andet findes en
samtidig vise, der vidtløftigt beretter om hændelsen; nok lidt for vidtløftigt, som det vil fremgå.
Koncentrerer vi os i første omgang om beretningen fra birketingbogen, der må betegnes som den mest autentiske kilde, så skete der
det, at tre orlogsfartøjer den 15. august 1659 hen ad kl. tre om eftermiddagen nærmede sig indsejlingen til Limfjorden, og derpå ankrede
op i Vejdybet under dansk flag. Ved 17-tiden blev det danske kendemærke afsløret som falsk; det var svenske orlogsfartøjer, som udsatte
både og flåder med soldater, som roede ind mod Hals Skibsbro som
de beskød med falconetter, d.v.s. små kanoner. Også Hals Skanse
kom under beskydning. Beskydningen fortsatte til efter midnat, da
svenskerne atter trak sig tilbage til skibene efter at have affyret 12
kanonskud. Fra Hals Skanse blev kun affyret to kanonskud, men der
må have været en livlig skudveksling på håndvåben, for nogle af
svenskernes både blev ramt af bøssekugl er. I det hele taget ville svenskerne have lidt større skade, hvis man havde haft mere ammunition
på skansen.
Skønt svenskerne ved midnatstid trak sig tilbage til skibene, var det
ikke ensbetydende med, at man havde givet op. Tidligt næste morgen
forsøgte svenskerne atter at gøre landgang forskellige steder, men major Anders Lauridsen havde i mellemtiden fået tilkaldt omegnens bønder, som til hest red ved stranden, og som svenskerne fejlagtigt antog
for en 1ytteristyrke, og da Anders Lauridsen tillige lod bavnerne tænde for at alarmere landeværnet på egnen, opgav svenskerne hen
under aften den 16. august 1659 at gøre landgang og returnerede til
skibene som satte sejl. De svenske orlogsfartøjer med samt deres landgangsstyrke sejlede bort uden at have udrettet noget. Det skulle da
lige være at forlene Anders Lauridsen med betydelig berømmelse.
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Stor var glæden naturligvis på Hals Skanse og i byen, og hurtigt
spredtes nyheden om den snilde, snarrådige og tapre major Anders
Lauridsen, der med hæder og ære havde forsvaret Hals Skanse mod
overmagten, og som havde holdt skansen. At Anders Lauridsen gennem en lang dag og aften og derpå den følgende dag havde kunnet
holde fjenden stangen stmt set kun med håndvåben, med kun to
kanonskud og en elendig forsyningssituation og et mandskab der
måtte være håbløst i undertal, både hvad angår kvalitet og kvantitet,
det var i sig selv ære værd. At han så tillige, da krudtet slap op, ved
list og snilde med enkle, uskadelige midler havde jaget den overlegne fjende på flugt, det var mere end man hørte om hver dag. Og som
det så ofte sker, så voksede overmagten i antal efterhånden som tygtet spredtes; ikke mindre end tre tusind mand havde den tapre major
holdt stangen først med sin lille styrke og dernæst med list, hvilket
ret beset må have krævet nogle tusinde beredne bønderkarle på
stranden, men det så man naturligvis bort fra i begejstringen. Ligeledes hævdede man i samtiden, at Hals Skanse var næsten sløjfet og
ødelagt (demoleret) på tidspunktet for angrebet. Det var ikke tilfældet, som det er fremgået i forbindelse med Anders Lauridsens istandsættelse af skansen efter den svenske besættelse. Men under alle
omstændigheder var der tale om en bedrift, som nok var en vise
værd, og det en vise af en helt anden karakter, end den der blev
Buurmand til del i 1657. Der blev da også skrevet og tlykt en sådan
vise til Anders Lauridsens hæder, pris og taksigelse, og denne vise er
netop den anden hovedkilde til vort kendskab til den dramatiske
begivenhed, men altså en kilde der skal tages med det forbehold, at
den blev skrevet udelukkende for at hædre Anders Lauridsen og håne
svenskerne, hvilket begmnder de anførte begrænsninger i visens troværdighed. 25 ' Visen er et akrostikon idet første bogstav i første linie
i hvert vers, efter en behørig fortale, tilsammen danner navnet Anders
Lauridsen.
"En liden
Nyt-Aaars Gaffve giffvet den Ædel oc Mandhaftig Major
Anders Lauridtzen under Welb. Oberst Dyris Regiment
for sin Trohiertighed oc Courasie, demonstreret den
15. Augusti forgangen Aar, der hand af Svensken bleff
tenterit, om hand gad luctet Lunte. Hannem til Tacksigelse og andre Hans Majestetis Æedforplictede til
Opmuntring
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Aff
Dero en Gammel Liebhabere von Trompeten under det
Alte Formiske Trompet-Stycke:
Bett Bremmer bett. Morgen kompt der Schutt.
Prentet i Kiøbenhaffn, Aar 1660.
Anders Lauridtzøn
Være Gud din Løn.
Som med Kong oc Fæderneland
Har bevidst sig som en Mand.
Anders Lauridtzøn
Være GVD din Løn.
Nu forgangen Waar
Der mand hundert Aar
Sexten gang mon skriffve
Der til nie halfftresindstiffve,
Anders Lauridtzøn
Da fortiente Løn.
Der hand Order fick,
V-forsagt hand gick
Med tend Lunte, Pick oc Landtze,
Wagt at holde i Halse Skandtze.
Da fortiente Løn
Ander Lauridtzøn.
Endog at den waar
Demoleret snar
Aff Putkammers Folck, som prøfvet
Oc den Skandtze nesten sløffet.
Da fortiente Løn
Anders Lauridtzøn.
Ret som Lycken baar,
at hand kommen vaar,
Kom tre Svenske Orlog Skibe
Lod saa sact forTynden driffve.
Da fortiente Løn
Anders Lauridtzøn.
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Sette lod Danske Flag
Paa den sextende Dag
In Augusti lystig fløye,
At tilstoppe Danskens Øye.
Anders Lauridtzøn
Gaff dem deres Løn.
Lige mod Siuffslet.
Blottid deris Forsæt.
At de ville attaqvere
Skandtzen oc den maintenere.
Napped deraf Røn
Oc fick Skam til Løn.
Anders saa sin Tjd,
Gjorde saa sin Flid
Allerbest som hand kunde
Som en god Vendsyssels Bunde.
Saa de napped Røn
Oc fick Skam til Løn.
Vel Trey Tusind Mandag
Spilled for hans Haand.
Vdi Sloffer, Baad, Skøyter,
Falquneter vaar deres Fløyter.
Fick ey anden Løn
End Skam oc sure Røn.
Røcte gick der af.
Men hand dem som Staff
Feyet lærit Jammers Vijse,
Saa de maatte Flueten Prijse,
Huorfor vist bør Løn
Anders Lauridtzøn.
Idet de gick Frej
It Rundeel forbj,

Vilde hand ey ad Skafven rende,
Men dem artig Rexlings vende.
Saa de fick til Løn
Skam oc sure Røn.
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Der de vende sig.
Med stor Vee oc Skrig
Tog han d sielf r Lunte i Tømmeling.
Gaf dem Peller til deris Strømling.
Saa de fick til Løn
Skam oc sure Røn.
Siden anden Dag,
Dennem til Miszhag
Lod de Heste springe kiecke
Der med Pienden at forskrecke,
Huorfor vist bør Løn
Anders Lauridrzøn.
Øde haffde nu
Verit jeg och du,
Alborrig i stor Contribut,
Borte Vendsysels Rectut
oc Militien caput
Med Kiep aff Provisie Skut
Oc vor Flade ilde snvet.
Haffde ey Lauridtzøn
Giffvet Skrat til Løn.
Nu bør alle mand
Dig som Fæderne-Land
Kongen tiente, Tacken bære,
Gandske Regiment til Ære.
Anders Lauridtzøn
Da fortiente Løn.
Finis."
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Med denne vise blev ikke blot Anders Lauridsens navn bevaret for
eftertiden. Vi får også samtidens begejstring for den snedige majors
bedrifter beskrevet på overstrømmende vis, og vi får bekræftet, at
man endnu her i 1660, d.v.s. visens trykkeår, holder fast ved destore planer for Hals. Der tales ikke blot, som i visens tredje vers, om
Hals Skanse. I næstsidste vers er skansen blev til ..Vendsysels Rectut";
d.v.s. Vendsyssels Skanse.

Det turde være rimeligt, om Anders Lauridsen efter den bedrift ønskede at hvile på laurbærerne. I 1660, efter fredsslutningen, ansøgte Anders Lauridsen om et lidet brød, en lille pension, til sig selv og sin
kone. Han havde jo nok gjort sig fortjent, og blev da også belønnet
med en såkaldt gammelmandsstilling i Viborgs forvaltning, hvor han
nævnes i byens regnskaber i 1672 og 1673. Anders Lauridsen døde i
Viborg, og blev begravet i Søndre Sogns Kirke i Viborg den 8. januar
1675. Hans kone, Johanne Jakobsdatter, blev begravet i samme kirke
den 11. april 1676.

Hals Skanse tur-retur- Tiden 1660-1677
I 1660 stod man i Danmark igen over for en uhyre stor opgave, nemlig at forbinde landet med et netværk af fæstninger, og det tilmed
under de mest vanskelige økonomiske forhold. Ikke desto mindre
nød sagen i allerhøjeste grad Frederik III' s bevågenhed og man tog
effektivt fat på opgaven, hvilket i de følgende år resulterede i projektering af ikke mindre end fire mere eller mindre vidtløftige anlæg ved
Hals. n Det vil føre for vidt her indgående at redegøre for de af disse projekter, der ikke blev ført ud i livet. 28 ' I det følgende vil vi indskrænke os til at følge den allerede anlagte og endnu eksisterende
skanse, og desuden k01t berøre et enkelt af de projekterede anlæg,
som man faktisk påbegyndte udførelsen af, og som har givet anledning til endnu en mytedannelse i Hals Skanses historie.
Danmark var et krigshærget land i 1660, og også Hals Skanse var
hærget. Ødelæggelserne i de følgende år kan imidle1tid ikke kun tilskrives krigen, men også almindelig mangel på vedligeholdelse. Flere
forhold gjorde sig gældende. Man havde hverken kræfter eller penge, lokalt eller på højere sted, til at gennemføre en tilfredsstillende
renovering af skansen, og man kunne heller ikke stille den nødvendige garnison. I 1665 bestod skansens bemanding blot af en kommanderende løjtnant, der havde30mand under sig mod de 80, som
man anså for nødvendigt for at holde skansen. Batteriet på skibsbroen var i midten af 1660/ erne ved at rådne op, broen over ravelingraven faldt på et tidspunkt sammen, og man fik efterfølgende problemer med at betale håndværkerregningen. Kanonlavetterne
rådnede fordi de ikke blev passet, og det store kongeflag, som man
havde erhvervet i 1657, var nu ubrugeligt. Det var blevet ødelagt, fordi man gravede det ned under den svenske besættelse. Og endelig
begyndte folk i Hals at bygge huse på skansens forterræn, hvilket
dels betød, at huse i kanonernes skudfelt ødelagde forsvarsmulig33

hederne, dels at de samme huse kunne bruges som skjul for en angribende fjende.
Allerede i marts 1666 gjorde man opmærksom på, at skansen i høj
grad trængte til reparation og at skaderne ville blive uoprettelige, jo
længere tid der gik inden man tog fat. I 1672 besøgte Frederik Ahlefeldt Hals Skanse, som blev beskrevet i alt andet end lysende vendinger: Voldene var skredet ned i graven, som derfor hverken havde
nogen større dybde eller bredde. Palisaderne var gået samme vej, og
kanonerne var ubrugelige. Mandskabet havde ikke fået udbetalt sold
i længere tid, så en del havde forladt skansen. Kort sagt var Hals
Skanse i så elendig en forfatning, at man måtte tage stilling til om
skansen skulle repareres, eller om den simpelt hen skulle nedlægges
--
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I maj 1675, som et af de fire omtalte projekter, undersøgte man
muligheden for at opføre en ny skanse, og man påbegyndte da virkeligt også arbejdet på et anlæg ca. 850 m øst for den gamle Hals
Skanse, d.v.s. den nuværende. Ifølge beregningerne ville det tage 300
mand 10 uger at anlægge den nye skanse. Man arbejdede på byggeriet i otte dage, og fik derpå ordre til at stoppe arbejdet og i stedet
renovere den gamle skanse. Jordbundsforholdene ude på det nye
sted var for vanskelige at arbejde i, vand trængte ind i udgravningerne, og man måtte hurtigt give op. De 300 mands arbejde satte sig
imidlertid tydelige spor i terrænet; så tydelige, at de endnu omkring
1960 var let kendelige i området. Endnu i 2000 kan man på luftfotografier tydeligt se konturerne efter udgravninger og opkastede volde
i vegetationen, mens kun meget svage spor lader sig ane når man
bevæger sig i terrænet. Disse rester af arbejdet i foråret 1675 har man
tolket som rester af et ældre anlæg end den nuværende skanse, hvilket altså ikke er tilfældet. 29 )
Omkring den l. august 1675 begyndte man så at renovere den
gamle - d.v.s. den nuværende - forfaldne skanse. Man fornyede broer og palisader og reparerede voldene. I skansegården nedrev man
til en start de gamle bygninger, og opførte på ny kommandantbolig,
tøjhus, konstabelhus, barak til soldaterne samt mindre bygninger som
et lokum og et vagthus. Som et helt nyt element indbyggede man i
nordvolden i 1676 krudtkammeret I 1677 afsluttedes jord- og bygningsarbejder, skansen blev igen bestykket, og man fik opsat en flagstang med et nyanskaffet flag. Igen havde man en nyrenoveret skanse
i Hals, og igen havde man garnison under ledelse af en kommandant.
Det nye i Hals Skanse i 1677 var budtkammeret og de nyeopførte
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bygninger, for visse deles vedkommende opført ved genanvendelse
af materiale fra de gamle bygninger. Efter alt at dørmne bibeholdt
man voldanlægget i den udformning det havde fået, da man opførte
skansen i 1653-1654, dengang med udgangspunkt i Christian IV's
skanse fra 1620' ernes midte.

Krudtkammeretfra 1676 er, når bortsesfra selve voldanlægget, det
ældste bygningsværk i Hals Skanse.
Der er grund til at opholde sig lidt ved Hals Skanse 1677 og betragte den i forhold til Hals Skanse 2001, for den Hals Skanse, som stod
nyrenoveret her i 1670' erne er stort set identisk med Hals Skanse
2001. Men naturligvis er der forskel på fattidens fæstning Hals Skanse og så nutidens anlæg Hals Skanse. Først og fremmest er de mange bygninger i skansegården næsten alle væk. Krudtmagasinet fra
1676 er det ældste bygningsværk i skansen, naturligvis når bortses fra
selve voldanlægget, der trods senere reparationer må dateres til 16531654. De øvrige bygninger i skansegården blev efterhånden mærkede af krige og tidens tand, gik til, blev revet ned, og for en dels vedkommende genbrugt i huse i Hals by. Af bygninger er kun Tøjhuset
fra 1812 tilbage; dette skal jeg vende tilbage til senere. Hvad angår de
indre dele af voldanlægget, så har dette kun været udsat for et enkelt,
afgørende indgreb, nemlig ved at den jordrampe, der tidligere førte
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op på sydvolden, er blevet fjernet og erstattet af en trappe. Rampens
udformning kan anes ved en lignende rampe umiddelbart syd for
tøjhuset, men boltset fra, at tiden har slidt på voldene og gjort bastioner og btystværn lavere, er det forbløffende i hvor ringe grad
skansen har været udsat for ændringer og indgreb i selve voldanlægget Det er derfor ikke helt overdrevet at påstå, at Hals Skanse er
Danmarks bedst bevarede enkeltskanse, i det mindste hvad angår de
centrale dele. Skansens forværker er derimod blevet væsentligt begrænsede. Hals by har med veje, gader og bygninger trængt sig ind
på det store, åbne område omkring skansen, så det store glacis i dag
kun kan fornemmes mod syd og nord, om end kun i afglans af den
oprindelige udstrækning mod nord, mens strækningen mod syd fakrisk er blever udvider ved senere riders havneudbygninger.
Med renoveringen af Hals Skanse 1675-1677 fik skansen endelig
den stmktur, der også kan erkendes i dag. Med denne renovering
gennemførtes de sidste, væsentlige ændringer i skansens indretning.
Hvad der siden kom af ændringer har karakter af korrektioner på
detaljeniveau og i mere forgængelige forhold, ikke mindst m.h.t. bygningerne i skansegården, jf. senere. I 1677 sluttede Hals Skanses
grundlæggende bygningshistorie; d.v.s. den del af skansens historie,
hvor den konstmktionsmæssigt har gennemgået de mest afgørende
ændringer, for i 1677 at finde blivende form. Denne bygningshistorisk mest turbulente periode var faktisk også den militærhistorisk
mest voldsomme tid på skansen. Aldrig siden skulle Hals Skanse blive angrebet så ofte, erobret og generobrer, over så kort en årrække.
Skønt skansens og byens historie i de følgende århundreder ikke er
uden dramatik, så var perioden 1625-1677 dog den mest dramatiske
i Hals Skanses historie.

Fred også i krig- Tiden 1678-1800
Den næste lange periode i Hals Skanses historie er karakteriseret ved
en stadig skiften mellem forfald og reparationer, og desuden ved det
lidt besynderlige forhold, at skønt Danmark som nation var i krig, så
undgik man i Hals at blive kastet ind i kampene, som man var blevet det så hyppigt i de første årtier af skansens historie. Generelt kan
dette forklares ved skansens defensive beliggenhed, inde bag revler
og holme, mens man ved det stadigt mere dominerende fæstningsanlæg ved Fladstrand eller Frederikshavn havde et bedre udgangspunkt for offensive operationer. Hertil kommer, at man i Hals måtte
kæmpe med rent praktiske problemer i.f.m. skansebyggeri og vedli-

geholdelse, med dårlige jordbundsforhold og konstant materialemangel. Hvornår forskydningen af det fæstningsmæssige tyngdepunkt fra
Hals til Frederikshavn har fundet sted er bleYet diskuteret livligt. 50 '
Noget entydigt svar kan ikke gives; fremfor at vægte et enkelt år må
man nærmere betragte forskydningen som en proces, idet kommandantskabet snart har været placeret i Hals, snart i Frederikshavn. At
\'ægtskålen imidlertid allerede fra slutningen af 1600-tallet viste sig i
Frederiksha\'ns favør, er imidlertid uomtvisteligt, også på trods af
senere tiders tilbageslag til fordel for Hals.
I 1678 ha,·de skansen en besætning på henved 140 mand, og da
det påbegyndte anlæg i Frederiksha\'n stod under kommandanten i
Hals, var der et relativt livligt samkvem mellem de to byer, hvilket
bl.a. resulterede i en forbedring af vejen langs østkysten. I 1687 blev
Frederikshavn den dominerende part, idet man dette år flyttede kommandoen til Fladstrand Fæstning under von Auerswald. I de følgende år blev Hals Skanse Yedligeholdt af en ret lille besætning, mindre
end 20 mand, der imidlertid ved Store Nordiske Krigs udbrud i 1700
blev forøget til 50 mand. På Hals Skanse blev man ikke inddraget i
kamphandlinger, hvilket da også viser sig i det forhold, at man stort
set ikke anvendte krudt på skansen, Iwerken under krigen eller i de
følgende 100 år.
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K011 over Hals by med skibsbro, skanse, kirke, ladegård og præste-

gård. Det store torv øst for skansen, som man i købstadstiden vel
havde tænkt sig som byens centrum som det kendes }i'a de store
købstæde1~ eksisterer endnu. Ko11et er }i'a tiden 1716-1730, da prinsesse Sophie Hedvig ejede området.
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I år 1700 var bestykningen ellers imponerende. Ikke mindre end 20
kanoner stod parat på skansen, fra en enkelt 1-pundig til tre 24-pundige kanoner. Hettil kom seks kanoner monteret yderst på skibsbroen. Til brug ved skydning rådede man over i alt 1.293 kanonkugler,
149 skråsække og 34 kardæsker. Hertil kom 1.850 pund krudt, som i
1704 blev suppleret med yderligere 1.000 pund. Desuden rådede man
over mere end 50 flintebøsser med tilhørende 5.375 blykugler, samt
naturligvis tilhørende lunter og andet nødvendigt materiel. Man havde altså nu, i modsætning til situationen i 1650' erne, rigeligt at forsvare sig med, men fjenden udeblev. Kun ved saluttering gjorde man
et lille indhug i forrådet.
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Her er vi kommet tættere på by og bro og - især - skanse, der ses i
fugleperspektiv og i prospekt 1722. Volde og bastioner står skmpt
optegnede og viser et betydeligt mere komplekst anlæg end det, der
blev gengivet i det tidligere omtalte brev til von Hatzfeldt.
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På denne tegning jm 1750'erne koncentrerer man sig særligt om et
af skansens gennemgående problemm~ nemlig de ustandseligt reparationskrævende broer. Øverst til højre og venstre er gengivet hovedporten og i midten projU af hovedbroen. De to tegninger til venstre i
midten viser hovedbroen set fra siden og fra oven, mens de to tegninger til højre viser den mindre ravelinbro. Huset jorneden er kommandantens tidligere bolig som nu, oplyses det på kortet, beboes af
sergenter og konstabler. I øvrigt oplyses øverst på tegningen, at porten og de to broer blev udsk(ftet 1ned nye i 1 723, og at broerne igen
i 1753 fik en hovedreparation.
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På tegningen her, ligeledes fra 1750-erne, får vi forklaring på,
hvorfor den tidligere kommandantbolig nu var blevet domicil for
lavere rangerende militære. Her ses nemlig øverst den nye kommandantbolig, der som grundmuret hus naturligvis var at foretrække
frem for den tidligere bolig i bindingsværk. Blandt de øvrige bygninger på tegningen ses det lange materiel- eller tøjhus, som - oplyses
det - er blevet repareret i 1745. Det er dette hus, som siden blev
erstattet af den nuværende tøjhus, som b011set fra krudtkammeret er
den eneste eksisterende bygning i skansegården Nederst ses bl.a.
krudtkammeret som i 1753 bl.a. er blevet forsynet med jernankre.
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Til gengæld udeblev de stadige reparationer ikke. Udgifterne hertil
vejede tungt i skansens regnskab, men gav til gengæld arbejde og
omsætningen til indbyggerne i Hals. I 1723-1724 gennemgik skansen
igen en hovedreparation, som holdt til1753, da bygningerne i skansegården igen var forfaldne, og broerne, der udgjorde en stadig plage
ved hurtigt forfald, var da så farlige at færdes pa, at de måtte bygges
helt om.
Skønt Hals Skanse i 1750' erne fortsat var at betragte som en fæstning, så var der dog også civile, der havde deres gang på skansen,
herunder lodserne i Hals, der ved en ordonnants af 18. marts 1735
opnåede eneret på at lodse over Hals Barre og i Limfjorden, samt til
Frederikshavn og Bælterne. I den forbindelse blev skansen anvendt
som signalstation, hver gang under forudsætning af kommandantens
tilladelse. Imidlertid er der i midten af 1700-årene også en periode,
hvor skansen ikke anvendes som fæstning, eller i det mindste ikke
bliver vedligeholdt, for i 1768 oplyses det for det første at skansen er
i privat eje, for det andet at den ikke længere har garnison, og endelig for det tredje møder vi i denne kilde for første gang den fejlagtige
antagelse af, at det i 1675 påbegyndte anlæg øst for skansen skulle
være rester af en ældre skanse:
. strax ved Byen paa den østre Side ligger en Skandse, som med Bygninger for faa Aar siden blev solgt til hans Høy. Grevelig Excellence
Hr. Geheimeraad Moltke. Om denne Skandse af nye først er anlagt,
eller og aleene forbedret i 1677, hvilleet Aarstal staar på Krudt-Taarnet, veed man ey tilvisse, men Østen for Skandsen er endnu Kiendetegn baade af Grave og Volde, og samme kaldes Gammel Skandse;
At her tilforn har været Guarnison, i den Tid Skandsen blev vedligeholdt, er noksom bekiendt, og følgelig er her nu ingen meere; Thi
den har været anlagt for at holde fiendtlige Skibe ude fra Indløbet til
Limfjorden." 3''
Igen er skansen forfalden. Der vokser træer på voldene, som i øvrigt
bliver trampet ned af kreaturer. Voldgravene er fyldt med mudder, og
glaciet er pløjet ned for at blive anvendt til kornavl og høslæt.
I 1782 købte hæren Hals Skanse tilbage, og den 16. oktober samme år udstedtes en forordning om istandsættelse af skansen. I 1788
samles igen en større dansk styrke ved Hals, i forbindelse med en
kortvarig krig mod Sverige, og man sætter igen Hals Skanse i forsvarsstand, og igen undgår man at blive ramt af kamphandlinger.
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K011et her er dateret l 764 og viser således Hals sådan som by, skanse og skibsbro omtrent tog sig ud i l 768, da Hals Skanse blev beskrevet i l 768, ;J citatet på foregående side. Forfaldet fremgår ikke af
k011et, og alt andet lige vel selv en næsten nedbrudt skanse optage
plads. Det er umagen værd at fordybe sig i k011udsnittet, der rummer strukturer og detalje1~ der også i dag kan erkendes.
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Men også her i slutningen af 1700-årene er det lidt uklart, om man
skal vælge Frederikshavn eller Hals som tyngdepunkt og domicil for
kommandanten for fæstningerne på Vendsyssels østkyst. I midten af
1700-tallet var man faktisk så småt begyndt at nedlægge Fladstrand
Fæstning; i 1764 solgte man flere af husene til private, som så skulle
forestå nedb1ydningen. Denne tendens illustreres af, at kommandanten Carl Friederich Muller i 1792 flyttede til Hals, hvor han tog bolig
i det søndre skansehus. Carl Frederik Muller døde i 1800. 1700-tallet
havde været en periode med fred i Hals. Med det nye århundrede var
freden forbi.

Det sidste angreb- Tiden 1801-1815
Begyndelsen af 1800-tallet byder på europæisk niveau bl.a. på ufred
og Napolenskrige, på nationalt niveau til en start bl.a. på Nelsons
overfald på København, og på lokalt niveau bl.a på en skanse, som
igen gøres klar til kamp, og som i disse år skyder dens sidste skyd da
man forsvarer sig mod de sidste angreb på fæstningen Hals Skanse.
Igen måtte man tage fat på befæstningen af kysterne, og igen skulle
Hals Skanse sættes i beredskab, hvilket forudsatte at den var i forsvarlig stand.
Til en start måtte man rydde skanseområdet for de huse, der i den
lange fredsperiode var skudt op her. Mange Halsboere måtte afstå
deres ejendom til det offentlige, typisk mod en erstatning der nærmede sig en tiendedel af vurderingssummen. Da de nødvendige arealer var sikrede, tog man fat på forbedringen af Hals Skanse. Helt ude
i fjordkanten blev i 1801 etableret et søbatteri, der stod i forbindelse
med skansen gennem en port i den sydlige vold, og fra skansen til
batteriet blev opkastet to parallelle volde, der beskyttede forbindelsesvejens flanker. Selve batteriet bestod af en vold helt ud mod fjorden, kortere og lavere end selve skansevolden. Samtidig blev den
centrale skanses volde rettet op og forbedrede, og inde i skansen
blev den østlige bygning erstattet af et grundmuret tøjhus, ifølge visse kilder i 1812, men formentlig er det sket noget tidligere. 32 ) Også
på Egensesiden blev etableret et batteri, samt ved Hou mod nord og
Hurup mod syd. Centralt i dette system lå så Hals Skanse, hvor den
øverstkommanderende, kaptajn Ole Munch, residerede. På skansen
var da en garnison bestående af 60 artillerister samt nogle håndlangere. Man var klar til krig, og den kom da også.
I 1807 klydsede engelske orlogsfartøjer ved de danske kyster, på
jagt efter hvad der måtte være tilbage af den danske flåde. Samtidig
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søgte man på dansk side at imødegå den engelske fare ved etableringen af kapervæsnet, en slags statsautoriseret sørøverivirksomhed.
Det var bl.a. i den sammenhæng, krigen kom ind under kanonerne
på Hals Skanse.
Plantegning af Hals
Skanse efter renoveringen i begyndelsen af
1800-tallet. Ravelin- og
hovedbro i nord er renoveret, hastionerne
bestykket og i skansegården finder vi der
grundmurede arsenal
eller tøfbus med tegltag
mod øst, kommandantbolig mod syd og harakleer mod vest og nord.
Barakken mod vest fungerede desuden som
vagthus. Bemærk angivelse af latrin ved
hovedp011en i nordvolden samt kn. tdtkammeret, ligeledes i nordvolden. En passage har
gennembrudt sydvolden,
så man fra skansens
indre kan komme ud til
det nyanlagte kysthatteri .
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Den 17. maj 1809 ktydsede kaperen Wulffsen langs Vendyssets østkyst, da han pludseligt fandt sig selv ansigt til ansigt med en overlegen engelsk flådestyrke. En fregat søgte at afskære Wulffsen fra kysten, men stak for dybt, og satte i stedet både ude efter ham,
angiveligt med en besætning på 600 mand. Fra kl. 4 eftermiddag og
til mørket faldt på kæmpede Wulffsen mod overmagten, og da mørket så kom gik han i ly af kanonerne ved Hals, som englænderne
åbenbart ikke turde nærme sig. I Hals rådede man ud over skansen
også over kanonbåde, og da englænderne i oktober 1809 tog en gale-
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ase ud for Hals løb to af disse kanonbåde ud; det lykkedes at befri
galeasen.
Faktisk var kapervæsnet og roflotillerne et ganske effektivt våben.
Så effektivt, at Frederik VI i 1811 besluttede, at mandskaberne på østkystens roflotiller skulle have et gilde; anledningen var en særlig god
fangst ved Hjelm. Gildet blev afl1oldt på Hals Skanses eksercerplads
den 28. august 1811, med en flagsmykket by og skanse som baggrund. Alle soldaterne blev beværtet med god mad, godt øl og brændevin, og man dansede til den lyse morgen den 29. august. Allerede
den 30. august 1811 måtte man i aktion igen, og flere gange i løbet
af 1811 kom det til bataljer mellem danske og engelske søstridskræfter i farvandet ud for Hals Skanse, der udfyldte rollen som beskytter
på land. Den engelske flåde krydsede til stadighed ud for indsejlingen til Limfjorden, parate til at opsnappe elanske fartøjer for ind- eller
udgående. Disse forsøg blev som næYnt flere gange forpurer fra Hals
Skanse.
Sidste gang Hals Skanse på den måde kom i ilden, og sidste gang
Hals Skanse overhovedet kom i ilden, var den 15. august 1812. Hen
under midnat sejlede et par engelske krigsskibe ind i fjordmundingen,
hvor de satte et par tæt bemandede både i vandet. Målet var tilsyneladende at tage først Hals Skibsbro og derpå skansen, så man kunne eliminere den evindelige trussel fra skansens kanoner. Sandsynligvis havde man tænkt sig at ødelægge skansen og så trække sig tilbage igen;
et commandoraid, for nu at bruge et mere nutidigt udtlyk. Det var
naturligvis mørkt, så fra land kunne man intet se, men kun høre at
noget var i gære, hvorfor man skød på lykke og fromme efter åreslagene og efter signallys, når man en gang imellem så et sådant. Det lykkedes faktisk englænderne at nå ind til skibsbroen, hvor de tog en
dansk rekognoseringsbåd, en svensk båd og et norsk skib. Nu var englænderne imiclle1ticl kommet på skudhold, og beskydningen fra dansk
side var så kraftig, at de måtte efterlade såvel den svenske båd som
det norske skib. Derimod fik englænderne slæbt rekognoseringsbåclen
uden for skudvidde. Ombord var den ene af bådens to mand store
besætning, idet den anclen var i land med en melding, da angrebet satte ind. Da morgenen kom sendte man både med bevæbnede soldater
ud fra Hals for at få fat på rekognoseringsfa1tøjet, men da havde englænderne for det første for stmt et forspring, og var for det andet kommet i ly af de store britiske krigsskibes kanoner, så rekognoseringsbåclen måtte man opgive, hvilket indbragte overkommaneloen i Hals en
reprimande, med samt en befaling om at passe bedre på næste gang.
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Der kom ingen næste gang. Med bataljen den 15. august 1812 havde
kanonerne på Hals Skanse skudt deres sidste skud i krig.
Og nu var skansens dage som fæstning talte. På trods af de store
omkostninger, man gennem mere end 150 år havde ofret på Hals
Skanse, blev det i årene efter Englandskrigen klart, at skansen i Hals
ikke længere skulle udgøre et led i det danske kystforsvar. I tiden
efter 1814 mindskedes Hals' strategiske og taktiske betydning, hvilket allerede var kommet til udttyk i de store fæstningsbyggerier i Frederikshavn, hvorfra man som nævnt kunne operere offensivt, og hvor
man ikke havde problemer med sandet jordbund og med at skaffe
materialer, som man havde i Hals.
"'-
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I 1816 blev det besluttet, at Hals Skanse ikke længere skulle have
besætning i fredstid, men blot være under opsyn af en pensioneret
officer eller af en til formålet udstationeret underofficer af artilleriet.
Ikke desto mindre opretholdt man dog skindet i en periode.
Som allerede nævnt var Hals Lodseri blevet oprettet i 1735, og i
1801 havde lodserne fået tilladelse til at opføre et stillads, et lodsudkig, på Hals Skanse. Her kunne man komme godt til vejrs, ikke
mindst i betragtning af at man, naturligvis, placerede lodsudkigger på
skansens højeste punkt, d.v.s. i det nordøstre hjørne, ovenpå krudtkammeret fra 1676. Men lodsudkig eller ej: Hals Skanse var en fæstning, og kommandanten på Hals Skanse skulle da også føre et vist
tilsyn med lodserne, som tilsyneladende ikke altid optrådte lige
respektfuldt på det militære område. Og militært område var det,
også selvom man i 1816 havde besluttet, at skansen ikke længere
skulle have besætning i fredstid. Der skete nemlig det i 1827, at
kommandanten på Hals Skanse beordredede overlodsen til at pålægge lodsoldermanden at give lodserne ordre til, at de kun måtte
komme der, hvor udkigstårnet stod, hvilket ville sige oven på krudtkammeret. Dette pålæg, efter alle kunstens og kommandovejens
regler, hjalp nu ikke meget. Ganske vist holdt lodserne sig for en tid
stort set til deres udkig. Til gengæld stod de oppe i lodsudkigger og
smøgede tobak og bankede deres piber ud på træstilladset, der stod
oven på krudtkammeret, hvor der lå nogle hundrede kilo krudt.
Under påskud af fare for ulykker, hvilket vel heller ikke var helt
urigtigt, fik lodserne i 1837 ordre til at flytte udkigstårnet ud på ravelinen, så man slap for deres gang inde i skansegården.
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Udsnit af matrikelkort ove1· Hals by 1818. Den forstæ1·kede Hals
Skanse med dens kystbatteri ses tæt ved Hals by, og ude i øst er angivet resterne af den i 1600-årene påbegyndte skanse, der således
endnu på dette tidspunkt må have været ganske tydelige i terrænet.
Skønt man allerede i 1825 var begyndt at nedbryde bygningerne i
Hals Skanse, fik man i november 1827 udarbejdet denne tegning
over bygningerne i skansen. Det fremgår af oplysningerne på tegningen, at en del af husene på dette tidspunkt fungerede som privatbolige1~ bl.a. for Fru Brønnwn og Fru Schmidt, men endnu reserveres rum til "Commandantens Bolig" og til "Bombarderens Bolig."
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Der var nu også en del andre der havde deres uautoriserede gang på
skansen, hvis aftagende militære betydning illustreres af, at man i
tiden fra 1825 til 1848 begyndte at bryde husene i skansegården ned.
Materialerne blev - endnu engang - for en dels vedkommende genbmgt i beboelseshuse i Hals by, så i nogle af de gamle bygninger i
Hals sidder i dag tømmer og murværk fra skansebygningerne. Som
nævnt blev kun kmdtkammeret fra 1676 og tøjhuset fra 1812 stående.
Inden fæstningen Hals Skanse blev nedlagt, nåede den dog at spille en vis rolle i en besynderlig krig, eller måske rettere i en krig, der
aldrig fandt sted. Hændelsen er kendt som Slavekrigen i 1848, og har
dels efterladt sig betydelige spor i de skriftlige kilder, dels en mæng, _ _ _ _ _ ._ ___,_
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tiske hjemmelavede våben, der aldrig kom i bmg. Hals Skanses rolle
i.f.m. krigen er netop på våbenområdet
Den 18. marts 1848 gjorde slesvig-holstenerne oprør, hvilket førte
til Den første slesvigske Krig fra 1848 til 1850; en krig, som Danmark
gik sejrrigt ud af. Samtidig gav opføret så anledning til Slavekrigen,
der aldrig blev andet end et rygte i det tidlige forår 1848. Udgangspunktet for Slavekrigen var, at en flok fanger, eller slaver som de
kaldtes, omtrent 90 i alt, var brudt ud af fængslet nede i Rendsburg.
Med lynets fatt bredte rygtet sig op igennem Jylland, helt op til Thy
og Vendsyssel, og samtidig voksede rygtet betragteligt undervejs. Jo
flere egne og afkroge, tygtet fandt frem til, jo mere omfattende og
voldsomme blev de begivenheder, som tygtet angiveligt fortalte om.
Nået vel op i Jylland kunne tygtet således berette, at ikke 90 men
hele 600 fanger var brudt ud af fængslet i Rendsburg, og at de ikke
blot var bmdt ud. Nej, de drog hærgende og plyndrende mod nord;
de myrdede løs, lagde byer og gårde øde, ildebrand markerede deres
spor, og alle blev ramt af panik, også myndigheder og øvrighedspersoner, som man i sådanne situationer vel kunne forvente ville holde
hovedet koldt. Men alle, uanset rang og stand, blev mere eller mindre panikslagne, efterhånden som budskaberne tog til i otnfang og
gmmhed.
Rygtet var blevet til en efterretning, da det den 31. marts 1848 om
morgenen nåede til Aalborg, hvor der var mangel på svært skyts, hvilket man naturligvis forventede at få brug for i den tilstundende kamp.
Den nærmeste våbenplads var Hals Skanse, og til skansens kommandant, der på det tidspunkt var forhenværende vagtmester Grønvold, som desuden virkede som told- og konsumtionsoverbetjent i
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Hals, sendte stiftamtmanden i Aalborg, kammerherre Stemann, følgende andragende:
·Det vilde være Stiftamtet kjært om Hr. Krigsassessoren vilde opfylde
Aalborg Byes Indvaaneres Ønske om at udlaane Byen nogle Kanoner
og Kugler samt Geværer, forsaavidt san11ne haves, til dens forsvar. Og
jeg beder Dem derfor saafremt dette Ønske maatte kunde opfyldes,
at udlevere Vaabnene til Overbringeren." 331
En jagt, der var det hurtigste fartøj i Aalborg, sejlede i hast til Hals.
Skipperen medbragte stiftsamtmandens skrivelse, og da situationen
blev betragtet som yderst alvorlig, sendte man samtidig en stafet til
den inspektionshavende over Hals Skanse, premierløjtnant Hansen,
der var øverstkommanderende på Fladstrand Fæstning, med anmodning om at give kommandanten på Hals Skanse lov til at udlåne det
ønskede artilleri til Aalborg. Tilladelsen blev givet, men var egentlig
overflødig, for inden tilladelsen overhovedet dukkede op havde
krigsassessor Grønwold vist sig yderst velvillig og havde efterkommet
stiftsamtmandens anmodning, når bortses fra geværerne, som man
ikke havde nogen af på Hals Skanse. At Grønwold havde en datter i
Aalborg har måske spillet en vis rolle i.f.m. hans velvillighed. Men
den udsendte skipper fra Aalborg kunne returnere med jagt, våben
og følgende skrivelse:
"Efter det Kongelige Stiftsamts Skrivelse af Dags Dato, fremsendes
herved 2 Stk. 8 Pd. Kanoner, 2 Stk. 6 Pd. Kanoner, 2 Bundter Haandbusklunter, 20 Bundter skarpe Fængrør, 10 Stk. Luntestokke, 50 Stk.
6 Pd. Kugler, 2 Centner Kanonkrudt i 2 Fustager, 2 Stk. 8 Pd. lige
Ladesættere, 2 Stk. 6 Pd. lige Ladesættere. For ovennævnte forventes
Kvittering. Hals Skandse d. 31. Marts 1848. Grønwold." oil
Kammerherre Steman tilskrev den l. april 1848 Krigsministeriet og
meddelte ministeriet om forsendelsen fra Hals Skanse, som ville blive returneret, når Stiftamtmanden fik befaling dettiL Svaret herpå blev
skrevet i Krigsministeriet den 4 april; det har karakter af reprimande.
Ansøgningen skulle nemlig have været sendt direkte til Krigsministeriet, og den gode amtmand fik besked på omgående at sende de lånte våben med samt ammunition og andre dele retur til depotet i Hals.
Det skete naturligvis også, skønt borgerne i Aalborg gerne ville have
beholdt den ene af de to fustager krudt, bare for en sikkerheds skyld.
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Det var nu helt unødvendigt. Allerede først på dagen den l. april kom
der meldinger om, at slaverne var nedkæmpet, og senere på dagen
blev det klart, at det hele havde været en storm i et glas vand. Rygtet var uden hold i virkeligheden, slaverne havde aldrig været på vej.
Men 1ygtet gjorde, at Hals Skanse en sidste gang kom til at spille en
lille aktiv rolle i en krig, om end krigen var nok så imaginær.
I 1848 nedlagdes Hals Skanse som militært anlæg. Dens militære
betydning var definitivt forbi. Til skansens positive sider hørte, at den
havde medført en stadig strøm af penge og mandskab, en velkommen indtægt til byen, og at garnisonens soldater bidrog til et stigende befolkningstal, såvel i sig selv som ved de giftermål der blev indgået i byen. Til de negative sider af skansens tilstedeværelse i Hals
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magnet på fjendtlige skibe og landtropper, hvad enten man nu søgte
at indtage by og skanse, eller blot at trække tænderne ud på fæstningen ved at ødelægge skansen.

Hals Skanse fotograferet fra ravelin broen, efter nedlæggelsen af
skansen somfæstning i 1848. Endnu er hovedbroen ikke erstattet af
dæmning, men porten i nordvolden er væk. Billedet her er taget i
sidste halvdel af 1800-tallet, og er formodentlig det ældste eksisterende fotografi af Hals Skanse. Det har bl.a. været anvendt som forlæg
for illustration i de tidligste udgaver af Traps topografiske beski'ivelse
af Danmark.
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Fra karantænestation til kommunekontor- Tiden 1849-1939
I midten af 1800-tallet indrettedes rundt om i landet karantænestationer som led i bekæmpelsen af koleraen. Hals Skanse blev en af
disse karantænestationer. Skansen blev lukket og tøjhuset indrettet til
sygehus. I stedet for de gamle pmte blev der lavet en gennemgang i
voldene, og broerne over ravelingraven og voldgraven erstattedes af
dæmninger. Som spærring blev opsat en låge, forsynet med pigtråd.
Hen mod slutningen af 1800-tallet ophørte funktionen som karantænestation, og i 1901, da Hals skole brændte, brugte man for en tid
tøjhuset som skolebygning, ind til en ny var opført.

Skønt skansen blev nedlagt 1848, vedblev - og vedbliver - den dog
med at sætte sit præg på byen og egnen, såvel historisk som ved dens
fysiske tilstedeværelse. Og fra tid til anden dukker levn af skansens
virke frem. Under udgravning af en sandgrav umiddelbm1 øst for
Hals Skanse gjorde man et både uhyggeligt og uventet fund. Ni skeletter dukkede frem afjorden på et sted, hvor man aldeles ikke forventede at finde lig. Måske er skeletterne de jordiske reste1' af deltagerne i et af slagene om Hals Skanse, men der kan også være tale
om resterne af en pestkule; omkring 1350 hærgede en epidemi
egnen og udryddede hele landsbyer. De mange befængte lig blev
begravet i store fællesgrave. I øvrigt lagde man i 1912 igen skeletterne hvor de var fundet, og lukkede sandgraven. I dag ligger ligene
formodentlig under et parcelhus.
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Fra 1901 til 1907 blev tøjhuset så anvendt til mødelokale for byens
afholdsforening og for Indre Mission, indtil man i 1907 igen begyndte at bruge skansen som karantænestation. Da også denne funktion
efterhånden atter ophøtte, blev skansen fuldstændigt lukket af, et
mystisk og mennesketomt sted, hvor kun en kraftig rottebestand trivedes, indtil man den l. januar 1934 indrettede folkebibliotek og
kommunekontor for den gamle Hals sognekommune i tøjhuset, der
tillige en tid rummede privat beboelse.

Der findes kun ganske få fotografier af søbatteriet ji-a 1801, og på
disse få er batteriet næsten kronisk forvist til en plads i baggrunden,
kommet med på billedet ved en tilfældighed. Det eneste kendte billede der koncentrerer sig om søbatteriet er dette, hvor batteriet er set
fra skansen, mod syd. Billedet er taget af Hugo Matthiessen, da han
i 1916 besøgte Hals og optog en række fine fotografier af huse og
miljøer.

Besat og befriet - Tiden 1940-1945
Den 9. april1940 nåede Den anden Verdenskrig også til Danmark og
til Hals, og allerede ved besættelsestidens begyndelse lagde tyskerne
beslag på en del af Hals Skanse. 3; ) I krigens første år opførte tyskerne nogle barakker på området syd for voldene, og sløjfede i den forbindelse søbatteriet fra 1800-tallets begyndelse, så der nu kun står
den nordligste del af forbindelsesgangen tilbage. Ligeledes tidligt i
besættelsen opførte tyskerne et udkigstårn på skansens sydvestlige
bastion. Udkigstårn og barakker fungerede som marinestation. Med
samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943 tog tyskerne så
hele skanseområdet i deres besiddelse, inklusive kommunekontoret i
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tøjhuset, hvor den tyske øverstbefalende på egnen indrettede sig,
samtidig med at der opførtes flere barakker i tilknytning til skansen.
I tiden fra august 1943 til 5. maj 1945 var Hals Skanse således atter
besat af tyske tropper. Hertil kom, at tyskerne opførte et endog meget
stort fæstningsanlæg helt ude på hjørnet af land, på Vendsyssels
sydøstligste punkt, af præcist samme grund som Christian IV' s skanse blev etableret, nenliig for at beherske indsejlingen til Limfjorden,
men nu både til vands og i luften.

-

..

Den tyske besættelseshærs tå17l på Hals Skanses sydvestre bastion,
fotogmferet juni 1945.
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Del af det store tyske anlæg på Vendsyssels sydøstligste punkt, som
tyskerne efterlod det sommeren 1945. Bemærk de kunstige træer
omkring bunkerne.
Perioden fra den 9. april 1940 til den 5. maj 1945, samt dagene der
fulgte efter den 5. maj 1945, er forhåbenligt den sidste periode, i hvilken Hals Skanse spiller en rolle i krig. På Hals Skanse tegnes tiden
særligt af de dage og begivenheder, der fulgte umiddelbatt efter
befrielsen den 5. maj 1945, for ligesom den tyske besættelsesmagt
havde opslået hovedkvarter i Hals Skanse under besættelsen, opslog
nu også den danske modstandsbevægelse hovedkvarter på Hals
Skanse i.f.m. befrielsen, der skulle vise sig at trække i langdrag i Hals.
Den 4. maj 1945 kl. 20.34 aften, blev det oplyst i den danske radioudsendelse fra BBC i London, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig. Kapitulationen skulle
træde i kraft den S. maj 1945 kl. 8.00 morgen. Takket være den omstændighed, at logbogen for modstandsbevægelsen i Hals i dag findes
i Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune på Hals Museum, sammen
med en række dokumenter og korrespondance mellem modstandsbevægelsen og de tyske tropper, kan vi nøje, time for time og til tider
minut for minut, følge begivenhederne i byen og på egnen i de hektiske befrielsesdage, og vi kan følge skansens rolle i disse begivenheder.
Modstandsfolkene i Hals dukkede frem til overfladen den 5. maj
1945 kl. 8.00 om morgenen, og efter at have sikret sig at tyskerne i
løbet af natten og de tidlige morgentimer havde forladt Hals Skanse,
rykkede modstandsbevægelsen ind i skansen kl. 10.00, hvor man
opslog hovedkvarter i tøjhuset. I dagene der fulgte blev der afholdt
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adskillige konferencer med de tyske officerer i tøjhuset på Hals Skanse, og hertil blev også lokale ballademagere indbragt af modstandsfolkene, i reglen blot for at få en regelret skideballe, samtidig med at
modstandsbevægelsen sørgede for at få mistænkte ekspederet videre
til nærmere undersøgelse i Dronninglund, så man kunne få sorteret
de relativt og de helt uskyldige fra de folk, hvis forhold var så graverende, at de måtte undersøges nærmere.
Når man i Hals slog så hårdt ned på bl.a. dem, der klippede og på
anden måde forulempede virkelige og formodede tyskerpiger, så
skyldtes det, at tyskerne i deres store bunkers i anlægget ude på hjørnet af land kategorisk nægtede at overgive sig til modstandsbevægelsen. Og naturligvis kunne modstandsbevægelsens 15 interimistisk
bevæbnede mænd intet stille op mod den 600 mand store tyske styrke, bevæbnet til tænderne og forskanset i en stærk pindsvinestilling,
hvor man til overflod på et tidspunkt ladede kanonerne og rettede
sigtet mod Hals by med trussel om at skyde, hvis ikke modstandsbevægelsen kunne holde justits blandt danskerne, så de ophørte med
at forulempe tyske medløbere og ødelægge tyske installationer og
materiel. Ro og orden måtte bevares for enhver pris.
Skønt man på skansen glædede sig over meddelelsen om, at den
samlede tyske Værnemagt i Europa havde overgivet sig fra kl. 00.01
natten mellem den 8. og 9. maj 1945, så kunne man stadig ikke ånde
lettet op, for der var lommer, hvor tyskerne ikke havde kapituleret. I
Hals, i Helherskov ved udmundingen af Mariager Fjord og på Bornholm nægtede tyskerne fortsat at overgive sig. På Bornholm skulle
der et russisk bombardement til at fremkalde kapitulationen den 9.
maj 1945, og mens resten af Europa fejrede freden, herskede der fortsat blot våbenstilstand i Hals, hvor tyskerne sad i deres fæstning, og
hvor modstandsbevægelsen skulle holde justits blandt danskerne.
Også fredag den 11. maj 1945 kl. 8.55 var situationen i Hals uafklaret. På dette tidspunkt blev modstandsbevægelsen på skansen i
Hals ringet op af modstandsbevægelsen i Hadsund der meddelte, at
de tyske tropper på Bjerget i Helberskov havde overgivet sig, da
engelske tropper nåede ud til dem. Denne meddelelse mente man
var af afgørende betydning for modstandsbevægelsen i Hals, idet det
øjensynligt var kommandanten over området fra Helherskov til Sæby,
der havde nægtet at overgive sig, og som fastholdt denne ordre i stillingerne ved Helberskov og Hals. Fredag den 11. maj 1945 kl. 16.00
var der så konference mellem pastor Nielsen, der ledede modstandsbevægelsen i Hals, og kommandanten over batteriet på hjørnet af
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land, der overgav sig. Sådan da. For trods denne overgivelse fik modstandsbevægelsen stadig ikke adgang til det tyske fæstningsanlæg.
Ganske vist havde man overgivet sig, men man ville ikke overlade
stillingen til en håndfuld partisaner. Tyskerne afventede at de britiske
tropper indfandt sig. Den allerede slagne Værnemagt holdt fortsat
kanonerne ladte og sigtet indstillet mod Hals, hvor man fortsat måtte
håndhæve stram disciplin.

Hals Skanse, med tyske barakker på forarealet, som den tog sig ud
da besættelsesmagten havde forladt skansen. Fotografiet er taget fra
sydøst i sommeren 1945.
Endelig den 17. maj 1945 kl. 17.00 ankom så en delegation til Hals,
bl.a. bestående af den britiske commander Brudolf, danskerne
orlogskaptajn Arendrup, løjtnant Møller fra Generalkommandoens
Efterretningstjeneste og den militære leder af modstandsarbejdet i
Distrikt I i Nordjylland. Med sig havde de en mindre engelsk troppestyrke. Herefter blev batteriet på hjørnet af land af løjtnant Krahe
overgivet på tyskernes vegne. Endelig kunne man ånde lettet op i
Hals, og endelig var Den anden Verdenskrig i Europa definitivt slut.
Tilbage stod opgøret med landsforræderne; et opgør, der på ubehagelig måde også kom til at inddrage Hals. Blandt de fra Hals, der
måtte stå til regnskab for deres gøren og laden under besættelsen var
tre mænd, som der alle blev rejst sag mod med krav om dødsstraf.
De to slap med fængselsstraffe, mens den tredje, Frantz Toft, som den
første i retsopgøret vest for Storebælt blev henrettet i Undallslund
Plantage ved Viborg. 36 l
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Uagtet Hals Skanse ikke just blev anlagt til idylliske formål, så blev
den ret hurtigt efter nedlæggelsen periodisk udflugtsmål og bypark lukket eller ej. Her anvendes voldgraven til sejllads allerede 1913.
Tyskernes tilstedeværelse 1940-1945 afbrød denne forlystelse, men
den kom igen.

Flygtningelejr, kommunekontor, museum- Tiden efter 1945
Efter befrielsen i maj 1945 blev skansen og de omkringliggende bygninger og barakker brugt til at huse tyske flygtninge. Da disse lykkede ud, var Hals Skanse i sørgelig og ødelagt forfatning. Tøjhuset var
slemt medtaget, rotter vrimlede over alt, og voldgravene lå opfyldte
og stinkende, idet tyskerne uden videre havde hældt deres latriner i
gravene. I 1947 overtog Hals sognekommune skansen, der havde sorteret under Marineministeriet, og istandsatte anlægget efter tyskernes
ødelæggelser, når bortses fra søbatteriet, som man ikke søgte at
rekonstruere.
I 1955 kunne kommunekontoret så igen flytte ind i tøjhuset i Hals
Skanse. Her havde den gamle Hals sognekommune administration
frem til1970, da man med den store kommunalreform fik dannet den
nuværende Hals Kommune med administrativt centrum i Gandrup.
Igen stod tøjhuset i Hals Skanse tomt.
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Med renoveringerne i 1950-ernefik man igen mulighedfor at bruge
skansen til rekreative formål, hvad enten det nu drejede sig om en
aftentur eller som her en byfest, hvor skansen blev det naturlige samlingspunkt.
Tøjhuset i Hals Skanse, der siden 1972 har rummet Hals Museum og
Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune. I 2000 flyttede museumsadministration og arkiv ud af bygningen, så denne helt kan helliges
udstillingsjormål.
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I 1972 flyttede så det nystiftede Hals Museum ind i bygningen, som
tillige kom til at huse museumsadministration og Lokalhistorisk Arkiv
for Hals Kommune frem til år 2000, da disse funktioner blev flyttet ud
i byen til det gamle missionshus, så hele tøjhuset kunne inddrages til
udstilling. Placeret i et skanseanlæg, der trods skiftende tiders hårde
medfart hører til blandt de bedst bevarede enkeltskanser i Danmark,
om ikke ligefrem den bedste, er de omgivelser, som Hals Museum ligger i, således en del af museet. Hals Museums fornemste genstand er
Hals Skanse.

Hals Skanses sydøstre bastion med Hals Museums udstillingsbygning
Tøjhuset i skansegården bag volden.
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Noter og henvisninger
l) Materialet om Hals by og skanses historie er ganske omfattende,
såvel hvad ang. litteratur og publicerede kilder, som dokumenter
og arkivalier i særligt statens arkiver, ikke mindst hærens arkiver i
Rigsarkivet. Et samlet og systematisk gennemgang af den militære
administrations arkiver er ikke foretaget, når bortses fra kilderne
til belysning af skansens tidligste historie, d.v.s. frem til 1687. Denne gennemgang resulterede bl.a. i Bjørn Westerbeek Dahls attikel
i Fra Himmerland og Kjær Herred 1992. Hertil kommer, at centrale kildegrupper for enkelte perioders og enkelte aspekters vedkommende er gennemgået; disse kildegrupper befinder sig for en
stor dels vedkommende i kopi i Lokalhistorisk Arkiv for Hals
KoHmJune på Hab iviu.seurn, hvor også en mængde arkivaiier af
lokal proveniens vedr. byens og skansens historie findes, og tillige en i princippet komplet samling af litteraturen om Hals Skanse. Herværende arbejde påberåber sig på ingen måde fuldstændighed. Intentionen er at give en oversigt over skansens historie,
som - alle tidligere og grundige undersøgelser til trods - fortsat må
siges at være utilstrækkeligt belyst, ikke mindst når tages i betragtning, at mange myter med tiden er vokset op omkring denne
historie. Først når den endelige, systematiske gennemgang af arkivalierne i Rigsarkivet m.v. er gennemgået, kan en større og mere
adækvat fremstilling af skansens historie skrives. For nu må det
række med herværende oversigt. Det videnskabelige apparat er
indskrænket til det mindst mulige, og er primært anvendt ved
direkte citater, ved behandling af modstridende opfattelser når disse har helt afgørende karakter, samt hvor særlige oplysninger og
kommentarer i øvrigt er påkrævede. Generelle Danmarkshistoriske værker er ikke medtaget i litteraturlisten. Her kan henvises til
Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie bd. 8-15 1989-1991,
samt Danmarks historie, bd. 2,2-8 1980-1990 (Gyldendals Danmarkshistorie for universiteter). Henvisninger til upubliceret materiale ved jr.nr. er alle henvisninger til Lokalhistorisk Arkiv for Hals
Kommune, Hals Museum, hvor også samtlige artiklens illustrationer findes.
2) Dahl 1992 s. 4. Se i øvrigt Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV' s Tid udgivne ved
Kr. Erslev, l. bd., 1883-85, s. 481, 491, samt Kong Kristian den Fjerdens egenhændige Breve udgivne ved C.F. Bricka og ].A. Fridericia, 2. bd. , 1889-91, s. 25.
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3) Bl.a. og mest markant Dahl 1992 s. 4.
4) Klitgaard 1942 s. 135-136.
5) Arkivet findes i den nuværende grev von Hatzfeldts privateje i
Tyskland. Her har arkivar ved Aalborg Stadsarkiv Flemming Nielsen i 1993 haft lejlighed til at mikrofilme dokumenterne, der har
overlevet de mellemliggende århundreders omtumlede Tysklandshistorie. Flemming Nielsen har med rette gjort opmærksom på, at
vi skylder grev von Hatzfeldt tak for den tilladelsen, han har givet
Flemming Nielsen til at gennemgå dokumenterne for oplysninger
om Vendsyssels historie. Nielsen 1999 s. 6. Herværende forfatter
skylder Flemming Nielsen stor tak for, at han i det store arbejde
med at gennemgå de sprogligt og tekstmæssigt vanskeligt tilgængelige kilder, har taget sig tid til at uddrage centrale oplysninger
om Hals Skanses tidligste historie.
6) Opfattelsen er grundigt eftervist i Nielsen 1999 s. 6, mens skansens
eksistens ved de kejserlige troppers komme hos såvel Klitgaard
1942, som hos Klitgaards kilde, professor, dr.phil. ]. Krebs/ bog
Aus dem Leben des kaiserlichen Feldmarchalls Grafen Melchior
von Hatzfeldt, 1910, fremgår mere implicit, eller som en given forudsætning. Dette forhold har tilsyneladende fået Dahl til at konkludere følgende: "J slutningen af 1627 blev Vendsyssel erobret af
de kejserlige tropper, der året efter opførte den første skanse ved
Hals." Dahl 1992 s. 4. Det skal bemærkes, at Hals Skanse ikke nævnes i Kreb/ s bog, som også Dahl delvist bygger på, og at vores
kendskab til Hals Skanses tilstedeværelse i kilderne først er fremkommet ved Flemming Nielsens arbejde med de originale dokumenter. Klitgaard skriver dog, at efter nedkæmpelsen af besætningen på Hals Skanse "forstærkede Fjenden Skanseanlægget."
Klitgaard 1942 s. 135.
7) Dahl 1992 s. 5-6.
8) Om Nordjyllands fortrædeligheder i denne periode er skrevet
mangfoldige artikler og afhandlinger. Bedst og bredest dækkende
er vel fortsat Klitgaard 1942, hvorfor jeg her skal indskrænke mig
til at henvise til denne, om end senere forskning også har fremdraget nye detaljer. En afløser for Klitgaards arbejde, der må betegnes som standardværket for området i perioden, fremkommer efter
alt at dømme først når Flemming Nielsen har færdiggjort sit store
arbejde med von Hatzfeldts arkiv.
9) Klitgaard 1942 s. 160.
10) Jr.nr. 77.
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11) I 1459 nævnes Hals Birk første gang som selvstændig retskreds
under Vitskøl Kloster, Jensen 1956 s. 128, der før Reformationen
1536 ejede store dele af det sydøstlige Vendsyssel. I 1688 blev
Kjær og Hvetbo herreder samt Hals Birk forenet til en jurisdiktion, og i 1721 blev Hals Birk lagt til Dronninglund Birk, for i 1813
igen at blive lagt til Kjær Herred. Værnfeldt 1946 s. 221.
12) Jr.nr. 800. Hals Birketing. Hemnder kopier af tingbøger, 12 bd. 2
læg, tiden 1630-1684, originaler i Landsarkivet for Nørrejylland
(arkivsign. B 31 D), samt transskriptioner og bearbejdninger ved
Carl Rise Hansen.
13) Det følgende bygger i alt væsentlig på Dahl 1992 s. 6-7 og på mit
eget upublicerede manuskript Hals Skanse 1996, samt materiale i
jr.nr. 545 ug jr.nr. 616.
14) En mere detaljeret, publiceret redegørelse for opførelsen af Hals
Skanse 1653-1654 findes hos bl.a. Gregersen 1956, 1956, Dahl
1992 s. 8-10, samt Dahl 1994, Jensen 1991. For behandling af
divergerende opfattelser, se Dahl 1994. Desuden henvises til jr.nr.
545 og jr.nr. 616.
15) En mere detaljeret publiceret beskrivelse af skansen end pladsen
tillader her, både hvad ang. voldanlægget og de enkelte bygninger, findes hos Gregersen 1956, 1956, og Dahl 1992.
16) Dahl 1994 s. 116.
17) Omstændighederne omkring privilegierne og disses samlede ordlyd gengives i Nielsen 1997 s. 62-64.
18) Købstadsprivilegierne er et af de mange problematiske kapitler i
Hals bys historie. Udstedt blev de, men fik på den ene side aldrig
virkning, mens de på den anden side aldrig blev ophævet. Af
Danske Atlas 1769 fremgår: "Qmendskiønt Hals nu hverken er
eller ansees for Kiøbstad, saa har den dog i forige Seculo af Kong
Friderik III været bestemt dertil, og virkelig for en kort Tid nydet
Stads-frihed, uden at man veed, naar og hvorledes satrune igien
er bleven forloret." Jr.nr. 545, samt Jensen 1991 s. 154. Bl.a. på
den baggmnd kan man kun give Bjørn Westerbeek Dahl ret når
han skriver: ·Der er ingen af Frederik den 3.s byer, der i den grad
er omgivet af mytedannelser som den påtænkte handels- og fæstningsby ved Hals." Dahl1994 s. 114. Svend GramJensen har taget
fat på behandling og aflivning af visse af myterne, jf. Jensen 2001.
19) Gregersen 1956 s. 39. I øvrigt bygger herværende afsnit i alt væsentligt på jr.nr. 616.
20) Her citeret efter Gregersen 1956 s. 41.
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21) Jr.nr. 616.
22) Gregersen 1956 s. 46 samt jr.nr. 616.
23) En antydning af mængden får man i det forhold, at da man atter
fik bmg for skovene omkring Hals, eller det der på det tidspunkt
var tilbage af dem, under besættelsen 1940-1945, gravede man
ikke mindre end 1.100 kubikmeter egetræ frem af jorden alene i
Hals Nørreskov, hvor det havde ligget siden slutningen af
1650'erne, da en anden nation havde besat landet. Jr.nr. 616.
24) Årstallet for den begivenhed, der omtales i det følgende, er endnu et af de punkter i Hals' historie, der har givet anledning til
mytedannelse, idet bl.a. Gregersen 1956 s. 45 med udgangspunkt
i Carl Klitgaards artikel Vendsyssel under Svenskekrigen 1657-60
i Vendsysselske Aarbøger bd. XXI 1955-56 s. 85, fejlagtigt daterer
hændelsen til 1658. Det korrekte år er 1659. lmidlettid har senere forfattere fastholdt 1658 som det korrekte år. Ud over Gregersen 1956 s. 45 og 1956 s. 250, drejer det sig om Værnfeldt 1967
s. 73, samt herværende forfatter i Nielsen 1994 s. 91, Nielsen 1998
s. 43. Jensen 2001 redegør s. 2-7 for mytens opkomst og udvikling, og argumenterer overbevisende for, at det korrekte år er
1659. Det er på sin plads her at takke Svend GramJensen for med
sit bidrag af have aflivet en endog meget central myte i Hals
Skanses historie. En myte, der bl.a. har fået næring ved den vidtløftige behandling, der efterfølgende blev Anders Lauridsen til
del, som det vil fremgå af det følgende.
25) Jensen 2001 s. 2, 7, redegør for fund og publicering. Det eneste,
kendte eksemplar af visen befinder sig i Karen Brahes Bibliotek
på Landsarkivet for Fyn som nr. U.17-147.
26) Visen er her citeret efter jr.nr. 616, men findes publiceret hos Gregersen 1956 s. 47-50. Visens oprindelige syntaks og stavemåde er
ikke søgt moderniseret; et forsøg på modernisering af det originale sprog ville virke begrænsende på vidtløftigheden.
27) Dahl 1994 s. 118-119.
28) En ganske detaljeret redegørelse findes hos Dahl 1992 s.17-34. I
øvrigt udgør Dahl og jr.nr. 616 de væsentligste kilder til herværende afsnit.
29) Gregersen 1956 s. 7-11. Dahl 1992 s. 28 og Dahl 1994 s. 120 har
æren af at have aflivet denne myte, der har forplantet sig helt til
gadenavnene i Hals. Således bør Gammel Skansevej øst for Hals
Skanse rettelig hedde Ny Skansevej. Imidlertid må det siges, at
det har været nærliggende umiddelbart at tolke resterne som en
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30)
31)

32)

33)
34)
35)

del af et ældre anlæg; endnu på kort fra Geodætisk Institut 1943
er anlægget indtegnet.
Diskussionen er koncentreret i Dahl 1994.
Beskrivelse om Hals i Nyttige & Fornøylige Jyske Efterretninger
nr. 17, fredag den 22. april 1768. Her citeret efter Nielsen 1997 s.
65. I øvrigt bygger afsnittet på jr.nr. 616.
Gregersen 1956 s. 71 hævder 1812. Visse forhold tyder dog på, at
bygningen er nogle år ældre, jf. jr.nr. 616, som også dette afsnit i
alt væsentligt er bygget på.
Thomsen 2001 s. 19.
Thomsen 2001 s. 20.
Hals Kommunes historie under besættelsen 1940-1945 er grundi~~--
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36) Frantz Tofts historie kan læses i Wagner-Augustenborg 2000.
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Jacob Skomager i Stenild
En himmerlandsk handelsmand med speciale i brændevinssalg.
Af Birte Friis
Per definition er husmænd fattige, ligesom drenge er raske, piger
søde og jyder lune. Det gælder dog ikke Anders Poulsen Snedker
eller Snicker, som var fæstehusmand i Stenild under Valstrup gods i
sidste halvdel af 1800-tallet. Ved sin død i 1789 efterlod han sig indbo og besætning til en samlet værdi af næsten 300 rigsdaler deriblandt en vest med 30 sølvknapper, to bilæggerkakkelovne og heste
og kreaturer til en samlet værdi af 182 rigsdaler. Dertil kommer at han
var ejer af tre huse i Stenild, som skifteretten vurderede til 366 rigsdaler.

Familien Snicker.
Anders Poulsen Snicker var født ca. 1745 i Stenild og var søn af Poul
Christensen Snicker. Poul Snicker havde 1756 fæstet et bolsted i Stenild under Valstrup gods, som Christen Michelsen hidtil havde haft i
fæste. Til stedet hørte l tønde, 3 skæpper, 3 fjerdingkar og 2 album
hartkorn ager og eng. Stedets tilstand må have været ringe, for han
kom ikke til at betale indfæstning ("udbetaling..). 12 år senere fik sønnen, Anders Poulsen Snicker fæstebrev på samme ejendom, dog således at det først trådte i kraft ved faderens død. Nu var ejendommen
ved god magt, for Anders Poulsen betalte indfæstning på 6 rigsdaler
4 mark, og forpligtede sig at betale landgilde ("forpagtningsafgift") på
4 rigsdaler hvert år til mortensdag. I 1770 fik hans bror Jens Poulsen
Snicker fæstebrev på en gård i Stenild, som den tidligere fæster Vagn
Jensen havde opladt (frivilligt afstået) til ham og datteren Anne Kirstine, "som han straks ved gårdens tiltrædelse ægter på stedet". Han
måtte af med en indfæstning på 10 rigsdaler. En halvsøster til brødreneSnicker blev gift med skoleholderen i Durup, Søren Olesen Block.

Anders Snickers dødsbo.
I slutningen af august 1789 døde Anders Poulsen Snicker. Han efter-

lod sig enken, Anne Olesdatter og datteren, Kierstine Andersdatter,
som var i sit 14. år. Hvornår Anders og Anne var blevet gift og om de
havde haft flere børn, kan ikke efterspores, da Stenild sogns kirkebog for den pågældende periode er gået tabt.
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I overensstemmelse med Danske Lovs bestemmelser indfandt skifteretten sig hos Anders Poulsens enke i Stenild den 25. september 1789,
30. dagen efter dødsfaldet. Skifteforvalteren var, ligeledes i overensstemmelse med loven, afdødes husbond, Peder Quistgaard til Volstrup. Han lod sig repræsentere ved sin fuldmægtig, postmester Glerup i Hobro. Til stedevar desuden to vitterligheds-og vurderingsmænd,
den ene fra Stenild, den anden fra Volstrup, enken med sin værge,
Anders Møller i Stenild samt den umyndige datters midlertidige værge.
Skifteretten gik den gang særdeles grundigt til værks. Intet var for
stort og intet for småt til at blive taget med under behandlingen af
boet. Man gik fra rum til og optegnede minutiøst, alt hvad der forec _ __,..__ _ _ _ _ _ _. __..__ _ _ _
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ganske stort arbejde i Anders Poulsens tilfælde. Der var både dagligstue, et lille kammer, en lille stue, køkken, loft, mjødkammer, stald og
gårdsplads.
Da alt var gennemgået, bad skifteretten enken og hendes værge
om at opgive boets formue og indlevere boets papirer, da den var
bekendt med, "at den afdøde på mangfoldige steder i landet og over
alt havde en betydelig handel, og var bekendt, at han var en formuende mand". Enken og værgen erklærede, at de i dag ville fremlægge
"den afdødes optegnelser på hvad handel, han hist og her havde drevet" om han havde hel eller halv ejendom andre steder, om der var
"rede penge udestående eller i boet befindende" og om den afdøde
var "ejende nogle huse, jord eller hartkorn med videre".
Enken og værgen afleverede derfor "en af den salig mand holdte
bog, hvorudi en del af hans handelsskaber var antegnet, som bestod
af 45 blade, hvoriblandt var 4, som dels var noget afrevne og til dels
ikke uden halve blade .... ·"·
Med vanlig grundighed afskriver skifteretten hele Anders Snickers
regnskabsbog. Som det ses, var den ikke i den bedste forfatning. Den
viser ganske vist, at ejeren, hvad der var ganske usædvanligt på det
tidspunkt, kunne både skrive og regne, men hvad der er gæld, og
hvad der er tilgodehavender er ikke til at afgøre; ej heller er indførslerne dateret, så de kan meget vel strække sig over en længere
periode.
Også skifteretten må give op over de fleste af bogens sider: "Alt
forestående, som i bogen findes anført, er dels næsten ulæselig og
uforståelig samt derhos med blæk overstreget, så derefter ej kan
gøres nogen pretensioner eller beregnes boen enten til indtægt eller
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udgift, men derimod blev den overleverede notice, dens hele indhold
taget i betragtning... Om det drejer sig om bogens sidste sider eller en
særskilt optegnelse, lader sig ikke afgøre (indførslerne ligner ganske
dem, som man havde forkastet). Slutresultatet bliver, at der bliver lagt
udestående fordringer på 133 rigsdaler til boets aktiver.

En handelsmands kundekreds.
Når skifteretten måtte opgive at anvende størsteparten af indførslerne
i Anders Poulsens regnskabsbog ved boopgørelsen, ville det mere
end 200 år efter være ganske umuligt. Imidlertid gælder dette kun
hvad angår hans omsætning. Anderledes tager det sig ud, hvis man
forsøger at fastlægge hans aktivitetsfelt. Regnskabsbogen indeholder
ganske detaljerede oplysninger om hans kunder, hvor de boede samt
måske også om hans leverandører. Af kortet, som er udarbejdet på
grundlag af regnskabsbogens oplysninger, fremgår det, at Anders
Poulsen Snicker havde handelsforbindelser fra Hobro i øst til Aalestrup i vest og fra Brøndum i syd til Kongens Tisted i nord. Fra Stenild til Aalestrup er der 12-13 km og til Kongens Tisted ca. 10 km,
strækninger der i dag i bil med overholdelse af de gældende hastig-
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bedsbegrænsninger kan tilbagelægges på henholdsvis 12 og 10
minutter. Men Anders Snicker kørte i hestevogn. I boet er registreret
en »beslagen vogn" og fire heste. Datidens vejes kvalitet taget i
betragtning, vil det nok ikke være meget forkert at antage, at hans
hestevogns gennemsnitsfart næppe har oversteget en fodgængers.
Det vil sige, at det må have taget ham ca. 3 timer at køre til Aalestrup,
den længste strækning, han havde at tilbagelægge. Det kan forekomme at være lang tid, men det var stadigvæk muligt for ham at
køre frem og tilbage samme dag.
Et blik på kortet afslører, at han sagtens kunne have planlagt en
rute, hvor han på samme tur kunne have besøgt kunder på flere lokaliteter. Det er ikke til at vide, men man må have in mente, at der var
snævre grænser for, hvor stort et læs en hestevogn kunne rumme,
hvorfor endagsturene er det mest sandsynlige.
Bortset fra Hobro, som vi vil vende tilbage til, foregik alle Anders
Poulsens handelsaktiviteter på landet inden for en radius på 12-15 km.
Hans handel var altså lokalt baseret og hans aktivitetsfelt begrænset
af, hvor langt kunne nå med hestevogn på enkelt dag, når man skulle
være tilbage til aften.
Men hvem var nu hans kunder. Samtlige regnskabsbogens navne,
som er stedfæstede, er forsøgt fundet i 1787-folketællingen. Det er
lykkedes for en dels vedkommende, men langt fra alle. Forklaringen
er nok som ovenfor antydet, at regnskabsbogens indførsler strækker
sig over en længere periode, hvorfor en del af kunderne kan være
døde eller flyttet før 1787. De fleste kunder havde han ikke overraskende i Stenild, hvor han selv boede og i de nærmestliggende landsbyer. Jo, længere man bevæger sig bort, des færre er kunderne. Langt
den største del af de identificerede kunder er gårdmænd, dog optræder der nogle få husmænd, der samtidig drev håndværk, og endelig
står også præsten i Durup og hans husbond, d.v.s. godsejer Peder
Quistgaard til Valstrup opført i regnskabsbogen. Som den driftige
handelsmand Anders Poulsen var, handlede han kun med folk, der
havde penge at betale med.
Varesortiment.
Foruden handelsforbindelserne giver regnskabsbogen detaljerede
oplysninger om, hvilke varer Anders Snicker handlede med. I alfabetisk orden var det: bitræer(kuber), brændevin, byg, flæsk, galte, hareskind, havre, hestehuder, honning, hør, kalveskind, klokkeværker
(standure) køer, kohuder, lød (fa1vestoffer), mundtøj (del af seletøj),
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mg, søm, tjære, tælle, uld, voks og æg. At dømme ud fra indførslernes hyppighed var brændevin langt den vigtigste handelsvare. Brændevin er anført 61 gange, og der er langt ned til de næsthyppigst
anførte varer, nemlig lød og hør, der optræder henholdsvis 15 og 14
gange. Dernæst kommer mg med 10 samt byg og kalveskind med 8
indførsler.
Nu var brændevin for mere end 200 år siden ikke som i dag, noget
der var forbeholdt søndagsfrokosten, men indgik i dagligkosten. Man
kan ikke forestille sig, at Vesthimmerlands gårdmænd drog til Anders
Poulsen i Stenild efter brændevin som Jeppe gik til Jacob Skomager.
Nej, den driftige himmerlænding bragte varen ud til sine kunder. Om
det fik samme følger for dem som for Jeppe, ja, det melder kildematerialet ikke noget om.
Leverandører.

Det meste af varesortimentet kunne skaffes på landet. Honning og
voks producerede Anders Snicker selv. Det fremgår nemlig af skiftet,
at han havde halvpart i 12 bistader i to nærliggende landsbyer. Det
kan ikke udelukkes, at noget af kornet, flæsket, ulden og huderne
stammede fra hans egen bedrift, men det sandsynligste er, at han
skaffede sig disse varer hos de samme gårdmænd, som han leverede
brændevin og andre ting til. Huderne kan tyde på, at han også påtog
sig at flå døde kreaturer, et arbejde, som på det tidspunkt blev anset
for uærligt og ellers blev overladt til rakkerne.
Men hvor kom brændevinsleverancerne fra?
Ved Anders Poulsens død havde der været totalt forbud mod at
brænde brændevin på landet i 100 år. Og selvom det var et forbud,
der fristede til overtrædelse, så kan de ganske store mængder brændevin, som han leverede til omegnens beboere næppe stamme hans
eget eller andre landsbybeboeres brændevinstøj, hvis de ellers var i
besiddelse deraf.
Men i købstæderne var det tilladt at brænde brændevin, og det var
almindeligt blandt købstadens købmænd at supplere indtægterne fra
handelen med brændevinsbrænderi. Anders Snickers nærmeste købstad var Hobro, og indførslerne i regnskabsbogen viser da også, at
han havde kontakt med købmændene Peder Kirketerp, Christen Kejser, Peder Winter og Søren Sørensen.
Ved den brandtaksation, som skete to år efter Anders Snickers død,
er der intet i beskrivelsen af de fire købmandsgårde, som afslører, at
de mmmede et brændevinsbrænderi, men taksationerne fra Hobro er
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generelt også så summariske, at muligheden bestemt ikke kan udelukkes. Ud fra regnskabsbogens indførsler ser det da også ud til, at
han har leveret korn til Peder Kirketerp, anfø1t som kredit og til
gengæld fået en ganske stor leverance brændevin 4-5.000 potter
(liter), anført under debet. Derimod ser det ikke ud til, at han har
købt brændevin af Christen Kejser. Hos Peder Winther har han byttet
13 hestehuder med 41 1/3 potter brændevin. Til Søren Sørensen har
han leveret korn, medens det ikke fremgår, at han har fået brændevin til gengæld. Søren Sørensen datidens største købmand i Hobro
brændte imidlertid brændevin. I 1787-folketællingen optræder i hans
husstand blandt tyendet en brændevinskarL
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Ifølge datidens lovgivning var handel og håndværk forbeholdt købstædernes borgere. I Danske Lov 3.13.23 hedder det: "Ingen håndværksmand må bo på landsbyen, undtagen grovsmede, tømmermænd ...... og de skomagere, som sy bøndersko", og i 3.13.24 "Ingen
i hvor det være mon, må bruge noget købmandskab på landet og i
landsbyerne til forprang med alne, måle eller vægt, eller sælge nogen
kramvare, stål, salt eller fremmed humle, under varernes forb1ydelse".
I 3.13.26: "Bønderne skulle føre deres vare til købstæderne, og dem
på offentlig axeltmve og markeder falholde, og ej dem til købere og
fm·prangere, som landet arnløbe sælge. Gøre herimod, have forbrudt
varernes værd til kongen og varerne, om de af kongens foged antræffes kunne i lige måde være kongen hjemfalden". Om salg af brændevin hedder det endog i en forordning af 2. august 1786 § 17: "fordringer, som rejse sig af ulovlig brændevinssalg på landet, skal den
skyldige ikke være pligtig at betale".
Anders Poulsen Snicker drev altså ulovligt handel, som købstadens
købmænd, i dette tilfælde hobrokøbmændene havde privilegium på.
Han gjorde endda forretninger med dem. Ja, skulle 1786-forordningen følges kunne hans skyldnere med loven i hånd nægte at betale
deres brændevinsgæld til hans dødsbo, og de 133 rigsdaler havde
ikke kunnet lægges til boets aktiver. Tilsyneladende tog skifteretten
ikke i betragtning, at boets velstand var erhvervet ved "sort" handel.
Rettens forhandlinger er ellers refereret særdeles udførligt, men det er
kun lovens arveretslige bestemmelser, der har interesse, og dens
hovedbestræbelse går ud på at bringe samtlige boets aktiver frem i
lyset. Om det sidste lykkedes er tvivlsomt. Ved en skiftesamling den
14. oktober, hvor alle boets aktiver og passiver blev gjort op, er72

klærede enkens værge: ..at der vel udi ste1-vboet ved dødsfaldet efter
enkens angivende fandtes en del rede penge, dem hun ikke som et
fmentimmer har forstået at optælle, eller nøje kan angive hvor mange ...... ". pengene var brugt til at betale gæld, begravelsesomkostninger, resterende skatter og andre daglige småudgifter, »Så at pengene
endnu ganske var forbrugt og ingen videre kontanter boet eller sammes indtægt var at opgive". Nu lyder det højst usandsynligt, at nogen
himmerlænding, mand eller kvinde, nutidig eller historisk skulle være
ude af stand til at tælle penge. Snarere har Anna Olesdatter lært et og
andet i ægteskabet med handelsmand Anders Snicker, så hun på denne måde har kunnet stikke en skilling til side til sin enkestand. Hvorom alting er accepterede skifteretten hendes forklaring, og der blev
ikke talt mere om den sag.
Alle de tilstedeværende i skifteretten var lokale folk, som var
udmærket inde i, hvad der foregik i lokalområdet, lovligt eller ulovligt; ja, skifteforvalteren, godsejeren på Volstmp havde selv handlet
brændevin og andre varer med Anders Poulsen. Det er også et
spørgsmål, om små købstæder som Hobro kunne leve op til de krav,
som var den anden side af købstadprivilegierne. Om Hobro skriver
godsejeren på Volstrup i »Efterretninger efter plakaten af 24. juni 1791:
Volstrup gård til Hobro l mil . men da i samme købstad er alene i
højeste 3 købmænd ...... der end ikke kan købe det korn, som bønderne 5 mil i vester og 2 mil i sønder og nør omkring byen beliggende kan oplade, og følgelig ej kan afhandle hovedgårdens produkter, bliver man nød til at søge afsætning andre steder..... ".
Kunne købstaden ikke opfylde sine handelsforpligtelser, måtte
andre træde til for at den lokale økonomi kunne fungere. Godsejeren
oplyser, at han er nød til at søge til andre købstæder såsom Mariager,
Randers, Viborg og Aalborg, de mindre formående måtte søge en
lokal løsning, for nogles vedkommende Anders Poulsen Snicker.
Havde hobrokøbmændene ikke kapacitet til at aftage oplandets bønders korn, kunne de heller ikke levere dem de nødvendige varer,
såsom brændevin, de ikke selv kunne producere. Men det kunne
Anders Poulsen Snicker. Han sparede dem oven i købet for en besværlig rejse til Hobro. Anders Poulsen Snicker forstod at udfylde det
tomrum, som den svage købstad efterlod i oplandet. Det gjorde ham
til en velhavende mand.
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Gravstenene i Vokslev kirke
Af Ole Færch
I Vokslev kirke og på kirkegården findes 4 gravsten af stor ælde,
nemlig 2 middelalderlige sten i sideskibet, en romansk sten i tårnet
og en romansk sten på kirkegården ved flagstangen nordvest for indgangen til tårnet. Her omtales stenene i sideskibet, men jeg håber ved
en senere lejlighed at kunne vende tilbage til de 2 romanske sten.

Stenen i nordvæggen i sideskibet
Denne sten er over Laurids Jensen i Binderup i Vokslev sogn, begravet S. Andreæ dag 1595 (30. november), 61 år gammel, og hans
første hustru Mette Pedersdr. + 1579. Stenen er opsat af Laurids
Jensens anden hustru Maren Nielsdr. Laurids Jensen var foged på
herregården Store Restrup.
Teksten på stenen lyder:
HER LIGER BEGRAVET ERLIG OC
GVD FRØGTIGE MAND LAVRIS lEN
SEN SOM LEVEDE MED MAREN NIELS
DATER VDI 18 AAR OC BODE I
BINDERUP SOM DØDE OC BLEFF
BEGAVET S ANDRÆ DAG 1595
VAR HANS ALDER 61 AAR HER HOS
HVILER HANS FØRSTE HØSTRUE MET
PIERSDATER SOM LEEVED MED HAN
NOM I 12 AAR DØD OC BLEF BEGRA
VIT AAR 1579 GVD GIVE DENOM
EN GLEDELIG OPSTANDELSE
Stenen er nu opsat på nordvæggen i sideskibet og dækker næsten
helt over et lille vindue her. Den er udført i et lyst, brunt materiale,
formodentlig granit eller sandsten og måler ca. 97 x 172 cm. Der er
en stor revne i øverste venstre hjørne. Stenen er meget slidt især i
den øverste del, formodentligt har den dækket over et gravsted i kirkegulvet i hovedskibet Den er fundet under gulvet ved kirkens restaurering i 1987.
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Hovedelementerne i kompositionen er ramme, evangelistsymboler,
roset, tekstfelt og skjolde med bomærker. Udformningen synes sket
under et modul på l tomme. Evangelist- symbolerne er placeret med
Lucas-oksen nederst til venstre og Johannes-ørnen til højre. De øverste to, der er meget slidte, viser Mathæus-englen til venstre og Marcusløven til højre. Mellem de to øverste evangelistsymboler ses rosetten.
Under rosetten findes teksten skrevet med majuskler. Mellem evangelistsymbolerne forneden på stenen findes skjolde med bomærker
for Laurids Jensen og hans anden hustru Maren Nielsdr.
Udformningen er i hovedtrækkene meget lig periodens adelige
gravsten. n Detaljerne er dog ikke nær så rige som på de adelige sten.
Der er ingen figurer, indskriften er af den sænkede type, som er den
llle~i

eukle, ug IU~dieu er ug~å uluL UUlUllllel veJ fur~ænkning. Furrn-

mæssigt er den en vertikaltype. Hvilket værksted, der kunne tænkes
at have udføtt stenen, synes vanskeligt at pege på. Det kan være et
værksted i Århus, Viborg eller måske et lokalt værksted i Aalborg.
Laurids Jensens bomærke er et Andreaskors efter den systematik,
som Allan Tønnesen har anvendt i sin bog, Helsingør bomærker og
er helt identisk med bomærke nr. 573 heri.2 Et bomærke, der minder
meget om Laurids Jensens, anvendes af prior Mathias Bork i Aalborg
Helligaandskloster på et dokument fra 21.1.1456, segl nr. 6. 3)
Maren Nielsdr.s bomærke er et Jesus-monogram, der ofte anvendtes, når vedkommende ikke normalt brugte et bomærke. IHS er de
første tre bogstaver i navnet Jesus efter det græske alfabet. På latin er
det blevet udlagt som Jesus Hominum Salvator, Jesus menneskenes
frelser.
Laurids Jensen var foged for Hanibald Gyldenstjerne til Restrup.
Han er første gang truffet i et tingsvidne af Hornum herredsting 26.
8.1577 ·il og sidste gang 21.10.1594. 5) 8.1.1597 var Anders Jensen
foged, sikkert tiltrådt ved Laurids Jensens død.
Laurids Jensen boede sikkert i Binderup Nedergaard i Vokslev
sogn, der åbenbart har været en slags fogedgård for fogderne på
Restrup gods. I hvert fald boede her 6.11.1519 Thames Pedersen, der
da på vegne af fru Karen, Henrik Knudsen Gyldenstjernes efterleverske og hendes børn indværgede bl.a. Binderup Overgaard og Binderup Nedergaard, hvor han selv boede. 6l 1649 boede Anders Jensen,
foged på Restrup i Binderup Nedergaard . Der findes også nu en Binderup Nedergaard og Binderup Overgaard, som ses på kortet Det
er sikkert med nogenlunde samme beliggenhed som tilbage i femten- og sekstenhundredtallet
7).
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HER UGER BEGRAVIT ER LIG OC
GVD FRØGTIGE MAND LAVRIS l EN
SEN SOM LEFDEMED MAREN NIELS
DATERVDI18MROC BODE l
BINDEROP SOM DØDEOC BLEF
BEGRAVIT S AN DRÆ DAG 1595
VAR HANSALDER 61 MR HERHOS
HVILER HANS FØRSTEHØSTRUEM
PIERSDATER SOM LEFVED MED HAN
NOM l IZ MR DØD OC BLEF BEGRA
VIT MR 1579 GVD GIVE DENOM

Laurids Jensens gravsten i nordvæggen i sideskibet, ca. 97 x 172 cm.
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Ud fra gravstenens ordlyd "ærlig og gudfrygtige mand" er det klart, at
Laurids Jensen hørte til bonde-standen. Nogen almindelig bonde har
han dog ikke været, hvad alene gravstenen vidner om. Han er efter
stenens tekst født o. 1534 og døde som tidligere nævnt den 30.11.
1595. Han blev o. 1567 gift med Mette Pedersdr., som døde 1579 og
herefter med Maren Nielsdr., som overlevede ham. Der synes at være
en lille fejl i teksten på stenen, der oplyser, at Maren Nielsdr. har levet
sammen med Laurids Jensen i 18 år, hvilket ikke synes muligt. Der
foreligger desværre ingen oplysninger om Laurids Jensen og hustruernes herkomst og heller ikke om eventuelle børn.

Stenen i gulvet i sideskibet
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hustruen Vibeke Hansdr. og et eller flere af deres børn, som døde 1642.
Anders Jensen var også foged på Store Restrup. Stenen er formodentlig
opsat af Vibeke Hansdr. ved Anders Jensens død, men hendes eget dødsår er aldrig blevet tilføjet - måske er den bestilt, mens de begge levede.
Teksten på stenen lyder:
HER YNDER HVILER
ERLIG OC WELAAGT
MAND ANDERS lEN
SSEN SOM BVODE I BI
NDERRVP OC DØDE
AAR 16 DEN
MED HANS KIERRE
HVSTRV ERLIG OC
GVDFRYVTIGE QVI
NDE VIBEK HANS
DATTER SOM HEN
SVOF I HERREN
AAR 16 DEN
OC DIERES BØRN

1649
Stenen ligger i gulvet under de vestre stolestader i sideskibet, men
har måske tidligere ligget et mere fremtrædende sted i kirken. Stenen er kun lidt slidt. Den er revnet cirka ved midten.
78

Den er udført i et sort materiale, måske kalksten eller granit og måler
ca. 102 x 178 cm. Udformning er efter samme standard som Laurids
Jensens, men udsmykning noget rigere, uden dog at være på linie
med samtidige adelsgravsten. Evangelistsymbolerne er placeret med
Mathæus-englen til venstre og Marcus-løven til højre. Nederste til
venstre ses Lucas-oksen og Johannes-ørnen til højre. Foroven et billedfelt med opstandelsen. Teksten er skrevet med majuskler som
sænket skrift.
Til venstre for tekstfeltet ses stående ved et gærde en mand i en
dragt med et kraftigt læderbælte med metalnitter, stort skæg, velfriseret hår og træk, der vidner om en ældre mand - givetvis Anders
Jensen. Gærdet er nærmest udformet som en græsk søjle med basis
og kapitæl. Til højre også stående ved et gærde en kvinde i en dragt
med et stort spænde og med skulderlangt, velfriseret hår. Hun er
gengivet med træk, der virker yngre end Anders Jensens- givetvis Vibeke Hansdr. Personerne er gengivet i enkle, værdige former og
fremstiller hvad Anders Jensen og hustruen var, nemlig en storbondeslægt
Forneden ses 3 skjolde med bomærker. Til venstre Anders Jensens
bomærke, en Merkurstav efter Allan Tønnesens systematik i Helsingør bomærker. Det er stort set identisk med nr. 46a heri, men har også
stor lighed med piletyperne heri, eksempelvis nr. 229a og 231.
I midten bomærket for Vibeke Hansdr., der viser et Jesus-monogram. Til højre et skjold med bogstaverne S A A D og herunder teksten . Qc Døde 1642". Bogstavet D står givetvis for datter og S A A må
være forbogstaverne for en eller flere døtre, døde 1642.
Anders Jensens gravsten er noget rigere udsmykket end Laurids
Jensen. En detalje på de to sten, der minder meget om hinanden, er
skjoldenes udformning med et indsnit i siderne.
Også her kan der gættes på, at stenen er udført på et værksted i
Århus, Viborg eller Aalborg .
Anders Jensen var foged på Restrup gods i Sønderholm sogn. Han
er første gang t1uffet som foged i et tingsvidne af Hornum herreds
ting af 31.7.1598. sJ Da forgængeren Laurids Jensen sidste gang træffes 21.10.1594, har Anders Jensen formodentligt efterfulgt Laurids
Jensen. Han var formodentligt foged på Restrup indtil 1649, hvor han
døde. Anders Jensen boede i Binderup Nedergaard, hvor formodentlig også Laurids Jensen boede.
Anders Jensen er i hvert fald født før 1580 men givetvis noget tidligere, formodentlig omkring 1565 og han døde i november 1649. Han
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er sidste gang nævnt på Hormlm herredsting 19.3.1649 og har altså
været virksom på tinget efter sit firsindstyvende år.
Anders Jensens første husttus navn kendes ikke. Hun kan måske
være Laurids Jensens anden hustru Maren Nielsdr, som givetvis var
noget yngre end Laurids Jensen, måske født o. 1555 og er dermed
ikke aldersmæssigt udelukket fra at have været Anders Jensens første
hustru. Holdepunkter herfor haves desværre ikke. Anders Jensen var
anden gang gift med Vibeke Hansdr., + 1663. Hun var formodentligt
datter af en af egnens storbønder.
Om Anders Jensens herkomst vides heller intet. Hans bomærke
minder meget om et, der benyttedes af Søren Jensen i Hæsum på et
tingsvidne af 24.6.1633. 9) Da ensartethed i bomærker ikke altid indebæ!el slægtskab, og OlllVendt forskellighed ikke uJdukke1 ~la:gt~kau
kan der ikke siges noget sikkert herom. Bomærket minder også
meget om bomærke anvendt af Jens Christensen i Svenstrup, herredsfoged i Hornum herred fra o. 1584-1601 og Christen Smed i
Svenstrup, herredsfoged i Hornum herred i perioden 1607-13 og igen
1630.
Anders Jensen træffes ofte på Hornum herreds ting, både i kraft af
fogedstillingen på Restrup, men også for at varetage egne interesser.
16.9.1632 underskrev han på egen hånd et dokument som lavværge
for Helvig Kaas til Restrup, og han var i den anledning 1635 stævnet
for Viborg landsting i en lavværgetrætte mellem Helvig Kaas og den
kendte Aalborg-købmand Jens Bang. IO) At Anders Jensen var lavværge for Helvig Kaas skyldtes formodentligt, at hun allerede da var
alderdomssvækket Dette fremgår i hvert fald af en strid, der 1640 var
om et fæste som en Christen Jensen 1637 havde fået på Lykkegaard
i Hellum herred. nJ
Ved delingen af Restrup gods 1640 var der af herredstinget udvalgt
en del bønder til at foretage opmålingen af agre, enge og heder.
Peder Black repræsenterede Jørgen Marsvin til Aunsbjerg og Anders
Jensen skulle varetage Anna Kaas til Vorgårds interesser. m
Anders Jensen døde i november 1649, skifte 28. december. Jens
Madsen var værge for Vibeke Hansdr. Der var 2 hold børn. I første
ægteskab var der Jens Andersen i Nibe, Christen Andersen på Ellinggaard, Kirsten Andersdr. i Taarup, der var død men havde 5 børn
(Niels, Anne, Maren, Berethe og Vibeke Christensdr.), Anna Andersdr.,
gift med Ove Sørensen på Tjele, Ide Andersdr. gift med Niels Knudsen i Binderup og Anne Andersdr. gift med Niels Pedersen Aalborg.
Sidstnævnte kan være identisk med den senere præst i Nibe med
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samme navn, men nogen dokumentation herfor kan desværre ikke
fremlægges. I ægteskabet med Vibeke Hansdr.var der Hanibal, Bjørn,
Hans, og Mette. Sidstnævnte blev gift med delefoged for Aalborg Kloster, Hans Sørensen, Svenstrup.
Boet blev delt i 2 halvdele, hvoraf den ene tilkom Vibeke Hansdr.
Børnene af første ægteskab fik deres del udbetalt, og børnene af
andet ægteskab lod delvis deres arv blive stående i boet ind til videre. Der er herefter opført en meget omfattende optælling og vurdering af indbo, redskaber, kreaturer, korn etc. At der var tale om en
anseelig gård, afsløres af, at der var mange tin- og messingring, og at
der var 2 stuer med hver sin kakkelovn. Desuden omtales der en part
i en ejendom i Aalborg og en i Nibe. Der forelå en erklæring fra de
3 brødre Hanibal, Bjørn og Hans, at deres søster Mette skulle arve
lige med dem, og ikke have en søsterlod (det halve af en broderlod).
Da boet var gjort op, var der godt 157 rigsdaler, til hver af de 4 børn
af andet ægteskab. Børnene af første ægteskab havde antageligt fået
arveforskud på et tidligere tidspunkt. 131
Efter Anders Jensens død sad Vibeke Hansdr. enke i 12 år til 1661,
hvor hun blev gift med Svend Christensen fra Sønderholm. Ægteskabet blev dog kort, for Vibeke Hansdr. døde i september 1663, skifte
13.10.1663. 141 Af arvinger nævnes kun præsten Bjørn Andersen, Vendsyssel, Mette Andersdr. gift med Hans Sørensen, Svenstrup, og Hanibal Andersen, der var på Sjælland, og blev repræsenteret ved broderen Bjørn. Hans Andersen må være død i perioden 1661-63.
Vurderingen udviste et stmt overskud, med et omfattende indbo, kreaturer, redskaber, korn etc. Desuden var der både messing- og sølvgenstande, smykker osv. Det fylder adskillige sider i tingbogen. 151
Efter Vibeke Hansdr.'s død blev Svend Christensen gift med Else
Pedersdr. Kjærulf og efter hendes død 1672 med søsteren Sidsel, døtre af Peder Bertelsen Kjærulf i Nørholm. Også her knyttes forbindelsen til en storbondeslægt

Mslutning
De gamle gravsten i Vokslev kirke fremstår som et smukt kulturhistorisk minde, der taler til os om en længst svunden tid. Skulle man
fremsætte et ønske for stenenes fremtid måtte det være, at de kunne
få den mere fremtrædende plads i kirken, som de fortjener, når lejlighed byder sig.
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Anders]ensens gravsten i gulvet i sideskibet, mål ca. 102 x 178 cm.
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Noter:
l) Chr. Axel Jensen, Danske adelige gravsten, København 1951.
2) Allan Tønnesen, Helsingør bomærker, Samf. for Dansk Genealogi,
København 1968.
3) Væbneren Nis Jensen af Vesterris i Bislev sogn mageskifter en gård
i Veggerby mod en gård i Torpe (Taarup, Vokslev sogn) med Aalborg Helligaandskloster. Rigsarkivet, Perg. saml., Aalborg HelligåndsklosteL
4) Tingsvidne af Hornum herreds ting, at Laurids Jensen i Binderup,
foged på Restrup, på vegne af Hanibald Gyldenstjerne til Restup
lod give last og klage på nogle mænd af Nibe, som havde drevet
fæ, øg og svin i den eng kaldet Wass. Landsarkivet i Viborg, Udtagne breve nr. 1223.
5) I en sag ved Aalborg byting 7.5.1604 mellem Hannibal Gyldenstjerne til Restrup og Mandrup Parsberg til Høgsholm, høvedsmand på Aalborghus angående opstemning af Hasseris å ved møllen i Aalborg fremlægges et tingsvidne af Hornum herred 21.10.
1594. Restrup godsarkiv, Landsarkivet i Viborg , G 141-l.Papir.
6) 6. november 1519. Beskeden mand Thames Pedersen, foged på
Restrup, indvordede med lovhævd Overgaard i Binderup med 3
fjerding jord over al Binderup mark, Nedergaard i Binderup med
2 fjerding jord og nogle enge, Binderup mølle, et bol i Vokslev
med ager og eng, en ager i Vokslev mark, som var lagt til Binderup kirkevej, Møldrup gårdsted og møllested og 3 gårde i Nibe svarende til de bedste i byen. Dette gods indvordede Thames Pedersen som fru Karen, Henrik Knudsen Gyldenstjernes efterleverske
og hendes børns rette arv og ejendom. mdxix onsdag før vor fru
dag præsentationis. Møldrup gård og mølle er Mølgaard i Ø. Hornum sogn og møllen hertil Ridemands mølle, nu i Godthåb. Landsarkivet i Viborg, perg. saml. nr. 235, Udtaget af Lundbæk godsarkiv, G139-1. Tidligere i Restrup godsarkiv.
7) Kortet er konstrueret efter Matrikelkort opmålt i 1814 af P. Ullum,
som findes i Kort- og Matrikelstyrelsen. Endvidere er benyttet Vejdirektoratskort nr. 1382, Rigsarkivet, Den mindre landevej fra Aalborg til Nibe, opmålt 1798.
8) Tingsvidne af Hornum herreds ting udstedt af herredsfoged Jens
Christensen. Erik Bille til Rønnavsholm stævner ved fogden Jacob
Hvid Hannibal Gyldenstjerne til Restrup, repræsenteret ved fogden
Anders Jensen i Binderup, om en eng til fæsteren Chr. Pedersens
gård i Frejlev. Landsarkivet i Viborg, Udtagne breve nr. 1225.
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9) RA, Aalborghus lens, Regnskab 1631-34, Antegnelser til bilag 163233, Unummereret bilag.
10) 1635 13.4 og 2.11. Kongens Retterting. Stævningsbog, s. 18a. (H.
Hertzum-Larsen, Jyske domme og dokumenter 1440-1700, s. 258).
11) 4.5.1640 - 3.9.1641. Kongens Retterting. Stævningsbog , s. 130a.
(H. Hertzum-Larsen, Jyske domme og dokumenter 1440-1700, s.
307).
12) Hormnn herreds tingbog 17.8.1640, Tingbogsuddrag, Lokalhistorisk Arkiv, Ø. Hornum v/Hans Gjedsted.
13) Hormun herreds tingbog 26.3.1650 (bodeling) og 2.12.1650 (atveafkald), Tingbogsuddrag, Lokalhistorisk Arkiv, Ø. Hornum
v/ Hans Gjedsted.
14) Hornum herreds tingbog 15.2.1664, Tingbogsuddrag, Lokalhistorisk Arkiv, Ø. Hormun v/Hans Gjedsted.
15) Oplysninger om skifterne m.v. er baseret på en ikke offentliggjort artikel af Hans Gjedsted, Støvring, om en gårdhistorie for
Binderup Nedergaard belyst ved uddrag af Hornum herreds tingbog. Jeg er stor tak skyldig for de mange oplysninger herfra,
som jeg har benyttet.
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HYREVOGNSKRIGEN I AALBORG

1954- 1974
Af Eigil Christensen
Indledningen
Med automobilets indtog i Danmark omkring 1900 begyndte den ændring i trafikmønsteret, som ingen vel dengang, havde fantasi til at
forestille sig skulle blive så omfattende.
Nogle af de første der mærkede denne ændring, blev de vognmænd, som frem mod 1900 med heste og vogn havde klaret stort set
al transport i byerne. Datidens vognmænd var universelle i den forstand, at de kunne dække stort set alle transporter af såvel gods som
personer. Også ligvogne var normalt i hestevognmændenes varierede
vognpark.
Men allerede i 1902 blev den første motoriserede droske i Danmark godkendt i Frederiksberg Kommune. De første hyrevogne var
mere forlystelse, end de var transp01t. De fleste kunder skulle ikke
nogen steder men kun prøve en tur. Særlig morsomt var det at hyre
en droske til Københavns Zoo, for det var ikke muligt for de første
drosker at komme op ad Frederiksberg Bakke. De var nødt til at vende og forcere bakken i bakgear.
Starten for automobildrosken var lang i Danmark. Først i 1920'erne
begyndte den at udkonkurrere hestedrosken. Men derefter gik det
også stærkt, og bortset fra tiden under 2. Verdenskrig, hvor hestedrosken fik en mindre renæssance på gmnd af brændstofmangel til
automobildroskerne, overtog automobildrosken helt markedet.
Efterhånden skete der en opdeling i drosker og lillebiler. Droskerne var de vogne, der havde kommunal tilladelse til at køre, og som
af kommunen lejede en holdeplads i byen. Denne holdeplads var så
forbeholdt den droske, der havde lejet pladsen, og efter endt tur kørte han tilbage til sin plads, hvor han var i telefonisk kontakt med
hjemmet, hvor det normalt var konen der passede telefonen. På den
måde havde hver enkelt droskeejer opbygget sin egen kundekreds,
som han passede med stor omhu. Det var endvidere også tilladt for
droskerne at tage hyre på vejen de såkaldte stopture. Banegården og
andre gode hyrevognsholdepladser var forbeholdt droskerne.
I Aalborg havde der været mindre forsøg på at samarbejde om et
fælles bestillingskontor, men først i 1934 lykkedes det at statte et fæl87

Aalborg Stadsarkiv

Droskeholdeplads på Vesterbro foråret 1933. Bemærk telefonskabet
nederste højre hjørne.

les bestillingskontor under navnet Aalborg Taxa. En stor lettelse for
de hustruer, der indtil da havde passet de enkelte droskevognmænds
telefoner. Ofte i mange timer hver dag. Men også en fordel for publikum der nu havde 30 drosker at trække på centralt i stedet for l
eller 2.
Lillebilerne havde ikke tilladelse til at tage hyre på offentlig vej.
Dette forbud overholdt ikke alle lillebilerne. Deres forretningssted var
normalt ved deres bolig eller på et areal, de havde lejet. De havde
ikke lov til at holde ved f.eks. banegården eller ved rutebådens
ankomstplads.
Sådan var inddelingen stort set i hyrevognsbranchen indtil 1955,
hvor en ny lov kom til at vende op og ned på meget i branchen. Ikke
mindst i Aalborg fik den nye lov store konsekvenser for de implicerede. Først i 1974 kom der en ny lov, der rettede op på nogle af de
skævheder, der var i den gamle lov. Droskebegrebet forsvandt, og fra
1974 har der kun været en type hyrevogn i Danmark. Der er mange
bestillingskontorer med forskellige navne, hvor både taxa og taxi indgår, men i lovens forstand er alle hyrevogne lige i Danmark i dag.
Denne artikel vil beskrive, hvordan loven blev til i 1954-55, og
hvordan den virkede eller ikke virkede i Aalborg frem til 1974.
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Lovens tilblivelse og den politiske situation
Folketingsvalget den 22. 9. 1953 havde resulteret i en socialdemokratisk mindretalsregering, der kun rådede over 74 mandater. Med
hjælp af 14 mandater fra de radikale og 8 fra kommunisterne havde
regeringen 96 mandater bag sig. Igen var de radikale i midten for at
realisere deres yndlingsforestilling "Det samarbejdende folkestyre."
Venstre følte sig snydt af de radikale, men de radikale ønskede de
konservative og i særdeleshed Ole Bjørn Kraft ud af regeringsarbejdet De radikales tilbud til Venstre om at danne en mindretalsregering
blev afvist. Herefter blev Hans Hedtoft fra socialdemokratiet statsminister.
I slutningen af 1954 fremsatte justitsminister Hans Hækkerup et forslag til en omfattende revision af færdselsloven. Det var en revision
alle partier i Folketinget var enige om var tiltrængt, men som på
grund af krigen havde været sat i bero.
Den sidste paragraf i det omfattende lovforslag nemlig § 73
omhandlede dels en paragraf om fri hyreret til alle hyrevogne og dels
en ret til at den enkelte kommune kunne bestemme det samlede
antal af vogne til persontranspOlt i kommunen. I den gamle lov kunne kommunerne kun bestemme antallet af drosker (taxaer), ikke
antallet af lillebiler (taxier).
Socialdemokratiets ordfører Victor Gram, der også var formand for
færdselskommissionen, nævnte i sin lange ordførertale slet ikke § 73.
Venstres ordfører Helga Pedersen og den konservative Stæhr
Johansen omtalte begge § 73, der nu blev genstand for et ideologisk
slagsmål mellem regeringen og oppositionen. Ord som "unødvendig
indgreb i erhvervsfriheden," 'monopol" og "socialiseringsparagraf"
blev anvendt i en debat, som i første omgang kom bag på socialdemokratiet, men også på de radikale.
Efter den første overraskelse vendte de radikale sig sammen med
de andre borgerlige mod kommunernes ret til antalsbegrænsning af
hyrevogne.
Efter l. behandling i Folketinget var regeringen i mindretal, men
den udtalte, at et nederlag ikke ville få parlamentariske konsekvenser.
Som sædvanlig havde en række deputationer foretræde for udvalget mellem l. og 2. behandlingen. Århus, Odense og Esbjerg var
blandt de byer, der sendte egne deputationer til udvalget. Men det
gjorde Aalborg ikke. Det skulle ikke blive sidste gang, at kommunikationen mellem Aalborg og Christiansborg svigtede. Men herom
senere.
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Efter 38 møder i færdselskommissionen var man klar til 2. behandlingen. 69 ændringsforslag blev det til, og nummer 67 var det forslag,
hvor et flertal uden om regeringen foreslog indført fri hyreret uden
yderligere mulighed for at begrænse antallet af hyrevogne.
Socialdemokratiet fastholdt sit forslag med den begmndelse, at en
fri hyreret ville blive til skade for hele hyrevognserhvervet Som
opbakning havde Victor Gram bl.a. Centralforeningen af Lillebiler,
der kun gik ind for den fri hyreret, men gerne så en begrænsning af
antallet.
Fra Aalborg advarede det kommunistiske folketingsmedlem Lynnemp Nielsen mod det frie antal, men ikke den frie hyreret Han
advarede samtidig om, at med vedtagelsen af ændringsforslaget, som
foreslåer af de borgerlige, ville der blive åbner op for, at alle med en
bil uanset stand kunne få denne indregistreret som hyrevogn og have
lillebil som bibeskæftigelse. Han mente endvidere, at der ville opstå
en piratordning, som ingen kunne være tjent med. Det skulle senere
vise sig, at han fik fuldstændig ret i sin fomdsigelse.
Ved afstemningen om forslaget efter 2. behandlingen gik der kludder i afstemningen, og forslag nummer 67 blev faktisk kasseret ved
stemmelighed. Men kun frem til 3. behandlingen to dage senere. Der
havde de borgerlige fået styr på tropperne, og forslag nummer 67
blev vedtaget med 87 stemmer mod 81.
Danmark havde nu en lov, hvor alle, der havde en bil, kunne lade
den registrere som hyrevogn. Der blev fri hyreret, som nu betød, at
også lillebilerne (taxierne) måtte tage tur på gaden. De såkaldte stopture. Dog var de stadigvæk forment adgang til de mest attraktive
holdepladser som banegården og de større restaurationer.
Jeg skal i det kommende redegøre for, hvilke konsekvenser denne
lov fik for hyrevognsbranchen i Aalborg frem mod 1974. Før jeg gør
det, vil jeg dog lige give et portræt af en taxi m/k. Portrættet er fra
Silkeborg Taxas 25 års jubilæum i 1999. Her holdt formanden en tale,
der blandt andet indeholdt følgende:
"En anden gmnd kunne være, at vi er gjort af et bestemt stof. Jeg vil
godt beskrive her, hvad en mandm/k i vor branche er for en. Nemlig en temmelig firkantet person. Med stor trang til at være selvstændig, og således har svært ved at indrette sig. Vi er ikke egnede
til fabriksarbejde. Vi får allergi af at tænke på samlebånd. Vi tager
gerne en arbejdsuge på 60-70 timer og det til en lille timeløn. En
mand i vores branche springer altid over hvor gærdet er højest. Vi
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vil - og det endda kun under protest, kun tage imod ordre hjemmefra.«
Dette portræt vil måske kunne gøre det lettere at forstå det følgende.

Konsekvenserne af 1955loven i Aalborg
Hverken formanden for Aalborg Taxa eller formanden for Lillebilforeningen i Aalborg var tilfredse med loven. Begge var utilfredse med,
at antallet af hyrevogne ikke blev begrænset. Lillebilerne var selvfølgelig glade for den fri hyreret, og den dag loven trådte i kraft kørte
alle lillebiler i Aalborg gratis.
Reaktionen blandt droskeejerne i Aalborg på lovens vedtagelse var
frygt for fremtiden. En tidligere taxavognmand har i et intetview med
mig udtalt stor frygt for fremtiden, da der var stærke røster om, at der
skulle "ske ret katastrofale ændringer." De så derfor hen til en meget
dramatisk tid.
På fig. l ses udskiftningen af droskebevillinger ved Aalborg Taxa i
perioden 1945 - 1958. Dette diagram er lavet på baggrund af 80% af
samtlige 57 bevillingshavere ved Aalborg Taxa, som har haft droskebevilling i hele den undersøgte periode. 1945 er et atypisk år på
grund af krigens ophør. I 1954-SS-56 er der samlet 10 udskiftninger

Fig. 1. Udskiftning af bevillinger ved Aalborg Taxa i perioden 1945-1958.
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under Aalborg politi, der har arkivsignatur B 388.
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af bevillingshavere. Det svarer til 3,3/år. Fra 1946-53 var der samlet 6
udskiftninger af bevillingshavere. Det svarer til en udskiftning på
0,75/år. Disse tal bekræfter for mig, at der var en reel frygt blandt
taxavognmændene i Aalborg for fremtiden. Formanden for Aalborg
Taxa ftygtede også for beskæftigelsen blandt chaufførerne. En ftygt
der skulle vise sig velbegrundet, idet antallet af chauffører frem mod
1963 blev halveret fra 70 til ca. 35.
Men rent faktisk så skete der ikke meget i Aalborg frem til 1958.
Antallet af registrerede hyrevogne var næsten stabilt. Først fra 1958
skete der en stigning af antallet. Men så blev stigningen også markant. I 1962 var antallet steget med 54% til over 300. Også radioturs
statistikken fra Aalborg Taxa viser næsten uændret antal radioture fra
1954-58. Der er tkke en dtrekte forklanng pa, hvorfor der først lwmmer en stigning i hyrevognsantallet efter 1958, men der opstod på
den tid en række nye taxicentraler, hvor lillebilvognmænd sluttede sig
sammen om driften af et bestillingskontor.
Start af et bestillingskontor
I 1958 startede Henny Thomsen sammen med sin mand Vagn og 7
andre taxivognmænd netop sådan et nyt bestillingskontor under navnet Taxiringen. Hun fortæller følgende om statten:

.. og så i 1958 blev vi enige med 7 andre vognmænd - vi var 8 - og
jeg kan huske navnene på alle. Vi holdt et møde, om vi skulle starte
noget op, og hvad det skulle hedde. Og det kom til at hedde Taxiringen. Vi stattede på Østerbro 14. Der var ingen af os, der havde
penge, de var så fattige alle 8 vognmænd. Det var sådan et kontor vi
fik. Vi gik ind i porten, og så var der bare et rum. Der fik vi installeret vores telefoner og radio. Vi havde heller ikke råd til at have noget
personale. Så vi blev enige om at Anne Lise - vogn 2 Knuds kone de boede ovre i Brettevillesgade; hun var hjemmegående, og jeg
skulle sige op på Håbet, og skulle hun og jeg tage vagterne. Og jeg
kan tydelig huske, at vi startede med at få en krone i timen for at sidde og passe telefonen og sende vognene. Men vi fik efterhånden
mange kunder, og det gik jo godt på Østerbro."
I 1955 fik en chauffør i provinsen ifølge Danmarks Statistik en løn på

lidt over 4 kr./t. Så det var nok mere tanken om at være selvstændig
end tanken om at blive rig, der fik disse mennesker til at nedsætte sig
i hyrevognsbranchen.
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Der var andre, der startede bestillingskontor i den periode. Det, der
måske blev det mest kendte, var Bejsebakkens Taxi. Det var dem, der
i december 1961 lancerede de små hyrevogne i Aalborg, efter at ideen var opstået i England. De første danske Mini Cabs, som deres navn
blev, kom dog i Århus.
De mange bestillingskontorer, der kom i Aalborg på den tid, udsprang alle af den nye lov, hvor kravet til nye hyrevogne eller hyrevognsejere faktisk var lig nul. Alle former for biler kunne frem til1962
bmges til hyrevognskørseL En registrering af bilen hos politiet og et
erhvervskørekort til føreren var alt, hvad der krævedes for at køre.
Med så lav en indgangstærskel blev det for mange af taxierne i modsætning til taxaerne kun til en bibeskæftigelse. De kørte simpelthen
ud med deres taxier når de havde fri, og når der var mulighed for at
få tur.
Uroen starter
Den krigeriske titel til denne artikel er ikke en, jeg selv har fundet på.
Men de personer, der beskæftigede sig med den konflikt, der udviklede sig efter 1958, såsom politikere, journalister og politifolk har alle
brugt ordet "hyrevognskrig." Krig blev det måske ikke i ordets egentlige forstand. Men der blev dog udkæmpet små slag rundt omkring i
Aalborg. Særlig omkring banegården og datidens større restauranter
som Ambassadør og Roxy.

Lillebilcentml i Løkkegade ca. 1955. Bemærk at alle 3 lillebiler er
førkrigsmode !ler.
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Banegården i Aalborg 1960. Taxas holdeplads ses lidt tilbagetrukket
fra hovedindgangen, hvilket muliggjorde lillebilernes opsamling af
kunder før taxa.
Fra 1955-57 var der 4 registrerede episoder mellem droskerne og lillebilerne, hvor ingen af sagerne førte til tiltale. Alene i 1958 var der 8
sager i Aalborg mellem de to parter. En stigning der må ses i stigningen i antallet af hyrevogne. En forhenværende taxavognmand beskriver kampen om kunderne således:
"Når man så på gaderne rundt omkring og særlig i aften og nattetimerne, vrimlede det med biler. Det er klart, at når Taxa kom med
sine dyre biler og store biler, og når man så det de private kom med,
var det en helt anden kategori. Alt kunne bruges. Uanset det var 2
dørs, eller det var 4 dørs - alt kunne bruges. Derfor var det svæ1t at
kæmpe imod dem ...... Hvis man kom kørende i sin taxa på Boulevarden, og der var en, der stak hånden ud fra fortovet. Man kunne aldrig
regne med, at man fik turen, for man blev jo omkranset af alle de
andre biler, og så måtte man jo altså bare se i øjnene, at de stak af
med kunden .... Og lad mig blot nævne en ting mere. Omkring banegården var det værre end omkring et hvepsebo, fordi der var mange,
der tog sine kunder dernede omkring ...... De kø1te rundt og rundt i
cirkulation omkring banegården. Så det var ikke mere end lige, at de

(kunderne) stod ud til fortovskanten, så holdt der en 3-4 biler omkring dem."
Ovenstående oplevelse set fra en taxavognmands plads i sin droske
har føtt til frustrationer. Hvad kunne han stille op, når loven ikke
kunne tilbyde ham nogen hjælp. Det var ikke lovligt for taxierne/lillebilerne at tage tur ved droskernes holdeplads. At de gjorde det alligevel, kunne Aalborg Stiftstidende berette om den 25. 8. 1958.
Den følgende episode fandt ifølge politijournalen sted ved restaurant Ro:xy, som lå på hjørnet af Østerbro og Bonnesensgade. En lillebil havde efter 2 taxaers mening taget en tur på den pågældende holdeplads. De to taxaer fulgte efter lillebilen, og da denne standsede,
kom det til direkte slagsmål mellem de to parter. Begge parter påstår,
at det var den anden, der startede slagsmålet, men det står fast, at
lillebilchaufføren blev slået så hårdt med en knippel, at han måtte på
sygehuset med en brækket kæbe og muligvis hjernetystelse.
Om det var den ene eller anden af parterne, der startede slagsmålet, er i denne forbindelse underordnet. Det afgørende er det faktum,
at det netop var et . tyveri" af den andens kunder, der udløste slagsmålet.
Der var andre lignende episoder mellem de to parter. Men den helt
store "krig" mellem dem kom først i begyndelsen af 1962.

Mini Cabs i Aalborg
Kort før jul i 1961 annoncerede Bejsebakkens Taxi, at de ville lancere små hyrevogne i Aalborg. De første af disse Mini Cabs var næsten
alle af mærket Renault Dauphine. Bilerne kunne tage 3 passagerer
mod 4 i en normal hyrevogn, og kørslen skulle ske til faste priser. Det
var på det tidspunkt kun lovpligtigt for droskerne at have taxameter
i vognene. De fleste lillebiler havde dog også taxameter, og indtil nu
var konkurrencen mellem de to parter ikke nævneværdig sket på prisen. Men nu blev konkurrencen kun på prisen. Kunderne tog straks
de nye mini cabs til sig, og umiddelbart så det ud til at blive en succes.
Andre af taxicentralerne anskaffede også små vogne. Dog afstod
Aalborg Taxa i første omgang fra at deltage i konkurrencen med mindre biler.
At det var en succes blandt publikum, var måske ikke ensbetydende med, at det var en succes for de pågældende vognmænd,
der anskaffede sig de små biler. Priserne var meget lave. En tur mel95

lem to restauranter uden telefontilkaldelse - altså som stoptur - skulle koste 2 kr. Startgebyret i Aalborg Taxas vogne var til sammenligning 10 kr. For Taxiringen mener Henny Thomsen, at startgebyret var
7 kr.
Samme Henny Thomsen fortæller, hvordan hun oplevede starten af
Mini Cab:
. så er jeg næsten sikker på, at der gik ikke lang tid før end Mini Cab,
de kom. Men vi havde alligevel både en Mercedes og en Peugeot at
køre begge to. Det gik jo slet ikke, for de var meget billigere end os.
Vi kørte så til Odense og købte 6 Simca 1000. Jeg sagde, jeg er ligeglad, jeg vil ud og konkurrere med de priser. Når vi kørte hjemme fra
Riravej, køne Vagn i Iviercedesen, og jeg køne i min Simca.jeg køne
næsten en vis legemsdel ud af bukserne. Når vi kom hjem til aften,
var det sommetider, at Vagn slet ikke havde haft tur. Ikke en tur kun
holdt og holdt hele dagen. Men jeg havde kørt og kørt og kørt. Jeg
kan jo godt se, at det er en dårlig forretning, det der med at sætte priserne ned, det har jeg haft noget imod lige siden, fordi det giver jo
ingen overskud."
Man kan spørge, hvordan de andre mini cabs gav overskud, når Henny Thomsens ikke gav det. Ifølge en vognmand ved Bejsebakkens
Mini Cab var måden deres små biler blev kørt på noget anderledes
end andre hyrevogne. Det normale var, at chaufføren, som skulle
køre bilen, betalte et fast beløb for at leje en mini cab. På den måde
blev det måske lidt nemmere at få det til at gå rundt. ..Taberen" blev
så chaufføren, der, hvis det gik mindre godt, måske arbejdede gratis.
Allerede senere i 1962 kom der en lov, der forlangte taxameter i
alle hyrevogne. En lov der slet ikke på nogen måde havde sit
udspring i Aalborg. Derimod havde man haft et par eksempler i
København, hvor krydstogtsturister var blevet afkrævet 25 kr. for at
blive kørt fra Kongens Nytarv til Langelinie. 25 kr. var, når man ser
på taksterne i Aalborg, et stort beløb. Og stort nok til at et par episoder af den art fik Folketinget til at reagere med taxameter tvang i
alle hyrevogne.
Taxameterlov eller ej så blev Aalborg Taxa dog nødt til at forholde
sig til den nye konkurrence. Fig. 2 viser antallet af radioture, som Aalborg Taxa havde i perioden 1954-1969. Det er tydeligt, at den svage
fremgang, der er frem til 1961, brat afløses af et fald i 1962. Nedgangen i radioture var på næsten 25%. På et direkte spørgsmål til en tid-
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Fig. 2 Radioture Aalborg Taxa 1954 - 1969.
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ligere taxavognmand, om han anså de små biler for en trussel mod
taxas eksistens, svarede han:
"Det var jo sådan, at selve levevilkårene - også inden for Taxa - var
meget hårde. Vi havde vores central, som vi måtte slutte op om for
at give kunderne en chance for en god betjening. Det var sådan set
det, vi skulle leve op til. Men fremtiden - den var meget usikker. Og
der var mange, der beklagede sig over, at det var meget svætt at blive ved med at holde stangen over for hele den mulighed, der var for
at etablere sig med hyrevogn."
I perioden op til og lige efter lovens vedtagelse i 1955 valgte et forholdsvis stort antal droskevognmænd at indgive deres droskebevilling. At det var på grund af loven, er jeg ikke i tvivl om. Jeg har i et
interview med en forhenværende taxavognmand erfaret, at han direkte stoppede med at køre taxa ved Mini Cabs start. Han har fortalt, at
det var ftygten for fremtiden, der fik ham til at indgive sin bevilling i
starten af 1962. At han så, da faren var drevet lidt over, indså, at han

97

måske havde handlet vel hurtigt og fik en ny droskebevilling i slutningen af 1962, er en anden historie.
F1ygten for fremtiden kan afspejles på mange måder. En anden
måde at se folks reaktioner på kunne være at se på, om de ændrer
adfærd. På fig. 3 ses antallet af flytninger, som taxavognmændene
foretog i perioden 1954-1969. Undersøgelsen er foretaget på alle, der
havde en droskebevilling i perioden. Det er et markant fald, der sker
fra 1960 til 1961. Diagrammet kan læses sådan, at der omkring 195455 var nogen f1ygt for den nye lov. Men da frygten i starten måske
var ubegmndet, genoptog folk deres normale aktiviteter. Efter 1960
var det imidleltid ikke kun frygt for, men en direkte oplevelse af en
reduceret indtægt med deraf følgende nedsættelse af aktiviteter, der
.,..!1 ______ _]
ld Lll 19 uuu.
1~

Økonomiske konsekvenser
Som vist i det foregående afsnit fik den nye konkurrence økonomiske
konsekvenser for vognmændene ved Aalborg Taxa. Hvor store disse
økonomiske konsekvenser var, har det været meget svæ1t at finde
materiale om. Normalt kasserer mindre erhvervsdrivende, og hemnder hører taxavognmænd, deres regnskabsmateriale, når den lovpligtige opbevaringsperiode er gået.
Fig. 3 Diagrammet viser antal flytninger pr. år som taxavognmændene
i Aalborg foretog i perioden 1954 - 1969.

6
Kilde: Egen fremstillet adresseliste.
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Der findes imidlertid to hyrevognsregnskaber bevaret i Aalborg, hvoraf det ene omhandler årene 1956 - 1971 og det andet 1965 - 1971. To
regnskaber, hvoraf kun et dækker den undersøgte periode, er ikke
meget, men kvaliteten af regnskabet gør, at det i denne situation er
brugbart som kilde.
Regnskabet er udarbejdet af Chaufførernes Fagforening, der i årene 1956 - 1964 drev en kontrolvogn og i perioden 1965 - 1971 drev
to kontrolvogne. En kontrolvogn var et begreb, der opstod i forbindelse med loven af 1955. Man, og det vil sige myndighederne, ønskede et neutralt regnskabsgrundlag for at vurdere, om der var basis for
de takstforhøjelser, som Taxa søgte om. Chaufførernes Fagforening så
derimod en mulighed for at tjene penge på selve driften af en droske, men også for at få chaufførlønningerne op.
Regnskabet for de omhandlede kontrolvogne er meget detaljeret
og yderst nøjagtigt ført og revideret. Der har også været udarbejdet
årsregnskaber, men da jeg kun har set et fra 1971, er det i dette sammenhæng uinteressant.
Interessant er det derimod at se på 3 nøgletal for driften af en droske i Aalborg i denne periode. De 3 nøgletal er indkørsel, lønninger
og brændstof. Fig. 4 viser disse nøgletal for årene 1956 til 1970. Igen
Fig. 4 Nøgletal for den af chaufførernes fagforening ejede kontrolvogn ved
Aalborg Taxa.
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ses en stigning i indkørslen - omsætningen - frem til 1961 hvorefter
indkørslen - men ikke lønningerne - falder. Indtil 1962 gav kontrolvognen et overskud til fagforeningen, men fra 1962 og frem til nedlæggelse af bevillingen i 1971 giver vognen et regulælt årligt driftsunderskud. Det mindre beløb til brændstof fra 1965 skyldes overgang til
dieseldrift, som var væsentlig billigere end både benzin og autogas.
Driftsunderskuddet blev dækket ind af Chaufførernes Fagforening,
men ikke uden protester fremført af medlemmerne på de årlige generalforsamlinger.
Et underskud var i sagens natur udelukket for de andre taxavognmænd. Deres drift skulle vise et overskud, ellers ville de blive nødt
til at ophøre med at drive forretning. Muligheden for at den enkelte
raxavognmand kunne få er overskud, var J.en sarrune som for anJ.re
små erhvervsdrivende. Flere arbejdstimer og mindre fritid. Jeg nævnte, at der i 1955 var ca. 70 chauffører ansat ved Aalborg Taxa. Det tal
var, ifølge oplysninger givet af formanden for Chaufførernes Fagforening på efterårets generalforsamling i 1962, faldet til 35.

Kampen om holdepladserne
Kampen mellem de to grupper hyrevogne var selvfølgelig en kamp
om at få flest kunder. Derfor blev slagene også udkæmpet der, hvor
kunderne var. Banegården, rutebilstationen, rutebådens ankomstplads og de større restaurationer blev til slagmarker, når de to parter
tørnede sammen. Jeg skal i det følgende give nogle eksempler på
sammenstødene mellem de to parter. Eksemplerne er hentet dels fra
aviserne dels fra politijournalerne.
Der var som tidligere omtalt også stridigheder mellem de to hyrevognsgrupper før introduktionen af de små mini cabs i Aalborgs
gader. Optrapningen i krigen kom dog med de små mini cabs og
deres dumping af hyrevognspriserne i Aalborg.
Fra midten af 1962 er der en sag ved retten i Aalborg, hvor en taxachauffør stod tiltalt for vold mod to lillebilchauffører. Taxachaufføren
forklarede, at da han kom til banegården, var der en dellillebiler ved
indgangen. Da han bad en lillebilchauffør om at køre, havde denne
svaret, at det skulle han nok selv passe. Taxachaufføren, som i parentes bemærket var 57 år, havde derpå med sit eget udtryk "puttet ham
ind i vognen." På dommerfuldmægtigens spørgsmål om det var blidt,
svarede taxachaufføren: Naah ...
Den anden lillebilchauffør havde han efter sin egen forklaring kun
fulgt rundt om vognen og skubbet ind på sædet. På dommerfuld-
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mægtigens spørgsmål om chaufføren ikke var villig til at sætte sig ind,
svarede taxachaufføren ifølge Aalborg Stiftstidende: ,:Joe, det gik for
resten helt godt." På spørgsmål om han ville modtage en bøde på 80
kr. for voldsom og fornærmende adfærd, svarede han ja. Selv om han
var tiltalt for vold slap han altså med en mindre bøde.
Nogle få dage senere var der igen en episode i retten, hvor den
ene af de tiltalte var den samme lillebilchauffør, som lidt håndfast
blev sat ind i sin bil i den foregående episode. To lillebiler havde
brugt et trick, som var udbredt i krigen mellem de to parter. En bil for
og bag den man ville "snakke" med, gjorde det umuligt for den indeklemte at komme væk. Baggrunden for episoden var også denne
gang påstand om tyveri af den andens kunder. Lillebilmanden blev
idømt en bøde på 200 kr. for forseelsen. Iberegnet var en bøde for at
køre for stærkt i en lastbil. Man kan ud fra den dom konkludere, at den
dømte sandsynligvis kørte lastbil om dagen og lillebil om aften. Det er
også helt i overensstemmelse med de gentagne opfordringer, der kom
på chaufførernes generalforsamlinger, om at undlade at køre lillebil i
fritiden. Opfordringer som ovenstående viser, at ikke alle fulgte.
Også ved rutebåden var der sammenstød. Således påstod en lillebilchauffør, der i retten var anklaget for ulovlig hyresøgning ved mtebådens ankomst, at det var Aalborg Taxa, der havde bestukket poli-

29 af Aalborg taxas vogne venter på Københavnerbådens ankomst
ca. 1960. Det var en af de holdepladse1~ der førte til konflikter mellem Taxa og Lillebilerne.
101

Vesterbro med Mexicana i baggrunden 1962. Mexicana hed før
Ambassadør og var byens førende danserestaurant. Taxa havde holdeplads udenfor, en af de holdepladser, der var kamp om og ved.
tiet til at notere ham. Retten lagde dog ikke megen vægt på det
udsagn og dømte lillebilchaufføren en bøde. At politiet blev anklaget
på denne måde, var måske nok naturligt, for det var dem, der skulle
sørge for, at loven blev overholdt. Men også Aalborg Taxa klagede
flere gange over politiets passivitet, så der var ikke nogen af patterne, der blev forfordelt i denne sag af politiet.
Som nævnt tidligere var der næsten dagligt små episoder parterne
imellem. Den sidste, jeg vil nævne her, havde også sit udløb på banegården. To taxavognmænd observerede gennem længere tid hvilke
lillebiler, der uretmæssigt tog tur ved banegården. Listen med 12 navne blev afleveret til politiet. Ved den efterfølgende retssag blev 7 af
de 12 idømt bøde. På vej ud fra retten havde den ene dømte lillebilvognmand sagt til en taxachauffør, at det var noget pjat med sådanne anmeldelser. Senere sarrune dag, da lillebilvognmanden var i gang
med at vaske sin hyrevogn, blev han opsøgt af en taxachauffør. Denne truede lillebilmanden, og da han skulle til at notere nummeret på
den bil taxachaufføren var kørende i, blev han overfaldet. Ifølge lillebilmanden sagde taxachaufføren, at han ville slå ham ihjel. Lillebilmanden måtte på skadestuen for at få syet en lang flænge under det
ene øje, og han var sygemeldt i flere dage. Ifølge avisen, som refere102

rede hændelsen, var taxachaufføren bestilt og betalt til overfaldet af
en taxavognmand. Formanden for taxiselskabet Ring Bilen, Vagn
Thomsen, kunne til avisen oplyse, at han personligt to gange var blevet truet af den samme taxachauffør, som havde udført overfaldet.
Tilgivelse var nok ikke det, der blev brugt mest af i krigen. Begge
parter var på grund af lovens udformning frustrerede. Lillebilerne
kunne ikke forstå, at der var fri hyreret, når de ikke måtte holde på
de samme pladser som droskerne. Droskerne på deres side kunne
ikke forstå, at politiet ikke ville hjælpe dem med at overholde loven
i større grad, end de gjorde. Så selvtægt blev tit enden på episoderne. Også for den nævnte overfaldne lillebilvognmand blev det til
hævn. Han erfarede, at en af de taxavognmænd, der havde været
med til at anmelde ham for at tage tur ulovligt ved banegården, var
ved at rengøre sin taxa. Begge døre i venstre side var åbne ud
mod gaden. Resolut startede han sin lillebil og køtte direkte hen i
den pågældende gade og påkørte de to døre, der stod åbne mod
gaden.
Strejken
Selv om der kun var 35 chauffører tilbage ved Aalborg Taxa, så var
deres indtjening faldet. Frustrationerne var store, og de følte, at der
ikke fra myndighedernes side var nogen form for opbakning. Det var
der heller ikke. Nat efter nat sad de i deres taxa, og så hvordan turene blev taget af de små mini cabs. Som en chauffør fortæller, så havde de små mini cabs en person, der undersøgte, hvornår der kom tog
til banegården sydfra. Når toget ankom, vrimlede det med de små
biler på banegårdspladsen, og taxaerne på deres lidt tilbagetrukne
holdeplads havde svært ved at få tur. Det er også et faktum, at det
var de samme taxachauffører, der nat efter nat sad i deres hyrevogne, hvor "fjenden" normalt indsatte friske folk, om ikke hver nat så
dog regelmæssigt. Mini Cabs blev jo i hovedsagen kørt af afløsere.
I begyndelsen af september 1963 havde chaufførerne fået nok. De
nedlagde simpelthen i frustration arbejdet. De mange episoder mellem de to parter - der var to episoder den nat strejken startede - og
myndighedernes manglende opbakning til chaufførerne, var ifølge
chaufførerne selv årsag til strejken. Selv om strejken var ulovlig, så
blev den mødt med stor forståelse fra deres arbejdsgivere. Det er mit
indttyk, at strejken virkelig var spontan og som sagt ulovlig, men alligevel var der fuld opbakning fra Chaufførernes Fagforening til de
strejkende chauffører. Dog opfordrede formanden selvfølgelig chauf-
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førerne til at genoptage arbejdet. Der var forsøg på at gøre strejken
landsdækkende, men det var ikke alle byer, der som Aalborg oplevede problemet med de små mini cabs. København havde et mindre
antal mini cabs end Aalborg, og kun i Kolding, hvor der var så mange mini cabs, at det var et problem for de andre vognmænd, nedlagde taxachaufførerne arbejdet. Ved henvendelse til benzinchaufførerne og buschaufførerne forsøgte man at få strejken udviddet Det
lykkedes ikke. Heller ikke den deputation, der opsøgte politimesteren, som var den, der skulle sørge for at hyrevognsloven blev efterlevet, fik noget ud af henvendelsen.
En deputation blev sendt til Christiansborg for at få en samtale med
justitsminister Hans Hækkerup. Han var dog ikke til stede men optaget af statsråd. Umiddelbart efter dette statsråd rejste han tii lsiand tii
et nordisk justitsministermøde. Ministersekretæren henviste deputationen fra Aalborg til 3. Ekspeditionskontor, hvor de fremlagde deres
sag for en fuldmægtig. Politisk var sagen død, hvilket ovenstående
tydeligt viser, for hyrevognsproblematikken havde været behandlet i
Folketinget, som i juni havde vedtaget taxameterloven. En ny
behandling så hurtigt efter var udelukket. Det er vel også et spørgsmål, om sagen var lige så vigtig for landspolitikkerne som for lokalpolitikerne.
Strejken fik således ikke umiddelbare forbedringer til følge. Det
kan også diskuteres, om det var fornuftigt at strejke, idet den kørsel,
Taxa ikke kunne klare på gmnd af strejken, blev overtaget af de
andre hyrevognsselskaber. Lederen i Aalborg Stiftstidende den 5. 9.
1962 handlede om taxachaufførernes strejke. Lederen beskæftigede
sig måske mere med det at strejke end den aktuelle strejke, men
skrev dog:
·Den kan kun gavne de Mini Cabs, som den er en protest imod. Og
publikum og myndighederne, hvis opmærksomhed den har haft til
hensigt at påkalde, kan ret beset være nogenlunde ligeglade og
afskrive det hele som privat slagsmål.. .... Og nu strejker taxachaufførerne i Aalborg, fordi de er utilfredse med, at de får påført konkurrence fra anden side. Det er en særdeles letfærdig omgang med
strejke begrebet, som er - og bør være noget meget alvorligt. ..... .
Taxachaufførerne i Aalborg kunne have valgt mange andre måder at
henlede opmærksomheden på deres kamp og skaffe luft for deres
måske forståelige irritation, men de kunne vanskeligere havde valgt
en dårligere."
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Strejken endte efter få dage, men problemerne mellem de to grupper
hyrevogne var langt fra løste.
Taxas strategiændring
At situationen var uholdbar for Aalborg Taxa, viste ikke kun chaufførernes strejke i efteråret 1962. Også det faktum, at kørselsmængden
fortsatte med at falde, foruroligede taxavognmændene. Det fremgår
tydeligt i fig. 5, at allerede fra januar 1962 - de nye mini cabs var startet i december 1961 -var der en tydelig nedgang i radioturantallet En
nedgang der fortsatte året ud. At strejken kom i september - som normalt er en stille måned i hyrevognsbranchen-var ikke tilfældigt. Kørselsmængden faldt drastisk fra august til september 1962, og nåede
sit absolutte minimum i september med lige over 15.000 radioture,
hvor der i september 1961 var omkring 25.000 radioture. En nedgang
på ikke mindre end ca. 40%. Og ikke kun radioturene var gået drastisk ned, også gadeturene - stopturene - var faldet drastisk.
Spørgsmålet for Aalborg Taxa var nu, hvordan man skulle tage
konkurrencen op med lillebilerne. Tanken om en politisk løsning var
efter det forgæves besøg på Christiansborg foreløbig opgivet. Der var
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langt fra enighed ved Aalborg Taxa om, hvordan man skulle konkurrere med de andre. En liste, der cirkulerede mellem taxavognmændene i sommeren 1963, nævnte to muligheder for konkurrence, som
taxavognmændene kunne tage stilling til. Den ene var små biler, og
den anden var en prisnedsættelse. Antallet af underskrevne taxavognmænd, der støttede prisnedsættelsen, var langt det største. I
august måned indkaldte Aalborg Taxa til ekstraordinær generalforsamling med det formål at afgøre, hvordan konkurrencen skulle føres
videre.
Det viste sig som sagt hurtigt, at der var flertal for prisnedsættelse.
Debatten på generalforsamlingen - som blev hård - kom derfor
næsten kun til at dreje sig om, hvordan denne takstnedsættelse skul,
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På den tid var taksten i en taxa sammensat af en starttakst og en
kilometertakst samt en ventetidstakst som begyndte, når bilen stod
stille eller kun køtte meget langsomt med startet taxameter. Mulighederne for en ændring var derfor begrænset til enten reduktion i starttaksten- som var 10 kr. -eller kilometertaksten. Nedsættelsen af starttaksten blev det mest debatterede emne på generalforsamlingen.
Hovedparten af taxavognmændene - især de yngre - mente, at det var
på starttaksten, der skulle ske nedsættelse. Resultatet blev derfor, at
starttaksten blev nedsat fra 10 kr. til l kr. En takstnedsættelse der svarede til ca. 40%. En næsten utænkelig tanke i dag at nedsætte sine
priser med 40%.
Virkningen af takstnedsættelsen
Virkningen af takstnedsættelsen viste sig næsten omgående, for allerede i oktober overgik radiotuttallet jf. fig. 5 de andre oktober i samme fig. Herefter var der frem mod 1969 ikke flere nedgange i radioturtallet ved Aalborg Taxa.
De små mini cabs havde ved deres fremkomst udover at tage markedsandele fra Aalborg Taxa også skabt et nyt kundegrundlag. Den
lave pris havde flyttet balancen mellem udbud og efterspørgsel.
Ud over den store nye kundegruppe, som de små mini cabs havde skabt, var der også et andet forhold, der gjorde, at kørselsmængden steg.
Aalborg var i den periode, vi her taler om, begyndt at vokse ganske kraftigt. Gamle boligkvarterer i midtbyen blev saneret, og nye
boligkvatterer blev opbygget i udkanten af Aalborg. Kvarteret omkring Vester Alle og Kornblomstvej var blevet påbegyndt i 1957-58.
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Samtidig var man begyndt at bygge Grønlandskvarteret og den ydre
del af Vejgård, kaldet Lejbjerg. Disse nye kvarterer gav en del kørsel
for hyrevognene. Dels fordi priserne nu var blevet sænket, således at
folk med almindelig indtægt havde råd til at køre hyrevogn. Men
måske nok så meget fordi Aalborg på den tid havde et privat busselskab. Dette selskab var langsom til at udvide liniernes endestation.
Man ventede ganske enkelt fra ejernes side med at forlænge ruterne,
til der var et kundegrundlag, der kunne gøre busdriften rentabel.

Sammenlægningen
Et andet resultat af hyrevognskrigen og den dermed øgede konkurrence mellem de forskellige hyrevognsselskaber var efter min mening sammenlægningen mellem Aalborg Taxa og Nørresundby samt
Sundby-Hvorup Taxa.
Under chaufførstrejken ved Aalborg Taxa var de to nordenfjordske
taxaselskaber solidariske med Aalborg Taxa.
Selv om jeg ikke har kunnet finde nogen begrundelse for sammenlægningen af de tre selskaber, er der for mig ingen tvivl om, at
det skal ses i sammenhæng med den krise, der var opstået efter de
små mini cabs fremkomst. Et forsøg på at reducere omkostningerne
og dermed blive mere konkurrencedygtig kunne være at sammenlægge bestillingskontorerne for de tre selskaber.
Det er dyrt at drive et bestillingskontor, hvor der skal være personale på 365 dage om året og 24 timer i døgnet. Selv om jeg tidligere
har beskrevet starten på et sådan bestillingskontor, hvor telefonpasserne fik en krone i timen, så kunne det ikke praktiseres ved taxaselskaberne, der havde overenskomst med Handels og Kontorfunktionærernes Forbund. Der ville således kunne opnås en ganske stor
besparelse for den enkelte vognmand ved at sammenlægge de tre
bestillingskontorer til et.
Ud over at sammenlægge de tre selskaber ville man udvide antallet
af bevillinger med 12 nye til i alt 100 bevillinger. Aalborg Taxa havde i 1964 71 bevillinger. Nørresundby havde 8 og Sundby-Hvorup
havde 9 bevillinger.
Aalborg Taxa havde tidligere under krigen øget antallet af vogne
ved at optage et helt lillebilselskab i firmaet. Selv om man i Odense
havde gjort det samme uden synderligt held, så prøvede man alligevel at gøre det samme i Aalborg. Sigtet med denne optagelse var at
reducere antallet af lillebiler. Frem mod 1974 blev vognantallet ved
Aalborg Taxa gradvist øget til 150.
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De 12 nye bevillinger i 1964 skulle således tilfalde lillebilvognmænd
i det omfang, de søgte de ledige bevillinger, og de var kvalificerede
til at få droskebevilling. Det var jo ikke Aalborg Taxa, men droskeudvalget i Aalborg, der godkendte, hvem der kunne få en droskebevilling.

Udviklingen frem mod 1974
Efter at der var vedtaget en lov om tvungne taxametre i alle hyrevogne, stagnerede antallet af hyrevogne i Danmark. I Aalborg skete der
dog et fald frem mod 1967. Den investering et taxameter var, bevirkede at de, som kun køtte meget lidt, opgav denne fritidssyssel. Det
nøjagtige antal hyrevogne i Aalborg har det ikke været muligt at
UIJg~Dte.

Eu laxavugmuam.l, <.ler var akliv uneler "krigen" mener, aL <.ler

kunne være så mange som 1000. En lillebilvognmand, som også var
aktiv i samme periode, mener dog, at tallet højst var 500. I statistikken, som også omfatter biler til udlejning og biler kun til sygetransport, er det højeste tal 444 i 1967.
Landspolitisk forsøgte socialdemokratiet flere gange at få ændret
loven, så det blev muligt for de enkelte kommuner at regulere antallet af hyrevogne lokalt. I 1967 fremsatte de således forslag om en
sådan lov. I samme år ses en markant stigning i antallet af hyrevogne både totalt i Danmark og lokalt i Aalborg. Reaktionen på forslaget - som ikke blev vedtaget - var, at man ved at købe en hyrevogn nu kunne få en bevilling til hyrevognskørsel, hvis loven blev
vedtaget.
I 1970 blev der ligeledes fremsat forslag om ændring af den frie
etableringsret i hyrevognsbranchen. Igen ses en stigning på landsplan
i antallet af hyrevogne. I Aalborg skete der dog ingen stigning, idet
markedet med mere end 300 hyrevogne for længst var mættet.
Lovforslaget fra 1970 blev dog heller ikke vedtaget. Det er min opfattelse, at det var afvisningen af dette lovforslag i 1970, der fik Chaufførernes Fagforening i Aalborg, som drev de to før omtalte kontrolvogne ved Aalborg Taxa, til endegyldigt at nedlægge deres bevillinger.
De havde kørt med underskud siden de små mini cabs fremkomst.
Hermed forstummede også medlemmernes kritik af fagforeningens
ledelse for at bruge penge på denne underskudsforretning.
Den socialdemokratiske ordfører havde i 1970 lovet, at hvis der
kom et bedre politisk klima, ville han ændre loven. Og det kom der
med valget i september 1971, hvor en socialdemokratisk mindretalsregering blev dannet med J. O. Krag som statsminister.
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Efter en hård debat i Folketinget, hvor især Venstre nu skiftede holdning og undlod at stemme for forslaget, blev det vedtaget i maj
måned 1973 til ikrafttrædelse l. Januar 1974.
20 år, hvor hyrevognene i Danmark var opdelt i to hold, var gået.
Et A hold og et B hold. A holdet - droskerne - med de fleste rettigheder og pligter. B holdet - lillebilerne - som ikke havde let ved at
forstå og acceptere, at de ikke var lige så gode som A holdet. Resultatet af denne opdeling blev mange brodne pander og stort uvenskab
mellem de to grupper. Et uvenskab som holdt sig i mange år, og som
måske først forsvinder helt, når de sidste af deltagerne i hyrevognskrigen er pensionerede eller døde.

Udsnit af Aalborg taxas vognpark i 1961. Vognparkens høje kvalitet
sammenlignet med lillebilerne kan tyde på en bedre ind~jening hos
taxa.
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»Saa'n nøj gratværk... «
- historien om Top-Karen og Tophuset i Rebild Bakker.

Af Henrik Bugge Mortensen
,Disse vidunderlige smukke, stærkt kupe1'ede Skove, afvekslende med
storladne, lyngklædte Bakkedrag, som er alle Aalborgenseres mest
yndede Udflugtssted, har ogsaa i de senere Aar lokket en stadig stigende Strøm af Sommergæster, som aarlig vender tilbage og henter sig
Sundhed og Styrke samt en Skat af lyse, friske Minder".
Der blev bestemt ikke sparet på superlativerne, når der i tidligere
tider blev reklameret for Rold Skovs fortræffeligheder eller Skovene
ved Skørping, som de kaldes i turistbrochuren fra 1915, hvor disse
stemningsmættede linier stammer fra. Rold Skov har meget at byde
sine gæster på, så meget, at det er svæ1t at fremhæve noget frem for
andet. Her er de smukke Rebild Bakker, Danmarks eneste nationalpark, hvor danskere og amerikanere siden 1912 har fejret den amerikanske uafhængighedsdag den 4. juli. En tur under jorden i de imponerende gange i Thingbæk Kalkminer, hvor billedhugger Anders
Bundgaards store samling af gipsskulpturer er udstillet.
Naturperlerne står nærmest i kø. Skovsøerne Madum Sø og Store
Økssø, der ligger midt i skoven, og som man kan gå hele vejen mndt
om. En herlig tur om sommeren, hvor de gule åkander som et malerisk blomstertæppe dækker en del af Store Økssø, og om vinteren,
når søen ftyser til og forvandles til en skøjtebane til glæde for både
børn og voksne. Den storslåede Langmose, der ligger omkranset af
høje grantræer, og som virkelig lever op til sit navn. Året rundt uanset vejret, hedebølge eller hård frost, så risler vandet konstant fra skovens mange kildevæld, store og små, kendte og ukendte. Rold Skovs
kilder er Nordeuropas mest vandrige. Skal man opleve en lignende
koncentration af kildevæld, må man rejse helt til Alpelandene. Og
sådan kunne man blive ved, for Rold Skov er ikke noget, man oplever på et par timer, hvis man vel at mærke vil have det hele med, for
som der står i turistbrochuren fra 1915:

Den, som for længere Tid- det være sig Sommer eller Vinter- tager
Ophold i denne herlige Natur med dens friske, styrkende Luft, skal nok
selv finde dens Skønheder og Ejendommeligheder, men for Turisten,
n
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som kun har en begrænset Tid til sin Raadighed, skal her gives Anvisning paa forskellige Ture til de mest seværdige Punkter".

Skoven og den omkringliggende egn var også tidligere hjemsted for
mange farverige og navnkundige skikkelser, f.eks. krybskytten Lars
Kjær, der blev landskendt, da han påstod, at han havde fået et tredje
hold tænder, og så ikke mindst Top-Karen, der trakterede de besøgende med kaffe og hjemmebag i sine små hyggelige stuer. Til trods for at
den driftige bondekone på toppen af Rebild Bakker døde helt tilbage
i 1929, så lever historierne om hende i bedste velgående, ligesom synet
af det lille gulkalkede hus ved indgangen til nationalparken vækker
mange gode minder hos de besøgende. Tophuset står i dag som et flot
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at søge lykken i Amerika, et nationalt symbol næsten på højde med
Kronborg, som Peter Riismøller udtrykte det i bogen "Rebild" fra 1952.
Historien om Top-Karen kan meget passende tage sin begyndelse
i Gl. Skørping, for netop Rebild og Gl. Skørping er uløseligt fm·bundet, for som den skarpsindige besøgende har bemærket, så har Rebild ikke sin egen kirke. I århundreder har den lille landsbys befolkning måttet køre gennem skoven ad Rebild Kirkevej til Gl. Skørping
Kirke, når der skulle holdes barnedåb, bryllup eller begravelse. En utrolig smuk tur, ikke mindst hvis den foregår i hestevogn. Den gamle
kvaderstenskirke, der ligger på en lille bakketop omgivet af et imponerende stengærde og gamle høje træer, var tidligere noget af et valfartssted, hvilket skyldes sagn og overtro, for på kirkegården ligger
Helligkors Kilde eller "Den blinde præsts kilde", som den også kaldes.
Engang for mange år siden, ingen ved helt hvornår, oplevede en
blind præst et sandt mirakel. I drømme var det blevet ham fortalt, at
han ville få synet tilbage, hvis han drog ud i verden for at finde en
ganske bestemt kirkegård, hvor der i det sydøstlige hjørne voksede
en sivbusk Til trods for at præsten ikke havde mange spor at gå efter,
så valgte han at rejse. En dag kom han til en kvaderstenskirke, der lå
smukt på en bakketop i udkanten af en lille hyggelig landsby. Som
han havde gjort det så mange gange før, opsøgte han en af de lokale indbyggere for at forhøre sig nærmere om kirkegården. Den dag
havde han heldet med sig, for i det sydøstlige hjørne, tæt på stendiget, stod en sivbusk Den blinde præst lod sig føre frem til stedet,
og som han var blevet det åbenbaret i drømmen, gravede han et dybt
hul, og det klareste kildevand strømmede frem. Præsten badede sine
øjne i vandet, og straks fik han synet igen.
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Gl. Skø1ping Kirke ligger på en lille bakketop omgivet afgamle, bøje
træer og et prægtigt stengærde.
Skal man tro det gamle sagn, så var det på den måde , at Helligkors
Kilde ved Gl. Skørping Kirke bleY fundet. En fantastisk beretning,
som er blevet fortalt videre fra generation til generation. Sankthansaften og -nat valfartede syge og itwalide til kilden for at drikke
af det helsebringende vand. Lokale bønder øste vandet op i nye lerpotter, der ifølge forskrifterne aldrig havde været brugt og aldrig måtte bruges igen. Det blev en god forretning for områdets mange pottemagere, som havde opstillet deres boder langs med vejen op mod
kirken. Det kolde helsebringende vand skulle enten drikkes eller
hældes over det syge sted på kroppen, og nar det ,·ar sket, skulle lerpotten knuses, helst mod kirkemuren. Kildens vand skulle, hYis man
da ellers tror på den slags, have en helbredende ,·irkning pa bl.a.
engelsk syge, dårlige nerver, gigt, lammelser, eksem, koldfeber, kramper og så selvfølgelig øjensygdomme. Det skete flere gange, at kilden
løb tør for vand kort tid før den årlige valfart. Det tog man nu ikke
så tungt, for i nattens mulm og mørke hentede man blot vand fra den
nærliggende præstegårdsdam og fyldte det i kilden. Med andre ord,
hvad man ikke ser, har man ikke ondt af.
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Strømmen af kildegæster til Helligkors Kilde er ikke, hvad den har
været, men det fortælles, at man den dag i dag stadig kan møde folk,
som søger helbredelse ved kilden. Tror man ikke på den slags sagn
og overtro, så er kirken og kirkegården i sig selv et besøg værd, for
hver en gravsten gemmer på en historie, og historien om Top-Karen,
der måske er en af dem, der har søgt helbredelse ved kilden, er en
af de bedre. Under et gammelt birketræ i det sydvestlige hjørne af kirkegården, på et lille gravsted omkranset af marksten, står en uanselig gravsten med følgende tekst hugget i sort granit: 1ens Chr. Andersen, Rebild, 1845-1921 . Karen Marie Andersen, Rebild 1843-1929.
Hvil i fi·ed". Det er ikke en gravsten, der umiddelbart får folk til at
stoppe op, men nævner man i stedet Top-Jens og Top-Karen, så er
de færreste i tvivl om, hvem det er.
Karen Marie Nielsen blev født i Rebild, hvor forældrene, daglejer
Niels Pedersen Top og Elisabeth Andersdatter, boede til leje i et lille
hus tilhørende herregården Buderupholm. Niels Pedersen var det,
man tidligere kaldte indsidder, altså en person, der boede til leje hos
en gård- eller husmand uden at have fast tjeneste hos ejeren eller
fæsteren.
Karen Marie Nielsen, der var nr. 3 i en søskendeflok på 6, lærte
hurtigt at klare sig selv, for selv om vi ikke kender meget til familiens
forhold, så er der vist ingen tvivl om, at det har været et fattigt og
beskedent hjem, hvor kræfterne blev brugt på at overleve. I fOl·bindelse med sin 84 års fødselsdag i 1927 blev Top-Karen inte1viewet til
Aalborg Amtstidende, og her fortalte hun bl.a. om sin slidsomme
barndom:

'Jeg var kun syv Aar; da jeg kom bo11 fra mit Hjem . jeg kom ud blandt
fremmede Folk og blev sat til at passe Køer i Heden. Siden var jeg ikke
hjemme mere og fik at føle, hvad det var at tjene sit Brød. Som ung
Pige maatte vi dengang op om Morgenen, før det blev lyst, for at faa
alt i Orden, til Folkene skulde begynde Arbejdet. Der skulde skures og
skrubbes. Engang var alle Kar af Træ. Baandene om Karrene skulde
skinne som Sølv, og alt skulde være rent. Det var ofte Skik dengang, at
man bryggede to Slags Øl. Godt Øl og tyndt Øl. Om Aftenen og til Klokken tolv bryggede Madmoderen selv det gode Øl, men ved Midnatstid
skulde jeg op og brygge det tynde Øl til Folkene. Men det var ikke det
værste. Nam· Malkningen om Morgenen var overstaaet, maatte jeg ud
i Smedien, min Husbond vaT ogsaa Smed, og saa maatte jeg slaa for
med Forhammeren, sommetider hele Dagen, indtil Aftensarbejdet i
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huset og Stalden begyndte. Saa maatte vi ind om Aftenen og karte Uld
til Klokken 10 og saa i Seng'.
Som tjenestepige tjente Karen Marie Nielsen mellem 30 og 40 Rigsdaler om året, og dertil fik hun tildelt et lille stykke jord, hvor hun
selv kunne dyrke hør, der i fritiden kunne forarbejdes til lærred, hvoraf der kunne sys undettøj og lagner. Til trods for at det var et hårdt
slid, så så Karen Marie Nielsen alligevel tilbage på sin ungpigetid med
en vis glæde, for som hun sagde:

·>Det var rigtignok noget anderledes end de unge Pigers nu til Dags
(altså i 1927). I vore Dage kan en ung Pige ikke engang stoppe et Par
Strømpe1". Hvad tr01" De, en ung Pige vitae sige, hvis hun skulde op
Klokken 2-3 om Morgenen og brygge, slagte eller ælte Dej, inden Malkningen, eller hun blev sat til at gaa bagefter en plov i Marken eller
sprede Møg?".
Lidt lærdom blev der dog også tid til på den lokale Rebild Skole, hvor
Karen Marie Nielsen klarede sig nogenlunde. Ved eksamen den 30.
marts 1858 fik hun bl.a. karaktererne g.;. i religion, g+ i skrivning og
mg i flid og opførsel. Sammen år, den 14. april, blev Karen Marie
Nielsen konfirmeret i Gl. Skørping Kirke.
Hvordan Karen Marie Nielsen mødte karlen Jens Christian Andersen, melder historien ikke noget om, men måske har de to tjent på
samme gård eller fået øje på hinanden ved det årlige marked, hvor
karle og piger fra nær og fjern mødtes for at holde en velfortjent og
festlig fridag. Jens Christian Andersen, der var født i Hasseris, var et
stille og jordbundet gemyt, mens Karen Marie Nielsen var den mere
udadvendte og foretagsomme type.
Den 25. marts 1869 sagde de to ja til hinanden i Gl. Skørping Kirke, og kort tid efter flyttede det nygifte par ind i Karen Maries barndomshjem i Rebild, hvor de blev boende frem til 1877. Jens Christian
Andersen og Karen Marie Nielsen, der i daglig tale aldrig blev kaldt
andet end Top-Jens og Top-Karen, dyrkede det lille jordlod, der hørte til husmandsstedet, men de måtte også begge i skoven for at tjene
til føden: "saa smw1e jeg vore Mellemmad'e1~· der var ikke Raad til
Paalæg. Det var groft Rugbrød med amerikansk Fedt paa. Synes De
ikke, det var en dejlig Middagsmad ude i Skoven, naar vi havde gravet Hullerfra Klokken 5 orn Morgenen/", sagde Top-Karen med en vis
sarkasme, da hun i 1927 blev interviewet til Aalborg Amtstidende.
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Top-Karen og Top-jens
fotograferet i haven foran
Tophuset, hvor der blev
serveret kaffe og hjemmebag.

Top-Karen og Top-Jens har med stor sandsynlighed også været genstand for en hel del snak eller rettere sladder, for Top-Karen fødte
parrets første barn, Ane Elisabeth, den 11. december 1868, altså tre
måneder før de blev gift, hvilket bestemt ikke var velset på det tidspunkt. I 1871 kom datteren Katrine til verden, og i 1885, i en alder af
42 år, fødte Top-Karen parrets 7. barn, sønnen Anders Christian.
Helt præcis hvorfor og hvornår Top-Karen og Top-Jens gik i gang
med at bygge det lille stråtækkede og gulkalkede hus på toppen af
Rebild Bakker, fortaber sig i historien, men det fortælles, at de i en
årrække havde boet i et af skovens huse, som de måtte flytte fra, da
der opstod uenighed om huslejen eller muligvis den løn, som de fik
for arbejdet i Rold Skov. Et faktum er det, at de fik tildelt et stykke af
Rebildbøndernes fællesjord, hvor de i begyndelsen af 1890'erne byggede det lille hus med stald og opdyrkede lidt af den sandede hedejord. Huset opførte de selv med de bare næver. Kampestenene til fundamentet blev fundet i omegnen og transporteret på trillebør. Træet
til bindingsværket og tagkonstruktionen kom fra skoven, og leret til
mursten blev gravet i skrænten neden for huset. Arbejdet med at stlyge mursten var ikke uvant for Top-Karen og Top-Jens, for om som117

meren arbejdede de med fremstilling af mursten på egnens gårde,
som Top-Karen fortalte det i et interview til Aalborg Amtstidende den
24. december 1927:

"Vi gravede først Leret ud, og siden blev det æltet. Det foregik paa den
Maade, at vi med bare Ben gik og æltede Leret. Ofte hele Dagen i Kulde og Slud gik vi i leret. Det er deifor, mine Ben er daarlige nu, det
har de været siden. Naar Leret var æltet, skulde Stenene st1yges. Vi
maatte lave 500 Sten hver eneste Dag for at tjene en Snes Rigsdaler i
14 Dage. ja, De kan tro, Smaafolk havde det ikke godt i de Dage, siger
Karen, men Føden fik vi da".
I den lille stald, der virkelig var så lille, at dyrene på det nærmeste
måtte stables, stod der en ko, en gris og flere får, og over grisestien
var der indrettet et hønsehus. Top-Karen og Top-Jens var selvforsynende. På jorden rundt om huset blev der avlet bl.a. grøntsager. Mælk
til ost og smør fik de fra koen, uld til strikkegarn fra fårene, brændsel til kakkelovnen og komfuret fra skoven, og bær til syltetøj, bagværk og ikke mindst videresalg var der rigelige mængder af i lyngbakkerne. De våde grankogler i skovbunden blev også samlet
sammen og lagt til tørre, hvorefter de blev brugt til optænding. Da
Top-Karen blev født og voksede op, var det nødvendigt at være selvforsynende, men tiderne skifter, hvilket også Top-Karen måtte sande,
selv om hun ivrigt kæmpede for, at folk selv skulle lave det, de skulle bruge, for som hun sagde:

"Konerne skulde selv kærne Smør og lave Ost. De unge Piger skulde
lære at kærne, karte og spinde. De skulde selv sy deres Tøj. Folk skal
bestille noget, saa kan der blive Velstand. Vi skal selv lave alt det, vi
skal spise, saa bliver Folk heller ikke syge - og De skal blot se, slutter
Karen, den tid kommer igen, vent bare".
Den profeti kom nu ikke til at holde, tværtimod.
Ejner Jensen, også kendt som Top-Ejner, kom i 1905, et år gammel,
i pleje hos sin bedstemor og bedstefar i Tophuset Top-Karen og TopJens var på det tidspunkt begge 62 år, så det må have været noget af
en omvæltning at få sådan en størrelse i huset. Om sin bedstemor
med den hvide kyse og det stivede forklæde har Top-Ejner bl.a. sagt,
at "hun var det kærligste menneske, man kunne tænke sig'. Selv om
Top-Karen og Top-Jens bestemt ikke var rige, så var de alligevel
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Øverst: Et fotografi fra dengang Top-Karen og Top-jens boede i huset.
På skrænten ned mod Hulvejen ser man tydeligt de sandede jorder,
hvor der bl.a. blev dyrket grøntsagm" til familiens eget forbrug.
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rundhåndede, når der blev slagtet eller bagt, for mødte der småkårsfolk op, så fik de altid noget med hjem; et stykke flæsk, blodpølse
eller måske et nybagt brød.
Fra sin barndom, der var præget af faste daglige pligter, som TopKaren krævede kom frem for alt andet, huskede Top-Ejner specielt
sensommeren, hvor der blev plukket bær:

,,Sidst på sommeren, når tyttebærrene blev modne, måtte vi alle plukke bær. De dage, vejret vm-godt, plukkede vi. Luftede det lidt en dag,
blev bærrene »blæst" igennem. Det foregik på den måde, at man stod
og hældte bærrene forsigtigt fra en spand til en anden. Bladene, som
var lette1'e end bærrene, blæste på den måde væk. Var det en enkelt
dag regnvej1~ blev der lagt et tæppe på hordet inde i stuen, og bærrene blev spredt ud på det. Hele familien satte sig rundt om bordet og
rullede bærrene således, at de små stængle1· gik af Sådan en eftermiddag var meget lang. Vores bær var meget flotte, og de blev nemt
afsat til turisterne".
Da Top-Karen og Top-Jens byggede Tophuset, var der ingen, der i
deres vildeste fantasi kunne forestille sig, hvad der ville komme til at
ske på dette sted 20 år senere. De lyngklædte Rebild Bakker var
bestemt ikke noget sted, hvor der kom mange mennesker, måske lige
med undtagelse af sensommeren, hvor omegnens koner kom for at
plukke blå- og tyttebær. Men freden blev brudt, da bakkerne blev sat
på verdenskortet, og den første Rebildfest blev afholdt i 1912. Hmtigt
blev Rebild Bakker et yndet udflugtsmål, specielt om sommeren, hvor

En solrig søndag eftermiddag i 1920. Top-Karen havde gang i forretningen, der blev serveret i både haven og de små lavloftede stuer.
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folk kom kørende i hestevogn for at nyde den medbragte mad og
udsigten over det storslåede hedelandskab. Kogende vand til kaffe og
te kunne de besøgende købe for et par øre hos de lokale, men TopKaren, som boede lige ved indgangen til den nye nationalpark, opdagede hurtigt, at der var langt større muligheder i den spirende turisme.
Top-Karen fik bevilling til at drive konditori, hvilket måske var sa
meget sagt, for var der noget, man ikke kunne få, så var det konditorkager, for som Top-Karen sagde, da en ung dame bad om en flødeskumskage: "Saa'n nøj gratværk wil a ett ha' mæ å gjør/u. Lige bortset
fra flødeskumskager, så kunne man vælge imellem forskellige kager,
boller, æbleskiver, spejlæg og smørrebrød, alt sammen tilberedt af
Top-Karen selv i det lille lavloftede køkken, så man kan vel egentlig
godt forstå, at hun ikke ville beskæftige sig med det gratværk til flødeskumskager. Når der var Rebildfest, havde Top-Karen selvfølgelig
ekstra travlt. Der blev lavet kaffe dagen lang, smurt boller og anrettet smørrebrød. Om serveringen og den berømte kaffe fortæller TopEjner:
·Sandkage og småkager blev serveret ved udendørs borde - nogle
opstillet i små pavillone1~ hvoraf enkelte lå tilpas til, at de va1· yndede
af unge nyforelskede. Karens kaffe var berømt. Brygget efter gammel
recept i Madam-Blå med vand kogt direkte ove1· ilden. Til sommergæsterne blev vandet kogt i det fri over grankogler•.

Drømmekage (fra Tophuset)
300 g sukker
4æg
250 g hvedemel
3 tsk. bagepulver
l tsk. vanillesukker
2 dl mælk
50 g margarine el. smør

Fyld:
125 g smør
l 00 g kokosmel,
250 g mørkfarin
og 1/2 dl mælk, som smeltes
sammen i en g1]'de.

Æg og sukker piskes sammen over kogende vandbad til en tyk masse. Mel, bagepulver og vanillesukker sigtes sammen og blandes med
mælk og smeltet margarine eller smør forsigtigt i den piskede masse.
Mælk og fedtstof koges sammen og blandes i dejen. Den hældes i en
smurt bradepande. Bages på ovnens midterste rille ved 200° i ca. 20
minutter. Ovnen skal have den rette temperatur fra starten. Når kagen
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er bagt, fordeles fyldet straks over hele kagen, som stilles i ovnen
igen og bages i ca. 5 minutter.

Napoleonshatte (fra Tophuset)
Mørdej:
500 g hvedemel
250 g margarine
125 g flormelis
2æg

Kransekagedej:
marcipan
flormelis
Pynt:
mørk chokolade

Hvedemel, blød margarine, flormelis og æg æltes let sammen. Dejen
skal hvile en time, inden den rulles ud, og med et glas eller en mnd
form udstikkes mnde kager. Pa hver kage lægges en hlle klat kransekagedej røtt sammen af lige dele marcipan og flormelis. Dejen bøjes
sammen om fyldet fra tre sider, så den får form som en Napoleonshat. Bages i ovnen ved 200° i ca. 15 minutter. Kagerne overtrækkes
evt. med lidt smeltet chokolade.

Brunkager (fra Tophuset)
Man koger 1/2 kg smør, 1/2 kg farin og 1/4 kg simp sammen, til det
lige når kogepunktet, så tages det fra ilden, og man rører 15 g udrøtt
potaske i gtyden. Man blander l kg mel med hakket sukat og pomeransskal, grofthakkede mandler, vist 100 g passer (af hver). En lille
kaffeske stødt nelliker, det samme mål kardemomme og 2 spsk. kanel.
Når dejen er lunken, hældes hele denne blanding i, og så ælter man
godt, først i gryden, så på bordet. Dejen mlles ud til tykke pølser og
sættes koldt, gerne til næste dag. De skal være stive helt igennem. Så
skæres de med en skarp kniv, og de skal helst være tynde, så går det
lettere. Lægges på en smurt plade og bages i en ikke for varm ovn.
I den gamle opskrift står der ikke, hvor længe småkagerne skal
bage, men ca. 6 minutter ved 200° er passende.
Til at servere fik hun hjælp af nogle af egnens unge piger. En af
pigerne, som hjalp til ved Rebildfesten i 1926, var Martine Nielsen,
der boede og arbejdede på Skørping Sanatorium. Der var virkelig
travlt. Bordene blev besat så hurtigt, som pigerne kunne få ryddet af.
Pludselig stod kong Christian X og dronning Alexandrine i TopKarens stue. De havde deltaget i festen og ville nu gerne have en kop
kaffe og et stykke kage. Martine Nielsen troede ikke sine egne øjne
og styrtede ud til Top-Karen. ·Kongen og dronningen står derinde",
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Øverst: Rebildfesten er først og fremmest stedet, hvor dansk-amerikanere mødes hvert år den 4. juli, men det er også en lokal fest. I starten samledes hve11 år flere tusinde i bakkerne, et år skal der have
været op mod 50.000 deltagere.
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fik Martine fremstammet. "Nåh", svarede Top-Karen, "så spørg dem da
om, hvad de vil ha', bette pige". Det var ikke noget, der kunne overraske og dupere Top-Karen. Man skulle lede længe efter en person,
der var mere jordnær end hende.
Top-Karen var venlig og hyggelig, men også en bestemt dame.
Hendes hus på toppen af lyngbakkerne skinnede af properhed, og
kom der et barn forbi for at hilse på hende, så var hun altid, til trods
for travlhed, parat med en kage eller en 25-øre.
Det lille traktørsted fik også sit eget reklameslogan: "sodavand, øl
og kaffe, det kan Karen skaffe", og til trods for at det efterhånden er
mange år siden, at den navnkundige Top-Karen bryggede kaffe på sit
brændekomfur og serverede kage i haven, så er det et slogan, som
lever den dag i dag. Mange mennesker, såvel kendte som mindre
kendte, har i årenes løb besøgt de små lavloftede stuer, og alle blev
behandlet ens, for Top-Karen var ikke en dame, der gjorde forskel på
folk eller lavede om på sig selv, når kendte ansigter kiggede indenfor. Top-Karen kunne godt lide at snakke med folk ':fa, alle Mennesker er saa flinke. Især dem fra Aalborg, dem kan jeg bedst lide; der
kommer ogsaa saa mange Amerikanere herind hver Dag. De sender
ogsaa Breve og K011 til mig fra Amerika". En af de faste gæster var
Max Henius, Rebildfesternes skaber, og så ikke mindst Christian X og
dronning Alexandrine. Der i begyndelsen af århundredet var historier
om de kongelige også godt stof for aviser og blade, så Top-Karen
blev også spurgt om, hvad hun snakkede med kongen om, når han i
forbindelse med Rebildfesten kom på besøg. Hun var nu ikke videre
meddelsom: dah, han er en dejlig Mand. Vi snakker om mange Ting.
Det er en flinke Konge, vi har".
Netop mødet mellem Top-Karen og Christian X har givet anledning
til flere sjove historier. En dag, sikkert på selve Rebilddagen, var TopKaren travlt optaget med at gøre det lille hus ordentligt rent, for alle
ventede, at kongen ville aflægge bakkerne et besøg. Alt imens TopKaren var i gang med at skure gulvet, stak en herre hovedet indenfor. ,Nå, her skal ordentligt muges udi", lød det med dyb stemme,
hvortil en forpustet Top-Karen svarede: ,:fa, det e1· sandelig nødvendigt, for vi venter besøg af kongen i dag". Efter et øjebliks tavshed og
med smil på læben svarede den høje herre: ,Det er mig, Top-Karen".
Noget overrasket smed Top-Karen det, hun havde i hænderne, og
vendte sig mod døren: ,:Jamen, æ do virkelig kongen".
En anden historie beretter om Christian X og dronning Alexandrine, der var inde for at drikke kaffe i Tophuset. Det blev der ikke
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gjort videre stads ud af, hvilket kongen åbenbart ikke var helt tilfreds
med, ja, han blev måske ligefrem en smule fornærmet, da han fandt
ud af, at Top-Karen ikke vidste, hvem han var. ·Kender De mig virkelig ikke, De kan ellers se m.it billede på alle tændstikæsker", hvortil
Top-Karen svarede: ·Nåh, De er Tordenskjold". Da kong Christian X
og dronning Alexandrine deltog ved Rebildfesten i 1926, var det den
82-årige Top-Karen, der med ordene: "Her har du en blomst til dit
slot/" overrakte dronningen en buket af røde og hvide blomster, der
var formet som et dannebrogsflag.
Den 25. marts 1919 kunne Top-Karen og Top-Jens fejre guldbryllup. Fra nær og fjern kom folk rejsende til for at deltage i festen, hvortil der var skrevet flere sange, bl.a. nedenstående, der blev sunget på
meiod1en ·Der er et land, dets sted er højt mod Norden":
~~Det gik vel ogsaa saa med Jens og Karen
dengang de mødtes i de unge Aar,
da sikkert Jens var bleven ilde farne,
hvis ej for ham hun havde skabt en Vaar.
Men femti Aar for dem er svunden siden,
da de for Livet sluttede Pagt,
og trofast har de gennem hele Tiden
i Fællesskab for Hjemmet staaet Vagt.

Det er saa godt, nu det mod Aften lakker,
at de har Ly mod Verdens Storm og Brus,
et Paradis er her i Ræbild Bakker,
og kært for dem er deres gamle Hus.
Der vil vi ønske deres Dage svinde,
og naar saa Livets Sol for dem gaar ned,
at begge maa den største Lykke finde:
at gaa saa stille hjem til Herrens Fred.
Ægteskabet varede i 53 år, og meget tyder på, at det var lykkeligt.
Top-Jens var i mange år plaget af gigt. For at lindre smerterne blev
hans hænder og arme smurt ind i en slags tjæresalve og derefter
arnviklet med klude. Top-Jens blev langsomt svagere, hvilket var et
hårdt slag for den stadig driftige Top-Karen. Han var sengeliggende
meget af tiden og hostede kraftigt både dag og nat. Lægen, der kom
for at se til Top-Jens, var bekymret for Top-Karen, så han bad hende
lægge sig på slagbænken, så hun kunne få blot en nats søvn i fred
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og ro, men det var Top-Karen ikke indstillet på. Med bestemthed i
stemmen svarede hun: "Det vil jeg ikke. jeg har været god nok til at ligge ved jens hele hans liv, og nu vil jeg ogsaa ligge bos bam, naar ban
skal dø".
Top-Jens døde i 1921 og Top-Karen i 1929, 86 år gammel. Tophusets æra som traktørsted var slut, men det var altså i det lille gule hus
på toppen af bakkerne, at det hele startede i begyndelsen af århundredet. Og apropos det med toppen, så kunne man tro, at Karen og
Jens havde fået tilnavnet "Top", fordi de netop boede på toppen af
Rebild Bakker, men det er nu ikke tilfældet. For allerede Karens far,
der boede i landsbyen Rebild, blev kaldt Niels Top. Top-Karen blev
begravet ved siden af Top-Jens på Gl. Skørping Kirkegård, og efter
begravelsen, præcis som hun havde ønsket det, samledes folk til suppe i Tophuset Det er snart længe siden, men historierne om den
foretagsomme kone i det lille gule hus ved indgangen til Rebild Bakker lever i bedste velgående og det med stor sandsynlighed mange
år frem i tiden, for hun skabte ikke blot Rebilds første traktørsted,
hun var på mange måder noget helt særligt, en stolt og slidsom himmerlænding.

© Forlaget Rebild 2001
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Nordjyske tidsbilleder: Spar Nords jubilæumsbog 1824-1999 -Jysk
Lokalhistorisk Forlag, 1999. - 251 sider: ill.
130
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Dronningens Livregiments Soldaterforening 50 års jubilæum:
protector Hendes Majestæt Dronning Ingrid : 1950-2000 l redaktion:
Allan Christensen. - Dronningens Livregiments Soldaterforening,
2000. - 34 sider: ill.

Elsøe Jensen, førgen
Hasseris fra landsby til forstad - Hasseris Grundejerforening:
Museumsforeningen Hasserisstuerne, 2000. -184 sider: il!. kort.
Indhold: Landskab og bebyggelse i oldtiden; Landsbyen Hasseris; Villabyens udvikling; Landsbyjordernes udstykning og brug; Sogn og
kirke, kommune, Svalegården, skoler og skoleklokken.
Med litteraturhenvisninger.
Faldne i Danmarks frihedskamp 1940-1945 - Vejgaard Lokalhistoriske Forening, 2000. - [6] sider.
Fortegnelse over faldne frihedskæmpere fra Nørre Tranders kommune 1940-1945.
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Frejlev Kirke l Viggo Petersen og LarsMorell.-Frejlev menighedsråd,
1999. - 47 sider: ill.
Historien bag ... l Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, 2001. - l
folder: ill., kort.
Ved udskiftningen af gadenavneskilte i Aalborg midtby og Nørresundby i 1990erne blev de nye skilte forsynet med en kort beskrivelse af, hvorfor gaden netop havde fået dette navn.
Med Internetadresse.

Holm, Poul
Aalborg og søfarten gennem 500 år - Selskabet for Aalborgs Histone: 1 samarbejde med Aalborg Historiske Museum, 1999. - 133 sider:
ill. (Aalborgbogen; 1999).

Johansen, Anders Chr.
Flugplatz Aalborg - West: den tyske udbygning af Aalborg Flyveplads 1940-1945: Eget forlag, 1999. - 498 sider: ill.
Kvindeligt Arbejder Forbund, Aalborg afdeling: 1901-2001: jubilæumsskrift. - [2001]. - 22 sider: ill.
Kærbyskolen 1958-1999: Kærbyskolen 41 års jubilæum 11. august
1999 og indvielse af tilbygning 11. september 1999 - Kærbyskolen,
1999. - 24 sider: ill.

Kærgaard, Anders
Den bæredygtige virksomhed 150 år - 150 Gabriel 2001 -Aalborg
Stadsarkiv, 2001. - 64 sider: il!.

Kærgaard, Anders
Hjulspor: Aalborg og Omegns Vognmandsforening gennem 100
år, 1900-2000- Aalborg Stadsarkiv, 2000. - 111 sider: ill.
Med litteraturhenvisninger

Lottrup, Erik
Mindeblad for politifolk faldet under tjeneste ved AalborgNørresundby Politi- Aalborg Politi's seniorklub, 1999. - 8 blade: ill.
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Lottrup, Erik
Mindeblad politifuldmægtig Poul Larsen: født den 28. august
1912 i Nr. Tanders, henrettet den 10. marts 1945 i Ryvangen- Aalborg
Polit.i's seniorklub, 2000. - 6 blade.

Lottrup, Erik
Aalborg Politi ved den tyske kapitulation 5. maj 1945: beretning
om 9 døgn som politikommandør - 2000. - [16] blade.
Indeholder også: Subjektiv beretning om befrielsesdagene i Aalborg
maj 1945 ved Harald Holten ; Afskrift af et brev, som Harald Holten
sendte til sine forældre d. 27. maj 1945.

Nielsen, Anne Grete
Det blev noget andet: forestillinger og realiteter om en Skurby
- Aalborg: Kirkens Korshær, Aalborg og Aalborg Kommune, 2001. 22 sider.
Indhold: Den sidste bolig; Plejehjemmet Skurbyen; De uvurderlige
gæster; Den kvindelige forskel; Den afvæbnende pædagogik.
Med litteraturhenvisninger og Internetadresser.

Nielsen, Peter
Trikotagehandler Peter Nielsen fortæller om Vejgaards idrætslivs barndom - udgivet af Vejgaard Lokalhistoriske Forening. -[10]
sider: ill.

Olesen, Peter (f 1946-01-28)
Kik op iAalborg-Kroghs Forlag, 2000.-48 sider: ill. i farver; 22x31 cm.
Indhold: Kik op i Aalborg ; Østerågade og slottet; Bispensgade; Gravensgade, teatret og Gaasepigen; Museum, posthus og Budolfi; Gammel Totv og klosteret; Algade og Bredegade.

Opklaret: 8 danske kriminalsager l Niels Brinch & ]es Dorph-Petersen. -Kbh.: Forum, 2000. - 222 sider: ill.
Af indholdet: Brems-sagen i Klarup.

Orlien, førgen
En mølle ved Vesterå og dens ejere- Privat tryk, 1998.- 22 blade, tavler: ill.
Om Ny Mølle i Vesteraagade i Aalborg fra omkring år 1500 til i dag.
Med litteraturhenvisninger.
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Orlien, førgen
Sanct Budolphi Kirckes Begravelse Bog Indretted Anno 1740 Privat tryk, 1999. - 2, 62 blade, tavler: ill.

Orlien, førgen
Sanct Budolphi Kirckes Stoelestade Bog Datto 30 December
Anno 1740- Privat ttyk, 2000. - 2 bind.
Overtrædelse af rationeringslovgivningen i perioden 19451950: -med særligt henblik på Aalborg l Rasmus Borgaa, Martin Skytte, SimiSes Fernandes. - Aalborg: Historiestudiet, Aalborg Universitet,
2000. - 41, [25] blade.

Petersen, Viggo (f 193 7)
Romdrop kirke- Romdrup Meninghedsråd, 1999. - 104 sider: ill.
Med litteraturhenvisninger.
På den anden side: Aalborg Seminarium, 40, 1960-2000: jubilæumsskrift l redaktion: Elna Mortensen og Jette Schmidt - [Aalborg
Seminarium], 2000. - 119 sider: ill.

Rasmussen, Bo (f 1945-12-14)
Jens Krogh af Aalborg: 100 år 1899-1999- Eget forlag, 1999. - 116
sider: ill. i farver.
Om snurrevodskutteren Jens Krogh, der i 1970'erne blev købt og restaureret af FDF Aalborg Søkl-eds - især om de sejladser og kapsejladser sejlskibet - som øvelsesskib for børn og unge - har deltaget i.

Richter-Friis, H.
Arkitekten Ole Peter Momme: 1854-1899: huse og rejseskitser 1999. - 69 sider: ill. i farver.
Af indholdet: Tegnestue i Aalborg 1884-88; Hovedvagten i Aalborg;
"Caroline Smiths Minde" i Aalborg; Stauns Hus på Nytorv i Aalborg;
Vor Frelsers Kirke i Aalborg.
Kildehenvisninger: side 69.

Skovfoged Laursen, Ib
Aalborg biografer gennem 100 år- Skovfoged, 1999. - 96 sider:
ill.
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Sørensen, Egon
Byen mod sundet- Nørre Tranders sogns Lokalhistoriske Forening,
2000. - 14 blade: ill.
Glimt af Øster Sundbys fortid og dagligdag op gennem tiderne, tegnet og fmtalt af maleren Egon Sørensen.

Sørensen, Egon
Nørre Tranders Kirke i Fieskum Herred- Eget Forlag, 2001. - 18
blade: ill.
Fortæller om Nørre Tranders kirkes fortid, dagligdag og berøringsflader op gennem tiderne.

Tbeter, Carl Mogens
Familien Theters Liv i Gug 1930 - Lokalhistorisk Arkiv for Gug- Sdr.
Tranders, 1999. - [23] blade: ill.

Thomsen, Gete Irene
Der var engang ... - Eget forlag, 2000. - 11 [blade]: ill.
Indhold: Fra flyvesandsbanke til villaby; Barn af Mjel i trediverne.

Wagner-Augustenborg, Bjarne
Den vildfarne: historien om gestapomanden Frantz Toft, der valgte
side - den forkerte - og blev henrettet - Rebild, 2000. - 150 sider: ill.
Om den danske gestapomand Frantz Toft (1926-1946) der allerede
som helt ung lod sig fascinere af nazismens ideer og i 1946 blev dømt
til døden for sin deltagelse i drabsforsøg, schalburgtage og en lang
række anholdelser og grove mishandlinger af bl.a. danske modstandsfolk under besættelsen.
Med litteraturhenvisninger.

Vibe, Beatrice
Ældre i Aalborg i 100 år -1999. - 67 sider: ill. i farver.
Med litteraturhenvisninger.
Værd at værne: bevaringsværdige huse efter 1940 i Hasseris l redaktion: Jacob Blegvad og Per Svensson - 2000. - 66 sider: ill. i farver.
Registrering i form af billeder og beskrivelser af bevaringsværdige
enfamilies huse i Hasseris, opført efter 1940.
Med kort over bevaringsværdige huse før og efter 1940.
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Aalborg Folkeregisters 75 års fødselsdag: fredag den 5. november
1999 -Aalborg Kommune, 1999. - 12 sider: ill.
Aalborg havnefront- glimt fra 1900-tallet. - 1999. - [21] sider, tavler: ill.
Fotografierne er fra Aalborg Stadsarkivs samling.
Aalborg Mandskor 80 års jubilæum: jubilæumsskrift l Verner Lindblad - Aalborg Mandskor, 2000. - 23 sider: ill.
Omhandler korets virke de 5 år fra 75 års jubilæet i 1995 til nu.
Aalborg Sejlklub gennem 100 år: 1899-1999 Aalborg Sejlklub,
[1999]. - 120 sider: ill. Jubilæumsskrift om Aalborg Sejlklub. Bagest i
bogen oversigter over formændene gennem de første 100 år, klubbens æresmedlemmer gennem 100 år og klubbens bestyrelse i jubilæumsåret.
[Årskalender 2001]- Lokalhistorisk Forening Romdmp-Klamp, 2000.
- [12] blade: ill.
Kalender med billedserie af ES-Markeds udvikling fra træhandel til
moderne supermarked. Med gamle husråd fra den tid, hvor mødrene
gik hjemme.

AARS KOMMUNE
Balmusik efter Ejner Christiansen, Års [musikalie] l redigering og
nodeskrivning: Klaus Pindstmp, Bmno Borella og Niels Jørn Østergaard. - Foreningen for Musikalsk Folkekultur i Nordjylland, 2001. 25 sider. - (Nordjysk Folkekultur).
Indhold: Fynsk polka "Hej bette mand". Mortens nøkker. Pi' Spars
vals. Vals. Trekant. Ejnars trekant potpourri. Ejnars trekant potpourri,
2. stemme. En rask knægt, hopsa. Lyttervals potpourri. Lyttervals potpourri, 2. stemme. Er du sur og ond i masken, foxtrot. Kronobergs
Regimentes parademarsch. Ejners Polka, "Muddi's meddesøvn".
Friskole i Haubro: 1898-1998. - [Aars]: Haubro-Søttmp Friskole,
[1999]. - 72 sider: ill.

Kirkeby, Per
Bronzer l [værker af] Per Kirkeby; ide, tilrettelæggelse ... Palle Rønde
Møller. - [Aars]: Himmerlands Kunstmuseum, 1999. - 66 sider: ill.
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Om Per Kirkebys (f. 1938) bronzeskulpturer med gengivelser af nogle
af hans værker.

ROMANER OG ERINDRINGER
(Romanerne omfatter hele Nordjyllands Amt).

Brovst, Bjarne Nielsen
Fatalt forår: roman- Centmm, 2000. - 221 sider. 3. del af: Syndig sommer.
Bjørn er tilbage i Brovst efter sit eksil hos morforældrene i Ikast. Han
har højt og helligt lovet at tage sin realeksamen, men der er jo bare
lige skuespillerdrømmene, vennerne i bandet, hormonernes rasen og
ikke mindst Gertrud og Randi.

Edwardson, Åke
Råb på lang afstand- Fremad, 1999. - 445 sider.
Kriminalroman. Fundet af et kvindelig som ingen tilsyneladende savner, påvirker kriminalkommissær Winter både arbejdsmæssigt og privat. Opklaringen, som også involverer to ulykkelige barneskæbner,
fører både til Ålborg og 25 år tilbage.

Gammelgaard, Per
Forårsviolin: roman- Hovedland, 2001. -141 sider.
Hverdagslivet i en lille nordjysk havneby er som alle steder i Danmark: en række små episoder, der på kryds og tværs beskriver, hvordan indbyggernes liv og hverdag blander sig.

Haaest, Erik
Med høj cigarføring: bogen om Trille og stjernerne - Bogan, 1999.
- 236 sider: ill.
Om Ernst Trillingsgaard (f. 1940) og hans liv i underholdningsbranchen og hans samarbejde med skuespillere, musikere og sangere
først som direktør for Holstebro-Hallen og siden som direktør for Aalborg Kongres og Kultur Center.

juel Larsen, Niels Peter
Mands liv, mands ære-Lindhardtog Ringhof, 1999. - 202 sider.
Den voksne fortæller MÅ skildre sin op- og afklaring af faderens modstandsmand under besættelsen - kamp, torturering og henrettelse. De nutidige følelser smelter sammen med de brutale og alligevel
køligt registrerede krigsbegivenheder til en sikker sammenhæng.
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Lyngby jepsen, Hans
Mest imod: sidste erindringer og essays-Lindhardtog Ringhof, 2001.
- 123 sider.
4. del af: Til Andrea ..
Forfatterens (f. 1920) erindringskapitler om bl.a. Martin A. Hansen,
Dronning Ingrid og moderen Cicca side om side med indlæg om
idrættens forræderi, akademiets inerti og religionens hykleri.

Pedersen, Knud Erik (f 1934)
Sommerblusset: roman- Gyldendal, 1999. - 202 sider.
5. del af: Puslinglandet
Esben venter barn med kæresten og gifter sig, samtidig med at læreruddannelsen gøres færdig. I prakrikriden prøver Esben kræfrer med
voksenlivets kvaler og fristelser, utroskaben blusser og vennerne lokker og gør ham usikker på sin egen skæbne og vej.

Predbjørn Jensen, Vagn
En af dagene: roman - Tiderne Skifter, 2000. - 170 sider
I klip mellem fmtid og nutid fortæller den gamle kunstmaler Christian
Lyngsaa om sit liv, om krigen, kærligheden og kunsten, om det der
lykkedes, og det der aldrig blev forløst.

Rasmussen, Gorm H. (f 1955)
Batmans have- Vindrose, 1999. - 157 sider : ill.
(Aalborgs historier ; l. bog).
Lokalhistorisk roman om det ydmyge Aalborg, fortalt med afsæt i Kristian Jacobsens historie, der forklarer hvorfor og hvordan han har
levet et eneboerliv i Hasseris, omgivet af skrammel og husdyr.

Rasmussen, Gorm H. (f 1955)
Professor Stærkstrøm- Vindrose, 2000. - 114 sider, tavler.
(Aalborgs historier ; 2. bog).
Lokalhistorisk beretning om en fantast, opfinder, tusindkunstner og
eneboer kendt i Nørresundby og omegn som professor Stærkstrøm
(1911-1994). Historierne om hans eventyrlige liv bygger på oplysninger fra dem, der kendte ham og hans fantastiske projekter, hvoraf
næsten intet blev gennemført.

Sørensen, Knud
En befrielse: roman - Gyldendal, 1999. - 132 sider. 2. del af: En tid.
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Livet går sin gang under besættelsen i det nordjyske sogn, hvor den
nu 13-14 årige Jakob langsomt og besværligt får åbnet øjnene for de
realiteter der omgiver ham.

Vinn Nielsen, Bent
Godheden selv- Gyldendal, 2000. - 180 sider.
Aalborg sidst i 1960'erne. Bønne er den evigt godtroende nar, den
fødte taber, altid udnyttet af andre også i kærlighedslivet Men da han
begynder at omgås kunstnermiljøet, lærer han en helt ny verden at
kende, hvor skæve eksistenser accepteres.

Vinten, Anna Lise
Korn: et anderledes menneske, en anderledes kunst -1999.-84 sider:
ill.
Om maleren Hans Jørgen Korns (1888-1963) liv og kunst.

SlÆGTSHISTORIE - SlÆGTSBØGER OG HÅNDBØGER
(Slægtslitteraturen omfatter hele Nordjyllands Amt)

Brix Gregersen, Rita
Brix slægtens saga- Sæby: Rita Brix Gregersen, 1999. - 282 sider: il!.

Dahl, Kurt (f 1956-03-12)
Læsøfolk i flere hundrede år: en slægtsbog om mine forfædre på
Læsø og lidt om øens historie. - 1999. - 267 sider: il!.
Med litteraturhenvisninger.

Degn, Ole
Borgere og bybefolkning: vejledning i kilder og litteratur - Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, 2000. - 118 sider: il!.

Færch, Ole (f 1946)
Haakon Svensson: en svensk indvandrer i Vendsyssel - Privattlyk,
1999. - 80 sider: il!.

Gotfredsen, Ebbe
Søren Møllebygger og hans slægt: Skagen oplevet igennem fem
generationer - Trip Trap Denmark, 2001. - 299 sider: il!.
Med litteraturhenvisninger.
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Grishauge, Peter
Gårde og slægteriKlim sogn- 1999. - 167 sider: il!.
Beskrivelse over gårdene i Klim sogn og de slægter, som har haft en
væsentlig betydning for sognets historie.
Noter og henvisninger side 162-166.

Grishauge, Peter
Gårde og slægter i V. Thorup sogn 2000. - 154 sider: il!.
Beskrivelse af gårde og slægter i V. Thorup sogn, hovedsagligt dækkende perioden fra 1600-tallet til op i begyndelsen af 1800-tallet.
Noter og henvisninger side 149-153.
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nvzue!Suuru, 1 ur ven
SlægtenJohansen \Brønderslev\ -Torben Hvidegaard, 2000.- 120
sider.
Slægtsbog for slægten Johansen fra Brønderslev. Forfædre, søskende
og efterkommere af (Anders) Christian Johansen af Ajstrup (18591942) og hustru Anna (Christine) Carlsen af Vebbestrup (1875-1920).

Klug, Ulrich Alster
Slægtsforskning fra A til Z: noter til kursus i slægtsforskning: teori
og praksis samt arkivbenyttelse for danske slægtsforskere - Dannebrog, 1999. - 173 blade.

Kudsk, Peter
1760 slægtsbøger udgivet af kommercielle slægtsforskningsbureauer
i Danmark efter 2. Verdenskrig: en oversigt- Slægtshistorisk Forening
for Viborg og Omegn: Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen;
[Nørresundby]: Slægten - Forum for Slægtshistorie, 2000. - 153 sider.

Lauridsen, Ove
Slægtsforskning på pc- IDG, 2000.-87 sider: il!.- (Edb-hæfter fra IDG) .

Mørkboe, Eigil V
Mørk-slægterne i Nordjylland o. a. s. - febr. 1999. - Køge: Eigil V.
Mørk Mørkboe, 1999. - Ca. 200 blade.

Toldbod, ]ørn E.
Munkholm-linien: slægtsbog l samlet af ]ørn E. Toldbod - [1999]. 290 sider: ill.; 30 cm.
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Om Lars Peder Pedersen født 1843, Øsløs, og hustru, deres forfædre
og efterkommere.
Med litteraturhenvisninger.

Toldbod, ]ørn E.
Djursland-linien: slægtsbog l samlet af ]ørn E. Toldbod. - [2001]. 462 sider: ill.; 30 cm.
Om Martinus Kristian Petterson født 1866 i Søby ved Hornslet, og
hustru, deres forfædre og efterkommere.
Med litteraturhenvisninger.

Vestergaard, Annalise
Et tilbageblik på en slægt fra Hanherred og Vendsyssel l slægtsforskning udført af Annalise Vestergaard. - 1999. - Flere pagineringer:
ill.
Slægten Griis.

Wøldike, Gurli
Erindringer fra præstegårde fra Himmerland til Fyn- Slægtsforeningen af 1990, 1999. - 88 sider: ill.

Øskov, Birgit
Slægtsforskere - arkivet viser vej - til fortiden! l publiceret ... af
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen - 1999. - 32 sider: ill.
Udgivet i forbindelse med Aalborg Stadsarkivs 25-års jubilæum
4.2.1999.
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Meddelelser fra styrelse og redaktion
Da sensommerturen 18. august måtte aflyses på gmnd af for ringe tilmelding, blev generalforsamlingen ikke holdt. Styrelsen søger i skrivende stund at afholde ekstraordinær generalforsamling 19. november som meddelt i Nyhedsbrev nr. 4 september 2001. Styrelsen foreslår
Inger Bladt som afløser for Aalborg Historiske Museums afgående
direktør Torben Witt, der var på valg og ikke ønskede genvalg. Ligeledes foreslår styrelsen Hans Borch Christiansen som revisor i stedet
for Ellen Jensen, der ikke ønskede genvalg. De to foreslåede personer har provisorisk overtaget de ledige poster, indtil der kan holdes
generalforsamling.
Ligeledes provisorisk konstituerede styrelsen sig 10. september
2001, med Ove Paulsen som formand, Ketty Johansson som næstformand/sekretær og Bilte Friis som kasserer. Redaktionsudvalg: Eva
Auken, Bilte Friis, Ketty Johansson, Knud Knudsen, Ove Paulsen og
Jens Topholm. Turudvalg: Inger Bladt, Bent Kanstrup, Anne-Marie
Møller Knudsen, Bent Olsen og Ove Paulsen. Ad hoc-udvalg: Birte
Friis, Bent Olsen og Ove Paulsen. IT-udvalg består af ad hoc-udvalget og Jens Topholm. Til 4-mandsudvalget, der varetager Torsdagsforedragene: Ove Paulsen.
IT-arbejdet med oprettelse af hjemmeside med søgebase er langt
fremskredet og kan afsluttes i indeværende år. Bemærk Tove Micheisens indledning til litteraturlisten ovf.
Udspecificeret regnskab, hvoraf det fremgår hvilke årbogs- og portoudgifter, der hører til hvilken årgang, er udarbejdet. Desuden udarbejdes nu budget. For at øge regnskabets overskuelighed, så en
årgang af årbogen og et regnskabsår kan komme til at dække hinanden, ønsker styrelsen, at årbogen fremtidig udkommer i januar. Deadline for artikler fremskrives til l. september eller senere. For at spare
porto udkommer nyhedsbrevet fremtidig kun 3 gange om året: sammen med årbogen, maj og september. Styrelsen ønsker yderligere at
øge kontingentet til 200,- kr. årligt. Dels for at imødegå bortfald af
tilskud, da færre og færre kommuner og pengeinstitutter yder driftstilskud, dels for at kunne bestride de voksende portoudgifter.
Museumscenter Aars skænkede i foråret 2001 et nyt foto af tyrepladen i Gundestrupkedlen til årbogen.
Bortset fra sensommerturen, der måtte aflyses, har turarrangementerne været pænt besøgt. Aftenturen gennem middelalderens Aalborg

147

Aalborg den 9. maj tiltrak endog en meget stor skare deltagere.

Hals Skanse 29. maj, ledet af Henrik Gjøde Nielsen .
den 9. maj tiltrak endog en meget stor skare deltagere. Turen blev
ledet af Stig Bergmann Møller, Aalborg Historiske Museum. Men også
turene til Hals Skanse 29. maj, ledet af Henrik Gjøde Nielsen, og til
Borremose og Museumscenter Aars 12. september, ledet af Bo Madsen, var vel besøgt.
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Turen til Borremose 12.

septembe1~

ledet af Bo Madsen .

Historisk Samfund er nu i kraft af det nye 4 mands planlægningsudvalg i mere aktiv grad end før medarrangør af de velbesøgte torsdagsforedrag. Udvalget består af Paul H. Rasmussen, Jysk Arkæologisk Selskab, Aase Daarbak, Selskabet for Aalborgs Historie, Hans
Henrik Lauritzen, Kulturhistorisk Forening for Nordjylland, og Ove
Paulsen, Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred.
Styrelsen vil gerne sige tak til Aalborg, Arden og Aars kommuner,
samt Sulsted-Ajstrup sognes Spare- og Lånekasses Mindelegat for en
betydelig støtte til Historisk Samfunds virksomhed. Større og større
betydning får imidlertid medlemskontingentet.
Styrelsen har siden på sit mode 10. september konstitueret sig som
nedenfor.
Historisk Samfunds styrelse:
Ove Paulsen, StoJYorde, formand.
Ketty Johansson, Nørresundby, næstformand og sekretær.
Birte Friis, Klejtrup, kasserer.
Eva Auken, Trængstrup.
Inger Bladt, Aalborg.
Bent Kanstrup, Fjellerad.
Anne-Marie Møller Knudsen, Aalborg.
Knud Knudsen, Aalborg.
Thorkild Nielsen, Aars.
149

Bent Olsen, Vejgaard.
Jens Topholm, Aalborg.

Redaktionsudvalg:
Eva Auken
Bitte Friis
Ketty Johansson
Knud Knudsen
Ove Paulsen
Jens Topholm.

Turudvalg:
Inger Bladt
Bent Kanstrup
Anne-Marie Møller Knudsen
Bent Olsen
Ove Paulsen

Ad hoc-udvalg:
Birte Friis
Bent Olsen
Ove Paulsen

IT-udvalg:
Bitte 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: birte_friis@get2net.dk

Næstformand og sekretær:
Ketty Johansson, Bryggergaarden, Gl. Østergade 8, 9400 Nørresundby. Tlf.: 98 17 47 55
E-mail: sundsholmeren@mail. tele.dk
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Resultatsopgørelse for 2000

Kontingent
Tilskud:
Aalborg kommune
Arden kommune
Aars kommune
Sulsted Ajstrup Sparekasse

120.685,00
7.500,00
1.000,00
500,00
2.000,00

Salg af ældre årbøger
Renteindtægter

2.925,00
189.46

Indtægter i alt
Trykning af årbog 1999
Forsendelse af årbog 1999
Trykning af årbog 2000
Forsendelse af årbog 2000
Andel af udgifter ved torsdagsforedrag
Udgifter ved ture
Heraf deltagerbetaling
Kontorholdsudgifter m.v.
Kontingenter
Gebyrer

11.000,00

134.799.46
72.057,50
8.887,00
45.000,00
12.095,00
8.949,75

11.858.- 0
8. ~92,7')

3.258,75
4.590,43
2.500,00
774,75

Udgifter i alt

158.113.18

Årets underskud
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Status pr. 31. december 2000

Indestående på bankkonto
Indestående på girokonto
Beholdning af årbøger
Aktiver i alt

Formue pr. l. januar 2000
Årets underskud
Passiver i alt

8.585,37
12.988,26
10.000,00
31.573.61

54.887 35
23.31::!. 2
11.573.61

Revisionspåtegning:
Undertegnede rel"isorer har gennemgåeL Historisk S;11nfu11ds regnskab, og herunder
afstemt bil:tgene med kasse! ogens posteringer. :tldi p:i lxUlk- og girokonti er
afstemt. Revi. ionen har ikke g1vet :mle ln ing til bemærk ninger.
Aalborg, den 22. juni 2001

~~~
Ellen Marie Jensen
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Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er stiftet 1912. Dets
væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet alle årene. Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler af god kvalitet fra et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder den en opdateret
liste over lokalhistorisk litteratur for hele området. Styrelsen arbejder for
tiden på at give årbogen et mere folkeligt præg end tidligere, ligesom
der løbende foretages ændringer af bogens udseende for at opnå bedre
præsentation og større læsevenlighed.
Desuden arrangerer Historisk Samfund i sommerhalvåret for tiden 3
historiske aftenvandringer i bykerner og andre udvalgte kulturområder
og en årlig lokalhistorisk heldagsekskursion. Historisk Samfund er også
med til at finansiere Torsdagsforedragene i Aalborg, som er en række
historiske, arkæologiske og kulturhistoriske foredrag af høj kvalitet, der
holdes hver torsdag i vinterhalvåret. Derfor er adgang hertil, samt
adgang til Aalborg Historiske Museum og Lindholm Høje Museum gratis
for medlemmer. Der udsendes 3 nyhedsbreve årligt til medlemmerne
og en hjemmeside er under oprettelse.
Med dette udbud når Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred ud til alle lokalomr? ·
'
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