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Indledning
Igen i år er vi i den heldige situation at kunne bringe artikler fra store dele af Himmerland og Kjær Herred. I Årbogens første artikel skriver Bitte Friis om guldsmed Johan Christian Bernbaum i Hobro, som
nedsatte sig som guldsmed i 1824 og virkede i byen til sin død i 1859.
Årbogens anden attikel er en historie om ægteparret Ellen og Peter
Li.ibeck, der i 1921 udvandrede fra Helberskov og slog sig ned på Korsika, hvor de opholdt sig resten af deres liv. Hans Huus Sørensen fortæller historien om deres afrejse fra Helberskov og det nye liv på Korsika, 0111 deres møde med korsikanerne m.v. Materialet til denne
eventyrlige historie er først og fremmest den righoldige samling af breve, som Ellen og Peter Lubeck gennem årene sendte hjem til familie
og venner i Danmark. I den tredje attikel undersøger Erik Laursen
historien bag opførelsen af det nye fattighus, Set. Jørgensgård i Hasserisgade i Aalborg, der blev besluttet og opført i 1912-13. Selv 0111 de
lokale myndigheder var på det rene med, at den gamle fattiggård i
Skolegade ikke opfyldte de nye krav i fattigloven af 1891, så skulle der
altså gå godt og vel 20 år, før en ny stod klar. Det er en helt anden
slags historie, Irene M. Kristensen har forsøgt at udforske i sin artikel,
hvor hun forsøger både at finde historien bag en smuk glaskaraffel fra
midten af 1800-tallet, og dernæst at skildre historien om Mette Marie
Christensdatter og hendes nøjsomme liv i Døstrup. Svend Gram
Jensen fortæller i sin attikel erindringer fra Hals i 1930'erne og
1940'erne og afrunder attiklen med forfatterens avetvejeiser om de
store forandringer, der er sket siden den tid, som han husker fra sin
barndom og unge år: hvad er forsvundet, hvad nyt er kommet til?
Som noget nyt har vi i år samlet en række artikler omkring et tema
- et kirke- og kirkegårdstema. Der er to artikler om kirkegårde, først
Viggo Petersens artikel, hvori han satrunenfatter nogle af sine konklusioner fra flere års omfattende registreringer af gravminder i Himmerland. Per Andersen søger i sin attikel om kirkegårdsvandringer at indfange stemninger og indtryk fra nordjyske kirkegårde. Dernæst
præsenterer Jens-Anders Djernes i sin attikel de flotte og nyrestaurerede kalkmalerier i Nibe kirke. Thorkild Nielsens artikel om almuens
gravskrifter i det 19. århundrede er baseret på den store gravskriftsamling på Vesthimmerlands Museum i Aars. Den afsluttende artikel
under kirketemaet er Søren Bugge Veggers fOltælling om Alstrup kirke og især tårnets omskiftelige historie gennem århundreder. I en
lokalhistorisk sammenhæng er "kirker" ikke noget nyt tema, men det
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er vort håb, at vi med de fem artikler, som vi har samlet i denne årbog,
både bringer nogle spændende og nye vinkler ind, og tillige kan inspirere til at gå ud og selv opleve kirker og kirkegårde i det nordjyske.
Årbogen afsluttes med to artikler fra "bøgernes verden". Birgit
Øskov skriver om den guldgmbe af oplysninger, som den historisk
interesserede kan finde i Erhard Holger Buchholtz' "optegnelser" af
forskellig art fra de sidste årtier af det 19.århundrede; det er personlige optegnelser fra dagligdagen, fra hans læsning af den daglige avis
m.m. Tove Michelsen har igen i år samlet en liste over udvalgt litteratur vedr. Himmerland og Kjær Herred og gør som tidligere også
opmærksom på, hvor den interesserede kan finde mere (tilgængelig i
Nordjyllandsbasen).
Årbogen
slutter af merl riP nhliPMnri.o;;kP
........
u
- "mPrklPlPl,Pr"
--- --- ----- --J vPn
--· ri_pn
---afgående formand for Historisk Samfund gennem mange år, Ove Paulsen. Vi vil gerne benytte lejligheden her til på styrelsens og selskabets
vegne at sige tak for en god indsats gennem årene, bl.a. som redaktør af næ1værende årbog.

Redaktionen
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Johan Christian Bernbaum
Guldsmed i Hobro
Af Birte Friis
I 1824 tog Johan Cluistian Bernbaum borgerskab som guldsmed i
Hobro. Det var en betingelse for at han kunne drive båndværksvirksomhed i byen. Indtil 1860 have de danske købstæder privilegium på
handel og håndværk. Borgerskabet var en slags registrering af dem,
der til enhver tid var berettiget til at drive handel og håndværk i købstæderne.
Da Bernbaum nedsatte sig i Hobro, havde der ikke været nogen
guldsmed i den sidste halve snes år. Han havde hidtil arbejdet som
svend i København og har åbenbatt set muligheden for at etablere
selvstændig erhvervsvirksomhed i en købstad, hvor han ikke skulle
konkurrere med fagfæller. Kapital må han også have haft til rådighed,
for allerede inden han tog borgerskab, havde han købt gården Adelgade 11. Det var langt fra alle hobrohåndværkere, der ejede deres
bolig og værksted på det tidspunkt.
Selvom han som guld- og sølvsmed udfyldte et totmum i byens
erhvervsliv, har hans investering ikke været uden risiko. Hobro var en
lille købstad, hvor der på det tidspunkt kun boede 5-600 mennesker.
Kun langsomt steg befolkningstallet. I 1834 var det 707, 1840, 770,
1850, 1173 og 1855, 1538. Hobro alene kunne ikke danne grundlag
for blot en nogenlunde givtig virksomhed, men man må ikke glemme,
at købstadprivilegierne indebar, at købmænd og håndværkere også
havde eneret på at forsyne oplandet med varer. Hobro havde et ganske stort opland, men konkurrencen med de erhvetvsdrivende i de
meget større nabobyer, Aalborg og Randers må have været hård. At
Bernbaum havde kunder i oplandet viser en liste over udestående fordringer, der blev fremlagt i skifteretten efter hans død i 1859. Han havde penge til gode i Als, Gandrup, Vognsild, Astrup, Solbjerg, Støvring,
Hærup, Nørager, Ullits, Mariager, Vive, ja, selv i Norge for blot at nævne nogle eksempler.
Først otte år efter at Bernbaum havde nedsat sig i Hobro, fik han
konkurrence. 1832 får guldsmedene Christen Madsen og Andreas
Peter Preis borgerskab i byen. Førstnævnte opgav imidlenid hunigt
professionen, idet hans stillingsbetegnelse er daglejer i folketællingen
1845, medens Preis fottsatte sit virke til efter Bernbaums død.
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Adelgade 11. 2004

I 1842 nedsætter Niels
Schou Svendsen og i
1845 Johannes ~an
sild som guldsmedemestre i Hobro. Begge havde stået i lære
hos Bernbaum. ~an
sild døde imidlettid
allerede 1846, medens Svendsen fortsætter si! virke efter
Bernbaums død. Endelig får Hemik Christensen borgerskab i
1856. Lige som ~an
sild og Svendsen havde han tilbragt sin
læretid hos Bernbaum.
Familien
Johan Christian Bernbaum blev født i København 1797 eller 1798. Her
havde han som nævnt også arbejdet som guldsmedesvend og formodentlig også stået i lære. I slutningen af 1823 tog han til Hobro, hvor
han købte gården gl. matr. m. 91b, i dag Adelgade 11, som han fik
skøde på 3. december. Her var der plads til både værksted, butik og
bolig. Kort efter nytår året efter tager han som nævnt borgerskab som
guldsmed i Hobro.
Med sig til Hobro bragte han sin jævnaldrende hustm Sophie Amalie Schultz og døtrene Ane Marie og Juliane Cecilie, ca. fire og to år
gamle. 19. marts 1825 fik han endnu en datter, Hansine Christine og i
oktober året efter Andrea Nicoline, der imidlertid døde som spæd.
I marts 1831 døde Sophie Amalie Schultz kun 32 år gammel, og
guldsmedemesteren sad tilbage med tre mindreårige døtre. Det kan
derfor ikke undre, at der kun gik et halvt år, inden han giftede sig
igen. Den 16. september blev han viet til Laurine Amalie Haderslev,
boende i Hobro, født i Skanderborg. Han var på det tidspunkt 33 år
gammel, hun kun 21.

10

Hovedvandsæg med møntgemme i Joden .
To stempler: ICB: }oban
Christian Bernbaum.
Indprikket årstal 1845
Ægteskabet forblev barnløst, men ved folketællingen i 1845 boede der hos
dem en plejesøn, Christen
Andersen, som på det tidspunkt var l O år gammel.
Som Laurine Arnalie var
han født i Skanderborg, og
det er nærliggende at gætte på, at han var en slægtning til hende.
De tre døtre derimod ha\'de alle forladt hjemmet på dette tidspunkt.
Familien må have bibeholdt kontakten til København. I hvert fald boede både den ældste Ane Marie og den yngste Hansine Christine i byen
ved faderens død. De var gift med henholdsvis blikkenslagermester la
Matte og Anders Poulsen, hvis erhverv ikke kendes. Den mellemste
Juliane Cecilie blev i Jylland som hustru til proprietær H. ]. Kaas i
Blenstrup på Djursland.
Plejesønnen kom i lære som gulelsmed hos plejefaderen og nr
udlært ved hans død.
10. juli 1859 døde Johan Christian Bernbaum af en nyresygdom
Han havde da virket som guldsmed i Hobro i mere end 35 år. De samlede aktiver i boet ble,~ opgjort til næsten 6.000 rigsdaler. Trods
Hobros ringe størrelse må man sige, at han havde klaret sig ganske
godt.

Boligen
Det var en relativt beskeden gård, Johan Bernbaum købte i 1823. Det
enetages forhus var opført i bindingsværk med stråtag. Det var på 15
fag og rummede tre stuer, to kamre, krambod, køkken og b1yggers. I
den østlige side af gården lå et t\~ærhus på ni fag ligeledes bindingsværk med stråtag. Heri var der lade, lo, stald og hønsehus. Som det
var almindeligt på det tidspunkt, kombinerede mange købstadboere
byerhve1T med landbrug. I den nordlige side af gården lå et sidehus
11

To spiseskeer med muslingeskal. Stemplet JCB

på fire fag. Det var også opfø1t i bindingsværk, men teglhængt. Det
run1mede stald og karlekammer. Den samlede vurderingssum til
brandforsikringen var 550 rigsdaler.
Anderledes så det ud ved Bernbaums død i 1859. Han havde i mellemtiden ladet opføre nyt forhus på to etager, grundmuret med tegltag. Det var ca. 10 m langt og 8 m bredt. I forhuset var der 10 gipsede og malede værelser, otte kakkelovne og 3 komfurer. Huset havde
to skorstene.
I den sydlige side af gården havde han opført et sidehus ligeledes
i grundmur med tegltag. Det var et langt smalt hus på ca. 35x2,5 m.
Heri var der først og fremmest guldsmedeværksted, men også vaskehus, saltkælder og brændekammer. Der var en skorsten, en kakkelovn
og en indmuret kobberkedel. Kakkelovnen har nok stået i værkstedet.
Baghuset eller tværhuset i gårdens østlige side er formodentlig det
samme. Dets mål var ca. 5x7 m. På det tidspunkt blev det udelukkende brugt til opbevaring af tørv.
Den samlede vurderingssum til brandforsikringen var 4.180 rigsdaler.
Familien Bernbaums bolig var ganske rummelig. Den havde rådighed over to sovekamre, et gæstekammer, to køkkener, dagligstue, fadebur og spisekammer. Folkenes kammer var beregnet til guldsmedesvende og -lærlinge, som dengang normalt boede hos mester.
Tjenestepigen havde sit eget kammer, og desuden var der pulterkammer, vaskehus og saltkælder. Loftet over lejligheden blev brugt til
opbevaring af ting, som kun sjældent blev brugt.
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To spiseskee1; dobbeltriflet. Stemplet: Bernbaum

Ser man på det indbo, som blev vurderet i forbindelse med skiftet
efter guldsmed Bernbaum, adskiller det sig ikke meget fra, hvad man
kan finde i andre håndværkerhjem på denne tid eller for den sags
skyld i egnens rimeligt velstående bondehjem Både køkkener, spisekammer og fadebur er ganske velforsynede med forskelligt husgeråd,
men det er påfaldende så få sølvting, familien rådede over i det daglige. Men der gjaldt åbenbatt det samme for guldsmedens familie, som
det gælder for smedens hest og skomagerens kone. Det nære behov
kom i sidste række.
Familien må imidlettid have været med på moden, for i det ene
soveværelse var der foruden gardiner også et rullegardin. Nogle af
dynerne og puderne i soveværelser og gæstekarruner var også forsynet med betræk. Det almindelige var, at man brugte et over- og et
underlagen.
Helt anderledes var det med dagligstuen, hvis indretning signalerede guldsmedefamiliens økonomiske formåen udadtil. Her stod der et
møblement bestående af sofa, klapbord og fire salonstole, alt i birketræ. Sofa og stole var betrukket med damask og bordet var dækket af
et bordtæppe. Desuden var dagligstuen møbleret med en chifoniere
og en mahognifineret kommode, en lænestol med fjedre og tre stole
med læderbetræk, som måske stammede fra en ældre indretning. På
væggen hang to skilderier og to spejle, det ene med forgyldt ramme.
For de to vinduer hang der hvide gardiner. Efter tidens skik og brug
manglede der heller ikke to spytbakker.
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Guld- og sølvsmeden
Som nævnt havde Bernbaum sit værksted i sidehuset, der kunne
opvarmes i den kolde tid. Det var udstyret med alle typer guld- og
sølvsmedeværktøj: værkstedsbrætter, valser, skmestikker og filekloer,
spærrehorn, ambolt, stamper, blæsebælg, forskellige hammere og
andet mindre værktøj - registrering og vurdering til skiftet af værkstedets udstyr er ikke så omhyggelig som i de øvrige mm - samt fire
værkstedsstole. Der var også bmg for mere end en arbejdsplads, da
Bernbaum som regel havde svende eller lærlinge i sit brød. I 1834 var
Niels Schou Svendsen og Ole Weirsøe i lære hos ham, 1840 Fabek
Fischer og Johannes Wonsild, 1845 Johannes Wonsild og Henrik Christensen, i 1850 har han to svende: Henrik Christensen og Rasmus Bernba,_!m, medens plejesønnen Christen _A_f'ldersen er læredreng, i 1955 er

der ligeledes tre: Christian Andersen, Lars Nielsen, og Jens Jensen, de
bliver imidlertid alle i folketællingslisten betegnet som "dreng" ligesom
husets tjenestepige. Om det er svende eller lærlinge kan altså ikke
afgøres. Ved sin død 1859 arbejdede der to svende hos Bernbaum.
Butikken lå naturligvis i forhuset ud mod Adelgade. Butikken var
vel indrettet. Der var en rødmalet disk og et flisebord malet i samme
fa1ve. Et chatol og et hjørneskab bmgtes formodentlig til opbevaring
af salgsvarerne. Derudover var butikken møbleret med to egetræsstole, en lænestol med fjedre og et stueur. Til butiksudstyret hø1te også
en balance med vægtskåle og lodder, der formodentlig var beregnet
til at veje guld- og sølvvarerne, således som det stadig bmges i landene syd for Middelhavet. Desuden var der
også et barometer, en tobakskasse, en potpurivase, et cigarbæger, 4 kurve
og fem kasser med glas.

Senempire sukkerskål i
sølv orna~nenteret 1ned
masker og fugle. Den
genne1nbrudte stamme
er formet som en vinge
med en siddende papegøje.
Senere indsats af glas.
Stemplet ICB
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En jernspytbakke fuldendte indretningen. Man kan forestille sig, at
kunderne blev budt en stol, en cigar eller en pibe tobak og en dram,
når de kom ind i butikken for at se på guldsmed Bernbaums udvalg.
Det er kun et beskedent antal af Bernbaums arbejder, der er kendt
og bevaret i dag. Størstepalten findes i Hobro Museum. Gennem vurderingen af hans bo i 1859 får man imidle!tid et glimrende indblik i
hans produktions art og omfang. Det var guldsmedemestrene Svendsen og Christensen i Hobro, som skifteretten havde udpeget til vurderingsmænd. De var også særdeles kvalificerede til opgaven, da de
jo begge havde stået i lære hos Johan Bernbaum.
Af bordsølv var der spiseskeer, theskeer, potageskeer, sukkerskeer,
flødeskeer, osteskeer, kageskeer og saltskeer på lager. De1til kom sukkertænger, thesier, saltkar, peberbøsser, sennepskander, flødekander,
sukkerskåle og bægre. Til brug i hjemmet fremstillede han også skrivetøj, syetuier, syringe, fingerbøl og strikkehager. Endelig havde han
også oblatdiske på lager. Det falder fint i tråd med, at der blandt Bernbaums kendte bevarede arbejder er kirkesølv i Døstmp, Sønder Onsild og (Kongens?) Thisted.
Foruden bmgsgenstandene mmmede lageret også et rigt udvalg af
smykker både til damer og herrer. Til damerne var der ørenringe,
b1ystnåle, halsbånd med guldlås, armbånd, kæder, brocher, fingerringe, venskabsringe, kors, skydere til kæder, guldlåse og et enkelt guldhjelte. De fleste af smykkerne var fremstillet i både guld og sølv eller
var sølvforgyldte. Heltil kommer en del dragtsølv, som formodentlig
først og frenunest var fremstillet til omegnens piger og koner: Sølvknapper, kåbehager, livspænder, sjalsnåle, spænder, kappenåle, hårsmykker og huebånd med sølvlås. Lugtedåser og hovedvandsæg
manglede heller ikke.
Til herrerne var der urkæder med tilhørende hager, nøgler og signeter, herrenåle, kraveknapper, ærmeknapper og sølvknapper. Desuden kunne henerne købe cigarrør, sølvbeslagne merskumspiber og
andre piber, pibekradsere, tandstikkere og stokkehoveder med sølvbeslag.
Fraværet af større korpusarbejder er påfaldende. Forklaringen er
imidle1tid nok, at de mindre bmgsgenstande og smykkerne blev fremstillet løbende med henblik på salg i butikken, medens større arbejder
som kander, kms og bægre kun lavedes på bestilling. I Hobro Museum er udstillet et godt eksempel på større korpusarbejder fra Bernbaums hånd. Det er en sølv thekande i empirestil, der har været kongegevinst ved fugleskydningen i Hobro Skov i 1832. Bernbaum var
15

Tekande med si i empirestil. Stemplet: Bembaum. Indprikket på kanden: 'Kongegevinsten vedfugleskydningen i Hobro Skov 1832"
selv medlem af skyttelauget. Ved sin død skyldte han 2 rigsdaler og 3
mark i kontingent. Han leverede også stadig skydepræmier. Blandt de
udestående fordringer var to leverancer til skyttelauget: to potageskeer, et saltkar uden fod, en flødeske og en sukkerske.

Enken
Efter Johan Bernbaums død videreførte hans enke, Laurine Bernbaum
virksomheden. Det er plejesønnen Christian Andersen, hun ansætter
som guldsmedesvend. Men for at bevare bolig, butik og værksted måtte hun først udrede arven til de tre steddøtre, 1.000 rigsdaler til hver.
Der fandtes ingen kontante midler i boet, hvorfor hendes eneste udvej
er at sælge alt løsøre ved offentlig auktion. Ikke alene salgsvarerne af
guld og sølv bliver sat på auktion - her er guldsmedemestrene Svendsen og Christensen flittige købere - men birketræsmøblementet i dagligstuen, potter, pander, sengetøj og gardiner, den afdødes gangtøj, ja
endog butiksinventaret Det eneste, som ikke er med i auktionskataloget er guldsmedeværktøjet
I 1868 gifter hun sig igen med den 60-årige guldsmed Hans Peter
Jørgensen, som dermed avettager gård og guld- og sølvsmedevirksomhed.
Bi11e Friis
Fhv. museumsinspektør i Hobro
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»Korsikaneren«
Af Hans Huus Sørensen
Når man skal anlægge gader og veje, anvender man af og til navne,
der har forbindelse til gamle stednavne, historiske begivenheder eller
personer, der har en betydning for stedet, f. eks. tidligere ejere af den
jord, som de nye veje bliver anlagt på. Med tiden glemmer man
måske, hvorfor vejene hedder, som de hedder, og så må man hjælpe
på hukommelsen.
I sommerhusudstykningen øst for Helberskov har man ladet nogle
af vejnavnene fortælle om de mennesker, der tidligere har ejet jorden,
som f. eks. Mads's Plantage og Korsikanerskoven. Men hvem ved
mere, hvem Mads var, og hvem er helt klar over, hvad det var for
noget med den "Korsikaner".
Han blev født i Als den 28. oktober 1881, og den 11. december blev
han i Als Kirke døbt Peter Lybech. Forældrene var Christian Niels
Pedersen (Lybech) og Christine Martine Margrethe Christensen. De
boede inde i Als by, hvor gården den gang lå, men de flyttede sammen med gården ud vest for byen ved siden af den dengang nye skole, og der ligger gården endnu. Han havde en lillesøster, der hed
Maren Kirstine Pedersen Lybech, hun var født 6. november 1883, hun
blev i det daglige kaldt Stine.
Allerede som barn var han noget forskellig fra de fleste bondesønner, der var mest interesseret i landbruget. Han var ikke mere end
godt 14 år, da han havde et bijob med at indbinde bøger. Hans farbroder, Chresten, var formand i læseforeningen, og han skulle bl. a.
sørge for, at de nyindkøbte bøger var klar, til sæsonen sta1tede. Den
23 . februar 1896 afleverede Peter 4 bøger, som han havde indbundet,
og det fik han 1,25 kr. for. Den 8. marts skrev Chresten i sin dagbog:
"Fik Kristjans Peter for at indbinde Bøger 4 Kr.".
Peter var på session, og han blev erklæret egnet til E. K. 2, hvilket
ville sige, at han var egnet til "Egentlig Krigstjeneste", og ville blive
indkaldt til infanteriet. Han blev på sessionen målt til at være 67 tommer høj, altså 1,75 m. I 1901 mødte Peter for sessionen og fremlagde
en søfartsbog, og han fik så udsættelse for sin militærtjeneste, så længe han sejlede.
Peter havde ikke noget stærkt helbred, og han var påvirket af den
kolde og klamme luft, der kom strømmende ind over det lave land
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ude fra Mariager Fjord. Han havde sat sig i hovedet, at han ville rundt
i verden for at finde et sted med ideelt klima, og der kunne det være
praktisk at sejle rundt "på varmen" for at se, hnd der bød sig. Det
,-ides ikke, lwor han sejlede hen, men han kom tilbage, så han kunne møde til militærtjeneste ved 30. Bataillon i Aalborg den 10. april
1902. Han ble\· hjemsendt den 10. juni 1903, og derefter var han indkaldt en maned i 1904 og igen i 1906, i de sidste perioder lå han ved
40. Bataillon.
Før den sidste indkaldelse havde han været på en ny tur, idet han
den 10. marts 1905 søgte lægdsforstanderen om en rejsetilladelse til
udlandet, denne blev bevilget frem til l. september 1906. Denne rejsetilladelse brugte han til en rejse til USA, for hans farbror skrev den
l . :=tpril 1905: "Rejste ](_ristjaDs Peter til _A.!!lerib., vi var i lodshuset til
Fa1Yel".
Det var ganske almindeligt i Als. at unge mennesker rejste til Amerika, men langt de fleste blev derovre. Peter ville nok bare over for at
se, hvordan der var der, for 12. ma1ts 1906 fortæller dagbogen: "Kom
Peter fra Amerika".
Mens Peter var i Amerika,
døde hans søster. 21. januar
1906 skrev Chresten: "Var jeg
til Kristians Stine, meget syg".
27. januar skrev han: "Broder
Kristjans Stine døde i Dag Kl.
8, 22 Aar gammel". Den 31.
januar var familien samlet
hos Christian, og den 3.
februar: "Til Begravelse med
Broder Kristjans Datter Stine".
Ligsynsmændene holdt ligsyn
den l. februar, og de angav
som den formodede dødsårsag: Brystsyge, så den "ugifte
Huusjomfru" blev sikkert
offer for den kolde luft fra
fjorden, og det kan have
været med til at forstærke

Peter Litbeck 25.5. 1902
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Stine 3. august 1901
Peters lyst til at finde et sted
med et mere behageligt klima.
Den 27. februar 1910 døde
Peters far. Chresten Lybech
skrev i sin dagbog: "Broder
Kristjan Døde i Laden i dag.
formodentlig Hjerteslag 58 1/ 2
Aar gammel". Han fortsatte 7.
marts: "Broder I\.ristjan blev i
dag begravet, et stort Følge".
Enken ønskede at hensidde i
uskiftet bo, og hun fik skifteretsattest som adkomst for
gården. Peter blev bestyrer af
gården, men han var stadig
ikke sin egen herre.
På et tidspunkt nogle år
// ·:t, ."",.-' ~Ht
7f
11.l::•l!l,
senere giftede han sig. Den
·' . ~
. ;
·--,.,_ udkarne var københavner, og
hun hed Ellen Sofie Margrethe
Nielsen. Hun var født den 13. maj 1883. Familien boede Nørre Alle 47,
og hun blev døbt i Skt. Johannes Kirke. Faderen ''ar billedhugger eller
stenhugger, han har nok været ansat i et stenhuggerfirma for at groYhugge statuer, så kunstneren kunne gøre dem færdige.
Ellen fOltæller i et brev om sine sommerture til Als, da hun var barn,
og om, hvordan hun gik ture i marken med Christian Lybech, så de
unge mennesker har kendt hinanden gennem mange år. Ved folketællingen i 1916 boede de som ægtepar på gården sammen med
Peters mor, der var ejer.

•

Den 24. juni 1917 købte Peter et hus inde i Als. Det var ikke særskilt
matrikuleret, og han kunne overtage det mod at indfri gælden til Als
Sogns Spare- og Laanekasse. Den tidligere ejer havde ikke været i
stand til at betale, hvad han skyldte, så der var startet en udpantningssag, og Peter skulle betale gælden med de påløbne udgifter i den
anledning, i alt 345 kr.
Der kan være mange grunde til, at han købte hus, men det er lidt
mærkeligt, når han havde sit daglige arbejde ude på gården, og han
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måtte altså gå vejen inde fra Als derud flere gange hver dag. Der kan
være den forklaring, at han ønskede at være ejendomsbesidder, så han
fik stemmeret til Landstinget, denne ret var begrænset til ejere af fast
ejendom, der samtidig skulle være fyldt 35 år.
Kmt tid før huskøbet, den 19. april, var Peter en tur i Aalborg, hvor
han blev fotograferet hos Tønnies, og billedet viser en mand, der er
klar over sit værd. Det er muligt, at han ved sarrune lejlighed fik
udstedt et pas, for det må på den tid have ligget klart for ham, at hans
og familiens fremtid ikke skulle ligge i Als, og så måtte han igen ud i
verden for at finde det rigtige sted, hvor klimaet kunne passe ham selv
og konen, og hans mor, der på det tidspunkt var blevet syg, kunne
også godt trænge til et sted med et venligere klima.
Hvordan han fandt ud af, at det nye sted skulle være Corsica, kan man
kun gætte om, men han kan have været på øen tidligere, og det er det
mest sandsynlige. Han må på en eller anden måde have haft en kontakt på øen, for hvordan skulle han kunne rejse ned til Middelhavet
og købe en ejendom, uden at have vidst at der var en til salg.
I alle tilfælde rejste Peter i foråret 1921 til Corsica, og han blev så
betaget af det, han så, at han
købte en ejendom lidt vest
for Ajaccio, og så kunne han
bare rejse hjem og forberede afrejsen.
Når hele familien nu skulle rejse så langt bort, at der
ikke var stor sandsynlighed
for, at de ville vende tilbage
til Als, så var der mange
praktiske ting at tage vare
på, og en af de største var at
få solgt de ejendomme, som
familien havde. Den 25.
april blev der holdt auktion
over "Løsøre og Handelsvarer i mindre Partier". Løsøret
indbragte 9.147,26 kr. og
besætning og handelsvarer

Peter Lilbeck 19.4. 1917
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10.116,50 kr. Peter solgte den l. maj 1921 sit hus i Als til smed A.
Pedersen for 1000 kr., hvoraf de 400 blev betalt kontant, mens resten
skulle betales til dommerfuldmægtig Hoff i Terndrup ved terminen 11.
december samme år.
Peters mor, Christine, der stadig stod som ejer af gården, solgte den
26. april denne til Anders Peter Overgaard for 56.000 kr., hvoraf de
10.000 kr. skulle betales den 5. maj, 10.000 kr. den 11. december 1921,
og de sidste 36.000 kr. skulle stå på et pantebrev i ejendommen, det
var også her Hoff, der skulle stå som modtager af pengene, både betalingen 11. december og afdrag og renter på pantebrevet, der skulle
forrentes med 5% p.a. Ved salget af gården var der indføjet nogle
særlige ting, der indgik i handelen, nemlig: "en gammel Kiste på Loftet, Drivhus med Tilbehør, Savemaskine med Petroleumsmotor og 2
hvide Heste, som kun må sælges til Slagtning". Der blev desuden solgt
en Parcel til Anders Vive for 4.000 kr, hvoraf halvdelen skulle betales
kontant den 5. maj og resten til Hoff den 11. december. Den parcel af
klitplantagen, som man havde i Helberskov, blev ikke solgt, og det
kunne være, at man ville sikre sig, at der stadig var et stykke jord tilbage i Danmark, så man i givet fald havde det at vende tilbage til.
Både Ellen og Peter var vant til at rejse, og de havde set mange
andre steder end Als, men for Christine må det have været en fantastisk stor begivenhed at forlade det sted, hvor hun havde tilbragt
næsten hele sit 64-årige liv. Den 11. maj 1921 drog de af sted, og det
må være rigtigst at lade Christine fortælle om rejsen, som hun gjorde
i et brev til familien , dateret 11. juli 1921:
"Nu vil jeg foltælle Eder lidt om Reisen vi maatte til Kolling for at faa
Passet i Orden de1jra kØ1te vi med Toget 2 Nætter og l Dag og naaede
saa Paris Pinseløverdag vi leiede et Væ1·else paa et Hotel hvor vi boede
saalænge vi var i Paris. Pinsedag var vi i Kirke i No1tre Dame Kirken
de1jra k01te vi ud til Eifeltaarnet bv01· der gaaer Elevator op til første og
anden Platform. det var vidunderlig at staa der ag see ud over den store By vi var ogsaa med den undmjordiske Sporvogn b vor vi kørte fra
den ene Ende af Byen til den anden og saa e1· der Lauge Slotted hvor
dm· er som Peter skrev nok at see et helt Aar.
Vi tog ji-a Paris om Mandagen og kom til Masei Tirsdag Morgen men
maatte saa blive der til Torsdagfør gik der ingen Skib til Asjaso der kom
vi saa til om Fredagen og havde da ikke mere end fire Kilometer ud til
Villaen men maatte adlivel vænte der til om Mandagen før kunde
Madraserne til Sængene ikke blive færdige".
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Nu var de så kommet til deres bestemmelsessted, og vi kan lade Christine fortælle om det, som hun gjorde i et brev til sin veninde, Karen:
"Vi boer et stykke uden for Byen men der kommer daglig baade Biler

og Draasier forbi som kører ud til noget der hedder Parate og der ude
i havet er der 2 store Stenmasser og paa den ene er der et Fyrtaarn paa
Veien ind til Byen kommer vi forbi 2 store Kirkegaarde. Du kan tro det
seer mærkelig ud den ene store Bygning efter den anden og derinde
gæmmes de Døde vi gik og saa paa det en qftermiddag og ved at see
ind gennem jerndøren seer det ud som i en Stue der staaer Stole og paa
Væggene er der Helgenbilleder og somme steder brænte der Lys.
Vi har en dejlig udsigt ud over Havet her gaaer mange kønne Seilem dP.r b.omrner en stor Damper fra Maset 3 Gange om Ugen og en fra
Nisca en Dag vi var i Byen var vi nede ved Havnen var der en Damper som reiste til A !sir den var stuvende fuld af Pasaserer der er i denne Tid en ældre Mand hos Gartneren en Onkel til Konen han har gaaet Post i Afrika i 15 Aar fortæller Peter vi andre kan jo ikke tale med
nogen og kan ikke forstaa dem jeg kommer heller aldrig hverken til at
tale eller forstaa dette Sprog".
Den ejendom, de nu boede på, kunne ikke drives som landbmg, så
der måtte være andre indtægtsmuligheder, for selv om de havde haft
penge med hjemmefra, så kunne de ikke vare ved. Christine skrev til
sin veninde om de muligheder, der var på ejendommen:
". . . vi har havt saa meget at bestille med at plukke frugten ned vi havde en Masse Manler en Del Apelsiner og Aprikoser Figner og Druer vi
har solgt 1160 Kilo Manler nu
skal vi til at lægge Km1ojler og
saa Køkkenurter strags efter at
vi var kommen herned saaede
vi nogle Melonkerner og i de
her Dage har vi spist modne
Meloner".

Et senere billede af huset, der
er anlagt aifaltvej, men ellers
intet ændret
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Brevet er ikke dateret, men det må være skrevet nogle måneder efter
deres ankomst, og ikke længe efter måtte Peter sende et brev hjem
med sørgelige nyheder. Den 2. december skrev han:
''Min Moder døde den l O Noventber Kl. 9 Aften.
Det kom meget uventet, som hun var bleven saa stærk her nede, var
aldrig forkølet som ellers og spiste saa godt...
jeg lagde hende i en Kiste af Zink som blev tilloddet, uden om en
anden af Bjergkastanje, som er meget holdbm1, og siden blev hun hensat i et af Sten og Cement opfø11 Gravsted her på Ejendommen og nær
Villaen.
Det er alt sa1nmen fo1' om vi mulig skulde flytte he1jra, saa flytter vi
alle.
Ellen har ogsaa været syg, dog ikke mere en hun for det meste har
gaaet oppe. Men jeg har været slemt med og saaledes har vi været syge
alle de sidste lange Tider og ikke kunnet skrive".
Nu var Peter og Ellen alene på øen, men det varede ikke længe, før
de fik besøg hjemmefra, og de inch·ettede en lejlighed, som de lejede
ud, og der var allerede den første vinter optaget. Takket være de breve, som de sendte hjem, og som er blevet bevaret i familien, er det
muligt at følge deres gøren og laden. Alle breve startede med, at de
bad om undskyldning for, at de ikke havde skrevet før, og i alle breve lovede de, at de ville prøve at forbedre sig. Skriveriet til familien i
Helberskov blev som regel ikke til mere end 2 breve om året, et om
foråret og det andet hen ved juletid.
Den første vinter på Korsika havde de blandt andre besøg af hr. og
fru Høeg Guldberg fra Thygeslund ved Hadsund. Af andre gæster var
der: "en Fru Rothe fra København, saa B1ygger Jacobsens yngste Datter og Mand og nu i den sidste Maanedstid en Direktør Hartman fra
Odense med Kone og en lille Dreng og en Svensk Kaptain med Frue".
Sådan gik det slag i slag, idet det åbenbart allerede dengang var
mondænt at tage til sydligere hinm1elstrøg i vintertiden, dog ikke for
at stå på ski, men for at nyde godt af de højere temperaturer.
I flere breve skrev Ellen om de ture, de tog ud på, enten til fods eller
på cykel, og hun var en glimrende iagttager, der sugede indtrykkene
til sig og gav dem videre til familien i Danmark.
Det, som man hjenm1e i Danmark måske var mest interesseret i, var,
hvad disse korsikanere var for nogle mennesker. Det varede noget, før
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Peter var indstillet på
at karakterisere sine
nye naboer, og det
var vel også rimeligt
at kende dem nogenlunde godt først. I et
brev skrev han:

"Hver Dag kører
Konerne til Torvs med
deres tohjulede Vogne
ladede med GrøntsaHver Dag kommer der
Vogne fra Byen efter
Ris som tages i Bjergene længere Vest på.
Mændene har næsten
alle brunt Fløjlstøj og
med rødt Sje1j om
Livet og sort Hat,
Kvinderne ere altid
sm·te med so11 Hovedklæde. Saa kommer der Fiskere i blaat Lærredstøj og med store Kurve
paa Hovedet ladet med Fisk, Brød, Vin o.s.v. alle her har en Manifo1'
at bære alt paa Hovedet, man ser dem komme med Knipper Ris, store
Lerdunke med Vand, Kurve og hvad ellers der skal transpm1eres. Kvinderne kan derfor godt strikke paa Strømpen, som er enten rød eller
grøn".
Senere skrev Peter:

"Naar man først kommer i Berøring med Korsen~e he1~ ere de uhyre
venlige og hjelpsomme men, jeg tr01~ at for de flestes Vedkommende er
det med den Bagtanke, at gøre sig Bekendtskabet fordelagtigt, de ere jo
nemlig paavirkede af den her meget betydelige Turisttrafik, og de bliver
stadig gennen7 Avisen tudet Ørerne fulde med den Betydning dette har
for Øen, det er nu ikke saa nær alle, der kan læse og skrive, men saa
gaar Staderen saa meget desto hurtigere. Indbyrdes er de meget vm·some med at modtage Tjenester af binanden og omgaas med en vis For-
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Ellen og Peter med
korsikanske venner
sigtighed for hidsige og
nemme til Kniv og
Skyder har de Ord for
at være og ikke uden
Grund . . . En Ting
opdager man straks,
det er et givet Ords
Be~ydning,
den er
omtrent for manges Vedkommende lig Nul, siges der at noget kommer
eller skal foregaa i Morgen, kan man ikke fæste stor Tiltro dertil. Det er
jo alt i alt Sydboen med sin Ove1:f7adiskhed og Hidsighed. 1nan har for
sig".
Ellen kastede sig ikke ud i så store overvejelser, men hun skrev dog:

"Grundet paa de mange Blomster har vi næsten altid Besøg, for det ses
ingen andre Steder her paa Corse, Smagen og Sansen for det kønne
t1ykker ikke Corseren ".
Allerede i begyndelsen af deres ophold på Korsika blev Peter syg, når
han havde taget for hårdt fat på arbejdet, og det var tit nødvendigt, for
han beplantede stadig mere af grunden, og det var et hårdt slid at fjerne den oprindelige bevoksning og få lavet plantehuller til det nye.
Efter nogen tid blev det nødvendigt at søge læge, og han kunne oplyse, at det var klimat-feber (gul feber eller malaria), og det ville komme igen, hvis han ikke sørgede for at tage kininpiller, og det måtte
han så gøre resten af livet.
I 1924 blev Ellen syg, og efter lægebesøg blev hun tilrådet at tage
til Danmark for at blive behandlet. Hun har ikke skrevet noget om,
hvad hun fejlede, men det blev en langvarig affære, for hun rejste til
Danmark i efteråret og blev behandlet i København. Hun sendte julekmt til familien i Helberskov i 1924 og stillede dem i udsigt, at hun
ville komme på besøg, når hun fik det bedre, men sådan kom det ikke
til at gå. Men hellere lade patienten selv fortælle, som hun gjorde i et
brev den 22. september 1925:
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'Ja, jeg har haft en ond Samvittighed snart det sidste Am~ men det er
gaaet os, som det gaar andre der rejser ud, naar vi ikke har noget godt
at fortælle, er vi kede af at skrive. Saaledes gik det ogsaa med 1nit Besøg
hos eder, da jeg var ~femme i Danmark, saa længe jeg var syg og skidt,
ville jeg ikke komme, og da jeg endelig begyndte at komme til Hægterne igen, fik jeg Brev fra Peter, at han var syg og havde været sengeliggende i toMaaneder og fremmede Folk havde plejet og passet ham, saa
kan I jo nok forstaa, jeg var ikke længe om at snøre min Randset og
vende Næsen syd paa. Det er jo ikke saadan at overlade Manden fuldstændig til sig selv uden Pleje og Pasning i l O Maanede1~ det hævner
sig, og det var jo ogsaa min Angst da jeg rejste her fra hv01·ledes det
skulde gaa om han blev syg. Men da baade Doktoren og Peter forbød
ikke tænkt mig mit Ophold hjemme i Danmark skulde have strakt sig
over saa lang en Tid".
Da hun skulle rejse tilbage, fik hun udstedt et nyt pas, og hun skulle
have taget et nyt billede. Hun skulle have et gennemrejsevisum til sin
rejse gennem Tyskland. Det var gældende 4 dage fra l. til 4. maj, og
passet viser, at hun indrejste til Warnernl.inde den l. maj, men ikke
hvornår hun forlod landet igen, men det har sikkert været samme dag.
I så godt som alle breve til familien derhjemme skrev Ellen og Peter,
at de ventede besøg af familiemedlemmer, og at de tænkte på at komme en tur til Danmark, men hver gang kom der et eller andet i vejen,
så det ikke blev til noget. Men i 1927 skrev de hjem den 20. juli:
"Sundhedstilstanden er god og dersom alt gaar som tænkt, kan det
være vi gør en Tur til Danmark til September, og kan vi jo saa paa
nærmere Hold drøfte hvad interesserer". Denne gang blev det til
noget, så i eftersommeren 1927 var de godt 6 år efter afrejsen tilbage
på egnen.
Chresten, der havde været forbindelsesleddet, og hans kone, Maren
Kirstine, var begge døde i 1926, så nu var der fætrene tilbage, og det
var dem de besøgte.
Niels Lybæk havde taget sin fars skik op med at skrive dagbog, og
han skrev, at de begge røg meget tobak, og det så ud til, at Peter havde fået smag for stærk spiritus, og det var nok ikke velset i en familie
af afholdsfolk. Mere får man ikke at vide om det besøg, før hen i
november, hvor Ellen skrev hjem:
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Ellens pasbillede fra april
~

1925

'Ja nu er vi altsaa hjemme
igen og fandt det i god Behold.
Dagat havde ikke svigtet en
eneste Gang og det vil jo sige
meget for ham. Det er skønt at
rejse, men det er ogsaa godt at
komme hjem igen. Vi havde en
dejlig Hjemtur. Var en Dag i
Hamborg og besøgte Hagenbecks Zoologiske Have. Den
var meget stor med mange
smukke Dyr og smukt indrettet. Saa havde vi en meget
smuk Sejltur ned ad Rihnen,
det tog 2 Dage; men er langt
smukkere og mere afvekslende
end Donaufarten. ja vi har jo
i det hele set meget, men det gik jo for rask alt sammen under Besøget
hjemme i Danmark, men trods sin K011varighed var det alligevel rm1
at se og tale med eder alle agfinde eder alle saa omtrent uforandrede".
Senere i brevet skrev hun:

"Vi bragte en stor Kuffert fuld afKaktus og andre Planter med os hjem,
foruden Træsko og 3 Flasker Akvavit, saa vi havde jo noget at bære
paa; men slap da uskat gennem Tolden. ja nu maa I alle have saa
mange Tak for al eders Gæstfrihed, jeg vil haabe I en Gang gør Alvor
af at komme her ned, saa vi kan gøre Gengæld".
Da Peter var i Danmark havde han aftalt med Helge Axelsen, LodsHelge, at han skulle komme til Korsika og hjælpe med et større projekt, som Peter gerne ville have udfø1t, men som han ikke kunne magte alene.
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Han havde tidligere skrevet:
''For resten har vi haft et sto11 Arbejde for. Der er en stor Zisterne hørende til Ejendommen, men da ogsaa Nabojorden her øst for en Gang har
hø11 hm1il, har jeg haft Vandbeholdningen tilfælles med Lejeren deraf
Det har vist sig at være uheldigt, og Ejeren af Naboejendommen og jeg
har nu ladet opføre en Mur som opdeler Zisternen i to Dele, saa hver
nu kan disponere efter sit Skøn. Naboen vil bruge Vandet til sine TOJnater, Bønne1~ Auberginer andre Grønsager og om Efteraaret tørster hans
Appelsiner i den Grad, at han hvert Aar mister Træer og at Frugten bliver lille og secunda. jeg, derimod gør alt for Træerne."
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der skulle vandes i den tørre periode, og han ville derfor have bygget
en meget større vandbeholder, og det skulle nu sættes i gang. Helge
kom derned den 4. november 1927, og han blev der et halvt års tid,
og da blev der arbejdet, så den nye beholder var klar til at modtage
vandet, der kom ned fra bjergene i vintersæsonen.
Lods-Helge rejste hjem i 1928. Opholdet på Korsika må have haft stor
betydning for ham, for han var i stand til at fortælle om det mere end
70 år efter, at det havde fundet sted:
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Peter ville gerne, at han skulle blive, så han kom med flere forslag,
der skulle gøre Helge interesseret i at forlænge sit ophold. Peters nabo
var død, så der var et stykke jord, de sikkett kunne købe, og så kunne Helge avettage det, men Helge svarede, at det ikke kunne nytte
noget, for "der war jo"t te å fin en kjærrest, de war ålsammel katolikker". Derefter tilbød Peter, at de kunne købe en stor båd, der lå
nede i havnen, så kunne de pille motoren ud og sejle Middelhavet
tyndt. Det blev også afslået, men så mente Peter da, at Helge skulle
have et nyt sæt tøj til hjemrejsen, og det fik han.
Da han skulle af sted, ville Peter følge ham til Nice, og Helge mente, det var fordi han var bange for, at Helge skulle tage det forkerte
tog. Det var nu ikke grunden, for da de kom til Nice, gik de om aftenen ud i villakvartererne, og der tog Peter skud af de kaktus, som han
ikke havde i forvejen hjemme på ejendommen. Helge kom langt om
længe til København, og han gik en tur på Langelinie, hvor alle vendte sig om efter ham, og det kan jo skyldes, at tøjet, han havde fået,
ikke var helt almindeligt hverken af farve eller snit.
Lige fra den tid, da Peter og Ellen kom til Korsika, var fiskeri en del
af deres hverdag. I sit første brev hjem skrev Ellen:

Lotusdammen før den er vokset til
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''Peter bar nemlig købt sig
en Bctctd, og nu er jeg og
ban ved at binde en Torskeruse. Her er flere Slags
Fiskeredskaber i Huset,
men alle til smaa Fisk,
men da vi jo altid bar
sværmet for det store, vil vi
nu forsøge med en Ruse".
I 1927 skrev hun atter om
fiskeriet:
''Peter driver nu Storfiskeri, buer Morgen Kl. 5 rejser
ban ud for at røgte sine
Hunnne1-ruser. Og om
Aftenen drager ban af
Sted med Lanterne og
Harpun, saa det bliver i
Sommer ikke megen Tid til
Søvn".
Når Peter ville ud at fiske, kunne han sanile sine redskaber og gå over
vejen, der gik forbi huset, og så var han ved sin lille naturlige havn.
Han blev som altid fulgt af en af de hunde, som var på ejendonunen.
Det var ikke bare fiskeri, der gjorde en båd nødvendig. I 1928 skrev
han til dem derhjemme:
'Jeg bar nu tre Skibe i Søen, Nr. 3 bentede jeg for en Uges Tid siden i
P011iocio ovre paa den anden Side Bugten, den tilhørte en engelsk Dr.
Rice, den er noget bredere og stø1Te end min og egner sig bedre til
Transp011, jeg benter jo Sager i Byen pr. Mot01-båd og Guano peta Sanguinai1-es-Øerne til Haven".
I 1929 skrev Ellen:
"Saa bar vi ogsaa i Aar jaaet to svære Net buer paa en 50 Meters længde, det ene til Hummer, eller som de kaldes ber Langouster der er noget
anderledes og mindre end Humnw1; det andet Net er til Fisk. Det bliver
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sat ud om Aftenen,
saa kan Peter og jeg
sætte Nettet, og om
Morgenen henter vi
det i Land. Til Tider
erfangsten lille andre
Tider st01~ saa profiterer hele Familien
baade Folk, Hund,
Katte og Høns. En
Søndag fik vi en voldsom Middag, først fik
vi røget Fisk, saa stegt
Fisk, saa kogt Fisk og
saa fik vi Fisk. Vi har
flere Gange fanget en
25 svære Fisk og da
Naboerne, som vi
kommer
smnmen
med, alle e1' rejst i
Bjerget, er vi jo ene
om. dem".
Peter og Ellen tog ikke megen del i det liv, der rørte sig omkring dem,
og de kom ikke san1lllen med ret mange af de indfødte, men de havde ofte gæster fra andre lande, og det fyldte det meste af deres tilværelse.
De kunne ikke helt undgå at engagere sig, så Peter kunne 10. maj
1924 skrive hjem:

"Vi er jo nu en Slags Kosmopolitel~ i Paaske modtog vi Monsieur l'Abhe
Fiescher her i Huset for "la Benediction ", det vil sige Stænkning med
Vievand og Fremsigelse af Velsignelsesformulm~ Saa fo1'staar l, vi
begynder at faa katolsk Afsmag, det kan man jo næppe undgaa i saa
stor Nærbed af den gode Stad Ajaccio. Sa Grandeur Monseigneur l'Eveque (Biskoppen) bar i en Prædiken i Katbedraten sagt: "I Ajaccio
har vi altid Solskin og godt Vejr og det er fordi Vorben-e stadig bolder
sin Haand over Ajaccio fordi at den store Napoleon er født her".
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Præsten fotograferet i haven foran palme og blomstrende buske

Ellers levede de deres tilværelse
på ejendommen og havde fuldt
op at gøre med at passe de ting,
de havde i gang. I samme brev
som ovenfor kunne Peter fmtælle:
"Som Eksempel kan jeg fortælle at
mit store Levkøjbed næsten er
nfhlrH/li'JC"f1>"nrl
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af de store runde Kaktus i Blomst,
de ere frit udplantede i Haven . I
Dag har vi spist de første Smørbønner, og Grønærterne ere allerede forbi, og Kartoflerne modne.
jeg har plantet Meloner ud og Tomaterne ere allerede store. Det er for
at Du kan forstaa hvilket Klima vi har. jeg har i Vinter plantet mange
Vinstiktinger og Guavaer, Bananerne gror og giver snart Frugt. jeg har
ogsaa Ananas paa Forsøg, men de forlanger at dækkes om Vinteren.
jeg har plantet en Række Stokrose1~ de ere nu i Blomst, dem har Korserne ikke set før som saa meget andet der findes hos Monsieur le
Danoa".
Et par år senere kan Ellen supplere:

"I Aar har vi paa en ganske lille Strimmel jord over 50 Meloner og over
30 Vandmelonm~ saa I kunde gerne have nødig at komme og hjælpe os
med at faa dem spist. Paa 40 Tomatplanter har vi høstet flere hundrede Kilo Tomater, mange saa store som en knyttet Haand. Det nye Bassin er nu fyldt med de pragtfuldeste Aakander og Lotusblomster i alle
Farver. I kan tro Corserne gør deres hellige Kors og siger i deres stille
Sind, den Danais han er da ikke rigtig klog, nu har han snart fyldt
Ejendommen med Bassiner og det er kun for at cultivere Blomster og
over alt planter han Caetus og atter Cactus".
I begyndelsen af 1930'erne døde Ellen. Der er ingen breve, der fortæller om, hvornår eller af hvad hun døde, men Peter begravede hen-
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de ved siden af sin mor, så han havde de to grave for øje hver dag.
Det næste brev til familien skrev han sommeren 1933. Der stod ikke
noget om, hvordan han klarede sig, men han var åbenba1t ikke meget
tilfreds med den udvikling, der foregik på Korsika:

"Korsika var før meget rolig, hvad Luksus angam~ nu summer og
brummer det overalt, og de stakkels Mennesker løber hæsblæsende fra
en Fornøjelse til den anden og bedøver sig selv med Atcobol og jasmusik, Automobilerne er blevet en Plage og Cafeliv er det eneste der dur.
. . . . . . .. jeg tager ikke Del i alt dette, passer mine Sage1~ Dyr og Plante1;
og du har Ret, jeg har det godt".
Brevene blev nu sendt til fætteren, Niels Lybæk, men der blev længere og længere imellem. Det næste brev dateret 26. november 1935 var
svar på et, som Niels havde sendt, hvor to unge mennesker fra Helberskov, Jens og Chresten Lybæk havde tænkt sig at tage til Korsika
på motorcykel. Det var Peter ikke helt tilfreds med, så han skrev:

''Angaaende det økonomiske, da vilde det være meget billigere og
bekvemmere med Togene. Fordi de ofte maa overnatte og det er dy11
ikke at tænke eller beregne Slid paa Motoren ....... Saa er der de politiske Forhold. Man maa erinnere, at Bølgerne gaar højt for Øjeblikket.
Man tør i Frankrig ikke tale tysk og ikke saa gerne engelsk, man løber
Fare at blive gennemprygelt, det forstaar man vel næppe der hjemme,
men saadan er det. De maa altid sørge for at Folk straks ved, at de ere
danske".
Det var måske gode råd at sende de to unge mennesker af sted med,
men det var for sent, for da brevet kom til Danmark, var Jens og Chresten allerede på vej.
Der var i mellemtiden sket det, at der var flyttet en dame ind hos Peter,
hun var født i Tyskland, men havde været gift med en englænder, og
nu boede hun så på Korsika sammen med en dansker. Hun hed Laura Campbel!, men Peter fmtalte ikke meget om hende i sine breve
hjem, men hun var kunstner på flere områder, og det er sandsynligt,
at hun er karmnet til Korsika for at male, og de på den måde har truffet hinanden. De giftede sig på et tidspunkt, men der er meget, der
tyder på, at det mest var af praktiske grunde, for de passede hver sit,
men fik alligevel tingene til at fungere.
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Laura Campbell
De to unge mennesker fra Helherskov
var altså på vej sydpå, og den 5. december skrev Jens hjem til familien: '~a, nu er
den første Halvdel af Rejsen jo saa naaet,
det blev jo ikke paa 6-7 Dage som vi
havde regnet med, det varede nøjagtig
en halv Snes". I brevet fortæller han om
sine værtsfolk:

'Jeg lærer ogsaa en Del Tysk her. Peters
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udmærket Engelsk og næsten alle mulige
andre Sprog, endvidere har hun en ualmindelig pragtfuld Stemm-e, spiller paa
næsten alle mulige Instrumenter, og det er korrekt, kan I stole paa, hun
har gaaet paa Musikakademiet i Miinchen i mange Am~ det er i det
hele taget de to prægtigste Mennesker her paa jorden. I kan stole paa,
vi følte os !~femme lige fra første Øjeblik".
En halv snes dage senere skrev Jens igen hjem:

".. .jeg vil bare lige fOl-berede jer paa, at vi vejer da mindst 1 OPd. mere,
naar vi kommer hjem, end da vi tog af sted, vi har en mægtig Appetit,
og der er sandelig ingen her, der holder den nede, vi lever som et Par
Prinser, sover som Engle og sveder som bare Fanden, bare vi saver en
Pind, og vi har netop været ved at gøre Brændet i stand for i Aar, og I
kan stole paa, at Mandeltræ er ti Gange værre end Bævreasp".
De unge mennesker startede hjemturen, selv om Jens gerne ville være
blevet noget længere, så han kunne opleve foråret, men Chresten
længtes hjem, så de måtte af sted. Undervejs blev det jul, og Jens skrev
hjem:

''Det varjo Meningen, at vi vilde overraske jer til jul men det blev jo ikke
til noget, for Vejene er ikke særlig gode, vi kører kun med en ca. 15 km.
i Timen, og vi maa ofte løbe et Stykke for at holde Vannen. . . . . . . Hvis
det bliver Snestorm kommer der Bud ~fter Penge til Toget men det haaber vi jo ikke".
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Da Jens og Chresten kom hjem kort ind i året 1936, skrev Jens til Peter
og fattalte om turen hjem, men det varede til 23. juli, før Peter fik taget
sig sammen til at skrive tilbage til Jens:

''Nu skriver jeg til dig, det er fordi, at jeg mene1~ Du interesserer dig
mest for Barbicaja . ....... jeg var lidt spændt paa at høre hvo1'dan Rejsen var gaaet, jeg vidste jo godt, det var at køre i Slæde om Sommeren .
. . . . . . . jeg har Huset fuldt af Folk. Det skal ilnidle11id ikke afskrække
Dig. Har Du Lyst til at konuner er Du altid velkommen. Laurakonen er
på Rejse med Malm'kassen, det er Fordelen af at have med Kunstnere
at gøre".
Det var det sidste brev, der er bevaret fra Korsika, så resten af historien kommer til at afhænge af andre kilder.
Under krigen var det meget sparsomt med korrespondancen, dels
havde Peter sikkett stadig besvær med at få skrevet, og dels var det
begrænset, hvad man kunne skrive, idet alle breve både fra og til
udlandet blev censureret af den tyske besættelsesmagt.
Peter fortalte på et tidspunkt om de vanskeligheder, der var affødt
af, at han havde et tysk efternavn og yderligere var gift med en tysk
dame. Det resulterede på et tidspunkt i, at nogle korsere havde
anbragt en krudtladning i et stykke brænde, og da det blev lagt i komfuret, eksploderede det, så komfuret blev fuldstændig ødelagt. Det
afskrækkede åbenbart ikke parret, for de blev mod slutningen af krigen fotograferet, og Peter skrev bag på billedet:

"Laura, selv
& tyske
Krigsfanger.
Korserne
gjorde deres
bedste for at
forsulte Fangerne.jeg
bragte dem
alle mine
Appelsiner
etct. Det var
uhyggelige
Tider".
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Den fætter, der havde stået for brevforbindelsen, var død i 1937, og
hans enke Karen Lybæk havde avettaget den opgave. Det var meget
sparsomt, hvad der kom af livstegn fra Korsika, men fra tid til anden
var der forbindelse.
I 1948 fik den yngste søn af Niels og Karen, Peter Lybæk, den ide,
at han ville en tur ned at se til sin navnebroder, og efter lidt skriveri
blev det så aftalt, og rejsen startede lige efter nytår i 1949.
Peter har skrevet om sin tur derned, men i denne forbindelse er det,
der interesserer, hans beskrivelse af Peter og Laura og forholdene dernede.
Rejsen foregik med tog fra Randers til Marseille og med fly fra Marseille til Ajaccio, og der kan vi statte på hans beskrivelse:

''Peter mødte mig ved lufthavnskontoret, da jeg ankom med bussen fra
lufthavnen. Varmen slog mig i møde allerede ved landingen og blev
kraftigere inde i byen. Peter havde sin cykel med, kufferten blev læsset
og spadsereturen til Barbicaja begyndte. Selv om Peter tog hovedparten
af slæbet med kufferten på cyklen, blev det for mig en meget varm tur.
jeg svedte i mit vinte11øj, så vandet drev ned ad 1yggen på mig, mens
vi vandrede gennem mørket, der føltes helt fløjlsagtig t og fuldt af duftene fra blomsterne langs vejen.
Ved ankomsten til slottet,
som Peter kaldte sit hus,
blev vi modtaget af Laura,
en lille grå dame med venlige øjne og et stort smil.
Efter en varm dag var jeg
efterhånden i stort underskud af væske. Stor var derfo1' min glæde, da jeg fik
øje på en vandhane over
vandbassinet foran huset,
og lige så stor var min skuffelse, da Peter med et brøl
afbrød min hurtige bevæge~e hen imod hanen
om endelig ikke at drikke
Huset
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vandet herfra. I min dybe fo1'tvivlelse fik jeg de1på besked om at spise
appelsiner og mandariner i stedet for. Det gjorde jeg så, og det i et
anifang så min mave reagerede voldsomt, og jeg spyede de næste dage
en ækel gul substans fra mig på det primitive lokum, som bestod af en
pind på tværs over et hul i j01'den. Appelsinerne viste sig i øvrigt at være
en glimrende erstatning for vand. Vi fik så en mellemmad og talte om
familien derhjemme, indtil jeg var ved at falde i søvn. Så viste Peter mig
mit værelse på første sal vendende mod øst ud til et st011 træ med masser af store hvide duftende tmmpetformede blomster, ca. 1O cm i højden og ca. det samme i diamete1'. Det var dejligt at komme i en fin ren
seng efter 2 1/2 døgn uden at få tøjet af og uden ordentlig hvile.
Efter morgenmaden næste dag skulle hus og omgivelser tages i øjesyn.
Huset var virkelig et slot i forhold til de omliggende. En stor grundmuret bygning i 2 etager og med en lavere tilbygning mod vest, som
anvendtes til udlejning. Placeringen var umiddelbart op ad landevejen med en høj mur imellem. Indgangen var mod nord i form af en
dør ind til køkkenet. Det vm~ så vidt jeg huske1~ den eneste indgang.
Køkkenet var et ret langt rum, som strakte sig ind i huset. Til højre var
der vist en bænk og til venstre et langt køkkenbord. Ved den inde1'ste
ende af dette var der et hul ind i skorstenen, hvor der var anbragt en
trefod.
Fra køkkenet kom man ind i en mellemgang med to dø1'e, en ind til stuen og en ind til et mindre rum ved siden af køkkenet, hv01' der var hylder fyldt med konserves. Sulten under krigen og årene efter havde
åbenbmt sat så stor en skræk i de to ældre mennesker, at de havde
hamst1'et alt, hvad der kunne holde sig. Det skulle ikke undre mig, om
også nogle af de tilsendte varer ji-a min mor var opmagasineret her.
Stuen var stor og rummede et stort spisebord med almindelige stole og
et par skabe. Lige inden for døren til venstre havde der stået et komfur.
Der var stadig lidt rester af det samt en stor plamage på loftet oven over.
Under krigen havde emsige korsikanere puttet krudt i hans brænde,
hvilket havde medfø11, at konifuret var sprunget i luften, og en g1yde
med mad havde ramt loftet og forårsaget plamagen. Fra stuen gik en
dør ind til soveværelset, der var møbleret med et skab og to senge. Gulvet var fyldt med flasker og krukker indeholdende saft og marmelade
fra kaktusfrugter. De fyldte så meget, at der kun var en smal sti hen til
skabet og til de to senge.
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Peter foran de figenkaktus, der leverede frugten til hans marmelade
og kaktusvin
På l. -salen var der lige oven fo1' trappen en øst-vest-vendt gang med
døre ind til væ1'elserne. I østenden til venstre sov jeg, og til højre havde
Laura sit værelse, hvor hun opholdt sig diskret meget af dagen. Hvad
der var hag de andre to døre, ved jeg ikke.
Ved siden af huset var der, så vidt jeg husker, et primitivt hønsehus og
dernæst latrinen. Til begge sider af et vandreservoir, der fik till.øh fra et
andet, større vandreservoir højere oppe på grunden, gik en sti opad.
Stien til venstre gik forbi kompostpladsen med en kasse for haveaffald
og et par bliktønder for køkkenaffald, som dog mest bestod af appelsinskræller. Peter viste mig her til skræk og advarsel, at der under affaldet
vrimlede med små skorpioner, som jeg selvfølgelig skulle passe på ikke
at komme i nærkontakt med. Højere oppe stod et par store mimosetræer
i fuldt flor, og til højre var højen med Peters mors og Ellens grave. Disse var dog ikke specielt markerede, kun stod der her en palmeagtig
vækst og rakte op. Den blev ved specielle lejligheder anvendt som flagstang. Herefter højede stien til højre hen forbi det øvre vandbassin, for
øvrigt det som Helge i sin tid var med til at etablere. Herefter stødte stien til den anden sti, som fra højre side af det nederste vandbassin gik
op gennem appelsinlunden. Stien gik herefter op ad bjerget, så langt
grunden rakte, måske til toppen.
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Peter og Laura var, bedømJ ud fra mine fattige evne1; intelligente og
begavede mennesker. Laura sikkert på basis afsine studier og sin kunst.
Det var således hende, der forestod kor-respondancen med bl. a. myndighederne. Peter på et mere praktisk og selvlært plan. Laura opholdt
sig mest på sit værelse på husets 1. sal, når hun ikke syslede med huslige pligter som rengøring og vask, hvor det tilsyneladende drejede sig
om at spare mest muligt på både vand og sæbe. I stedet for at bruge
vaskebræt bankede hun tøjet godt igennem med et bræt. Hvad hun
foretog sig på sit værelse, blev jeg ikke indviet i, måske malede hun.
Pete1· var på trods af sin alde1· på omkring 70 år meget fysisk aktiv i sin
have. Det kostede vi1·kelig kræfter og udholdenhed at bearbejde den
hårde og stive jord. Det var næsten kun muligt med hakke. Hans produkter var appelsiner, mandariner, citroner, kaktusfrugter, grøntsager
og blomster. En dag hjalp jeg ham med at få hans båd op fra stranden
til en plads ved vejen op til naboen. Der var virkelig kræfter i hans
magre, senede krop. Det var også ham, der stod for den daglige kontakt til omgivelserne. En dag om ugen lastede han cyklen med diverse
frugter og blomster og begav sig af sted til Ajaccio, hvor han afsatte produkterne til sine bekendte. For pengene gjorde han sine indkøb af
brød, kød og forskellige kolonialvarer. Også madlavningen, som foregik på trefoden i skorstenen, stod Peter for. Hans sovs var upåklagelig.
Hans morgenmad var derimod ikke noget at skrive hjem om. Den
bestod af majsgrød med kaktusmarmelade, som Peter selv havde produceret i talrige variationer, som han med stolthed demonstrerede. For
mig var det et skidt, men jeg lagde naturligvis gode miner til slet spil og
roste efter bedste evne.
I slutningen af januar kaldte pligterne der hjemme, og jeg måtte pakke sammen til hjemrejsen. Peter sørgede fo1; at kufferten blev fyldt op
med appelsiner og en kæmpebuket Mimoser. Kufferten blev godt tung
igen, men dog ikke som på henrejsen. Den blev igen læsset på Peters
cykel, og med en forsvarlig madpakke i lommen og lidt småpenge, som
Laura insisterede på, at jeg skulle have med, startede vi så mod Air
France-kontoret, hvor Peter efterlod mig til min videre skæbne".
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Efter krigen var der mange rejseskribenter, der drog ud i verden for at
kunne fattælle om alle de spændende steder, som ikke havde været
tilgængelige i adskillige år, og for mange var der heller ikke økonomiske muligheder for en rejse til fremmede lande.
Korsika var så tilpas langt væk og så tilpas anderledes, at det var et
besøg værd. Hakon Mielche besøgte øen og Peter og skrev om det i
"Familie-Journalen". Dag Lenard var ligeledes på besøg, og han skrev
om det i "Alt for Damerne". Han beskrev øen og dens historie, hvor
Napoleon er en væsentlig person, idet han er født på Korsika, og det
får turisten ikke lov til at glemme. Han havde hørt, at der skulle være
en dansk landmand på øen, som havde fremelsket en fantastisk have,
så han havde skaffet sig underretning om, hvordan han kunne finde
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halvfjerds, synes utroligt, og endnu mere utroligt er det, at han helt
alene passer den vældige have. Klokken fire om morgenen begynder
hans dag, så skal planterne vandes. Den stenede, tørre jord er svær at
bearbejde, den kræver gode kræfter og en ukuelig energi. "Det sidste
har korsikanerne ikke meget af," siger Peter Lubech. "Det er derfor,
øen altid vil vedblive at være fattig"."

Billede
fraDag
Lenards
artikel
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I sin attikel fmtæller Dag Lenard, at han på gaden i Ajaccio mødte fire
danske sygeplejersker i uniform. Det var noget af en tilsnigelse, for de
omtalte sygeplejersker forlod aldrig den klinik, de var ansat på, i uniform. Den ene af dem er barnebarn af Hans Lybæk, der var Peter
Lybæks fætter og eneste jævnaldrende slægtning, der var tilbage i
Danmark.
Birgit Huus Sørensen ville efter at være uddannet i Århus gerne ud og
se sig om i verden, og via et vikarbureau i Paris kom hun i oktober
1951 til Korsika, hvor hun naturligvis satte sig i forbindelse med Peter,
der for øvrigt var kendt af sygeplejerskerne på Dr. Comitis klinik i forvejen, for det var kun danske sygeplejersker, der arbejdede der, og der
var ikke mange andre danske kontakter på øen. Birgit skrev senere
om sin tid på Korsika og sine besøg hos Peter, og som for alle andre
besøgende kom hendes beskrivelse mest til at handle om haven.
De danske sygeplejersker tog ofte ud til Peter og Laura "for at få en
sludder, et par grene af hans vidunderlige mimose, der havde blomster så store som små påskekyllinger, en pose appelsiner eller hvad
det nu kunne være", men som de skrev:

"vi kom vi til at kende ham og var ikke konunet til det, om vi så havde
været derude hver dag i en årrække".

'P n gang har Peter sagt noget personligt tilntig. Der havde været en del
snak frem og tilbage om, hvomår vi skulle rejse, og den dag, hvor det
vaJ' blevet endelig bestemt, skulle jeg ind til byen et par ærinder. jeg
mødte Peter på den over hele byen kendte cykel med vidjekurven. Han
havde været inde med blomster og grøntsager til et par familie?~ som
han gjorde hver uge. Nu var der blot et kilo sukker i kw-ven, og ban
standsede sin "maskine" udfor mig. "Vi skal rejse den 1., PeteJ-". Han
slap styret som for at lægge en hånd på min skulde~~ men tog sig i det,
den slags var ham alligevel så frygtelig jjemt: "Det er godt, I skal rejse,
piger. COJ-sica er ikke nogetfor je1~ og endnu mindre corsicanerne. Tag
af sted, mens I kan".
"Så var han væk, sagde ikke engang farvel. Syntes han, han havde sagt
for meget? I alle tilfælde er det den eneste gang, han har sagt J'ent ud
det, vi for længst mente at have gættet os til. Han hadede corsicanerne, men han elskede deres ø, fOJ-di klimaet passede så godt til hans
plante1~ hans elskede planter".
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Sygeplejersker på besøg,
det er Birgit længst til
højre

Laura så de ikke så meget
til. Hun passede sine
gøremål, men efterhånden som de var kommet
nogle gange, lykkedes
det at komme i forbindelse med hende, og en
gang faldt talen på en
hængt op på væggen:
'1eg beundrede navnlig
en i en ganske svag lysende gråblå tone. '1a, men den var også svær
at lave", det kom undskyldende. Sagen var i al enkelthed den, at den
kun blomstrede en eneste nat, så hun var stået op lige så såre det
første dagsskær tillod hende at se, og hun måtte så skynde sig at forevige skønheden, inden den visnede ved gty".
Da holdet af danske sygeplejersker skulle rejse fra Korsika, var de
inviteret ud til Peter og Laura til frokost: "Skade, at jeg ikke har skrevet den menu op et eller andet sted, for bottset fra en lille bid kød og
en gevaldig kop kaffe var det alt sammen fra haven, selv kaktusvinen.
De var åbenbart begge to opsat på at gøre det alt sammen så godt for
os som vel muligt den dag, og da kaffen var brygget, trak Peter grammofonen frem og lagde en plade på: "Nu er det for sent at græde". Da
vi noget efter, rødøjede, forlod Laura og Peter, stod de udenfor havemuren og vinkede og råbte fatvel. Farvel. Ingen tænkte på at råbe på
gensyn"!
I 1956 kom der meddelelse gennem udenrigsministeriet om, at Laura
og Peter var fundet døde i huset i Barbicaja, og politiet havde afgjort
sagen med at erklære, at Peter først havde skudt Laura og derefter sig
selv.
På den tid var huset kommet til at ligge midt i et område med stor
byggeaktivitet, og grundene blev opkøbt at spekulanter, der gerne ville bygge huse med direkte udsigt til Middelhavet. Peter var mange
gange blevet spurgt, om han ikke ville sælge, men hans svar var altid
det samme: "le danais sælger ikke."
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Hvad der har fået politiet til at genoptage sagen vides ikke, men i Berlingske Tidende stod der en attikel om det:
"Bag meddelelsen om, at to danske, Peter Ll.ibeck og hans hustru,
er fundet døde i deres villa i Ajaccio-bugten på Corsica, synes der at
skjule sig en kriminalgaade, som det corsicanske politi nu prøver at
løse.
Den selvmords-teori, som i første omgang blev fremsat af politiet,
støttede man blandt andet paa den kendsgerning, at der tilsyneladende ikke var blevet fjernet hverken penge eller værdigenstande fra
ægteparrets hjem, og at man under liget af Peter Llibeck fandt en gammel dansk militærrevolver. Men der er forskellige omstændigheder,
som man ikke kan faa til at passe sammen med selvmords-teorien,
blandt andet den kendsgerning, at ligene var forslaaede.
Fra Corsica oplyses det i dag, at paa det ene af ligene var kraniet
beskadiget, paa det andet var ansigtet stærkt forslaaet. Paa køkkengulvet, hvor ligene blev fundet, laa der en tom snapseflaske" .
Attiklen fortsætter med en mængde oplysninger om Peter og hans
liv på Korsika, men langt det meste har ingen bund i virkeligheden,
som at han i sin ungdom var danske flaadeofficer.
Birgit havde i sin tid på Korsika truffet en ung franskmand, og de
blev gift i efteråret 1956, hvorefter hun flyttede til Saint-Cloud, en forstad til Paris. Hendes mand, Jean-Jacques Lecorvaisier, var rejsende og
havde hele Frankrig som sit arbejdsområde.
Omkring juletid 1956 kom der bud til de unge mennesker i Frankrig fra Hans Lybæk om, at det fra Ajaccio blev meddelt, at der næppe
ville blive penge nok til at betale sagføreren for opgørelsen af boet,
for huset var jo ingenting værd. Det fattede Birgit ingenting af, så da
Jean kom hjem sidst på ugen, fortalte hun det til ham, og han var om
muligt endnu mere overrasket, og han mente, det ville være en god
ide at se lidt nærmere på det, når han næste gang kom til Korsika. De
bad Hans Lybæk om at sende en fuldmagt, så det var muligt med et
dokument at godtgøre retten til at forhandle enkeltheder i atvesagen.
Sagen trak i langdrag, for der var mange springende punkter i den.
Peter var tiltalt for mordet på sin kone, og det komplicerede det hele.
Man var dog nået så langt, at man var ved at forberede salget af ejendommen, og der var en lang liste med interesserede købere. Undersøgelsesdorruneren var blandt de mulige købere, og han fik på kott
tid aftalt et tiltalefrafald, så der kunne komme realiteter bag salget.
Dette tiltalefrafald skulle underskrives af Statsfuldmægtigen, og selv
om det normalt i det franske retsvæsen ville tage meget lang tid, så
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lykkedes det meget hurtigt. Det var nødvendigt at have en lokal sagfører til at ordne de juridiske spidsfindigheder, og den første, som]ean
henvendte sig til, måtte først sætte sig ind i sagens enkeltheder, for
han påstod, at han intet kendte til Peter og hans ejendom, hvilket kan
forekomme besynderligt, da Peter var kommet i hans hus hver uge i
årevis med grøntsager og blomster. Denne sagfører tog meget lang tid
til at behandle sagen, så i lange tider skete der ingenting, og til sidst
mistede Jean tålmodigheden og tog en anden sagfører i stedet.
Efterhånden var det blevet 1960, og sagen var endnu ikke afsluttet,
så det unge par i Paris besluttede sig til at tage til Korsika igen for at
sætte lidt fart i tingene. De blev afhentet i lufthavnen af sagføreren, og
han begyndte at sige, at det nok ville tage en mm tid, for man var nu
i n12._j In3ned, og det ~,rar meget varmt, men han fik at ·vide, at der var
48 timer at tage af, og så kom der endelig skred i det.
Da de nu kom ind i sagen, viste det sig, at Peter kun havde købt
den smule jord, som huset lå på. Resten af gmnden havde han "købt"
af en korsikaner mod at betale hans gæld, så han kunne rejse til Venezuela. Nu var problemet så at finde en person, der kunne bevidne, at
Peter havde dyrket jorden i mere end 25 år, og det viste sig at være
meget besværligt. Med hjælp at en betjent på politistationen lykkedes
det at finde frem til en betjent, som nok kunne være dem behjælpelige, men han var gået på pension og boede i en lille landsby oppe i
bjergene.
Den engelske konsul tilbød at køre dem derop, og de drog af sted
i konsulens bil op ad smalle, stejle bjergveje, der kun kunne forceres
i 2. gear. Da de nærmede sig landsbyen, blev de standset ved en politispærring, og en af betjentene spurgte, om det var M. Lecorvaisier og
konsulen, og det måtte de jo vedgå. De fik så at vide, at de godt kunne vende om og køre tilbage igen, for den person, de skulle tale med,
var ikke hjemme.
Sådan hændte det den ene gang efter den anden, at de løb hovedet mod en mur, men alligevel skred sagen fremad, for det viste sig,
at hver gang de havde brug for at tale med en øvrighedsperson, så
stod han på listen over interesserede købere, og det gjorde tingene lettere. Birgit fortæller om turen derned:

''Jlllens Jean og konsulen kæmpede deres kamp, var jeg ude i huset for
at se, om der var nogle ting, der kunne glæde Bedstemor og Bedstefar.
Aldrig harjeg set noget lignende, lovens segl varfor længst taget af og
I skulle have set - det er ubeskriveligt - ikke en ting var hel, selv
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Huset i Barbicaja, fotograferet i 1920'erne. Dette er et af de gamle
gulnede billeder, der lå spredt ud over gulvet, efter at Peter og Laura
var blevet dræbt
madrasserne var åbnet, det flød med smukke tegninger, men de var
flået i to, fandt dog et par stykke1; der var hele, dem tog jeg med til Danmark. Huset var ikke helt tomt, der var en skorpion, og da jeg ikke blyder mig om dem, tog jeg ind til byen og købte et par gevaldige arbejdshandsker.
Endnu en ting ville jeg gerne have gjort klar. Peter havde engang vist
mig, hvor han havde begravet sin mor og sin første kone- oppe i makien. Nede ji-a haven så det nemt nok ud at finde, men da jeg først var
deroppe, så det en del anderledes ud, det hele var uigennemtrængeligt,
og jeg anede ikke, hvor jeg var i forhold til det sted, jeg mente at kunne kende, set nedefra.
Bedre blev det heller ikke af, at naboen fulgte hve11 af mine skridt
med et gevær under armen.
Peter havde naturligvis ikke sagt til nogen som helst, at de var døde,
det kom jo ikke korsikanerne ved, det var jo hans kone og hans mm" .

Det lykkedes at finde det sted på kirkegården, hvor Peter og Laura var
begravet, en lille plet med græs og ukrudt. Der var ingen sten og intet
mausoleum, så det var helt i tråd med den måde, de havde levet livet
på.
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Birgit og Jean drøftede, om de skulle sætte en sten på graven, men
efter moden overvejelse blev de enige om, at det ikke ville tjene noget
formål, for hvem ville nogensinde komme og se den.
Langt om længe kom den dag, hvor salget kunne finde sted. Der
var to købere til sidst, det blev en hr. Orsini, der købte huset, og det
viste sig at være en god køber.
Birgit og hendes mand besøgte øen i 1986, og da lå huset der endnu og han boede stadig i det, og huset var meget velholdt. Deres datter, Anne-Birgitte, var på Korsika i 2003, og da var grunden ved at blive udstykket, og det så ud til, at der skulle bygges 4-5 huse op ad
skråningen.
Sådan e11der historien o1n Peter Lilbech. Korsika kaldes Ile de Beaute

-skønhedens ø- og han fandt det sted, som han syntes var det smukkeste i verden og som havde et klima, der passede til hans svage helbred. Han brugte sit liv på at plante en have, helt efter sit eget hoved.
Han levede i pagt med naturen og øen, men når ordet korsikaner i
overskriften er i gåseøjne, så er det med velberåd hu, for nok levede
han det meste af sit voksenliv på øen, men korsikaner blev han aldrig.
Hans Huus Sø1'ensen
Fhv. lærer, Svenstrup
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Fra den gamle til den nye
fattiggård i Aalborg
Af Erik Laursen
Indledning
''Da jeg saa Fattiggaarden, forbavsede den mig; thi noget saa rædsomt
har jeg aldrig set eller tænkt kunde eksistere. Den maa flyttes ... 111
Således udtalte den nyudnævnte borgmester Bornemann sig på sit
første møde i Aalborg byråd den 9. november 1897. En af Bornemanns
første embedshandlinger var besigtigelse af byens fattiggård, og han
havde, som det fremgår af citatet, en afklaret holdning til fattiggården.
Bornemanns udtalelser blev refereret i de lokale aviser, og bidrog til
diskussionen om forholdene på Aalborg Fattiggård og dens fremtid.
Ovennævnte eksempel er blot et
af mange på den offentlige
diskussion om Aalborg Fattiggård. Diskussionen foregik både i
byrådet og i de lokale aviser i
perioden 1891-1912. Det er bemærkelsesværdigt, idet fattiggårde ikke var et emne som offentligheden ellers beskæftigede sig
med i større stil. Men denne
interesse muliggør en undersøgelse af henholdsvis forholde-

]. G. F Bornemann. Borgmester
i Aalborg 1897-1919. I dette
embede lagde han ud med en
sønderlemmende kritik afforholdene på byens fattiggård. Efterfølgende havde Bornemann dog
en lidet glorværdig rolle, da han
gang på gang modarbejdede en
ny fattiggård.
Foto: Aalborg Stadsarkiv
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ne på Aalborg Fattiggård og lokalpolitikernes holdning til fattiggården. Disse forhold er problematiske at undersøge, hvis de alene skal
baseres på arkivmateriale fra fattigvæsenet
Årsagen til den offentlige diskussion om Aalborg Fattiggård i perioden 1891-1912 er først og fremmest vedtagelsen af en ny fattiglov i
1891, denne lov skærpede kravene til fattiggårdene. Diskussionen
ophø1te først i 1912, hvor fattiggården i Skolegade blev nedrevet og
erstattet af den nye fattiggård, Set. ]ørgensgård, i Hasserisgade - bygningerne fungerer i dag som kulturhus under navnet Huset.
Fattigloven af 1891
Der var flere årsager til, at en ny fattiglov blev vedtaget i 1891 - en af
clem var ~t ønske om 8.t forenkle den meget komplicerede lovgivning
vedrørende det offentlige fattigvæsen. Den gældende lovgivning var
baseret på fattigloven af 1803 og en lang række efterfølgende lovændringer, reglementer og forordninger. En anden årsag til vedtagelsen
af den nye fattiglov var et ønske både blandt lovgiverne og i offentligheden om bedre vilkår for de værdigt trængende. I den hidtidige
lovgivning var alle fattige skåret over en kam, men nu ønskede man
at opdele de fattige i to grupper. Den ene gruppe bestod af de værdigt trængende, bl.a. gamle og syge, mens den anden gruppe bestod
af uværdigt trængende, fx folk der drak eller var dovne.
Den nye fattiglov af 1891 medfø1te ikke grundlæggende ændringer
af lovgivningsgrundlaget for den offentlige forsørgelse af de fattige. I
stedet blev der foretaget justeringer af den gældende lovgivning, bl.a.
blev kravene til fattiggårdene skærpet, og disse krav kan opdeles i fire
punkter:
l) Ægtefolk, der blev indlagt på fattiggårde, måtte som hovedregel

ikke adskilles, medmindre der var tale om en kortere periode.
2) Børn, der ikke blev forsørget sammen med forældrene, skulle
enten anbringes i pleje hos plejeforældre eller på plejeanstalter.
3) De værdigt trængende gamle og syge samt børn måtte ikke
anbringes på fattiggårde sammen med uværdigt trængende,
medmindre der skete en total adskillelse af de to grupper.
4) Personer, der var idømt strafarbejde pga. tiggeri, løsgængeri eller
andet, skulle anbringes på separate tvangsarbejdsanstalter, disse
skulle oprettes inden 5 år efter lovens vedtagelse.
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Ovennævnte stramninger gjorde fattigg<\rclsforsørgelsen problematisk,
idet det hidtil hawie \'æret normal praksis, at børn, syge. gamle og
drukkenbolte leveeJe side om side på fattiggardene uden nogen form
for adskillelse, bortset fra at kønnene bleY holdt adskilt om natten.
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Aalborg Fattiggård anno 1891
Fattiggården i Aalborg havde ligget i Skolegade siden 1709, den havde gennemgået mange forandringer frem till891, både hvad angår de
fysiske rammer og dens funktioner. I 1891 havde fattiggården følgende funktioner: yde ophold til de fattige, sygehus for især fattige, husvildeafdeling, stadslægens visitation af byens prostituerede, tvangsarbejdsanstalt og administrationscenter for fattigvæsenet i Aalborg.
Fattiggårdens fysiske rammer fremgår af korttegningen fra 1893-94.
Her ses det, at fattiggården bestod af fire sammenbyggede fløje, som
lå ud til tre gader: Skolegade, Bleggårdsgade og Skottergård. Syd for
fattiggården lå dens store have.
F::migg;1rdens hovedbygning, der vendte ud mod Skolegade, bestod ::tf
to sammenbyggede bygninger i to etager. Bygningen mod vest var
opført i 1850/51, hvor fem små fattighuse på grunden blev nedrevet.
Bygningen mod øst var af ældre dato, det var oprindelig en bindingsværksbygning, men den blev ombygget i 1870. Hovedbygningen var
opholdssted for de fleste af fattiggårdens beboere. I stueetagen var
kvindeafdelingen placeret sammen med fattiginspektørens og fattigudvalgets kontorer. På l. etage lå mandeafdelingen og fattiginspek-

Aalborg Fattiggård set fra nord kort tid inden nedrivningen i 1912.
Det fremgår klart, at hovedbygningen består af to sammenbyggede
bygninger. Yderst til venstre anes husvildeafdelingen ned langs Skottergård. Fattiglemmerne kunne kun forlade fattiggården via p011en
på billedet, men det krævede tilladelse fra fattiginspektøren.
Foto: Aalborg Stadsarkiv
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tørens privatbolig. Endelig var der på hovedbygningens loft værelser
for mandlige fattiglemmer.
Fattiggårdens vestlige sidebygning i to etager ud mod Bleggårdsgade havde også flere funktioner. I stueetagen var fattiggårdens køkken og privatboligen for fattiggårdens arbejdsmester placeret. På l.
etage lå fattiggårdens sygehus.
I fattiggårdens østlige sidebygning ud mod Skottergård havde husvildeafdelingen til huse. Den var dog allerede i 1891 i så dårlig stand,
at den ikke længere blev benyttet.
Mod syd lå fattiggårdens vestlige og østlige bagbygning. Hvad den
vestlige bagbygning blev benyttet til i 1891 er uklart, men den østlige
husede arbejdsanstalten med dens værksteder.
På fattiggården var der tillige et visitationslokale, en bedesal samt et
kapel for de døde fattiglemmer og patienter fra fattiggårdens sygehus,
kapellet blev desuden brugt til druknede og selvmordere i Aalborg.
Det er ikke muligt at fastslå, hvor disse lokaler har været placeret på
fattiggården.
Der hersker ingen tvivl om, at fattiggårdens bygninger ikke var i
særlig god stand i 1891. Allerede inden vedtagelsen af den nye fattiglov samme år havde fattigudvalget taget skridt til at få forbedret forholdene. Der var nemlig udarbejdet en plan for renovering og ombygning af fattiggården til den nette sum af 60.000 kr. Fattiggårdens
dårlige bygninger samt kravene i fattigloven af 1891, som fattiggården
ikke kunne honorere, lagde pres på de lokale myndigheder i Aalborg
for at få forbedret vilkårene for byens fattiglemmer.

Boligforholdene på Aalborg Fattiggård
Aalborg Fattiggård havde kapacitet til ca. 100 fattiglemmer. Denne
kapacitet blev rimelig godt udnyttet, idet den gennemsnitlige belægning i starten af 1890'erne var omkring 85 og i fattiggårdens sidste
leveår omkring 70. Der er tale om gennemsnitlige belægninger på årsbasis, men især om vinteren har tallene været væsentligt højere. Det
skyldes en kombination af vinterarbejdsløshed og at kulden tvang
subsistensløse og farende svende ind på fattiggården.
Fattiglerrunerne havde ikke ret til at forlade fattiggården uden tilladelse fra fattiginspektøren, hvilket betød, at fattiglemmerne normalt
tilbragte døgnets 24 timer indenfor fattiggårdens mure. Fattiglerrunernes daglige liv foregik primært på opholdsstuerne, fordi der ikke eksisterede andre opholdssteder, fx i form af fællesrum eller spisesal. Fattiglemmerne havde selvfølgelig mulighed for at tilbringe en del af
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Aalborg Fattiggå7"d set ji-a syd ca. 1905. Til venstre langs med Bleggårdsgade ligger den vestlige sidebygning med bl.a. sygehuset. I den
lave bagbygning i midten oprettedes i 1904 en børneafdeling. Den
høje bagbygning til højre var den gamle arbejdsanstalt med fattiggårdens værksteder.
Foto: Aalborg Stadsarkiv

deres tid med at arbejde på værksteder, men mange af fattiglemmerne var for gamle og svagelige til at arbejde.
Når fattiglemmerne tilbragte så meget tid på stuerne, er det yderst
interessant at få indblik i forholdene der. Mændene havde på hovedbygningens l. etage 5 stuer med hver 9 sengepladser. Ved en opmåling af en af disse opholdsstuer blev følgende mål oplyst: 8 fod (2,4
m) høj, 14 fod (4,3 m) bred og 32 fod (9,7 m) lang. Arealet af en stue
beboet af 9 mænd var således knap 42 m2 , dvs. mindre end 5 m2 pr.
fattiglem. Det er ikke meget, når der skulle stå 9 senge i rummet med
små træborde imellem, hvor fattiglemmerne indtog deres måltider.
Derudover var der kakkelovne på stuerne, og i mindst en af stuerne
var der også placeret et kloset for de mest svagelige. 2 Kvindernes
opholdsstuer var mindre med plads til 3-8 fattiglemmer, mere detaljerede oplysninger herom er ikke fundet. Fattiginspektøren skrev i sin
beretning i 1902, at fødende kvinder på fattiggården var nødt til at
føde på de almindelige stuer med stuens øvrige beboere som tilskuere, da der ikke fandtes et særskilt lokale for fødende . På hovedbygningens loft fandtes der tillige værelser for mandlige fattiglemmer. Disse værelser var efter et fattigudvalgsmedlems udsagn de dårligste, og
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de blev derfor kun benyttet, når mændenes stuer på l. etage var optaget.3 Det kan meget vel tænkes, at disse værelser var temmelig kolde
og utætte, og så blev de endda oftest taget i brug om vinteren, hvor
belægningen på fattiggården var størst.
Et stort problem i forhold til fattiglemmernes stuer var en meget
dårlig indretning af fattiggårdens hovedbygning. Stuerne gik nemlig
ikke helt igennem bygningen, da der var korridorer på tværs i bygningens sydside. Stuerne havde således kun nordvendte vinduer (ud
mod Skolegade), hvilket naturligvis gjorde stuerne meget mørke. De
tværgående korridorer medførte desuden, at det var svært at få foretaget en ordentlig udluftning på stuerne. Et forhold der tillige var vanskeliggjort af, at mange gamle og svagelige fattiglemmer ikke tålte
åbne vinduer, og der var intet andet opholdssted for dem under en
udluftning. Den ringe mulighed for udluftning sammenholdt med de
mange fattiglemmer på hver stue og den lave loftshøjde har betydet,
at der var en meget dårlig luft på stuerne. Det var også et punkt, som
blev fremhævet af folk med kendskab til fattiggården, fx en journalist
fra Aalborg Amtsticlencle:

"Og Værelsernel Kun i de værste Baggaardshuler i Københavns sletteste Arbejderkvm1erer har jeg truffet en lige saa gammel, indestængt,
beklumret Luft som i den1 (. ..) denne gennemtrængende Stank, som
sad mig i Næsen, længe efter at jeg bavde forladt Fattiggaarden ". 4
De fysiske rarruner på fattiggården kan altså karakteriseres som meget
dårlige, men det var ikke det eneste kritisable forhold. Det viser sig
nemlig, at fattiggården havde endog store problemer med at opfylde
de skærpede krav i den nye fattiglov af 1891.

Aalborg Fattiggård og fattigloven af 1891
Et af kravene i den nye fattiglov var, at de værdigt og de uværdigt
trængende skulle adskilles på landets fattiggårde. En sådan adskillelse
var pga. indretningen ikke mulig på Aalborg Fattiggård. Det ville have
krævet en bekostelig amforanelring af fattiggården, hvilket der ikke
var politisk opbakning til i byrådet.
Når det ikke var muligt at adskille de værdigt trængende fra de
uværdigt trængende, så ville en naturlig løsning have været, at kun en
af grupperne var på fattiggården. Problemet heri var, at fattigvæsenet
dermed skulle finde plads til den anclen gruppe et andet sted, hvilket
ikke var realistisk.
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Fattigvæsenet fik imidlertid skabt bedre forhold for de værdigt trængende på Aalborg Fattiggård ved, at en del af de uværdigt trængende
blev overført til andre steder. Det gjaldt først og fremmest de personer, der var indlagt på fattiggårdens tvangsarbejdsanstalt ved dom for
fx betleri. Denne afdeling blev nedlagt i 1893 og tvangsarbejderfangerne blev sendt til Randers Tvangsarbejdsanstalt indtil 1897, hvor Aalborg, Hjørring og Thisted amter sammen opførte en tvangsarbejdsanstalt i Aalborg beliggende ved Hobrovej. På denne tvangsarbejdsanstalt blev der tillige oprettet en forsørgelsesafdeling, hvortil det var
muligt for fattigvæsenet i Aalborg at overføre uværdigt trængende fra
Aalborg Fattiggård.
Hvis alle de uværdigt trængende på Aalborg Fattiggård var blevet
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kravet om adskillelse af værdigt og uværdigt trængende. Det var dog
ikke tilfældet, da var grænser for, hvor mange og hvilke personer
tvangsarbejdsanstalten kunne modtage.
Ifølge fattigloven måtte ægtefæller ikke adskilles, medmindre de selv
ønskede det. Fattigvæsenet havde dog mulighed for at adskille ægtefæller, hvis der var tale om en kortere periode. Aalborg Fattiggård havde ingen værelser for ægtefæller, og derfor blev par konsekvent
adskilt og placeret i henholdsvis kvinde- og mandeafdelingen. Fattigvæsenet i Aalborg var udmærket klar over, at adskillelsen af ægtefæller var et problem, hvilket medførte, at der i det fremlagte projekt til
en ny fattiggård i 1898 var 6 værelser til ægtefolk." Dette projekt blev
aldrig gennernføtt, og derfor blev ægtefolk adskilt indtil fattiggårdens
nedrivning, selvom det var i direkte modstrid med fattigloven. Et
eksempel på et indlagt ægtepar var Ane og Jens Bratbjerg Jensen, der
fejrede deres guldbryllup på fattiggården i 1906.6
Børn skulle, ifølge fattigloven af 1891, have bedre vilkår. Tidligere
havde fattigvæsenet haft mulighed for at lade børn bo sammen med
de voksne fattiglemmer. Det foregik ved, at de mindste børn boede på
kvindeafdelingen, mens de lidt større børn alt efter køn kom på enten
kvinde- eller mandeafdelingen. Med den nye fattiglov blev denne
praksis forbudt, og i stedet skulle børn enten anbringes på en separat
plejeanstalt eller sendes i privat pleje.
Fattigvæsenet i Aalborg kunne ikke honorere de skærpede krav
med hensyn til børn. Efter fattiglovens ikrafttræden befandt der sig stadig børn på Aalborg Fattiggård. Den almindelige procedure, når fattigvæsenet i Aalborg skulle tage sig af børn, var, at de blev sendt i pri-

54

vat pleje - ofte på landet. Problemet for fattigvæsenet var imidlertid,
at det kunne tage nogen tid, inden en plejeplads blev fundet, og de
rådede ikke over en plejeanstalt, hvor børnene kunne opholde sig i
den mellemliggende periode. Fattigvæsenet i Aalborg placerede derfor fmtsat børn på fattiggården. Fattigudvalgets fonnand Valdemar
Petersen bemærkede fx i en skrivelse til Aalborg byråd, at børnene
havde "... maattet anbringes paa Fattiggaarden, hvor de ere b levne
installerede imellem de gamle Lerruner ... ". 7 Af samme skrivelse fremgår det også, at der havde været planer om at oprette en plejeanstalt
udenfor fattiggården, men det blev skrinlagt, da det ville blive for kostbart.
At børn blev anbragt mellem voksne fattiglemmer var ikke nogen
offentlig hemmelighed, bl.a. beskriver fattiginspektøren det i sin beretning i 1902. Situationen blev tilsyneladende for uholdbar, og fattigvæsenet i Aalborg besluttede at få løst problemet en gang for alle.
Løsningen var, at der i fattiggårdens vestlige bagbygning blev oprettet
en børneafdeling, som fik legeplads i fattiggårdens have og egen indgang fra Bleggårdsgade. Den eneste forbindelse, børneafdelingen havde med fattiggården, var en dør til den vestlige sidebygning, hvor køkkenet var beliggende. Der var tale om en væsentlig forbedring for
fattiggårdens børn, men lovgivningen blev alligevel ikke overholdt.
Indenrigsministeriet havde i en skrivelse i 1892 gjott det klart, at separate børneafdelinger på fattiggårde var lovlige, men under en bestemt
forudsætning: Der måtte kun i nødstilfælde befinde sig uværdigt trængende på fattiggården. 8 Da der løbende befandt sig uværdigt trængende på Aalborg Fattiggård, var vilkårene for børnene stadigvæk i
strid med lovgivningen her. Et interessant forhold i forbindelse med
oprettelsen af børneafdelingen var, at den ikke blev godkendt af
indenrigsministeriet. Omforandringer og udvidelser af fattiggårde skulle ellers godkendes af ministeriet, men det valgte fattigvæsenet i Aalborg at se bort fra. Den umiddelbare årsag hertil var, at en godkendelse ikke kunne forventes, men en anden væsentlig årsag har givetvis
været ftygt for, at ministeriet skulle få nærmere kendskab til forholdene på fattiggården. Fattigudvalgets formand, Valdemar Petersen, udtalte fx på et byrådsmøde, at:

''Den gamle Fattiggaard er ulovlig fra Ende til anden. Begynder vi at
lappe paa den, kan Ministeriet kassere det hele. m
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For fattigvæsenet i Aalborg var der altså al mulig grund til ikke at søge
indenrigsministeriet om godkendelse af den nye børneafdeling.
Fattiggårdens sygehus
Efter beskrivelsen af forholdene på den del af fattiggården, hvor fattiglemmerne opholdt sig, er turen nu kommet til fattiggårdens sygehus, som var placeret på l. etage i fattiggårdens vestlige sidebygning.
Fattiggårdens sygehus havde kapacitet til 28-30 patienter, og det
blev flittigt benyttet, især efter 1898 med en gennemsnitlig belægning
på 15-20 patienter. Sygehuset havde 6 sygestuer hver med plads til 45 patienter. Derudover havde sygehuset et ekstra rum for patienter
med delirium eller fnat, og dette mm havde ifølge Nordjyllands Arbejderblad i 1903 11 ••• saa godt som ingen l\1ellerru:..1m mellem Sengene,
saa det maa være alt andet end hyggeligt for en Fnatpatient at ligge
mellem to Deliriumspatienter."' 0
De sanitære forhold på fattiggårdens sygehus blev kritiseret af så at
sige alle personer med kendskab til forholdene . Et eksempel på dette
er at finde i Aalborg Amtstidende i 1900, hvor sygehuset beskrives
således: "... et Sygehus, hvis Bygninger er bundraadne, Tag og Vægge
utætte, Sygeværelserne under stærk kulde ikke til at opvarme; en Bygning, hvor Rotterne spiller Herrer i Værelser og paa Gange, spiser de
Syges Mad og Linned."" Tilsvarende beskrivelser findes i mange andre
avisartikler. Det var ikke kun avisernes journalister, der var særdeles
kritiske overfor forholdene på sygehuset. Selv kommunelægen, der
havde ansvaret for fattiggårdens sygehus, påklagede de dårlige forhold gang på gang - fx skrev kommunelæge C. F. Garde i sin beretning for 1900, at "... en snarlig BOltflytning fra den nuværende Bygning
maa anses for i høj Grad ønskelig.'"' E. Th. Malling, der efterfulgte
Garde som kommunelæge, skrev i et indlæg i Aalborg Amtstidende i
1904, at "... Fattigsygehuset eksisterer stadig som en Skamplet paa
Byen.'" 3 De lokale byrådspolitikere stod heller ikke tilbage for at kritisere fattiggårdens sygehus, fx socialdemokraten N. C. Christensen, der
på et byrådsmøde kaldte forholdene skandaløse og fortalte, at:

"Gulvene maatte man jævnlig bryde op for at Jjærne døde Rotte1~ der
laa og f01pestede Luften. Lokalerne i Sygehuset kunde ikke en Gang
desi11ficeres. Man .flyttede andre Patienter ind, hvor der havde ligget
tuberkelsyge o. lign. 1114
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Einer Thorvald Malling
blev ansat som kommunelæge i 1898.
Foto:
Aalborg Stadsarl<.iv

Ovenstående giver et
udmærket billede af de
problematiske forhold
på fattiggårdens sygehus. En konsekvens
heraf var, at der ikke
blev foretaget operationer på sygehuset. patienterne blev i stedet for
overfø1t til amtssygehuset. De tuberkuløse
patienter lå sammen
med andre patienter,
hvilket mildt sagt ikke
var optimalt. Dette forhold blev forbedret i 1905, hvor en ombygning
af sygehuset medføne, at de tuberkuløse patienter fik to stuer for sig
selv mod syd. Endvidere blev der i 1906 opført en liggehal i fattiggårdens have, så de tuberkuløse patienter kunne opholde sig i det fri
en stor del af dagen.
Et omdiskuteret emne vedrørende fattiggårdens sygehus var, at der
kun var begrænsede muligheder for at redde patienterne i tilfælde af
brand. Sygehusets hovedtrappe ud til Bleggårdsgade var meget stejl
og smal, og det er meget sigende, at den tit blev beskrevet som en
'hønsestige'. Når en patient på sygehuset døde, var det nødvendigt at
fire liget ned ad trappen. En anclen måde at forlade sygehuset på var
at gå over i fattiggårdens hovedbygning og benytte en trappe ned til
gårdspladsen. I en indstilling fra fattigudnlget til byrådet i 1900 stod
der, at i tilfælde af brand så "... vilde det være forbunden med den
allerstørste Vanskelighed at redde Patienterne fra at omkomme.""
Brandfaren blev omtalt utallige gange i byrådsdebatterne, fx i 1902
hvor venstremanelen Karl Berg stillede spørgsmålet: "Skulde det ske,
at der opstod Ild i Fattighusets Sygeafcleling, vilde da ikke Byraaclets
Medlemmer føle sig som medskyldige i Mordbrand, om noget Fattiglem indebrændte?"'" Først i 1906 blev problemet løst med opførelsen

57

af en reservetrappe i sygehusets sydlige gavl. Denne trappe kostede
sølle 722 kr., så det er svæ1t at forstå, at den ikke var blevet opført på
et tidligere tidspunkt.

Den lokalpolitiske diskussion om Aalborg Fattiggård
Allerede før vedtagelsen af fattigloven i 1891 havde fattigudvalget i
Aalborg udarbejdet planer for en større ombygning af fattiggården.
Vedtagelsen af fattigloven betød, at fattigudvalget opgav denne plan,
da fattiggården selv ikke efter ombygningen kunne honorere lovkravene. Fattigudvalget besluttede herefter at indstille til byrådet, at en ny
og større fattiggård blev bygget.
Byrådet behandlede sagen den 22. febmar 1892, og indstillingen
hlPv et"nf:'rP]t modt<Jget positivt, men den blev udskudt til næste møde.

Allerede på det næste byrådsmøde var lysten til at opføre en ny fattiggård dalet. Det var ikke, fordi byrådsmedlemmerne mente, at den
eksisterende fattiggård kunne overholde fattiglovens krav, for det vidste de udmærket godt, at den ikke kunne. Flere byrådsmedlemmer
argumenterede for at vente og se tiden an. De var bekymrede for
kommunens økonomi, og for at der blev bygget for stor en fattiggård.
Det sidste skyldes, at amterne skulle bygge tvangsarbejdsanstalter,
således at tvangsarbejdsafdelingen på Aalborg Fattiggård skulle nedlægges. Desuden blev der samtidig med fattigloven vedtaget en alderdomsunderstøttelseslov, som på sigt kunne forventes at begrænse tilgangen af gamle mennesker til fattiggårdsforsørgelse.
Fattigudvalget anmodede fattiginspektør Lars Hansen om at redegøre for sit syn på en kommende fattiggårds indretning. Fattiginspektøren foreslog en fattiggård med plads til 157 fattiglemmer og 32 patienter (kapaciteten på den gamle var 100 fattiglerruner og 30 patienter).
Fattigudvalgets formand , borgmester Simony, næstformand Emil Dyhr
og fattiginspektøren var endvidere på en studietur i 1892 i Danmark
og Sverige for at se på fattiggårde. Studieturen resulterede i, at fattiginspektøren udarbejdede en beretning til fattigudvalget om den nye
fattiggård. Fattigudvalget opgav i1nidlettid planerne om en ny fattiggård, og beretningen blev ikke forelagt byrådet. Årsagen til, at fattigudvalget i 1892 opgav at arbejde videre med planerne om en ny fattiggård, er sandsynligvis, at udvalget indså, at der ikke var tilstrækkelig
opbakning i byrådet.
I de følgende år var en løsning af fattiggårdsspørgsmålet ikke et emne
i offentligheden. Heller ikke efter byrådsvalget i 1894, hvor opposi-
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Emil Dyhr (1836-1902).
Højre-mand. Niedlem af
Aalborg byråd 1873-1899
og i samme periode medlem
ajfattigudvalget. Et meget
arbejdsom og aktiv byrådsmedlem. Han var dog ikke
særlig diplomatisk. og endte
ojte i hejtige diskussioner i
b]•rådet.
Foto: Aalborg Stadsarkiv
tionen i form af Venstre og
Socialdemokratiet for første
gang fik valgt byrådsmedlemmer. De bragte ikke fattiggårdsspørgsmålet op i
byrådet, selvom deres politiske talerør, aviserne Aalborg
Amtstidende og Nordjyllands Arbejderblad, udnykte
kritik over forholdene på fattiggården. Problemet var, at oppositionen
principielt var imod fattiggårdsforsørgelse og i hvert fald ønskede det
begrænset mest muligt. De havde derfor ikke meget tilovers for fattigudvalgets planer om en ny og væsentlig større fattiggård. Fattigudvalgets planer blev derfor modarbejdet af både oppositionen og de
højrefolk, der ønskede at begrænse udgifterne til de fattige. Fattigudvalget opgav planerne om en ny fattiggård og anmodede i stedet i
sommeren 1897 kommunens bygningsinspektør om at udarbejde en
ny plan for ombygning af den eksisterende fattiggård. Planen nåede
aldrig at blive udarbejdet, idet fattiggårdsspørgsmålet pludselig tog en
højst uventet drejning.
Som nævnt i indledningen satte den nyudnævnte borgmester Bornemann på sit første byrådsmøde, den 9. november 1897, fokus på de
dårlige forhold på Aalborg Fattiggård. Fattiggårdsspørgsmålet blev
igen emne i den offentlige debat, og fattigudvalget var ikke sen til at
udnytte situationen. Allerede på det efterfølgende byrådsmøde anmodede udvalget om en ekstrabevilling til at få udarbejdet planer for en
ny fattiggård.
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Knap et år senere var forarbejdet til en ny fattiggård tilendebragt, og
det blev forelagt byrådet den 3. oktober 1898. Der var udarbejdet 3
forskellige projekter for en ny fattiggård på Annebergvej. Fattigudvalget anbefalede et projekt, hvor fattiggården kunne mmme 121 fattiglemmer og 32 patienter, hvilket var en noget mindre fattiggård, end
den de havde foreslået i 1892. Den 17. oktober 1898 blev projekterne
for den nye fattiggård behandlet på et byrådsmøde, hvor fattiginspektør Hansen og bygningsinspektør Bech var til stede. Planen om en ny
fattiggård blev godt modtaget i byrådet, og kun enkelte medlemmer
udttykte utilfredshed. Planen var tilsyneladende ved at gå glat igennem i byrådet, men hen imod mødets afslutning skete der noget uventet. Fattiginspektøren udtalte pludselig, at han var imod, at den nye
fattiggård blev placeret på Annebergvej, fordi den her ville ligge for
langt væk fra centmm. Fattiginspektørens kritik af fattiggårdens placering har uden tvivl påvirket byrådet meget, da det jo var ham, der forestod den daglige drift af fattiggården. Byrådet besluttede sig for at
udsætte spørgsmålet om en ny fattiggård til efter budgetforhandlingerne i november. Fattigudvalget stod herefter i den situation, at de
enten måtte arbejde videre for en fattiggård på Annebergvej på trods
af fattiginspektørens modstand, eller de måtte finde en ny gmnd til fattiggården.
Set i bakspejlet er det svært at forstå fattiginspektør Hansen, der lige
siden fattiglovens vedtagelse havde arbejdet for en ny fattiggård. Han
burde have vidst, at han med sin handling på byrådsmødet risikerede
at udsætte opførelsen af en ny fattiggård på ubestemt tid.
Selvom uenighed om placeringen af en ny fattiggård bevirkede en
udskydelse af sagen, var en snarlig vedtagelse forventelig. Det kom
dog til at tage 2 år, hvilket bl.a. kan henføres til problemer i fattigudvalget og problemer indenfor sygehusvæsenet i Aalborg.
Det virker ikke, som om fattigudvalget fungerede godt med hensyn til
arbejdet med en ny fattiggård. Det er påfaldende, at udvalget fremlagde planerne til en ny fattiggård uden at være enige med fattiginspektøren. Tillige var der også manglende fodslag internt i fattigudvalget Næstformanden i fattigudvalget, N. L. Christensen, der ikke
havde været tilstede ved ovennævnte møde, foretrak også en anden
placering af fattiggården. Problemerne i fattigudvalget udviklede sig i
den følgende tid. Fattigudvalget bestod af formand Emil Dyhr og Lund
fra Højre og Christensen fra Socialdemokratiet. På et byrådsmøde den
25. oktober 1898 fremkom Dyhr med et forslag om, at Christensen

60

burde trække sig ud af fattigudvalget, da han ofte var fraværende pga.
sit folketingsarbejde. Angrebet vakte stor harme i byrådet - også
blandt Dyhrs pa1tifæller - fordi Christensen ikke selv var til stede. 17
Dyhrs frustration over arbejdsindsatsen i fattigudvalget er forståelig, da
fremmødet i det arbejdskrævende udvalg var meget beskedent. Det
var dog ikke kun Christensen, der ofte var fraværende, også Lund brillerede med meget fravær. Byrådsmedlemmer foreslog en udvidelse af
fattigudvalget for at lette Dyhrs arbejdsbyrde, men det afslog Dyhr
kategorisk. Dyhr virkede i den følgende tid udbrændt, og da spørgsmålet om en ny fattiggård blev bragt op på et byrådsmøde i mmts
1899, var Dyhr opgivende over for det. Flere byrådsmedlemmer, heriblandt borgmesteren og flere højrefolk, var utilfredse med Dyhrs
udsagn og mente, at hvis fattigudvalget ikke kunne finde en ny gmnd,
måtte der fremsættes et endeligt forslag om en fattiggård på Annebergvej.'8 Blot 2 måneder senere anmodede Dyhr skriftligt om at måtte udtræde af byrådet og dermed fattigudvalget pga. arbejdspres.
Kort efter Dyhr havde forladt byrådet og fattigudvalget, forlod Christensen også fattigudvalget. Hermed kunne der forventes at være grobund for et effektiv fattigudvalg. Det var dog ikke et attraktivt udvalg,
og ingen byrådsmedlemmer, inklusive borgmester Bornemann, ønskede at afløse de to afgående udvalgsmedlemmer. Det endte med, at to
højremænd blev 'tvunget' til at påtage sig udvalgsposterne. Ikke just
ideelle udvalgsmedlemmer, når arbejdet med et forslag til en ny fattiggård lå lige for. Allerede i januar 1900 blev et nyt fattigudvalg dannet efter byrådsvalget. Det fik venstremanden Valdemar Petersen som
formand, og udvalget var præget af kontinuitet de næste 6 år.
Det nye fattigudvalg havde i 1900 en løsning af de dårlige forhold på
fattiggårdens sygehus som højeste prioritet. Fattigudvalget fremlagde
to løsninger for byrådet: Den mest optimale var, ifølge fattigudvalget,
hurtigst muligt at nedlægge fattiggårdens sygehus og overføre patienterne til amtssygehuset. Hvis det ikke var muligt, måtte projektet med
en fattiggård og et sygehus på Annebergvej gennemføres snarest. ' 9
Byrådet tilsluttede sig fattigudvalgets ønske om, at den nye fattiggård
ikke skulle have et sygehus. Denne holdning havde et indbygget problem, fordi det fordrede, at der var plads på amtssygehuset til fattiggårdens patienter, men herom senere.
Fattigudvalgsmedlemmerne følte sig sikre på, at den nye fattiggård
var på trapperne, og formand Petersen udt1ykte også stærk forundring
over, at budgetudvalget den 12. november 1900 fremlagde kommu-
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Set. førgens Gaards Tørvelager. Manden i forgrunden er jens Olsen
Mølbye, der var arbejdsrneste1~ d.v.s. daglig lede1~
Foto: AalbOJ'g Stadsarkiv

nens budget for 1901 uden låntagning til en ny fattiggård. På mødet
viste der sig at være et flettal bestående af Venstre, Socialdemokratiet
og højremanden Lund for at optage lån til fattiggården. Borgmester
Bornemann og Højre var hårdt presset, men det lykkedes dem at
udsætte afgørelsen til byrådsmødet den 26. november 1900. Det blev
en afgørende dato i hele den politiske proces om en ny fattiggård, idet
byrådet principielt vedtog at bygge en sådan. Overskriften i Nordjyllands Arbejderblad lød "Den ny Fattiggaard vedtaget", og avisen berettede triumferende om, at Højres modstand imod en ny fattiggård var
blevet brudt, og at de opgav "... deres Modstand imod Flytningen [af
fattiggården] uden Sværdslag." 20 Avisen tog dog glæden på forskud, og
det skulle senere vise sig, at tilhængerne af en ny fattiggård havde
vundet en pyrrhussejr. Borgmesteren havde fundet ud af, at katrunende kapitalindtægter på 150.000 kr. kunne finansiere fattiggården. Det
virker noget besynderligt, at borgmesteren blot 2 uger efter fremlæggelsen af et budget, pludselig faldt over en indtægt på 150.000 kr.
Med denne manøvre lykkedes det borgmesteren at forhindre et øremærket lån til finansieringen af en ny fattiggård. Bygningen af den nye
fattiggård var nu betinget af, dels at der virkelig var de lovede kapitalindtægter, og dels at byrådet ikke blot brugte dem til andre formål.
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Efter vedtagelsen af opførelsen af den nye fattiggård gik fattigudvalget
straks i gang med at få projektet sat på skinner. Fattigudvalget besluttede at opgive den planlagte placering på Annebergvej og valgte i stedet Sennepshaven i Hasserisgade ved siden af den jødiske kirkegård.
En placering som byrådet tilsluttede sig i sommeren 1901. Aalborgs
bygningsinspektør lavede et udkast over den nye fattiggård til fattigudvalget, udkastet blev forelagt byrådet i november 1901. Der var stadigvæk opbakning i byrådet til at fmtsætte med projektet, selvom en
større gruppe højrefolk viste uvilje mod planen. Byrådet udskød dog
beslutningen om at udarbejde de endelige tegninger til senere. Projektet kom til afstemning i april 1902, hvor 6 (alle højrefolk) af byrådets 19 medlemmer stemte imod. Afstemningen fik Aalborg Stiftstidende til optimistisk at skrive "Vi faar Fattiggaarden" 21 • Tiden skulle
dog vise, at en ny fattiggård ikke lå lige om hjørnet.
I november 1902 sendte bygningsinspektøren de færdige tegninger,
planer, overslag og beskrivelser over den nye fattiggård til fattigudvalget Projektet var nu klar til at blive sendt til godkendelse i indenrigsministeriet, hvis det blev vedtaget ved de kommende budgetforhandlinger. Det blev det IKKE, og reelt blev planen skrinlagt indtil
1908. En af årsagerne hertil var, at kommunens økonomi var dårlig på
dette tidspunkt. Det var svæ1t for byrådet at få kommunens budget til
at hænge sammen, og man brugte derfor af kapitalformuen. Det var
netop indtægterne herfra, som skulle have finansieret en ny fattiggård.
I byrådet fandt der også en magtforskydning sted i stalten af 1903, da
Højre fik det ledige mandat efter venstremanden Karl Bergs udtræden
af byrådet. Dermed havde Højre 10 ud af de 19 byrådsmandater.
Endelig kom opførelsen af den nye fattiggård til at afhænge af løsningen af sygehusspørgsmålet og Boulevardspørgsmålet
Som tidligere nævnt ønskede byrådet, at patienterne fra fattiggårdens
sygehus skulle overføres til amtssygehuset, således at der ikke var
behov for et sygehus på den nye fattiggård. Der var imidlertid ikke
plads på amtssygehuset, og der var uenighed om, hvorvidt det skulle
udvides. Aalborg kommune og Aalborg amt havde et sygehussamarbejde, men der opstod en krise i samarbejdet, da Aalborg kommune
ønskede en udvidelse af amtssygehuset, mens Aalborg amt modsatte
sig en sådan. Konsekvensen heraf blev, at der allerede i sommeren
1900 var en udbredt opfattelse i Aalborg byråd af, at en opløsning af
sygehusfællesskabet var den bedste løsning. Det blev også resultatet,
men det var en langtrukken proces, som først sluttede i 1911, hvor
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kommunen beholdt det gamle sygehus, mens amtet byggede et nyt
ved Hobrovej.
Fattigudvalget var fanget i en ond cirkel, da det ikke ønskede at
bygge en ny fattiggård med et sygehus og heller ikke kunne flytte
patienterne fra sygehuset på den gamle fattiggård. Der var på intet
tidspunkt planer om at beholde bygningen med fattigsygehuset og
sælge resten af fattiggårdskomplekset Det ville nok have været for
dyrt i drift, og salget af fattiggården ville have indbragt mindre. Salget
af den attraktivt beliggende gamle fattiggård skulle medfinansiere
opførelsen af den nye fattiggård. I 1903 fandt fattigudvalget en udvej,
da det efter forhandlinger med Kamillianerklostret fik et tilbud om, at
patienterne på fattiggårdens sygehus kunne overføres til kamillianernes klinik Emizz:lrclPm syzPhns knnnf' s81Pc:ks nP<l!æggPs vf'd, ;1t fattigudvalget indgik en kontrakt med kamillianerne. Udvalget stillede
imidlertid sagen i bero og meddelte kamillianerne, at de "... efter Udtalelser maa betvivle, at Byraadet for Tiden vil sanktionere den saaledes
forestaaende Ordning." 22 Et samarbejde med kamillianerne var ikke i
høj kurs i byrådet, hvilket skyldtes uvilje mod samarbejde med religiøse ordener, og vel også f1ygt for at kamillianerne kunne blive en
konkurrent til et fremtidigt kommunalt sygehus. Under alle omstændigheder kan det konstateres, at de lokale politikere satte andre interesser over de fattige syges ve og vel.
Boulevardspørgsmålet var en udløber af, at Aalborg banegård blev
flyttet fra enden af Jernbanegade og mod sydøst i 1902. Forbindelsen
mellem den ny banegård og centrum kom herefter til at bestå af små
gader og gyder, og ønsket om en bred Boulevard opstod. Den offentlige diskussion startede først rigtigt i 1905, hvor den første plan for
Boulevarden blev lanceret. Linieføringen af Boulevarden var afgørende for fattiggården, da den i tilfælde af en vestlig linieføring (udmunding ved det nuværende posthus i Algade) ville forblive uberørt, mens
en østlig linieføring (udmunding ved Østeraa) ville gå tværs igennem
fattiggården og altså kræve dens nedrivning.
Socialdemokratiet, der gik ind for en østlig linieføring, stod stærkt
efter valget i 1906, hvor de fik 10 ud af de 19 byrådsmandater. Problemet var dog, at de ikke havde absolut fle1tal, da den kongevalgte
borgmester Bornemann også havde stemmeret. Socialdemokratiet
arbejdede ikke længere aktivt i byrådet for at få bygget en ny fattiggård. De nøjedes med at få gennemført nogle højst tiltrængte fm·bedringer af de værste forhold på den eksisterende fattiggård, og de har
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Set. førgens Gaard. Hovedbygningen set fra Hasserisgade.
Foto: Aalborg Stadsarkiv
måske vurderet, at blot Boulevardens etablering blev vedtaget, så var
byrådet tvunget til at bygge en ny fattiggård. Hvis det var Socialdemokratiets politik med hensyn til fattiggården, så nr den lidt risikabel, for økonomiske forhold kunne spænde ben for en Boulevard, og
en vestlig linieføring ville ikke medføre opførelse af en ny fattiggård.
I 1908 blev en østlig linieføring af Boulevarden imidlertid vedtaget i
byrådet, og Boulevardens etablering blev gennemført i etaper, hvoraf
den sidste etape i 1912 inkluderede nedrivning af fattiggården i Skolegade.
Efter vedtagelsen af Boulevardens etablering i 1908 blev fattiggården
igen emne i den offentlige debat. Nu drejede debatten sig om fattiggårdens størrelse, udformning og placering. Den endelige planlægning af den nye fattiggård var præget af kaotiske tilstande pga. uenighed mellem Højre og Socialdemokratiet. Pudsigt nok var et af
stridspunkterne, at Socialdemokratiet ønskede en væsentlig billigere
fattiggård end Højre. Den nye fattiggård blev endelig vedtaget den 15.
maj 1911. Den 13. juni 1912 stod dennye fattiggård færdig, den bestod
af to separate afdelinger, hvor den ene - Set. Jørgensgård med plads
til 60 personer - var en arbejdsafdeling, mens den anden - Set. Jørgensstiftelsen med plads til 34 personer - var en forsørgelsesafdeling.
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Mslutning
Det er meget svært at fatte, at der skulle gå mere end 20 år fra fattiglovens vedtagelse til, Aalborg havde en fattiggård, der opfyldte lovens
krav. To spørgsmål springer en i øjnene: For det første hvorfor ingen
offentlige myndigheder greb ind, og for det andet hvorfor Aalborg
ikke fik bragt tingene i orden noget hurtigere.
Svaret på det første må søges i det manglende tilsyn fra indenrigsministeriets side. Efter kommunalreformen i 1867/68 blev det overordnede tilsyn med købstædernes fattiggårde overført fra amtmanden til
indenrigsministeriet. Denne ordning har ikke været videre heldig i forbindelse med Aalborg Fattiggård, da indenrigsministeriet ikke havde
folk ansat til at føre tilsyn, så i praksis var tilsynet ikke-eksisterende.
Det kunne være forventeligt, at stadslægen og stiftsfysikusen, der
havde det lægelige tilsyn med fattiggårdene, ville have reageret kraftigt på forholdene på Aalborg Fattiggård. I deres årlige medicinalindberetninger blev der fremført en kritik af forholdene, fx i 1902 hvor
stadslæge Eschen noterede om fattiggården, at "... den er ussel, brandfarlig, overbelagt, uden Adskillelse mellem Kønnene." 23 Stadslægen gik
imidlertid ikke et skridt videre og indsendte en officiel klage over forholdene til indenrigsministeriet. En mulig forklaring herpå giver stadslæge Eschen selv i et avisindlæg i 1905:
"Disse Lejligheder [dårlige lejligheder i Skolegadeområdet] har siden da
tynget paa min Samvittighed, og naar denne ikke har reageret derfor
er det, fordi der i vor By er saa meget andet, der generer den, at jeg,
hvis jeg altid fulgte min Embedssamvittigheds Røst, vilde faa Hovedet
revet af mindst et Par Gange om Am-et. Derfor hytter man undertiden
sit Skind og kniber Øjnene til. Naar jeg nu igen aabner dem, ser jeg en
Fattiggaard, der er en Skamplet paa Byen, skandaløs og lovstridig i
sna11 sagt alle Henseender. 1124
Det fremgår af ovenstående, at stadslæge Eschen ikke følte sig i stand
til at påpege alle de kritisable forhold i Aalborg. Hvorvidt det så skyldes personlige fejl hos stadslægen, eller at stadslægeembedet ikke
havde en stærk nok position, kan diskuteres. Muligvis ville forløbet
omkring fattiggården have formet sig anderledes, hvis oprettelsen af
kredslægeembedet i 1914 havde fundet sted tidligere.
Det er først og fremmest de lokale politikere i Aalborg, der må tage
ansvaret for de ulovlige tilstande på byens fattiggård på deres kappe.
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De var på det rene med, at fattiggården var ulovlig efter fattiglovens
vedtagelse. Alligevel udsatte de gang på gang opførelsen af en ny fattiggård, der kunne leve op til fattiglovens krav. Det var politikerne fra
Højre samt borgmester Bornemann, der havde hovedansvaret for, at
en ny fattiggård først blev bygget i 1912. Socialdemokratiet og Venstre
var dog heller ikke uden skyld. De burde i langt højere grad have
presset højrepolitikerne, specielt i perioden 1900-1903, hvor de med
10 ud af 19 mandater havde et blokerende flettal i byrådet. De truede
heller ikke på noget tidspunkt det øvrige byråd med at klage til indenrigsministeriet over de ulovlige forhold på fattiggården.
Byrådet i Aalborg havde selvfølgelig et begrænset økonomisk råderum, og derfor var det nødvendigt med en prioritering af, hvad kommunens penge skulle gå til. Desværre for byens fattiglemmer var en
ny fattiggård ikke særlig højt prioriteret, fx kunne byrådet blive enige
om at optage lån til et alderdomshjem, så byens ældre kunne flytte ind
på et nyopført alderdomshjem på Annebergvej i 1901. En årsag til, at
en ny fattiggård ikke var så højt prioriteret, er, at fattiglenm1erne var
en lavstatusgruppe, og der var ikke den store politiske gevinst for
lokalpolitikerne i at støtte denne gruppe. Mange mennesker havde
den holdning, at fattiglemmerne i større eller mindre grad var selvforskyldte i, at de var havnet på fattiggården. Det fremgår bl.a. af, at det,
der vakte størst harme hos lokalpolitikerne og i offentligheden, var
forholdene på fattiggårdens sygehus - forhold der fremhæves gang på
gang. Men her er der også tale om 'almindelige' mennesker, der pga.
sygdom uforskyldt kom på fattiggården.
Erik Laursen
Cand. mag. i historie og san1fundsfag, Aalborg

Kilder
Kildematerialet til denne artikel er bredt, men i det følgende nævnes
de vigtigste kilder. De lokale aviser i form af Aalborg Amtstidende,
Aalborg Stiftstidende og Nordjyllands Arbejderblad/ Social-Demokrat
De ttykte uddrag af Aalborg byrådsforhandlinger, der indeholder
beretninger for fattigvæsenet i Aalborg og fra kommunelægerne. Desuden diverse arkivalier fra Aalborg Stadsarkiv om fattigvæsenet i Aalborg. Af litteratur specifikt om Aalborg fattigvæsen kan fremhæves
"Fra fattiggård til aktivitetshus" (1986) og "Aalborgs sociale forsorg
gennem tiderne" (1941). Om fattigvæsenet generelt i Danmark er "Studier over det offentlige Fattigvæsens historiske Udvikling i Danmark i
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det 19. Aarhundrede" (1940) stadig hovedværket. Endelig giver "Aalborgs Historie bind 5" 0990) et glimrende overblik over den sociale,
politiske og økonomiske udvikling i Aalborg i perioden 1814-1970.
For en mere detaljeret beskrivelse af kildematerialet vedrørende
Aalborg Fattiggård henvises til mit speciale "Aalborg Fattiggård 18911912. Fra socialreform til Set. }ørgensgård" (2003).
Noter:
l Nordjyllands Arbejderblad 10.11.1897.

2 Nordjyllands Arbejderblad 24.04.1903, Aalborg Amtstidende og
Aalborg Stiftstidende begge 10.11.1897.
3 Aalborg Stiftstidende 21.11.1899.
4 A::~lhonr
AmtstirlPnnP
.
--- ---- - 11111RQ7
---- - - -- ... 5 Aalborg Amtstidende, Aalborg Stiftstidende og
Nordjyllands Arbejderblad alle 18.10.1898.
6 Nordjyllands Social-Demokrat 25.09.1906.
7 Skrivelse fra fattigudvalget til Aalborg byråd 13.11.1903.
8 Skrivelse fra indenrigsministeriet 25.05.1892 i
Ministerialtidende, 1892, nr. 183, s. 175.
9 Aalborg Amtstidende 11.06.1901.
10 Nordjyllands Arbejderblad 24.04.1903.
11 Aalborg Amtstidende 29.03.1900.
12 Beretning fra Kommunelægen for 1900.
13 Aalborg Amtstidende 30.04.1904.
14 Nordjyllands Arbejderblad 21.11.1900.
15 Koncept til indstilling i 1900 fra fattigudvalget til Aalborg byråd.
16 Aalborg Stiftstidende 25.1.1902.
17 Aalborg Amtstidende, Aalborg Stiftstidende og
Nordjyllands Arbejderblad alle 25.10.1898.
18 Aalborg Amtstidende, Aalborg Stiftstidende og
Nordjyllands Arbejderblad alle 28.03.1899.
19 Koncept fra fattigudvalget til forelæggelse på byrådsmødet
11.06.1900.
20 Nordjyllands Arbejderblad 27.11.1900.
21 Aalborg Stiftstidende 10.04.1902.
22 Skrivelse fra fattigudvalget til Kamillianerklostret i
Aalborg 07.07.1903.
23 Medicinalindberetningen for Aalborg lægedistrikt 1902.
24 Identiske indlæg af stadslæge Eschen i Aalborg Amtstidende og
Nordjyllands Arbejderblad 02.05.1905.
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Om sorger og glæder
i Mette Maries liv
Af Irene M. Kristensen
Et stykke kønt gammelt glas taler til en om de mennesker, der gennem tiderne har haft det mellem hænderne, både dem, der har lagt
deres omhu og arbejdsglæde i at blæse og eventuelt slibe det, og dem,
der har købt det og foræret det til andre, som har brugt det og skønnet på det og sørget for, at det er blevet bevaret indtil vor tid. Glas og
karafler med indgraveret navn og årstal har i adskillige tilfælde været
bevaret i sanune familie fra generation til generation med sikker tradition for, i hvilken anledning de er købt på et bestemt glasværk som
gave til den, hvis navn står derpå, og i sådanne tilfælde er forhistorien så klar, som man næsten kan ønske det.
Noget vanskeligere forholder det sig med den karaffel, som jeg her
vil fortælle om. Skønt den er noget fugtætset indvendig, og det øverste af proppen mangler, er den dog et meget smukt stykke glasarbejde. Af type er den meget lig fig. 244 i "Dansk Glas 1825-1925" (herefter refereres den kun he1til med figurnummer), d.v.s. tøndeformet
med fastblæst riflet nedre del, med tolvtakket stjerne i bunden og med
tre rigler om halsen, i katalog 1859 benævnt "Karaffel med Ringe, Prop
og Snit", 3/4 pots til 18 mark pr. dusin. På den ene side er der i en
bladkrans med sløjfe graveret:
M .M. Christensdatter
Døstrup
1859
med bogstaverne i fraktur, på den anden side er der en vinløvsranke.
Efter et større arkivarbejde af bl.a. min far lykkedes det at finde frem
til, hvem denne kvinde var, og der afdækkedes da et par kvindeskæbner fra det 19. århundredes fattige Himmerland.
Mette Marie Christensdatter er ifølge kirkebogen i Døstrup født
8.12.1805 som datter af et par gårdmandsfolk Hendes mand, Jens
Jensen Høndrup er godt 3 år ældre, også fra en gård i Døstrup. De
konfirmeredes samtidig i 1819, hun med vidnesbyrdet "godt" for kundskab og opførsel.
Den 16.11 1833 bliver de gift, og hun flytter fra hjemmet til hans
gård, Rødalsgård i Døstrup, som han har overtaget efter sin mor og
stedfar, der nu bor der på aftægt.
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I april 1835 får de en lille pige, Ane, der dør 3 måneder gammel, i
1836 en søn Christen, der kun lever i 14 dage og i 1837 en ny Ane,
som når at blive l 1/ 4 år, før også hun må væk. I 1840 fødes igen en
dreng, Niels Christian, som bliver få måneder gammel, og i 1841 en
pige Bi1the Marie, der kun lever få dage. Endelig i 1844 får de sønnen
Niels Christian, der ser ud til at ville overleve. Og i 1845 er det for sidste gang barsel hos Jens og Mette Marie; men heller ikke denne lille
dreng, Niels, bliver mange uger gammel.
Husstanden består på den tid udover Jens og Mette Marie af deres
søn og Jens' gamle mor, der nu er blevet enke, samt 3 tjenestefolk.
Senere kommer der et gift daglejerpar, Christen Nielsen og hans kone
Maren, der i 1851 får en søn, Niels, som Jens og Mette står faddere til,
ng efterh!i.nden en hel !lok, som alle vokser op og bli.v-er sunde og
raske.
Således har Vorherres gaver været ret ulige fordelt, thi i 1852 har
Jens og Mette Marie den store sorg, at de må lægge deres eneste overlevende barn, den 8 1/2 årige Niels Christian i graven.
I 1858 kan de fejre deres sølvbryllup, og man kan måske forestille
sig, at karaflen har været bestilt af Jens som gave til sin kone i denne
anledning som tak for 25 år, som vel ikke kan kaldes lykkelige med
al den modgang, de har haft; men de har dog haft længere tid sammen, end de fleste ægtefolk fik dengang, og de har i fællesskab dyrket gården og drevet den frem.
Karaflen er så blevet nogle måneder forsinket, fordi sliberen har
haft andre ting at gøre, hvilket jeg vil vende tilbage til.
I 1862 er Jens og Mette Marie ved at være oppe i årene, og de overdrager Bødalsgård til det trofaste daglejerpar, i hvis familie den bliver
i et halvt århundrede, hvorefter de nu selv sidder som aftægtsfolk på
gården, til de dør, Jens i 1874 og Mette Marie 23. april 1877.
De har uden tvivl været vellidte folk i sognet. De optræder adskillige gange i kirkebogen som faddere ved andres barnedåb. Hun, der
selv mistede alle sine børn, har sikke1t holdt meget af andres, især
dem, hun stod fadder til, og daglejerens, der jo voksede op på gården. Det har været naturligt for hende, at hun på sine gamle dage har
foræret sine personlige ejendele til nogle af disse børn, som hun har
haft et nært forhold til fra deres spæde alder, og en af dem var Jensine Jensdatter (eller Jensen).
Jensine var født i 1835 få måneder efter, at Mette Maries første barn,
Ane, var død. Mette Marie er i kirkebogen noteret som "Medfulgte",
d.v.s. den der står ved siden af hende, som bærer barnet. Jensine var
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datter af sognefogeden i Finnerup, Jens Andersen, der døde, før hun
blev født. Hans enke, Ane, sad nu alene med 5 større børn, hvoraf den
yngste ch·eng på 6 år dør året efter, samt den spæde datter. Hun blev
i 1839 gift med enkemand Niels Axel Iversen i Døstrup, der bragte to
børn ind i ægteskabet, og sammen fik de (knap 3 m~tneder efter blylluppet!) en søn. Igen ses Mette Marie blandt fadderne. I den store
blandede børneflok har den lille Jensine måske følt sig lidt tilovers og
er derfor kommet en del over hos Mette Marie.
I 1863 bliver Jensine gift med gårdmand og sognefoged Jakob
Andersen i Snæbum, og måske er det ved denne lejlighed, at hun har
fået karaflen foræret, selv om det ikke er sandsynligt, at den har skiftet ejer så hurtigt. Jeg vil hellere forestille mig Jens og Mette Marie sidder og får sig et lille glas af den i ny og næ nogle år endnu derinde i
aftægtsstuen. Ogsa Jensine og Jakob kommer til at opleve mange sorger, idet kun deres første barn, Ane Katrine, overlever. En dreng dør
få måneder gammel, en pige mister livet som 13-årig, og deres sidste
barn er dødfødt.
Jakob dør i 1877, ganske kmt før Mette Marie, så det kan således
tænkes, at denne på sit dødsleje har givet sin smukke karaffel som en
slags trøstgave til den yngre enke.
Jensine gifter sig igen i 1881 med den 17 år yngre ungkarl Jørgen
Peter Christensen fra Snæbum, som derved overtager Jakob Andersens
gård. Hun er da 45 år og får ikke flere børn; men et 1ygte på egnen
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ville vide, at nogen en mørk aften har set Jørgen Peter gå op på kirkegården med en lille trækasse under armen, så det kan have været
en abort. Og i 1883 døde den 13-årige Johanne.
Jørgen Peter har to brødre, og de får alle tre i 1905 kongelig bevilling til at føre familienavnet Kræmer. Jensine dør i 1927 i den høje
alder af 92 år og Jørgen Peter to år efter. Mette Maries karaffel har altså
i mere end 100 år stået på denne gård, idet Jørgen Peter, der jo ikke
selv fik børn, i 1927 solgte gården til brodersønnen Marinus Kræmer,
der nu er 90 år og i 1990 lod karaflen gå videre til min fader.
Dette var så i korte træk dens historie og tilknytning til de to kvinder, der har ejet den i forrige århundrede. Til trods for at de var gårdmandskoner, Jensine endda sognefogedkone, har de nok levet et fattigt og nO)jsnmt liv De mange børnefødsler og den 1-r1egen sygdom og
død har sikkert ældet dem tidligt og slidt dem op. Man får et indtryk
af sundhedstilstanden på egnen dengang ved at læse "En Gammel
Læges Liv og Oplevelse" af tidligere distriktslæge Magnus i Hobro.
Tyfus, kolera og tuberkulose huserede, og uvidenhed og dårlig hygiejne gjorde tit tingene værre. Spædbørnsdødeligheden var stor, selv
om Mette Marie blev hårdere ramt end de fleste.
De få gårdmandsslægter i landsbyen var stærkt indgifte, og arvelige
svagheder har kunnet ophobes. Men folk har haft et tæt forhold til
familie, naboer og venner i det lille samfund, og de har forstået at glæde sig over og hæge om de smukke ting, de ejede. Glas og især de
dekorerede glas var noget uhyre sjældent og fint, som nu kom indenfor det opnåeliges grænser, da der kom glaspustere og glasslibere til
egnen.
Og så kommer vil til spørgsmålet: Hvem har så blæst og slebet denne karaffel? Det må anses for bevist ud fra form, dekoration og oprindelse, at den er fremstillet på Myhlenberg Glasværk og slebet på møllen i Døstrup. Og så kan vi jo begynde at gætte blandt de personer,
der i 1859 har været ansat disse steder.
Karaflen ligner meget fig. 244 (Frederik Hagens karaffel fra 1857),
mens fig. 245, der er fra 1862, er anderledes i både form og dekoration. Vi kan måske antage, at Hans Gabriel Hagen (født 1825), der
startede Myhlenberg i 1852, er søn af F. Hagen og har lavet denne karaffel og måske også den foreliggende. Men der er mange andre muligheder blandt de erfarne glasmagere, der efterhånden blev overflyttet
fra Conradsminde. I kildematerialet nævnes i 1861 10 glasmagere, B.
Kauffelt, Th. Kauffelt, C. Hautop, H.Hautop, L.Wienecke, T. Wienecke,
F. Seitz, Jens Madsen, C.C. Thegler, J. Gregner. Heraf er Jens Madsen
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tidligere benævnt smelter, men derfor kan han jo godt være blevet
glasmager også. C. Hautop optræder ellers som sliber. Men der kan jo
også være tale om to personer. På tidligere tidspunkter nævnes 4 medlemmer af familien Haach, en Ritter, en Gundelach, en Rademacher,
en Kielgast, en Eichhorn, en Riihlænder, en Fagerstram og en Behrenz
som glasmagere eller glaspustere. Søren Jensen rejser i 1857, så han
kan formentlig udelukkes. Og man kan jo formode, at det er en af de
ældste og mest erfarne, der har stået for karaflerne, f.eks. Thegler, B.
Kauffelt, Seitz eller fader Haach.
Af slibere er kun nævnt 4, nemlig foruden ovennævnte Hautop
(Frederik Carl Christian, født 1820), Johan Heinrich Christian Storr
(også 1820), Milius Thegler (1839) og Niels Chr. Christensen (alder
opgivet lidt forskelligt, men omkring et par og tyve år). Den meget
smukt udføtte vinranke taget i betragtning er det nok mest sandsynligt, at en af de mere erfarne (Storr og Hautop) har dekoreret denne
karaffel. Dog kan en person udmærket have udført selve dekorationen og en anden have tilføjet teksten efter bestilling. Niels Chr. Christensen, der vides at have opholdt sig i Døstrup i 1860, er åbenbart en
del rejsende. Han kommer i 1857 fra Ravnkilde (Conradsminde) til
Gandrup (Myhlenberg), tager så en tid til Ulstrup, er i 1859 i Løgstør,
i 186o i Randers og i 1861 igen i Gandrup. Han har tilsyneladende
været den, der kom til kunderne for at udføre graveringer efter bestilling, jfr. "Landskaber og navne paaslibes efter Opgivende". Man
bemærker ved at studere karaflen, at det har været en smule svært for
sliberen at beregne pladsen til bogstaverne, idet de står tættest i den
sidste del af navnet, hvilket tyder på, at han ikke har haft den helt store rutine, selv om det er smukt arbejde. Bemærkelsesværdig er det
også, at der mangler et "s" i midten af efternavnet, hvoraf man kan få
den tanke, at sliberen er udenlandsk og ikke fortrolig med dansk navneskile
Lignende slebne bladkranse ses foruden på de nævnte karafler også
på jagtflaskerne (fig. 323 og 329). Man skal nok være varsom med at
tilskrive dem den samme hånd. Det drejer sig nok snarere om en lokal
tradition, der foreskrev, at sådan skal en bladkrans nu engang se ud.
Man ser, at den er mest detaljeret udført på fig. 323, 244 og Mette Maries karaffel med et lag "grannåle" indenfor de små tætsiddende blade.
Det er uvist, om Hautop eller Storr har udføtt 323, da der var flere
andre slibere på Conradsminde i 1846, men lærlinge efterligner jo
deres mestre, hvem han så har været. 323 adskiller sig fra de to karafler ved, at de ydre blade er skråtstillede, så rankerne leder tanken
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hen på kornaks, som her vender nedad, mens karaflerne har vinkelret fra stilken strittende blade, og rankerne udgår forneden fra en
karakteristisk sløjfe. Mette Maries karaffel og 244 er tæt nok på hinanden i både tid og slibning til at kunne være en af de yngre sliberes
værker. Nogle slibere har kun slebet facetter m.m., mens andre var
specialister i dekorationer, men vi ved desværre ikke, hvem der gjorde hvad.
Der har sikkert været en del kommunikationsproblemer mellem
øvrighedspersonerne og de udenlandske glasfolk, da deres navne ofte
er stavet forkert til ukendelighed, og årstal varierer mere eller mindre,
så kilderne, som jeg har overtaget efter min far, og som er nævnt i
"Hvem sleb hvad?" af Bent Wolstrup, er usikre på mange punkter. Jeg
har også foretaget nogle gætterier omkring karaflens tilbliven og dens
skæbne indtil i dag. Der er sikkert blevet skænket mangen god dram
af den i tidens løb. Proppen har været en tur på gulvet engang, men
stumpen er der stadigvæk. Det har ikke været sundt for den at stå tom;
thi vanddamp har gjort den uklar indvendig. Men den er stadig et fint
eksempel på tidlig nordjysk glaskunst Den er på grund af den flotte
vinranke, jeg har forsøgt at gengive, endnu mere spændende end de
to, der er afbildet i "Dansk Glas". Den er næsten blevet til et levende
væsen, mens vi har forsøgt at fralokke den nogle af dens hemmeligheder.
Irene M. Kristensen, fhv. lektor ved Århus Katedralskole
& Tove Rigmor Bach Nielsen, pædagogmedhjælpe1~ Skø1ping
74

Hals i 1930'erne og 1940'erne
Spredte erindringer og refleksioner
Af Svend Gram Jensen
Tilflytteren
I oktober 1921 kom der en ny lærer til Hals. Hans navn var Alfred
Jensen. Den nyansatte lærer skulle først og fremmest undervise i
engelsk og tysk i skolens realafdeling. Han faldt hmtigt til i Hals og
befandt sig så godt i byen, at han blev der resten af sit liv. Den, der
skriver dette, er hans søn.
Skolevæsenet i Hals var få år forinden blevet købstadsordnet I 1919
havde Hals kommune overtaget Hals private Realskole. Den hidtidige
førstelærer Jens Chr. Ømm- der havde beklædt sit embede siden 1899
- blev herefter leder af byens samlede skolevæsen og ophøjedes til
overlærer. Han blev boende i sin hidtidige embedsbolig: den østre lejlighed på l. sal i Kommuneskolen (Den røde Skole) nord i Hals by.
Denne bygning var opføtt i 1901 og stod lige til sommeren 2003, hvor
den måtte vige for nybyggeri.
Før min far kom til Hals, havde han som vikar bl. a. unde1vist på
realskolen i Sæby. I den lille købstad havde han mødt min mor, Asta
Jensen, født Nielsen. Som nygifte 1ykkede mine forældre i 1923 ind i
den vestre lejlighed på Den røde Skole, hvor de fik overlærer Ømm
som nabo. Det unge par kom fint ud af det med den aldrende overlærer og hans hustm, og da mine forældre i 1924 fik deres første barn,
stod hr. og fm Ønun faddere til den lille pige. Ved dåben i Hals Kirke fik hun navnet Kirsten Gram Jensen. Hun blev min storesøster, idet
jeg selv først kom til verden i 1930.'
Bondeby og fiskerleje
Ved folketællingen i 1930 var der i Hals 1.247 indbyggere. Byen var
dengang en besynderlig blanding af et fiskerleje og en landsby. Kirken og Kommuneskolen lå begge i byens nordlige del, og her så der
yderst landligt ud. Klos op ad Kirken lå den lokale herregård: Hals
Ladegård, hvis hovedbygning var en herskabelig, hvidkalket, toetagers
bygning. Af denne gård er der i dag intet som helst levnet. 2
Ud over Ladegården lå der andre landbmgsejendomme i den nordlige bydel. Jeg vil indskrænke mig til at nævne Møllegården3 og Hals
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Præstegård. Præstegårdens og Ladegårdens jorder adskiltes af landevejen fra Hals til Hou. Ladegårdens hovedbygning og avlsbygninger
opfyldte arealet på den sydlige side af den nuværende Strandvej og
mere til. En stor ladebygning, hvis vestgavl ses på L.A. Rings velkendte
maleri "Forår i Hals" (1892), lå nemlig på den nordlige side af den
nuværende Strandvej, der hvor Hals Hotel nu ligger. Vejføringen af i
dag, hvor Aalborgvej går direkte over i Strandvejen, er først fra
1930'erne. Før i tiden løb landevejen til Hou (den såkaldte "Kongevej")
langs med Præstegårdens have. Aalborgvej (dengang: Nørregade)
mundede ud i Østergade, og kom man kørende ad Nørregade og ville ud til Kattegatskysten, måtte man først svinge til venstre ad Østergade for derefter lidt længere mod nord at dreje til højre ad den gamlP
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Hals Ladegård og Hals Skanse havde igennem århundreder lagt
beslag på arealerne øst for Østergade. Til Ladegården hø1te der et
betydeligt haveanlæg, ligesom skansen disponerede over en stor
eksercerplads. Haveanlægget og eksercerpladsen var adskilt af et Hals
Ladegård tilhørende landbrugsareal.

Hals Kirke og
Ladegaard
Hals l O udvalgte
Billede~;

Hals Boghandel,
u.å.
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I sommeren 1885 blev der på det nordvestre hjørne af eksercerpladsen rejst en toetagers bygning til brug for Hals private Realskole. Staten havde til dette formål solgt realskolens bestyrelse en grund på en
halv tønde land.' Det næste byggeri på den østvendte side af Østergade fandt sted på en grund, der blev udstykket fra Ladegården. Her
byggedes i 1887 "Det gamle Posthus".' Med denne betegnelse sigter
jeg til det hus, der ligger på det nordlige hjørne af Østergade og den
nuværende Birkevej. Endvidere opførtes nord for Realskolen- ligeledes på byggegrunde der oprindeligt havde hørt til Ladegården - et par
beboelseshuse. 6 Endelig flyttede Hals Apotek i 1914 ind i en nyopført
bygning på det sydlige hjørne af Østergade og den nuværende Birkevej.7 I dag, hvor apoteket har til huse i Havnegade, tjener bygningen
udelukkende til privatbolig for apotekeren.
Også i 1920'erne og i 1930'erne blev der bygget huse på den østvendte side af Østergade. Disse huse opførtes på parceller, der blev
udstykket fra Ladegården. Ved det sydlige hjørne af Østergade og den
vej, hvis første stykke oprindeligt hed Kirkegade, men siden fik navnet Nordmandshage, kom der til at ligge et beboelseshus, og på det
nordlige hjørne opfø1tes i 1930'erne "Det ny Posthus". (Vejen tjente
oprindeligt som adgangsvej til Bisnapgård og Ny Ladegård - to fra
Ladegården i 1927 udstykkede landbrugsejendomme på henholdsvis
77 ha og 37 ha.) Også huset på det sydlige hjørne af Østergade og
Tværgade ("Villa Marie") er fra omtrent samme tid. 8 Fra 1932 til 1956
beboedes dette hus af en af byens lodser.
Den mere bymæssige bebyggelse lå i den sydlige bydel. Allerede i
1600-tallets anden halvdel var Torvet blevet anlagt, hvilket skal ses i
sammenhæng med, at kong Frederik 3. den 25. august 1656 havde
givet Hals købstadsprivilegier. Disse privilegier gik imidleltid tabt efter
Danmarks nederlag i svenskekrigene 1658-59 og 1659-60 9 Ved Torvet
- mellem Midtergade og det stykke af den oprindelige Østergade, som
i dag hedder Lille Østergade - lå i mine drengeår en ældganunel
købmandsgård. 10 Fra den trefløjede gård drev købmand Oscar Lautrup
dengang den forretning, der var byens ældste, og som siden blev fOltsat af hans søn Poul Lautrup. Desværre gik den gamle gård til grunde
ved en brand i 1955, hvorefter forretningen fortsatte indtil 1990 i en
nyopfø1t toetagers bygning af røde teglsten. I denne bygning er der i
dag en italiensk restaurant.
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Næringslivet
I min barndom udgjorde Midtergade - Torvet - Havnegade den akse,
hvor forretningslivet især udfoldede sig. På hjørnet af Aalborgvej og
Midtergade, på det sted hvor der nu er parkeringsplads, boede en
smed. 11 Og over for smedjen havde en skomager sit værksted og sin
butik. Smedens nabo var en betydelig købmandsforretning, 12 og så
fulgte der den ene af byens tre bagere. 13 (Købmandsforretningen og
bageriet er i 2004 begge blevet nedrevet, og her ligger den bygning,
hvor Aldi har åbnet et supermarked.) Længere nede ad Midtergade lå,
lidt tilbagetrukket, byens dengang mest anselige købmandsgård. 14
(Strengt taget var adressen Søndergade, senere Sønderskovvej, 4.) Forretningen var grundlagt i 1866 af købmand Carl Møller, videreført af
køhm;:~nr-1

Chri.-;ti<Jn B<Jng, og i mine drengeår var det købmand
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Flou, som var indehaver. Købmand Flou drog på pietetsfuld vis
omsorg for, at hans gård fremtrådte smukt i gadebilledet. Desværre er
der i dag intet tilbage af denne herlighed, idet alle bygningerne har
måttet vige for en Fakta.
På hjørnet af Midtergade og Søndergade (den nuværende Sønderskovvej) var der endnu en købmandshandel, 15 og skråt over for den lå
Brugsen.'6 Denne forretning, der i tidens løb har udviklet sig til Superbrugsen, var dog dengang langt fra så stor som den nuværende.
Brugsens genbo på det nordlige hjørne af Midtergade og Tværgade
(hvor nu "Smedekroen" ligger) var en ølhandel, hvis indehaver hed
Johannes Hegennann Bech. 17 Sidstnævnte var en efterkommer af
byens allerførste handlende, Peder Bech (1777-1839), der i 1816 havde opnået kongens tilladelse til at handle med de sædvanlige høkervarer, dvs. rugbrød, smør, ost, gtyn, ærter og flæsk mv.' 8
I og ved Midtergade fandtes der endvidere to slagtere, '9 nok en
købmand/0 samt en herreekviperingsforretning, der fra 1938 kom til at
hedde "Engelsk Beklædningsmagasin". Indehaveren af herreekviperingsforretningen, som endnu består, var fra 1935 til 1972 G. Vagn
Jensen,Z' der i en periode tillige var bestyrer af den lokale afdeling af
den nu hedengangne Nordjysk Bank.
Ved Torvet lå Oscar Lautmps købmandsforretning, som jeg allerede
har omtalt, og her var der tillige en blikkenslager/ 2 en skomager med
butik og værksted/' en bager24 samt nok en købmand. 25 Byens boghandel havde til huse i en ejendom ved Totvet, der blev opfø1t af boghandler N.P. Nielsen, som drev sin forretning i denne bygning indtil
1957. Dengang rununede ejendommen også en barbersalon. Ældre
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Lægeboligen o. 1925
halsboer vil huske barbermester S.A. Clausen. Ejendommen står der
stadig, men i stærkt ombygget stand. 26
I Havnegade på det sted, hvor Superhest nu ligger, var der i 30'erne
en skibsprovianteringsforretning, gmndlagt af Martha Sørensen, gift
med auktionsmester Christian Sørensen. Forretningen blev siden overtaget af ægteparrets svigersøn Robert Winkler.
I Østergade var der ikke nær så mange handlende. Til gengæld
boede lægen her i den gamle lægebolig, 27 som har måttet vige for
andelsboliger. Fra 1909 til 1946 var Christian Schelde sygehuslæge i
Hals, og han havde tillige en betydelig privatpraksis.

Af handlende i Østergade kan nævnes byens tredje bager, der i min
barndom bar det for en bager yderst passende navn Melsen.'" I det
lange frikvarter, fra kl. 10,00 til kl. 10,15, kunne børnene fra Den røde
Skole hos ham erhverve en smørkage for fem øre, hvorimod en hanekam eller en spandauer kostede ti øre.
I Østergade - mellem Hyllensgade og Tværgade, hvor der nu er
rutebilstation- lå Michaelsens Savskæreri.'Y Indehaveren af savskæreriet, Michael Michaelsen, senere sønnen Harry Michaelsen, drev tillige
handel med bygningsartikler og støbegods. Faderen boede i Østergade nr. 21 og sønnen i Tværgade nr. 4.
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Jeg har ikke tilstræbt at ville omtale alle byens næringsdrivende, der i
hovedsagen var af mandkøn, men jeg må dog ikke glemme at nævne
tre enlige kvinder: Hulda Nielsen, som havde et mælkeudsalg kombineret med en kaffeforretning, motel 30 og Laura Hasselbrinck, enke
efter malermester Alexander Hasselbrinck, der drev en tapet- og farvehandel,31 samt Kirstine Eriksen, som var indehaver af en mode- og
broderiforretning. 32

Skolevæsenet
At skolevæsenet i Hals var blevet købstadsordnet, betød for børnene
i Hals, at de nu skulle gå i skole hver dag - naturligvis bortset fra søndag. Grundskolen var inddelt i syv folkeskoleklasser, og overbygnings.<>kolen i tre re;:Jlkbso;;Pr Overflytningen fr<'l. folkeskoleklasserne til
realklasserne fandt sædvanligvis sted efter afslutningen af det sjette
skoleår. Men allerede ved oprykningen til sjette klasse begyndte man
at skille fårene fra bukkene. De, der aspirerede til at komme på realskolen, skulle undervises i engelsk, hvorimod de, der ønskede at forlade skolen så hllltigt som muligt og derfor ville gå i syvende klasse,
var fritaget for at lære engelsk.
Skolegangen i realskolen afsluttedes med almindelig forberedelseseksamen, og den elev, der forlod Hals Borger- & Realskole med et
sådant eksamensbevis, havde erhvervet sig solide kundskaber, der
bl.a. åbnede muligheder for at blive ansat i etaterne (postvæsenet,
toldvæsenet og statsbanerne) eller i pengeinstitutter. Men i de år, jeg
gik i skole i Hals, var der i gennemsnit blot ni elever om året, som
kom frelst igennem det her skitserede skoleforløb. Jeg begyndte i l.
klasse i april 1937, og i skoleåret 1937-38 var der syv elever, der forlod skolen i besiddelse af det attråede eksamensbevis. Ved eksamen
året efter, i 1939, var tallet nede på kun tre! Derimod var der i 1944
hele 16, som bestod eksamen. Min årgang, som 1ykkede op i
afgangsklassen hen imod slutningen af krigen, dvs. i april 1945, og
som var til eksamen i marts 1946, omfattede 11 elever (8 piger og 3
drenge), der alle klarede sig fri af skærene ved den afsluttende prøve.
Men det bør ikke forties, at vi i l . realklasse havde været ikke færre
end 22. Frafaldet havde altså været forfærdende stolt.
Da jeg begyndte at gå i skole, disponerede byens skolevæsen kun
over de to allerede nævnte beskedne bygninger: Kommuneskolen
(Den røde Skole) nord i byen og Realskolen (Den grå Skole) i Østergade. Den grå Skole står der jo den dag i dag, om end den ikke længere anvendes til skoleformåL Bygningen ligger ved det sted, hvorfra
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Den Røde Skole

den forsvundne Skansealle udgik, og hvor Østergade dengang fortsatte i den nuværende Lille Østergade. Dengang var Skansens eksercerplads på Skansealleens østside udlagt som kolonihaver; og lige så lidt
som Østergade var ført igennem til Havnen, var Østerled ført igennem
til Torvet. I Den grå Skole var der fire klasseværelser i stueetagen og
to lejligheder på første sal - en mindre, der beboedes af den ugifte
lærer J. Gregersen, og en større, som mmn1ede familien Agger, der ud
over familiefaderen, lærer H.C. Agger, omfattede hans hustm og deres
fem børn. I Den grå Skole undervistes 7. klasse samt de tre realklasser.
På Den røde Skole var der ligeledes fire klasseværelser i stueetagen
og to lejligheder på første sal. Oprindeligt havde førstesalen været indrettet med tre lejligheder, således at skolens samlede lærerstab kunne
bo der. Da bygningen blev opføtt i 1901, var der af lærerkræfter kun
førstelæreren og andenlæreren samt en lærerinde. Siden blev lærerindens lejlighed nedlagt, hvorved både den vestre og den østre lejlighed
blev gjott mmmeligere. Som allerede fortalt boede mine forældre i
den vestre lejlighed, og i den østre lejlighed, hvor overlærer Ømm
havde resideret indtil 1929, boede i min barndom overlærer P. Ovesen Nygaard og hans familie.
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Hvordan kunne man unde1vise seks klasser i en bygning, der kun
rummede fire klasseværelser? Det foregik på den måde, at de yngste
klasser undervistes i eftermiddagstimerne og de øvrige klasser fortrinsvis i formiddagstimerne. For de ældste klassers vedkommende var
det ugentlige timetal imidlenid så stort, at disse klasser måtte undervises såvel om formiddagen som om eftermiddagen. Derfor var det
noget af et puslespil at lægge en timeplan, men med lidt behændighed lykkedes det alligevel at få alle brikker på plads.
Lærerstaben udgjordes dengang af syv mandlige lærere og tre kvindelige lærere, der i datidens sprog benævntes 'lærerinder'. Min far,
Gregersen og Agger var nogenlunde jævnaldrende, hvorimod Ovesen
Nygaard var noget ældre. Af det øvrige personale vil jeg indskrænke
mig til 3! nævne et par yngre lærere: Einar Kaas og Henry Pedersen
samt to lærerinder: Mine Bang og Ingeborg Jespersen. Einar Kaas og
Ingeborg Jespersen flyttede begge til Køge, hvor de giftede sig. Ovesen Nygaard, min far, Gregersen og Hemy Pedersen samt Mine Bang
forblev derimod i tjenesten i Hals, så længe de formåede.
Jens Gregersen vil jeg fortælle noget mere om. 13 Blandt datidens
lærere i Hals var han den første mellem ligemænd. Jeg viger ikke tilbage for at karakterisere ham som en pædagog af første rang. Ordet
'pædagog' anvender jeg her i dets oprindelige betydning, hvor det
betegnede en person med et godt tag på opdragelse og undervisning.
(I nutidig sprogbrug synes ordet at have skiftet betydning. Slår man
således op i Politikens store Fremmedordbog, angives 'pædagog' at
have to betydninger: Dels anvendes ordet om en person, der er
uddannet til at arbejde i børnehaver og andre institutioner, dels om en
lærer eller en opdrager. Den anerkendelse eller ros, der lå i at give en
lærer prædikatet pædagog, er pist-væk forsvundet; betydningen af
ordet har i dag nærmest fået et fagforeningsmæssigt tilsnit!).
Denne usædvanlige lærer kom som 24-årig til Hals, idet han var blevet ansat som lærer ved Hals private Realskole. Han var himmerlænding, og han var læreruddannet på det for længst nedlagte seminarium i Ranum. Herefter forlod han sin hjemstavn og virkede et års
tid som lærer ved realskolen i Hinnemp. Og fra 1917 til sin død i 1976
var han halsbo. Efter to års ansættelse ved Hals private Realskole
overgik han til ansættelse under Hals kommunale skolevæsen. Han
pensioneredes som viceskoleinspektør i 1960, hvorefter et langt og
frugtbart otium blev ham forundt.
]. Gregersen underviste i historie, naturhistorie (dvs. botanik og
zoologi), fysik og matematik. Han spændte således vidt, men fagligt
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stod han stærkt i samtlige disse fag. Dette gjaldt især, hvad angik historie, i hvilket fag han allerede i 1924 blev beskikket som censor. Og
Gregersen havde visioner. Han modtog en pengebelønning for sin
besvarelse af prisopgaven "Hvorledes kan Folkeskolens Ordning og
Undervisning anlægges, saa den bringer Eleverne i nøje Kontakt med
det praktiske Liv?". 3''
Gregersen var værdsat af sine kolleger/5 men hans forhold til skolens leder, Ovesen Nygaard, var en kende anspændt. Derimod var
Gregersens forhold til Nygaards efterfølger, Max Søndergaard, udmærket. Sidstnævnte fortsatte den omfattende udbygning af skolen, som
Folkeskoleloven af 1937 havde gjort det nødvendigt for Nygaard at
påbegynde. Endelig skal det nævnes, at Gregersen var konstitueret
som skoleinspektør i den sidste tid under besættelsen, hvor Nygaard
var "under jorden", og ligeledes under den vakance, som opstod ved
Nygaards pludselige død i 1954. Gregersen havde ansøgt om at blive
Nygaards efterfølger, men den daværende socialdemokratiske undervisningsminister, Julius Bomholt, foretrak altså den yngre Max Søndergaard.
Jens Gregersens interesser var alsidige. I hans bogfyldte stue hang
der et indrammet fotografi af Roben Baden-Powell og mindede om, at
Gregersen som yngre havde været stærkt optaget af spejderbevægelsen. (lmidlettid var de gule spejderes æra i Hals forbi, inden jeg blev

Landsbyidyl. Hals bys nordlige del. Vandløbet Skive1'en ses til venstre.
Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune, Hals Museum
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gammel nok til at kunne blive en af dem. Men jeg husker tydeligt, at
jeg som lille purk var på visit hos spejderne i deres hytte i "Præstens
Plantage".) Gregersen var også levende optaget af Hals bys historie og
af samfundsdebatten. Han var retsstatsmand og gik fuldt og helt ind
for tanken om fuld grundskyld. Han var en fremragende skakspiller,
og til sin død dyrkede han korrespondanceskak Han var haveentusiast, og i hans store have på hjørnet af Østerled og Limfjordsvej fandtes der mange sjældne planter. Nogen sirlig prydhave blev det så vist
aldrig, men det var heller ikke meningen. Det, det drejede sig om for
Gregersen, var at tilvejebringe de rette livsbetingelser for vedkommende vækst. Og eftersom han besad dygtighed og havde heldet med
sig, trivedes selv de salteste planter for ham.
I en sjælden grad forstod Gregersen at bevare kontakten til sine tidligere elever. Han huskede hver enkelt fra afgangsklasserne i skolens
realafdeling og fulgte med interesse den enkelte elev. Lige til det sidste vedblev gamle elever at opsøge ham i hans hjem, og aldrig forlod
man ham uden at have fået gamle minder genopfrisket og modtaget
nye, friske impulser.

Parti fra Hals
Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune, Hals Museum
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To præster
Nok om skolen og dens lærere. Men jeg må også i al korthed omtale
kirken og dens mænd. I 1930'erne og i 1940'erne blev embedet som
sognepræst beklædt af henholdsvis Hans Christian Skjerk fra 1925 til
1936 og Einar Nielsen, der bestred stillingen fra 1936 indtil sin død i
1965. Jeg blev døbt i 1931 af den førstnævnte, og jeg blev konfirmeret i 1944 af den sidstnævnte. Einar Nielsen husker jeg ikke alene fra
min drengetid. For da jeg blev voksen, læ1te jeg ham rigtigt at kende.
I en kort periode, hvor jeg var dommerfuldmægtig i Nørresundby,
men boede i Hals, så jeg ikke så lidt til ham.
Hans Christian Skjerk var meget vellidt af sine sognebørn. Adskillige beklagede derfor, at han søgte forflyttelse til Hornslet, hvor han
derefter var sognepræst, indtil han gik på pension. I min studenteJtid
i Århus løb jeg ikke så sjældent på pastor Skjerk og hans hustru, når
præsteparret var på indkøb i Århus. Ved sådanne lejligheder standsede parret altid op og hilste venligt på den unge jura-studerende, hvis
forældre de kendte bedre, end de kendte studenten selv.
Einar Nielsen havde, forinden han ansattes som sognepræst i Hals,
været præst i Grønland (Aasiaat/ Egedesminde) og sognepræst på Fyn
(Ryslinge). Han kom til Hals medbringende hustru og tre børn: to
piger og en dreng. Sønnen, Einar Nielsen junior, der siden blev en nær
ven af mig, har berettet levende om sin barndom og ungdom i Hals i
et lille skrift med titlen Præstesøn i Hals. Barndom og ungdom 19361956, som blev udgivet af Hals Museum i 1999.
Under den tyske besættelse havde pastor Nielsen bistået Forsvarsstabens Efterretningsafdeling i dens arbejde i Nordjylland, og ved
befrielsen trådte han frem som leder af den lokale modstandsbevægelse. Disse emner blev imidleJtid aldrig berørt under vores mange
og lange samtaler. 16 Derimod erindrer jeg, at han fortalte mig træk fra
den strid om Det evige Liv, som professor P.G. Lindhardt havde været
ophavsmand til. I denne debat havde pastor Nielsen også opladt sin
røst, og ligesom professor Linelhardt - som jeg i mine studenterår i
Arhus ofte havde høJt prædike - forstod han sig på kunsten at provokere. Såvel P.G Linelhardt som Einar Nielsen var markante skikkelser, og sådanne kan begribeligvis undeJtiden være ikke så lidt kantede.
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Besættelsestiden
Besættelsen kastede en skygge over en stor del af min barndom. Jeg
var 9 år ganm1el, da de første tyske soldater 1ykkede ind i Hals den
10. april 1940, og jeg var 14 år gammel den 5. maj 1945. Jeg mener
tydeligt at kunne erindre befrielsen. En for mig uforglemmelig hændelse i befrielsesdagene var, at jeg kom ud at køre i jeep med to britiske soldater, som jeg skulle vise vej til Sæby. Det var en vejstrækning,
jeg ofte havde tilbagelagt på cykel, idet jeg havde nære slægtninge i
Sæby. Og lederen af den lokale modstandsbevægelse, sognepræst
Einar Nielsen - som sendte mig ud på denne mission - må jo have
næret tiltro til, at jeg med mit skoleengelsk kunne gøre mig forståelig
over for soldaterne. Missionen blev i hvert fald fuldfø1t.
Melle1n den 10. april1940 og befrielsesdagen ligger den tid, som de
fleste kun ugerne mindes. Selv husker jeg kun alt for tydeligt lyden af
de tyske solelaters støvletramp i gaderne i Hals. Jeg husker også de
sange, som soldaterne skrålede, medens de trampede igennem byen.
Blandt de hyppigst hø1te var "Denn wir fahren gegen Engelancl" og "0
du schoner Weste1walcl". Dertil kom, at elanskerne dengang gennemlevede nogle strenge vintre. Om vinteren 1941-42 har min far i sine
optegnelser - der omfatter årene 1918-1953 - noteret "Streng Vinter"
og "Den 7. April 1942 gik den første Damper gennem Fjorden vest
fra".
Vi var i juli 1939 flyttet fra Den røde Skole til Birkevej 4, et beskedent gulkalket hus, som min far havde ladet bygge. På skolen havde
mine forældre måttet savne enhver form for moderne bekvemmeligheder, og de havde vænnet sig til kakkelovnene og lokummet i gården. I det nye hus var der indlagt centralvarme, ligesom der var indrettet et badeværelse med WC. I virkeligheden kom centralvarmen
kun til at give mine forældre problemer, idet de i krigens tid jo ville
have været bedre tjent med kakkelovne som på skolen. Centralvarmeanlægget var jo beregnet til fyring med koks, og udenlandsk
brændsel blev forbeholdt byerne. På lanelet måtte man klare sig med
indenlandsk brændsel: briketter, bmnkul, brænde og tørv. Halsegnen
var leveringsdygtig i brænde fra Hals Nøneskov og Hals Sønderskov,
ligesom der gravedes masser af tørv i Hals Mose. Mine forældre blev
nødt til at investere i en lille brændeovn, hvori der kunne fyres med
indenlandsk brændsel. Brændeovnen blev installeret i spisestuen, og
så måtte vi i den kolde tid klybe sammen der, al den stund det var
umuligt at opvarme den øvrige del af huset.
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Fødevarer var naturligvis rationerede, men rationerne var rigelige. Da
jeg længe efter krigens ophør opholdt mig i Oxford (1959-60), blev jeg
forlegen, når jeg blev udspurgt om forholdene i Danmark under
besættelsen. Jeg forsøgte at knibe udenom ved at svare, at da de tyske
tropper besatte Danmark, havde vi mistet det vigtigste af alt- nemlig
friheden. ]eg vidste udmærket, at min værtinde i Oxford med sine
forespørgsler sigtede til danskernes materielle levevilkår, men jeg kviede mig ved at berette herom. ]eg vidste jo, at danskerne i modsætning til englænderne havde levet i et samfund, hvor der ikke havde
været nævneværdig mangel på de basale fødevarer. Hun kunne derimod fortælle, at under krigen havde indbyggerne i Oxford f.eks. fået
tildelt l æg pr. uge pr. person. Jeg skulle nok vare mig for at fortælle
hende, at i min barndom havde et yndet lækkeri været "æggesnaps",
dvs. en æggeblomme røtt med sukker. At vi havde måttet savne luksusvarer som kaffe, te, chokolade og tobak samt de frugter, som bonden aldrig ser, ville næppe have gj01t indttyk på Mrs. McArdle.
Derimod kneb det gevaldigt med tøj. Da jeg skulle konfirmeres i
1944, var det således komplet umuligt at opdrive det obligate sæt blåt
tøj, som en mandlig konfirmand burde møde op i ved en sådan lejlighed. Mit konfirmationstøj var en brun habit af en så rædselsfuld
kvalitet, at det ene bukseben revnede under knæet, da jeg iføtte mig
habitten for tredje gang. Min mor trøstede mig med, at der var intet at
bebrejde mig.
Men så kom befrielsen omsider, og sorg blev til glæde vendt. Hvad
kapitulationen angår, vil jeg indskrænke mig til at citere den kortfattede notits, som min far har nedfældet i sine optegnelser: "Fredag
Aften d. 4. Maj 1945 meldte Radioen Kl. 8,40 [20,40], at Tyskerne havde kapituleret. Jeg havde høtt Radio Kl. 8 [20,00], men da var der intet.
]eg gik ude i Haven, da der blev kaldt paa mig. Gregersen og jeg drak
The satrunen ellers intet. Næste Morgen gik vi i Skole - sang en Salme, derefter "Kong Christian" og "Der er et yndigt Land", hvorefter
Gregersen gav fri."
Halsboerne kunne ånde lettet op. Da min far og hans venJens Gregersen fejrede befrielsesaftenen med en stilfærdig kop te, var det med
glade fotventninger til morgendagen. Og allerede den 5. maj kl. 8.00
sænkede freden sig over den lille limfjordsby, selv om den adfærd,
som nogle ungdommelige elementer udviste i de første dage efter
befrielsen, nok efterlod lidt ridser i lakken. 37
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På dette billede er de fleste af modstandsbevægelsens folk fra Hals
indfanget. Nr. l fra venstre er lods Peter Willemoes Nielsen, der va1'
medlem af F1-ihedsrådets lokalkomite for Østvendsyssel
Foto i Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune, Hals Museum

Retsopgøret med landssvigerne
I sommeren 2003 blev der af Hals Museum afholdt en særudstilling om
de danske nazister i Det gamle Tøjhus på Hals Skanse. I den anledning blev en lille publikation, forfattet af cand. mag. Martin Larsen,
udgivet af museet. Heri gøres der sobert rede for, at ved valget i 1943,
hvor DNSAP på landsplan opnåede at få i alt 43.309 stemmer svarende til 2,15 pct. af de afgivne stemmer, fik paltiet i Hals valgkreds kun
13 stemmer svarende til mindre end l pct. af samtlige 1.587 vælgere.
Hals har så vist ikke været nogen "nazi-rede". På denne baggrund
forekommer det mig ejendommeligt, at Henrik Gjøde Nielsen i sit forord kan skrive: "Hals har en statistisk set lidt kedelig rekord. Der blev
ved retsopgøret efter besættelsen rejst krav om dødsstraf mod tre
mænd med mere eller mindre perifer tilknytning til Hals ... ". 38
Hvad straffesager angår, er det imidle!tid ikke så interessant, hvilken påstand anklagemyndigheden havde nedlagt under sagen. Det,
der bør påkalde sig vor opmærksomhed, er først og fremmest, hvilket
udfald sagen fik ved domstolene. Det er rigtigt, at der under retsopgøret blev rejst sager med krav om dødsstraf mod to unge mænd, der
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havde det til fælles, at de begge var født i Hals sogn, og at de begge
var trådt i tysk tjeneste. Den ene sag rejstes mod Frantz Toft, der blev
dømt til døden og henrettet; men han var en aalborgdreng - ikke en
halsdreng. Den anden sag angik derimod en ægte halsdreng, som nu
er død. Dengang hed han Gunnar Jensen, og han blev ikke idømt
dødsstraf. At det forholder sig således, har jeg forvisset mig om ved at
gennemgå Højesteretstidende (HRD, hvori samtlige dødsdomme fra
retsopgøret er offentliggjott. 39 Men Gunnar Jensens navn figurerer ikke
i denne domssamling. Altså er han ikke blevet dødsdømt. Dommen
må have lydt på en frihedsstraf, som han slap for at udstå efter pålydende, for han kom i hvert fald på fri fod efter nogle års strafafsoning:•o Da jeg boede i Hals i årene umiddelbart forud for årtusindskiftet, fik jeg en dag visit af Gunnar Jensen. På dette tidspunkt havde jeg
ikke set ham, siden han i 1941 var gået ud af Hals Realskole. Derfor
genkendte jeg ham ikke, og han præsenterede sig med det navn, han
siden havde antaget. Den ukendte fremmedes påskud for at besøge
mig var at spørge, om jeg ville have en hilsen med til en fælles
bekendt, som han i sin tid havde gået i klasse med på Hals Realskole. Først da gik det op for mig, hvem det var, jeg havde besøg af. Min
selvbudne gæst stod netop over for at skulle foretage en rejse til Canada, hvor vor fælles bekendt i dag nyder sit otium på Vancouver Island.

Tilbageblik
Når jeg ser tilbage på mit liv, kan jeg konstatere, at jeg har haft fast
bopæl i Hals i tre skarpt adskilte perioder. Jeg boede der i min barndom- fra min fødsel og frem til august 1946. Endvidere vendte jeg tilbage til Hals, medens jeg i en kortere periode, fra oktober 1960 til
udgangen af november 1961, var dommerfuldmægtig i Nørresundby.
Endelig har jeg som pensionist tilbragt to år og to måneder før åtntsindskiftet i det hus, som jeg lod opføre på Korsholm 47. Sammenlagt
har jeg boet i Hals i 19 år. Dette giver mig gode muligheder for at kunne drage sammenligninger mellem før og nu.
Det, der først slår mig, er, at Hals i dag hverken er et fiskerleje eller
en landsby. I havnen har lystfartøjerne for længst fortrængt fiskerkutterne. Som erhverv betragtet spiller fiskeri kun en ubetydelig rolle i
dagens Hals. Der drives heller ikke længere landbrug i byen; møllen
er brændt og blev ikke genopført, il og mejeriet har delt skæbne med
så mange andre af landets små mejerier, idet det for år tilbage er blevet nedlagt." 2
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Endvidere er der forsvundet nogle statslige og kommunale institutioner, hvorved en del arbejdspladser er gået tabt. Hals Barre Fyr er ikke
længere bemandet; fyret blev fuldautomatiseret i 1980, 43 og nogle
arbejdspladser forsvandt. Og Hals Lodseri, hvis historie går helt tilbage til 1735, udgør ikke længere et selvstændigt lodseri. Hals Lodseri
blev i 1990 slået sammen med Aalborg Lodseri, og siden 1994 hedder
det Limfjordens Lodseri, der tillige omfatter Løgstør og Thyborøn Lodserier.~4 Toldvæsenet er i dag ikke en selvstændig etat. Tre år efter
ikrafttrædelsen af det indre marked i EF (EU) blev toldvæsenet og det
statslige skattevæsen i 1990 fusioneret til Told & Skat, der ikke har en
eneste arbejdsplads i Hals. Aalborg Amts Sygehus i Hals er blevet nedlagt for hen ved en menneskealder siden, og epidemiafdelingen er
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strationen af Hals kommune er flyttet fra Hals til Gandrup, hvor borgmesteren og byrådet samt de kommunalt ansatte har deres virke i en
bygning - der benævnes administrationsbygningen (ikke rådhuset) som blev taget i brug i 1971. Hvorvidt dette har medfølt tilbagegang i
indbyggerantallet i Hals, tør jeg ikke have nogen mening om, for i dag
kan man jo sagtens have sit arbejde i Gandrup og sin bopæl i Hals. Et
iøjnefaldende træk ved udviklingen er nemlig, at der i dag bor mange i Hals, som har deres arbejde andetsteds. I 1930'erne og 1940'erne
var 'pendlere' et ukendt begreb. Måske var jeg blandt de første af denne kategori, da jeg i begyndelsen af 1960'erne arbejdede i Nørresundby, men boede i Hals. Stigningen i indbyggerantallet fra 1.247 i
1930 til 2.199 i 1995 må nok bl.a. tilskrives, at det i dag ikke er ualmindeligt at have bopæl i Hals og arbejdsplads uden for bygrænsen.
Kulturfronten er blevet synligt svækket. I mine drengeår var der
regelmæssige forestillinger i biografen i Havnegade hver eneste uge en om fredagen (kl. 20) og to om søndagen. (kl. 19 og kl. 21). Filmene skiftede hver uge. Og boghandleren ved Torvet organiserede en
læsekreds, hvor deltagerne mod en rimelig betaling kunne låne sæsonens nyudkomne bøger. (Biblioteket - som var opstillet i et lokale
i det nordøstre hjørne af Det gamle Tøjhus på Hals Skanse, da jeg
begyndte at låne bøger der - stod selvfølgelig gratis til rådighed for
alle og enhver; men dets bogbestand var langt fra omfattende.) I dag
er biografen lukket, ligesom boghandleren ved Torvet har drejet nøglen om.
Endelig har jeg konstateret, at bmte har taget de mange småhandlende og adskillige af håndværkerne. I mine drengeår var der i Hals
en halv snes købmænd, tre bagere, to slagtere, to handelsga1tnere, to
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herrefrisører (i datidens sprogbrug: 'barberer'), flere skræddere samt et
par grovsmede og en enkelt blikkenslager. I dag er antallet af bagere
svundet ind til en. Og af herrefrisører, skræddere, 46 slagtere og smede
er der slet ingen tilbage. Samme skæbne er overgået de to handelsgaltnere, hvis jord blev udstykket til byggegrunde, da de ophørte med
deres metier.
Detailhandelen med dagligvarer er i dag koncentreret på få og store virksomheder. Aldi, Fakta, Superbest og Superbrugsen sørger for, at
halsboerne hverken kommer til at sulte eller tørste.

Als Hotel, Havnegade 4, Hals
Fra Hals l O udvalgte Billeder. Hals Boghandel, u.å.
Til gavn og glæde for såvel halsboer som turister er der også kommet
ikke så få spisesteder og væ1tshuse til. I 1930'erne og 1940'erne var
der kun udskænkning i Havnegade på Als' Hotel, ;7 som lå der, hvor
nu Hals Apotek ligger. Til hotellet var der knyttet en spiserestaurant,
"Glassalen", beliggende i den øverste etage, hvorfra der var en pragtfuld udsigt over Langerak (Langerak er navnet på den østlige, smalle
del af Limfjorden mellem Hals og Aalborg.) Endvidere disponerede
hotellet i en tilbygning over en stor sal med tilhørende scene. Her
opførtes der bl.a. dilettantkomedier, hvor det var lokale kræfter, som
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betrådte de skrå brædder. Men det hændte også, at der kom rigtige
skuespillere til byen. Jeg husker således, at Osvald Helmuth engang
under besættelsen var i Hals og optrådte med sin uforlignelige visekunst.

Hvor forandret
Som 46-årig offentliggjorde Steen Steensen Blicher en novelle, som
han havde givet titlen "Ak! hvor forandret". Jeg, der i skrivende stund
er fyldt 73 år, kunne have anvendt den samme overskrift til disse
betragtninger over Hals før og nu. Blot ville jeg i så fald have foretrukket at udelade det indledende suk og benævne mine refleksioner
over Hals i 1930'erne og 1940'erne for "Hvor forandret"- afgjort ikke:
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dengang. Medens levevilkårene i 1930'erne og 1940'erne var beskedne, for ikke at sige fattige, er der i dag rimelige livsbetingelser for alle.
For en dels vedkommende er der endog tale om velstand. Det bliver
spændende at se, hvordan byen vil klare sig, når og hvis den bebudede kommunalreform bliver til en realitet. Vil en sammenlægning af
Hals kommune med en eller flere andre kommuner formindske eller
forøge den betydning, som byen vil få i den fremtidige kommune,
hvor Hals ikke længere vil være den største bymæssige bebyggelse?
Svaret blæser i vinden.
Sv. Gram Jensen
Fhv. docent i retsvidenskab ved Københavns Universitet
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Noter
l I Barn af Vendsyssel, XIV, 2003, s. 83-92 har jeg berettet om mine
forældre og om min barndom i Hals.
2 Huse i Hals I, Hals Museum 1999, nr. l.
3 Huse i Hals IX, Hals Museum 2002, nr. 152. Gregers Vestergaard
var ejer af Møllegården fra 1936 til 1950.
4 På denne grund opføttes den endnu eksisterende bygning, hvori
en storbank i dag har sin stedlige filial. - Se bettil ]. Gregersen i
Fra Himmerland og Kjær Herred XXI, 1959-60, s. 279.
5 Østergade 10, Huse i Hals I, Hals Musemu 1999, nr. 4.
6 Østergade 4 og 6, Huse i Hals III, Hals Musemu 1999, nr. 40 og 39.
7 Østergade 8, Huse i Hals III, Hals Museum 1999, nr. 41.
8 Østergade 16, Huse i Hals III, Hals Museum 1999, nr. 43.
9 Se min artikel"Den ny stad og fæstning Hals" i Historie, Jyske Samlinger, ny række 19,1 0991) s. 154-159.
10 Se min artikel "Fra bondeby til flække. Bidrag til Hals bys historie"
i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1988, s. 55-72.
11 Huse i Hals IV, Hals Museum 1999, nr. 57. Smedemester Thomas
Odgaard Pedersen fra 1922 til 1947.
12 Huse i Hals V, Hals Museum 2000, nr. 91. Købmand Anton Pedersen fra 1917 til 1945; hans søn Georg Pedersen avettog senere forretningen og drev den frem til 1977.
13 Huse i Hals VIII, Hals Museum 2001, nr. 148. Bagermester Richard
Madsen fra 1939 til 1968.
14 Huse i Hals II, Hals Museum 1999, nr. 35. Købmand Axel Flou var
indehaver af forretningen fra 1927 til 1966.
15 Midtergade 15, Huse i Hals III, Hals Museum 1999, nr. 46. Denne
forretning blev fra 1933 til1976 drevet af købmand (tidligere brugsuddeler i Hals) Chr. Larsen og hans efterlevende hustru Johanne
Larsen.
16 Huse i Hals VI, Hals Musetun 2000, nr. 102. Søren Kyllesbech var
brugsuddeler fra 1933 til 1965.
17 Midtergade 22, Huse i Hals V, Hals Musemu 2000, nr. 86. ].H. Bech
var indehaver af ølhandelen fra 1917 til 1949.
18 Se herom min i note 10 nævnte artikel i Fra Himmerland og Kjær
Herred, 1988 s. 57.
19 Huse i Hals VI, Hals Museum 2000, nr. 104: Slagtermester Svend
Norvin fra 1937 til 1950 og Torvegade 11, Huse i Hals III, Hals Museum 1999, nr. 51: Slagtermester Laurits Larsen fra 1928 til 1956.
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20 Midtergade 5, Huse i Hals III, Hals Museum 1999. nr. 52. Købmand
S.A. Frost fra 1923 til 1943.
21 Midtergade 2, Huse i Hals IV, Hals Museum 1999, nr. 67.
22 Torvet 9, Huse i Hals VI, Hals Museum 2000, nr. 99. Blikkenslagermester ].L. Frederiksen.
23 Torvet 11, Huse i Hals III, Hals Museum 1999, nr. 36. Skomagermester Niels Bang.
24 Torvet 13, Huse i Hals I, Hals Museum 1999, nr. 16. Bagermester
Kresten Olsen fra 1940 til 1956.
25 Torvet 7, Huse i Hals I, Hals Musemn 1999, m. 11. Købmand Chr.
E. Als til 1935, derefter en række hurtigt skiftende indehavere, fra
1945 købmand Knud B. Poulsen.
2n Tmwt 5, Hns~ i H<tls I, H<tls Museum 1999, nr. 10.
27 Huse i Hals I, Hals Museum 1999, m. 2.
28 Østergade m. 35, Huse i Hals VI, Hals Museum 2000, nr. 106.
29 Huse i Hals VI, Hals Museum 2000, nr. 101.
30 Midtergade 26, Huse i Hals V, Hals Museum 2000, nr. 88.
31 Huse i Hals IV (1999) nr. 56. Det nu nedrevne hus var beliggende
Aalborgvej 2.
32 Midtergade 14, Huse i Hals II, Hals Museum 1999, nr. 30.
33 Jf. min nekrolog over]. Gregersen (1893-1976) i Fra Himmerland
og Kjær Herred XXXVII, 1976, s. 131 f.
34 Gregersens besvarelse af prisopgaven er trykt i det af Danmarks
Lærerforening udgivne samleværk Folkeskolen og det praktiske
Liv, Jul. Gjellemps Forlag 1935, s. 47-145.
35 Jf. Hemy Pedersen i Barn af Vendsyssel VI, 1987, s. 156, hvor han
omtales som "den dygtige Jens Gregersen, hvis pædagogiske evner
vi alle beundrede".
36 Jf. Præstesøn i Hals. Barndom og ungdom 1936-1956, Hals Museum 1999, s. 22. Anførte sted oplyser Einar Nielsen junior, at hans
far, Einar Nielsen senior, også efter befrielsen forblev tavs om sin
indsats i besættelsesårene. "Far fortalte aldrig, hvad han lavede
under krigen."
37 Se til sammenligning Ole Kristian Grimnes og Berit Nøkleby: Norge etter 1850, H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) Oslo, 2. utg., 5.
oppl., 2003, s. 137: "En skamplett på det norske rettsopgjøret var
behandlingen av de såkalte "tyske1tøsene" ... Mange steder snauklippet folk dem, og de ble utsatt for spott og spe. Folk flest forstod ikke at det ikke var lovgmnnlag for å ta et oppgjør med dis-
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se kvinnene. De hadde ikke brutt noen lov ved å omgås tyskere.
Det var ikke straffbart å forelske seg i en tysker."
38 Se hertil Henrik Gjøde Nielsen: Blot Brudstykker, Hals Kommune
1994, s. 100 f., hvor der dog alene nævnes to tilfælde: " I det ene
tilfælde havde en Gestapomedhjælper fra Hals forbrudt sig så
alvorligt, at der blev rejst krav om dødsstraf. Dommen blev på livstid, og denne dom blev senere reduceret til 20 års fængsel. Denne
straf blev dog ikke fuldbyrdet; den sidste af de, der blev idømt
fængselsstraf under retsopgøret efter besættelsen, blev løsladt i
196o. Det andet tilfælde, hvor ligeledes en ung mand fra Hals bl.a.
havde virket som Gestapohåndlanger, resulterede i en dødsdom.
Denne dom blev fuldbyrdet. Henrettelsen fandt sted i Undallslund
plantage ved Viborg, den 8. oktober 1946."
I Besat og befriet, Hals Museum 1995, s. 63 skriverGjøde Nielsen derimod: "Der blev rejst krav om dødsstraf mod ikke mindre
end tre fra Hals by, der havde været i tysk tjeneste. I et tilfælde blev
dødsdommen effektueret. Henrettelsen fandt sted i Undallslund
Plantage ved Viborg, den 8. oktober 1946."
At der skulle have været tre landssvigere fra Hals er en opfattelse, som Gjøde Nielsen også gør gældende i Hals Skanse, Hals Museum 2001, s. 65 f., hvor det hedder: "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, blev
dødsdømt, og som den første af de dødsdømte vest for Storebælt
blev Frantz Toft henrettet i Undallslund Plantage ved Viborg."
-Se tilsvarende Fra Himmerland og Kjær Herred, 2001, s. 56.
39 Dommen over Frantz Toft er trykt i HRT 1946 s. 406 ff.
40 Henrik Gjøde Nielsens oplysninger i Blot Brudstykker, Hals Kommune 1994, s. 101 vedrørende udfaldet af det første tilfælde, som
jeg har gengivet oven for i note 38, forekommer mig i og for sig
plausible. Sagen kan udmærket være endt med, at Gunnar Jensen
blev idømt fængsel på livstid (der er en tidsubestemt straf), at denne dom ved benådning blev ændret til en tidsbestemt straf af fængsel i 20 år, og at den sidstnævnte straf ikke blev fuldbyrdet efter
pålydende. Men jeg kan hverken bekræfte eller afkræfte disse
oplysninger. Det er ikke let at opnå Justitsministeriets tilladelse til
at gøre sig bekendt med akterne i en straffesag.
41 Møllen brændte i 1952. Huse i Hals IX, Hals Musemn 2002, nr. 151.
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42 Produktionen på mejeriet ophørte ca. 1973. Huse i Hals V, Hals
Museum 2000, nr. 89. Fra 1910 til 1957 var S.O. Christensen mejeribestyrer.
43 Henrik Gjøde Nielsen: Blot Brudstykker, Hals Kommune 1994, s.
104 f. og samme: Blot Brudstykker II. Flere historiske strejftog i
Hals kommune, Forlaget Gandrup 1997, s. 61.
44 Henrik Gjøde Nielsen i Fra Himmerland og Kjær Herred, 2002, s.
30.
45 Allerede i 1974 blev epidemiafdelingen nedrevet, og to år senere
lukkedes sygehuset. Huse i Hals IX, Hals Museum 2002, nr. 153.
46 Så sent som sidst i 1990'erne fik jeg syet et sæt tøj hos en københavnsk skræddermester, der havde udstået sin læretid i Hals.
47 Hl!sf' i H;J]s TT, H;Jls Mn•wnm 1999, nr 19 Hot!C'il!C't brændt~:' i 1983

og blev ikke genopbygget. Det var opført i 1933 af den driftige
købmand og hotelejer Chr. E. Als, som i 1943 overdrog hotellet til
N.F. Hytting Pedersen, der drev det indtil 1965.
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Gravminderegistreringen
i Himmerland
Af Viggo Petersen.
I 1986 blev der vedtaget en ny lov om registrering af bevaringsværdige gravminder. Ifølge loven er det pålagt de såkaldte provstesyn at
afgøre, hvilke gravminder der skal registreres og derved opnå en form
for fredning, men det er museumsrådene, der udpeger de sagkyndige, som satnrnen med menighedsrådene skal udarbejde forslag til registreringerne. Af en bekendtgørelse fra kirkeministeriet fremgår det
endvidere, at de sagkyndige skal udarbejde kattotekskott i to eksemplarer over de registrerede gravminder. Siden skal det ene eksemplar
opbevares hos kirken, medens det andet skal opbevares hos det
pågældende museum. 1
Det praktiske arbejde med registreringerne blev for Aalborg Historiske Museums område påbegyndt i foråret 1989 og er endnu ikke
afsluttet, men alene i Aalborg Søndre og Støvring provstier er der foretaget mere end 1000 registreringer, hvoraf langt de fleste vedrører
gravsten og kun en lille del omfatter andre objekter på gravstedet
såsom indhegninger, pyntegenstande og lignende. For hvett af de
registrerede gravminder er der udarbejdet et kattotekskort i A4-format
med oplysninger om materiale, type, mål, udsmykning m.v., ligesom
den fuldstændige inskription er afskrevet med angivelse af den skrifttype, der er anvendt. Endvidere bærer kortet et fotografi af det pågældende gravminde. Som man kan forstå, er udarbejdelsen af disse k01t
temmelig tidsrøvende i forhold til deres simple funktion som fortegnelse over de gravminder, som er blevet registreret i henhold til loven.
Der er mange rubrikker at udfylde, og det kan f. eks. tage lang tid at
læse lange slidte indskrifter, især hvis stenen er bevokset med alger.
Ofte må man i gang med vand og børster, før en indskrift lader sig
tyde. Til fotograferingen må man ofte afvente det tidspunkt på dagen,
hvor lyset falder bedst, og det er ikke sjældent, at billeder må tages
om. Men som et resultat af arbejdet er der, ud over løsningen af
hovedformålet med kartoteksk01tene, skabt et stort og kulturhistorisk
værdifuldt materiale med beskrivelser og fotos af områdets bedste
gravminder. Det er dette materiale, der danner grundlaget for denne
afhandling.z
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100-års reglen
Til hjælp ved udvælgelsen af gravminder udgav Kirkeministeriet og
Statens Museumsnævn i 1987 en vejledning med en længere række
udvælgelseskriterier. ; Den almindeligst brugte af disse kriterier er reglen om, at gravminder, der er mere end 100 ar gamle, i almindelighed
bør anses for bevaringsværdige. I praksis er dog dårligt bevarede
gravsten og "dubletter" i vid udstrækning blevet forbigået ved registreringen, selv om de som følge af deres alder egentlig skulle have
været med. Alligevel har 100-års reglen for næsten halvdelen af de
registrerede gravminder haft afgørende betydning.
Som man kan forstå, findes der på de himmerlandske kirkegårde
ikke så få gravminder, der er mere end 100 år gamle. Derimod er der
kun få, der er l '50 år gamle, og det er yderst .<>jælrlent ;J t finc-le gr;:Jv<;t!C'n,
som har stået på kirkegården i 175 år eller mere. Dette hænger naturligvis i nogen grad sammen med de større farer for at blive kasseret,
som den længere tid på kirkegården har betydet, men hovedårsagen
er, at det først var i løbet af den sidste halvdel af 1800-årene, at det
blev almindeligt for almindelige mennesker at få en gravsten på graven. På gamle tegninger kan man se, hvordan de danske kirkegårde
midt i 1800-årene henligger med højt græs, hvori kun ses få simple
gravminder i form af trækors eller lignende. Gennem græsset er der

Gundentp kirkegård benlå i 1864 med vildtvoksende græs og selvsåede småtræer og næsten uden gmvminder.
Illustre1·et Tidende 18.9 1864
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trampet stier, hvor folk færdes, men der er ingen anlagte gange. Illustreret Tidende bragte i anledning af begravelsen af de danske soldater fra slaget ved Lundby i 1864 et billede af Gunderup kirke, og her
ser man også kirkegården bevokset med græs og tilsyneladende selvsåede træer, og kun et simpelt kors og måske en sten skimtes i baggrunden:' Når kirkegårdene så sådan ud, kan man forstå, hvorfor nogle kunne føle sig fristet til at brede blegetøj ud i solen på græsset,
sådan som det skete så sent som i 1896 i Fræer.'
På tegninger som de omtalte ser man nok kirkerne og kirkegårdene,
som de så ud, men med romantiske briller. Anderledes usminket
møder vi forholdene gennem arkivalierne. 6 Digerne var ofte skredet
sammen eller lågerne rådnet og faldet af, så fritgående kreaturer som
køer og får kunne komme ind og græsse på kirkegården (talrige
eksempler). Endnu værre ravage kunne svinene forårsage, når de
rodede i jorden (f.eks. i Romdrup). For at forhindre dyr i at gå ind gennem åbentstående låger, anbragte man ofte en jernrist over en grube
i jorden (f.eks. i Fræer og Gudum), men for at det skulle fungere, forudsatte det naturligvis, at diget var intakt. Undertiden hører vi om
egentlig græsning på kirkegårdene (f.eks. i Valsted og Dall), men det
var ikke tilladt. Derimod kunne græsset godt anvendes som hø. I 1791
tilfaldt græsset i Dall byens skolelærer og i Valsted en nættboende
husmand, og de låste derfor kirkegårdsportene, så snatt gudstjenesten
var forbi. I Dall var det i 1880'erne stadig skolelæreren, der høstede
høet på kirkegården, og det kunne hvert år blive til to læs, men i 1887
blev kirkegården udskiftet og beplantet. "Før denne Tid henlaa den i
Grønsvær med Tue ved Tue". 7
Når man i Dall allerede i 1887 indledte en omdannelse af kirkegården, som efterhånden skridt for skridt skulle give den det præg, vi
i vore dage er fortrolige med, var det efter himmerlandske forhold tidligt. Som regel var det først efter år 1900, at de første planer til kirkegårdsreguleringer blev fremlagt, og det tog ofte mange år, før planerne var realiseret. I Valsted måtte provsten således gang på gang minde
menighedsrådet om en påbudt regulering med anlagte gange og
afmærkede gravsteder, men forgæves, for et så voldsomt bmd med de
tilvante forhold turde de ansvarlige simpelthen ikke gennemtvinge af
frygt for sognebeboernes vrede. 8
De gammeldags uregulerede kirkegårde blev således i Nordjylland
bevaret så længe, at man har bevaret mange fotografier af dem. Fatuden det vildtvoksende græs lægger man mærke til, at der er påfal-
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Den gammeldags uplejede kirkegård blev i Himmerland Q[te bevaret
til efter år 1900. Her ses Sejljlod kirkegård omkring 1929.
Lokalhistorisk Arkiv for Sejljlod Kommune

dende få gravsten på fotografierne. Da billederne blev taget, var det
ganske vist ikke mere ualmindeligt med et monument på graven, men
det var endnu ikke blevet til så mange.
Ideen med at markere en grav med sten går ellers langt tilbage i
tiden. I Gudum kirkegårdsdige stod der indtilmidten af 1700-årene en
runesten med indskriften: "Østen lod rejse denne sten for sin fader
Utvagens sjæl". Stenen er nu forsvundet, men forskellige træk viser, at
den hører til blandt de yngste runesten, og det er ikke usandsynligt,
at den oprindelig er rejst pa kirkegården som gravsten. 9 Også middelalderlige gravsten kendes fra området, f.eks. er der på Vokslev kirkegård en romansk gravsten med korsstav og forskellige symboler samt
muligvis navnet Nicolaus. Andre steder, f.eks. i Ejdrup, Nørholm og
Sebber, er romanske gravsten indmuret i kirken, enten som dekoration eller simpelthen som forhåndenværende byggemateriale. Fra 1600årene kendes to gravsten fra Nørrett·anders kirkegård og to meget lignende fra Sebber kirkegård. Stenene er flade og ret tynde granitfliser,
og på alle fire er indskriften, der består af klare latinske versaler, bygget op efter samme skema: "HER VNDER HVILER S. JENS MICHKELSEN SOM DØDE AAR 1653". Både i Nørretranders og Sebber er stenene fremstillet, medens i hvert fald enken endnu levede, for ingen
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Da jens førgen de
Fædder til RejSnæs
og Dragsgård døde
i 1798, blev der
opstilet et sm-kqfaglignende gravminde på Komdtrup
kirkegård.
har siden ulejliget
sig med at få de to
sidste cifre i hendes
dødsår udfyldt. De
døde "AAR 16 .. ".to
Det forhold, at
stenene er så ens trods den forholdsvis store geografiske afstand, kunne tyde på, at det drejer sig om en mere velkendt type, end man i dag
kan ane, men almindelig har den sikkert ikke været. De begravede må
have været velstående bønder. Også i det følgende århundrede var det
kun den bedrestillede del af befolkningen, der bekostede egentlige
gravmonumenter. I 1798 døde Jens Jørgen de Fædder, der ejede herregårdene Refsnæs og Dragsgård, og over ham og hustluen Anna
Maria Dorothea f. Charisius, der var død fire år tidligere, blev der lige
uden for våbenhusdøren rejst et pragtfuldt sarkofaglignende sandstensmonument med fire ovale marmormedaljoner på siderne og kronet af to mannorurner. Et sådant monument har været bekosteligt, og
de store sandstensplader de1til skal med stmt besvær være hentet i
Aalborg." Andre herregårdsbesiddere, velhavende folk, præster o.lign.
blev ellers som oftest begravet inde i selve kirken, og kirkegården blev
de1for mest brugt af jævne folk, der ikke tænkte på at opstille stenmonumenter på gravene. Over gravene inde i kirken blev der som
regellagt en stor liggesten i plan med gulvet, ofte forsynet med smukke ornamenter og symboler og en svulstig indskrift efter tidens smag.
I forbindelse med omlægninger af kirkegulvet er sådanne liggesten
ofte på et senere tidspunkt flyttet ud på kirkegården, hvor de som
regel bliver medtaget i registreringen, selv om teksten efter de mange
år i kirkegulvet kan være helt eller delvis slidt af. I 1805 blev det forbudt at begrave de døde i kirkegulvet, og alle måtte herefter uanset
stand lade sig begrave ude på kirkegården. I 1809 døde justitsråd
Andreas Møller og blev begravet på Gudmn kirkegård. Hans gravmo101

nument af bmnlig sandsten med dekorationer af marmor er både
smukt og tidstypisk I postamentet ses en siddende kvindefigur i klassisk dragt, støttende sig til sit skjold med en fakkel i hånden. Bag hende ses symboler på krigerstanden: hjelm og våben. Øverst krones
gravmindet af en marmomrne i ægyptisk stil og med påskriften
EIRHNH (græsk: "fred"). På indskriftstavlen af marmor kan man læse
om den begravedes fortræffeligheder: "En lys og dannet ånd, et ædelt
hjerte og gavmig virksomhed var den afdødes p1yd" osv. Af andre
monumenter med en lignende baggrund kan nævnes gravmindet på
Mou kirkegård for Erik Christian Andreas Hvass, død 1834, der var ejer
af herregården Høstemark, og monumentet fra 1866 på Farstrup kirkegård for Hans og Edle Hansen, døde hhv. 1835 og 1865, som ejede
herregården Krastmp. Og.":'i llPn·pg:'irdsforpagtere kmme få sådam1e
pompøse sten, f.eks. Niels Andreas Svanholm, der døde på Sebberkloster i 1834, og hvis gravminde er smykket med en bikube, vindskibelighedens og flidens symbol. 12
Det kan være lidt vanskeligt umiddelbart at afgøre, om store liggesten
fra før 1805 er udflyttet fra kirkegulvet eller straks lagt på kirkegården, sådan som man i hvert fald
gjorde det efter forbuddet i
1805. I begyndelsen var det
også her bedrestillede folk,
der fik en sådan stor sten med
en længde på et par meter lagt
på graven: 11 Wandrer! Betræd
dette Stæd med Ærbødighed.
Her giemmes Støvet af de værdige Forældre, den retskafne
Mand og Fader Hr. Jens
Schmidt, Ejer af Lundbye
Gaard, fød d. 7. Juli 1740, gift
d. 4. April 1771, død d. 1.0ctober 1800, og den beste
Moder K.M. Dalihn, fød d. 26.
For justitsråd Andreas Møller,
der døde 1809, blev der rejst
dette tidstypiske gravmonument på Gudum kirkegård.
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Juni 1738, død d. l. Januar 1810. Deres Ægteskab war Welsignet med
5 Børn, 3de Sønner og 2de Døttre, hvilke 2de sidste alt som spæde
Planter er omsat i Evighedens Have at modne til Salighed" (Gunderup). Senere kunne også almindelige bønder tillade sig at få en sten
af denne type. Da gårdmand Christen Jensen Klæstrup i Valsted f.eks.
døde i 1833, blev der lagt en liggesten på hans grav for ham og hans
endnu levende hustru. Det er sikkert hende, der selv har sørget for
det, for hendes dødsår er ikke udfyldt, selv om der er gjmt plads til
det. Der var ingen efterkommere til at få bragt denne lille formalitet i
orden: "De indgik Ægteskab d. l. Februar 1818, men det behagede
ikke den gode Gud at velsigne dem med Børn, dog leve de i kjærlig
Erindring blandt de Efterlevende". Omkring 1860-70 var liggesten i en
mindre udgave med en længde på ca. 60-100 cm populære. Trods den
mindre størrelse kunne der dog blive plads til mange personlige
oplysninger som f.eks. om Peder Larsen i Dall, død 1862: "Hans Liv
var uafbrudt Virksomhed. Han efterlod sig ikke Hustru eller Børn,
men en bedaget Moder, hvis mangeaarige Støtte han var, og Sødskendes Taknemlighed og Velsignelse fulgte ham i Graven". Nogen
skulle jo passe den gamle mor.
På de små sandstenskors på ca. en halv meters højde, som blev
almindelige omkring 1800-årenes midte, var der derimod kun plads til
de nødtørftigste oplysninger, selv om begge sider som regel blev taget
i brug. Disse kors er ret skrøbelige, og mange er knækket, men alligevel finder man stadig en del velbevarede eksemplarer. Støbejernskorsene, som efterfulgte dem senere i århundredet, er meget solidere
og er ofte forbløffende velbevarede. Støbejern var dengang nærmest
et modemateriale, og støbejernskors blev uhyre almindelige. Da korsene ofte blev støbt af lokale støberier, er der store formvariationer fra
egn til egn, hvilket også gør dem interessante i en industrillistorisk
sammenhæng. I Himmerland er mange kors støbt af "De Smithske" i
Aalborg. På enkelte kirkegårde, f.eks. i Vokslev, er der stadig en del
støbejernskors tilbage, men ellers er de blevet sjældne, og de er derfor alle blevet registreret, hvis de blot var nogenlunde intakte. u
Gravminder af støbejern hører normalt til i sidste halvdel af 1800årene, men på Gunderup kirkegård findes et gravmæle fra begyndelsen af århundredet i form af en stor støbejernsplade med ophøjede
bogstaver. I modsætning til på korsene er der her plads til en lang
tekst: "Herunder hviler det Jordisk af vore gode Forældre Niels Sørensen, Snedkermester i Fjellerad, fød 1741, død 1805, og Else Marie
Nielsdatter, fød i Gudum 1731, død i Fjellerad 1804, efterladende sig
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En gravplade af
støbejern, som den
man kan se på Gunderup kirkegård, er
sjælden i Danmark.
Da den blev støbt ca.
1805, fandtes der
ingen lokale støheti.er, men pladen kan
være støbt i Norge.
4 Sønner og 3 Døttre.
Deres V::1nciPI v;~r
redelig Bestræbelse,
derfor var deres Død
rolig og uden Nag.
Fred over deres Støv!
Deres Minde bliver
uforglemmeligt hos
deres
efterladte
Børn". På den tid
fandtes der ingen jernstøberier i Nordjylland, men pladen kan være
støbt i Norge, hvor sådanne gravminder er ret almindelige. Trods alderen er den uhyre velbevaret.
De gravsten, der tilhører den letgenkendelige type "uægte grotter"
er næsten altid mere end 100 år gamle. Allerede Rasmus Roulund, den
kontroversielle ejer af henegården Store Restrup, fik en sådan sten, da
han døde i 1845, men rigtigt populær blev typen først i de sidste åltier af århundredet, hvor den blev anvendt af alle samfundslag og i alle
støneiser fra kæmpestore til bittesmå. Egentlige grotter er ikke ukendte som gravminder, men de fylder meget. De uægte grotter er mere
sammentrængte, og grottens hulhed er næsten forsvundet. Her er
anbragt en marmortavle med indskrift. Tavlen er indfældet i en sandstensblok, der er udformet som forrevne klipper, undertiden nøgne,
men ofte med vedbendranker eller egeløv. Disse planter er som regel
meget smukt og natmtro udhugget i sandstenen, og dekorationen
omfatter både postamentet og den egentlige gravsten. I langt de fleste
tilfælde er der desuden indfældet en biscuit-medaljon i sandstenen.
Sådanne medaljoner af uglasseret porcelæn blev bl.a. fremstillet af
Den Kongelige Porcelainsfabrik og Bing & GrøndahL De var vel ikke
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oprindelig tænkt som gravstenspynt, men er i hve1t fald i nogle tilfælde forsynet med huller på bagsiden til en ophængningssnor. Det
populæreste motiv til gravsten var Th01valdsens relief "Natten", som
blev fremstillet i flere forskellige størrelser, men også "Dagen" blev
brugt. Selv en gengivelse i relief af Rafaels berømte maleri "Madonna
della sedia" blev undertiden anvendt (Dall, Buderup), selv om motivet vist virker lidt katolsk. 1 1 Et Kristushoved i højt relief var også populælt. Som regel var stenene foroven forsynet med et marmorkors, men
det sad udsat og er nu i de fleste tilfælde brækket af. I det hele taget
er de uægte grotter ikke sjældent i en dårlig bevaringstilstand, sandstenen kan være revnet og marmOltavlen forvitret til ulæselighed, og
trods alderen er mange af disse sten forbigået ved registreringen.

Fortjenstfulde mænd og kvinder
I modsætning til 100-års reglen, der kun er formuleret i den omtalte
vejledning, er reglen om, at "gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder . . . skal registreres", skrevet ind i selve
lovteksten. 15 Nogen egentlig definition af begrebet
får man derimod ikke.
Hvis man skal tro på
gravstenenes tekster, er
der mange yderst fortjenstfulde mennesker i
området, f.eks. den "welærværdige og høylærde"
sognepræst Peder Deichmann Aagaard, der blev
begravet i Buderup i
1790: Han "var en sagtmodig, opbyggelig og
omhyggelig Lærer, en
paalidelig og ærlig Ven,
godgiørende mod alle,
sine Venners uforglemmelige Velgører, for en elsket
En såkaldt "uægte grotte"
på Søndertranders kirkegård.
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Moder den kierligste Søn, for mange Sødskende en trofast Fader, stiftede kierlig et Legatum af 2200 Rd. til Familiens Bæs te". Lars Kjær, der
døde i 1832 og ligger begravet i Lundby, var ganske vist "miskjendt af
Skurnlere", men han var i øvrigt "agted af Alle, som kjendte ham", og
havde adskillige dyder. Om Niels Nielsen Estrup, der havde været
skolelærer og kirkesanger i Svenstrup i 40 år, og som døde i 1886,
hedder det: "Den nidkjære Lærer, den trofaste Ven og Hædersmand,
for ham sattes dette Minde i Kjærlighed af taknemmelige Sognebeboere". Her gør det imidlertid indtryk, at en større kreds har ønsket at
sætte ham et minde, og det regnedes derfor med i begrundelserne for,
at hans gravsten skulle medtages i registreringen, selv om det egentlig var tilstrækkeligt, at den er mere end 100 år gammel. Noget tilsvarende gælder den store såkaldte bauta for missionær Søren Haf'.sen,
der døde 1899: "Baptister lod sætte denne Sten" (Gunderup).
Gravmonumenter for faldne soldater, veteraner, frihedskæmpere og
lignende falder som en selvfølge ind under denne paragraf. På Gunderu p kirkegård er der rejst
en stor obelisk for de
faldne i træfningen ved
Lundby i 1864: "For Danmarks Folk og Konge
troe de stred, og de har
Krav paa helligt Eftermæle, de gik med Sang i
Døden for vor Fred, Gud
lønne dem og glæde
deres Siæle!" Desuden
findes der rundt omkring
på kirkegårdene ikke så
få sten over veteraner fra
de to slesvigske krige. De
er alle taget med i registreringen.

Obelisk på Gunderup
kirkegård over de faldne
fra træfningen ved
Lundby i 1864
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Det er en broget flok mennesker, hvis gravsten er blevet registreret,
enten udelukkende fordi de var fortjenstfulde, eller hvor dette har
været en medvirkende årsag. Foruden de allerede nævnte eksempler
kan nævnes kunstnere og forfattere, politikere, afholdsfolk, legatstiftere, højskolefolk, erhvervsfolk og naturligvis æresborgere. Blandt
kunstnerne er gravmindet for Anders Bundgaard på Gravlev kirkegård
og for "amatørkunstneren" Poul A. Nørgaard på Lillevorde kirkegård
blevet registreret som kunstværker, medens Ejner Gjessing, hvis
gravsten på Svenstrup kirkegård er ganske ordinær, er kommet med
efter reglen om fmtjenstfulde mænd. Af forfattere er der registreret
gravminder efter denne paragraf for Hans Povlsen i Nibe, husmandsdigteren Anders Kristensen i Sønderholm, salmedigteren og den lokalhistoriske forfatter Klavs Gjerding i Gerding og forfatteren af "Sejlflodsangen" Karen Palsgaard i Sejlflod.
Der er flere afl1oldsfolk, hvis sten er blevet registreret, men den mest
betydningsfulde er utvivlsomt Claus Johannsen, som blev begravet på
Gunderup kirkegård i
1931. Han var Danmarks
Af11oldsforenings
formand i 40 år, og hans
betydning for bevægelsen er uvurderlig. På
hans gravsten ser man
hans og hushuen Clara
Johannsens pOttrætrelieffer i bronze, udføtt af
kunstneren Elias Ølsgaard.

En veteransten på SøndeJ1randers kirkegård
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Der er endvidere adskillige monumenter for højskolefolk blandt de
registrerede, f.eks. en stor bauta med pottrætrelief i granit, der er rejst
på Lundby kirkegård for højskoleforstander Anders Lavrsen, død 1911.
På Stine Østergårels gravsten i Buderup er teksten på højskolevis skrevet med skandinavisk bolle-å, skønt hun allerede døde i 1892.
Æresborgere må selvfølgelig regnes som fortjenstfulde. Apoteker
Annæus Nielsen og hustruen Palma f. Lunøe blev begge æresborgere
i Nibe og ligger begravet på byens kirkegård. Den særprægede sten
over dem og forgængeren i apoteket Chr. P. Høygaard er udført af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen.

Det kunstneriske kriterium.
At gravr!litlder af særlig kunsthistorisk irrteresse skal registreres er garrske naturligt, men sådanne monumenter er i virkeligheden meget
sjældne, idet næsten alle gravsten hører til almindelige standardtyper.
For uneler 2% af registreringerne har den kunstneriske udformning
haft betydning. Nogle af undtagelserne har allerede været omtalt i det
foregående, idet nogle af de fortjenstfulde personer også har fået et
særligt udformet gravminde. Billedhuggeren Anders Bundgaards gravsten på Gravlev kirkegård er således ptydet med en kopi af et af hans
egne værker, men han har også selv udført gravminder, dels for med-

Apoteker Annæus Nielsen og hans hustru blev æresborgere i Nibe.
Deres sæ1prægede gravminde med "vækstmotiv" på Nibe kir/aegård er
skabt af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen.
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lemmer af Bundgaard-familien på Gravlev kirkegård, dels for sine
forældre på Årestrup kirkegård. I Årestrup har han ogs;;'\ skabt et gravmonument med portrætrelieffer for familien Østergaard, men stenen
er desværre ikke bevaret i oprindelig stand.
Af moderne kunstnere har Erik Heide skabt gravmonumenter på Lillevorde og Støvring kirkegårde (hhv. 1971 og 1983), Knud Erik Christensen på Frejlev kirkegård (1984) og Thorvald Odgaard på Nibe kirkegård (1992). EndYidere er en del sten af "amatørbilledhuggere"
blevet registreret. De er ofte ret utraditionelle.

Billedhuggeren Anders Bundgaards smukke gravminde på Gravlev
kirkegård er p1ydet med kopi af et hans egne værker.
Andre kriterier
Den tredjehyppigste årsag til registrering - efter alderskriteriet og
bestemmelsen om de fortjenstfulde mænd og kvinder - har været
lokalhistoriske navne i indskrifterne. Også typiske gravmineler kan
registreres, og under dette punkt er de karakteristiske træstammer af
granit medtaget. De er vist som regel fremstillet på Bornholm. '1' Specielt egnstypiske gravmineler findes vist ikke i mmådet, men som tidligere nævnt har støbejernskorsene på grund af de lokale støberier et
vist særpræg. Det samme gælder gravgelænderne af støbejern, som
engang prægede alle kirkegårde, men som nu er blevet ret sjældne.
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En del gravminder er blevet registreret, udelukkende fordi de var forsynet med et smukt gelænder.
En særlig udsmykning kan også danne grundlag for registrering.
Under dette punkt er bl.a. henregnet de skubbekværne fra oldtiden,
som er anvendt som gravsten i Årestrup (1919) og Øster Hornum
(1984), og ligeledes en romansk vinduesoverligger, der er udnyttet på
sanune måde i Årestrup (1976/77). Veludføtt stenhuggerarbejde er
ikke nævnt i vejledningen, men ikke desto mindre er smukt udføtt
håndværk anvendt som begrundelse for registrering af adskillige
gravsten i Hinunerland.
Endelig kan gravminder med særligt fyldige og interessante inskriptioner registreres. En del gravsten er medtaget udelukkende på grund
::~f dt>tte kriterium, men desuden findes der interessante indskrifter på
mange af de sten, som er blevet registreret af anden årsag. Der findes
derfor mange eksempler på både tankevækkende, pudsige, lokalhistorisk interessante og bevægende indskrifter.
Særlige erhvervsbetegnelser kan også medtages under dette punkt.
På Vokslev kirkegård er der således en sten for en kridtstenskærer fra
den tid, hvor man på Vokslev kalkværk udskar bygningssten, og på
Sønderup kirkegård er der begravet et par uldspindere fra Rebstup
Uldspinderi. Dette uldspinderi har særlig interesse ved, at det siden er
blevet nedtaget af Nationalmuseet og nu er genopført som museum. 17
På satrune måde vidner gravsten for stationsforstandere, baneformænd
og ledvogtere om for længst nedlagte jernbaner.
Undettiden har man ikke ment, at det var nødvendigt at nævne
hustruens navn på gravstenen. På Årestrup kirkegård er der endda på
en stor natursten nævnt to generationer fra en stor gård, hvor hustruerne er anonyme: "Hans Jørgen Jensen og Hustru. Jens Andersen
Jensen, Hustru og Børn". Det var ikke nogen forglemmelse.
Når man kalder levende folk "hellige", er det normalt sarkastisk
ment, men på Sønderholm kirkegård er der en gravsten, udformet
som en bog, hvor "de Hellige i Sønderholm og Frejlev" mindes en
afdød husmand. På satrune sten slås det endvidere fast, at "Den Retfærdiges Ihukommelse er til Velsignelse, men de Ugudeliges Navn
smuldrer hen".
Det kan være tragisk nok, at en ung mand i 1851 druknede ved
badning i Mariager fjord (Ferslev), og at en politibetjent døde efter en
motorulykke så tidligt som i 1914 (Nibe), men mere bevægende er
det, når det drejer sig om børn. På Farstrup kirkegård er der seks
næsten ens sten. Hvett år fra 1893 til 1897 fik et ægtepar et nyt barn,
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tre piger og tre drenge. En dreng og en pige blev omtrent et år gamle, de andre døde endnu yngre. Man får her et rystende indblik i,
hvordan det måtte føles at blive forældre i en tid med så stor børnedødelighed.
Særligt bevægende kan det føles, når en ung moder dør sammen
med børnene. Jacobine Marie Knudsen blev gift som 19-årig, og otte
måneder senere døde hun og hendes nyfødte barn. Hendes gravsten
på Vokslev kirkegård slutter med dette vers: "Moderblomst i Støvets
Sme1te, skjænkte dig en Rosenknop, men det knuste brat dit Hjerte,
da din Vaande hø1te op; Nu med Poden i din Favn, Hvil du har i Fredens Havn!". På Nørretranelers kirkegård er der en lignende sten fra
1852 over en ung kvinde, der var blevet gift allerede som 16-årig, men
som døde sammen med sine to nyfødte børn tre år senere.
James Ogelvie, der var født i Skotland, men som døde i 1830 som
kromand i Sønde1tranders, blev derimod 60 år, og det var en ret høj
alder dengang. Hans gravsten er en stor liggesten med en lang indskrift. Undertiden kan sådanne gamle sten være vanskelige at læse,
men denne står med klar, letlæselig skriveskrift. Stenen er usædvanligt
smukt udfø1t med rosetter i hjørnerne, bladranker og en urne i relief,
så man må smile, når enken kalder den "dette simple Minde". Nu er
den sikret for efte1tiden som en del af kirkegårdenes kulturhistorie.
Måske var netop denne sten ikke truet, men flere af de ca. 1000 gravminder, der indtil nu er blevet registreret i Himmerland, er blevet reddet fra dynger, der var på vej til tilintetgørelse.

Fhv.

museumsinspektø1~

Viggo Petersen
Aalborg Historiske Museum

Noter:
l Lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde; Kirkeministeriets bekendtgørelse af 20. juni 1986 om
folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.
2 Aalborg Historiske Museum jnr. 1765. Ved citater herfra til denne
a1tikel er der undertiden foretaget en lettere redigering, så lakuner er udfyldt og åbenlyse fejlskrivninger er rettet og lignende.
3 Vejledning om registrering af gravminder. Udarbejdet af Kirkeministeriet og Statens Museumsnævn, 1987.
4 Illustreret Tidende bd. 5, 1864, s. 421. Mange eksempler på kirkebilleder (dog ingen fra Himmerland), som taler deres klare sprog
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om forholdene på kirkegårdene, findes i J.P. Trap:
Statistisk-topographisk Beskrivelse af Danmark, 1858-59, se også
de senere udgaver: 2. udg. 1872-1879, 3. udg. 1898-1906.
5 Viggo Petersen: Fræer kirke, 2000, s. 3.
6 Ved udvælgelsen af de følgende eksempler er her anvendt Viggo
Petersen: Nøvling kirke, 1992; samme: Volsted kirke, 1994; samme: Dall kirke, 1995; sa1mne: Sønderholm kirke, 1996; sa1mne:
Sejlflod kirke, 1998; sa1mne: Romdrup kirke, 1999; samme: Fræer
kirke, 2000; samme: Gudum kirke, 2001.
7 Protokol over Dall Kirkegaards Grave, påbegyndt 1894 (kirkens
arkiv).
8 Valsted kirke, synsprotokol 1862-, især 19/6 1905 (kirkens arkiv).
9 Lis Tacohsen og~ F.rik Moltke: D;lnm::Jrks RnnPinclskrifter'
Tekstbind, 1942, s. 184f.; Erik Moltke: Runerne i Danmark og
deres oprindelse, 1976, s. 330, 332.
10 Svend B. Olesen: To gamle gravsten på Nr. TI·anders kirkegård
(Fra Himmerland og Kjær Herred 1988 s. 105-112).
11 Alexander Rasmussen: Komdrup Sogns Beskrivelse og Historie
(Fra Himmerland og Kjær Herred 1925 s. 220-225).
12 En glimrende skildring af periodens gravmonumenter, dog uden
nordjyske eksempler, er Karen Kiyger: Allegori og borgerdyd.
Studier i det nyklassicistiske gravmæle i Danmark 1760-1820,
1985.
13 En interessant afhandling om støbejernskors er Aase Faye:
Danske støbejernskors, 1988.
14 Bredo Grandjean: Biscuit efter Thorvaldsen, 1978.
De medaljoner, som fabrikkerne har fremstillet efter andre forlæg,
er naturligvis ikke med i Grandjeans bog.
15 Nævnte lovs § 20.
16 Axel Andersen: Mindesmærker på danske kirkegårde og
Bornholms stenhuggeri (Vore kirkegårde 1984 s. 30-54).
17 Irene Fjelsten: Rebstrup Vandmølle (Fra Himmerland og
Kjær Herred 1989 s. 111-126).

-
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Kalkmalerierne i Nibe Kirke
AfJens-Anders Djernes
Nibe Kirke er en senmiddelalderlig teglstenskirke. Byggeriet er påbegyndt omkring 1440'erne, og kirken stod færdig i sin nuværende skikkelse ca. år 1500. Indtil da havde beboerne i Nibe brugt den mere end
200 år ældre kirke i Vokslev.
På baggrund af det store sildeeventyr i Limfjorden, voksede Nibe for
alvor i årene 1200-1400 og der boede i 1400 tallet, i alt fald i fiskesæsonen, flere mennesker i Nibe end der dengang gjorde i Aalborg.
Det har derfor været naturligt at rejse en kirke, som både kunne formidle det kristne evangelium, men i høj grad også modtage de gaver
og indtægter, som var en naturlig følge af de store fangster, sildekågene bragte i land.

Nihe Kirke
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I årene 1990 til 1996 gennemgik Nibe Kirke en større restaurering. Primært var problemet, at kirkens nordmur langsomt men sikkert skred
udad, og det var derfor nødvendigt at etablere store stræbepiller
udvendig langs nordmuren.
Indvendig trængte kirken tii en grundig istandsættelse overalt, heriblandt kalkning af hvælv og vægge.
I forbindelse med kalkning af vægge og hvælv i kirkens sideskib
skulle de mange gamle kalklag, 17 i alt, bankes ned, og under kalken
gemte sig hidtil udkendte og meget spændende kalkmalerier.

Sæby-værkstedet
Malerierne falder i to afdelinger. Øverst er det Sæbyværkstedets
udsmykning. der bl.a. er kendetegnet ved farvepaletten i alle buerne.
Sæbyværkstedets kalkmalerier kendes fra Sæby, Aalborg Budolfi,
Dronninglund, Vrå og Vesterø på Læsø. 1
Udsmykningen i Nibe Kirke består primært af en ikke særlig velbevaret dommedagsscene på østvæggen med de tolv apostle stående
rundt om i hvælvet.
Sæbyværkstedets 12 apostle er alle fremstillet med hver deres attribut, samt et skriftbånd med den enkeltes navn, så de er let genkendelige.

Bartholomæus med det
krumme sværd.
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Resterne af en regnbue på østvæggen lader ane, hvorledes Vorherre
har siddet og holdt dom og sendt de gode til himmelborgen og de
onde til helvedsgabet, som det kendes fra flere andre kirker. I nordjylland bla. Jetsmark og Vrå.
På østsidens hvælvkapper ses to engle med Kristi lidelsesredskaber.
Bedst bevaret er englen syd for midterribben. Englen bærer et kors
skråt over venstre arm. På den ene korsarm anes Kristi kjortel og på
den anclen tornekronen. I højre hånd holder englen de tre nagler.
Midt på væggen ser man et malet gardin, der aclkiller de to malerværksteder. Over gardinet ses flg. inskription:
(n)y worbergh udy halla(n)n aar efter guds (by)rclh
tuse(n) (f)ehundreth p(aa) the siu(e)cle.
Oversat lyder teksten:
Ny Varberg udi Halland år efter Guds byrd (fødsel)
tusinde fem hundred på det syvende.
Desværre mangler begyndelsen og slutningen på skriftlinjen, men den
daterer dog malerierne til 1507, og lokaliserer stifterens hjemsted til
Varberg i Halland.
Hvorledes det hænger sammen, kan man jo kun fantasere sig til,
men jeg kunne forestille mig, at en tidligere Nibedreng er blevet en
rig købmand i Varberg, og har doneret disse kalkmalerier til kirken.
Fremstillingen af den samlede dommedagsscene svarer til teksten i
Matthæus evangeliet: "Sandelig siger jer jer: Ved verdens genfødelse,
når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I,
som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer" (Math. 19.28).
Ifølge Nationalmuseet1 virker maleriets komposition så velovervejet,
at de enkelte figurers placering må have været markeret på forhånd.
Desuden krævede det en god maler, der evnede at tilpasse motivet
efter rummet. Kun en erfaren maler kunne vide, hvordan de store
apostelfigurer ville tage sig ud fra gulvniveauets perspektiv.

115

Fra Sæby-malerens hånd er også et par enkeltstående figurer. På pillen mellem arkadebuerne ses det opretstående vildsvin med armbrøst
og pilekogger.

Vildsvinet er et billede på Fanden. Han ses med annbrøst og pilekogger i rød skede, på jagt efter menneskesjæle. På fødderne bar han en
slags træsko, der skal beskytte mod gadens snavs og søle. Et symbol
på en af dødssynderne i den katolske tid, hovmodet eller fm-fængelighed, hvilket der ikke kunne renses i skærsilden.
Over svinet står de om end ikke formfuldendte eller grammatisk
korrekte ord: BRUTA og MERDOSA. Det betyder i direkte oversættelse: "fæl" og "fuld af lmt". Og sådan må vi jo erkende at han er - den
Fanden.
På sideskibets sydvæg ses en såkaldt vrængemaske med ordene ba
fyn (pu-ha).
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Vrængemaske
Vrængemasker havde deres store blomstring omkr. 1500 og den katolske tid ud. At række tunge ,·ar i sengotikken, som i dag, nedsættende
i forhold til den man rækker tungen ud mod. Hånen havde i middelalderen samtidig en lidt amoralsk undertone. Ordentlig opdragne
mennesker \'iste aldrig den åbne mund, og da slet ikke tungen. En
gavflab er både fræk og åbenmundet i sin tale - selv i nutidig sprogbrug.
Qyerfor prædikestolen er et ganm1elt afløbshul for regm·ancl brugt
til at danne mund for en anclen nængemaske.
Der fineles ikke nogen god forklaring på. hvorfor man har disse
masker og hvorelan de skal forstås.
Nogle kan måske forklares som huskepunkter for prædikanten,
måske tjener de blot som blikfang, mens andre vil mene, at maleren
ofte satte et selvportræt eller et portræt af den stedlige præst.
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Sebber-værkstedet
Under det malede gardin ses Sebber-værkstedets arbejde. Her udgør
Set. Jørgens legenden en vigtig del, og det bliver således kampen mellem det gode og det onde, der dominerer kirkens billed-program. Foruden det store maleri hvor Set. Jørgen dræber dragen, findes i Nibe
Kirke også en samlet fremstilling af Set. Jørgens ma1tyrium. Det er til
nu eneste kendte sted, hvor man har en sådan samlet fremstilling.

Legenden om Set. Jørgen og dragen
Frit genfOltalt efter Legencia Aurea 3 lyder historien om Set. Jørgen
sådan:
Set. Jørgen var en kristen ridder fra Kappadokien i Lilleasien, som
levede i det 2. århundrede. Han led døden for sin tros skyld under
uhørte pinsler formodentlig under kejser Diokletians kristenforfølgelser. Set. Jørgen kom en gang til byen Silene i Libyen. Byen var hårdt
plaget af en grusom drage, der spyede sin edder og gift ud over byen.
For at holde dragen i ro ofrede man hver dag to får til den. Da det
efterhånden kneb med fårene, gik man over til at ofre et menneske,
som blev fundet ved lodtrækning. En dag faldt loddet på kongens datter, den smukke prinsesse Kleodolinde. På kalkmaleriet ses prinsessen
i billedets venstre side, ført ud på en høj uden for byen, for at blive
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ædt af dragen. Men i selv samme sekund dragen stikker sit hoved
frem, kommer Set. Jørgen ridende, gør korsets tegn, og støder sin lanse gennem dragens gab.
Derefter kaster han et bælte om den og slæber den op til kongen
og lover, at han vil dræbe dragen såfremt kongen og hele hans by vil
lade sig døbe og overgå til kristendommen. Set. Jørgen fik af kongen
tilbudt umådelige rigdomme, som han ikke ville modtage, men lod
uddele til de fattige.
Derefter formanede han kongen til at overholde fire ting: at tage
kirken under sin beskyttelse, at ære præsterne, flittigt at høre messer
og betænke de fattige.
Efter dragedysten følger på resten af sydvæggen og på vest'l·æggen
12 scener fra Set. Jørgens martyrium, der fører til hans endeligt.

Smørkærnefremstillingen
Ved sideskibets udgang til våbenhuset, ses en smørkærnende kvinde,
mens en fandenfigur besørger i smørret.
Forklaringen
må
findes i de magiske
forestillinger om at
kvinder, der er
gode til smørkærning, har et forhold,
måske af erotisk
art, til Fanden. Man
må stå i ledtog med
det onde, når man
kan få mælk til at
bliYe til smør, og vi
befinder os i tiden,
hvor heksebålene
flammede
lystigt
viden om. Andre
kilder gør sig til
talsmand for, at den
smørkærnende
kvinde netop står
ved udgangen for
Smørkærning
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Set. Jørgens lidelser: Festsiden
Øverst:
Set. førgen rulles rundt i en spigm1ønde
Set. førgen omstyrter afguden Apollo
Set. førgen ved helligkilden i Silene
Forneden:
Set. førgen trøstes i fængslet af Kristus
Set. førgen radbrækkes af store møllevinger påsat skarpe sværd
Set. førgen halshugges

at minde kirkegængeren om, at når man nu skal hjem og passe sit
arbejde, skal man ikke alliere sig med Fanden, for han "skider i
smørret". 4
I Fakse og Broager kirker findes også Set. Jørgens legender i kalkmaleri. De er alle tre næsten samtidige, men udfø1t af forskellige værksteder. Det er måske mere end en tilfældighed, at man ser en smørkernefremstilling i såvel Fakse som Nibe ved siden af Set. Jørgens
legenderne. "Grunden er vel den, at Set. Jørgen, blandt mange andre
gøremål, blev påkaldt mod hekse?' 15

Enkeltstående helgenbilleder
Set. Kristoffer
Et af Sebberværkstedets helgenbilleder er den legendariske Set. Kristoffer, som findes mellem de to arkadebuer. Billedet blev afdækket
og igen kalket over af en lokal murermester i forbindelse med installeringen af en kakkelovn i kirken i 1925. Af den grund har det været
vanskeligt igen at afrense billedet, og det står derfor lidt utydeligt. Det
nederste af billedet er helt forsvundet på grund af fugtskader.
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Set. førgens lidelser: Sydsiden
Øverst:
Set. Jørgen ristes i bronze-ok.sen
Set. førgen hænger over bom med nzøllesten i hænder og fødder
Set. førgen får kroppen sønderrevet
Forneden:
Set. førgen gennemsaves på langs med en langsav
Set. førgen piskes
Set. førgen males til støv
Set. Kristoffer, Kristusbæreren, var ifølge legenden6 , en kraftkarl der
gerne ville tjene den største herre. Han fandt da også en feltherre, som
nok kunne bruge en sådan kraftkarl i sin tjeneste. Men det viste sig
dog, at denne herre f1ygtede Fanden, og derfor gik Kristoffer nu i tjeneste hos ham. Da Fanden en dag måtte flygte på grund af et kors,
indså Kristoffer, at der måtte være en stærkere Herre, og han søgte nu
ham. Da denne herre var svær at finde, foreslog en eneboer Kristoffer, at han skulle bruge sine kræfter på at hjælpe folk over et vadested
i en riYende flod. En nat bad et barn om at blive båret over, men jo
længere de kom ud i floden des tungere synes barnet at blive. Kun
med nød og næppe kommer de over på den anden side, og barnet
fortæller da, at det er hele verden og dens skaber Kristoffer bærer på.
For at bevise sine ord byder Kristus at Set. Kristoffer skal plante sin
stav i jorden, så vil den blomstre den næste dag.
I flere kirker findes billedet af Set. Kristoffer tæt på indgangen idet
han beskytter mod brat død, og det vil i den middelalderlige tradition
sige død uden skrifte og dermed fortabelse.
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Johannes

Birgitta

Antonius

På østvæggen ses tre helgenbilleder, som næsten er i mandshøjde.
Johannes
Om apostelen Johannes fortælles, at han prædikede i Efesus, hvilket
kejseren ikke brød sig om. Han kastede ham derfor i kogende olie,
dog uden det skadede ham. Af afgudepræsten blev han udfordret til
at drikke gift, men da Johannes slog korstegn over bægeret mistede
giften sin kraft.
På orgelpulpituret ses et maleri af Johannes. Her kravler der symbolsk en giftslange op af bægeret.
Den hellige Birgitta af Vadstena
Birgitta var i 1400 og 1500 tallet en afholdt helgenskikkelse, og hun
afbildes som regel skrivende, eller som her læsende. Måske er det
bogen med sine nedskrevne åbenbaringer, hun holder i hånden.
Birgitta bliver stifter af Birgittiner ordenen, med klosteret i Vadstena
som udgangspunkt. Klosteret fik i Sverige stor betydning som religiøst
og litterært centrum med et stott bibliotek og megen oversættetvirksomhed.
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Set. Antonius
Antonius ses med sine attributter, det T-formede kors, en klokke og et
s,·in. Han levede som eremit i ørkenen og kæmpede mod svære fristelser, og ble\' betragtet som et mønster for munke og som munkevæsenets stifter i østkirken, fordi han havde samlet eneboere til et vist
fællesskab og ladet bon og arbejde veksle. Svinet er med, fordi Antonitterne fik det privilegium at bolde fritgående S\'in i gaderne.

Frans afAssisi

Frans af Assisi
I3illeclet er unikt i europæisk kalkmalerikunst På billedet ses Frans'
stigmatisering. Fra et vinget krucifiks , er der trukket røde linjer fra Kristi fem sår: hænder, fødeler og i siden. Sårene O\'erføres til Frans, der
ifølge overle\·eringen netop fik disse sårmærker. Til højre i billedet ses
den bedende broder Leo, der var Frans' trofaste følges\ ·encl. Frans
blev stifter af hanciskanerordenen, også kaldet gråbrøclrene, på grund
af deres grå munkekutter.
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Set. Ursula med
et udsnit af de
11000 jomfruer.
Set. Ursula
Engelsk prinsesse, som den hedenske prins, Conon ville ægte. Som
modydelse forlangte Ursula en pilgrimsrejse til Rom, hvor Conon skulle omvende sig og blive døbt. Han skulle samle 11.000 jomfruer som
ledsagere. På hjemvejen ledsagede paven dem, men i Køln blev de
overfaldet af Hunnerne og slået ihjel. Dog blev Ursula skånet, idet
hunnerkongen ville ægte hende. Det nægtede hun og blev dræbt med
pile, hvorfor de to pile blev hendes attribut.

På østvæggen, helt i hjørnet ses en jomfru med udslået hår. I højre
hånd har hun formodentlig en kurv. Det kan derfor være Dorothea,
som også kaldes "paradisets vellugtende rose".
Legenden fortæller 7 at Dorothea på vej til skafottet bliver hånet af
anklageren Theofilus, der siger til hende: "Send mig blomster og frugt
fra den have, du taler om, hvor du nu går hen til din brudgom (Kris-
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tus)". Lige før hun døde, bragte en engel hende en kmv med blomster og æbler, som hun sendte til Theofilus, som de1ved blev kristen
og senere mmtyr.
På sideskibets sydvæg ses også de to helgener Set. Barbara og Set.
Katharina. Begge malerier er desværre ret beskadigede af indtrængende fugt og nedsivende vand fra vinduerne. Faktisk kan man se at
malingen, allerede før den har været tør, er løbet ned over væggen.
Sebbe1værkstedets billeder kan også findes i Sebber, Gunderup og
Lime kirker, samt Helligåndsklosteret i Aalborg. Det er kendetegnende for værkstedets figurer, at de har ensa1tede ansigter i trekvartprofil
med hvælvede øjenb1yn, hvor den ene går direkte over i næsens kontur.
Desuden holdes albuerne ud fra kroppen, så bl.a. jomfruernes hår
ses i fine streger mellem arme og krop. I bogen om Nibe Kirke hedder det: "Sebbe1værkstedets billeder er præget af ynde, sirlighed og
omhu, der ligger over gennemsnittet af sengotiske kalkmalerier. De
yndefulde men lidt stive fremstillinger af Set. Johannes, Set. Birgitta og
Set. Antonius hører tillandets smukkeste fra den sene middelalder"."
Under restaureringsm·bejdet fra 1990-96 blev der også i hovedskibet
fundet spor af kalkmalerier.
Af hensyn til hovedskibets 1700-tals inventar valgte man ikke at
fremdrage disse billeder.
Derfor fremstår kirken i dag meget smuk med et hovedskib, der
repræsenterer renæssancen og barokken og et sideskib med kalkmalerier fra senmiddelalderen.
Jens-Anders Djernes
Provst Nibe- Vokslev Pastorat
Fotos: Niels Th. janwn
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Noter
l leonagrafisk post nr.2 1993 s. l
2 Ibid s. 11
3 Die Legenda Aurea des Jacobus de Voragine aus dem Lateinischen
ubersetzt von Richard Benz, Heidelberg 1963
Se også leonagrafisk post nr.l 1994 s.l-26
4 Kilde: Danske Kalkmalerier, Natinalmuseet 1992
S leonagrafisk post nr.l 1994
6 Fra Hubertus Halbfas' antologi "Das Menschenhaus", s.204-206. Patmos-Verlag 1972
7 Tue Gad: Helgener, s.lOO, Rhodas
8 Kurt Nilsen & Søren Skovfo: Nibe Kirke s.29 Udg. af Nibe Menighedsråd 1995
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En vandring blandt vore døde
En historisk og kulturel rejse i tid

Af PerAndersen
"Henfarne slægter - forglem dem ej". Disse ord, skrevet af Himmerlands berømte forfatter Johatmes V. Jensen, er en påmindelse, der kan
imødekommes på mange måder, og en af disse kunne f.eks. være at
aflægge besøg på nogle af vore mange kirkegårde. Såvel de himmerlandske som alle andre.
Selv om man måske ikke personligt har en grav på det pågældende sted, vil et sådant besøg alligevel kunne medvirke til fremme af at
bevare kontinuiteten imellem generationerne. Men samtidigt har det
også nogle positive sider for ens egen person. Dels kan det være en
sand lise for både krop og sjæl, at færdes på et smukt og fredfyldt
sted, og dels kan en sådan vandring have stor historisk og kulturel
værdi.
Hvis man har øje for dette, vil man opdage at byens eller sognets
historie bogstaveligt talt ligger begravet med de mænd og kvinder,
som i døden er forenede og nu stedt til hvile bag kirkegårdens mur
eller dige. Nok siger man, at i døden er vi alle lige, men lige såvel,
som der var forskel på høj og lav i livet, lige såvel er der forskel på
gravene og den historie de fortæller. Nogle er store og prangende med
kostbare gravminder, mens andre er små og beskedne med måske
dårligt nok et simpelt kors. Tænk blot på gamle Jens Vejmand: "Hans
liv var fuldt af sten, men på hans grav - i døden, man gav ham aldrig
en".
Mens lyden af jernlågens "klangg" endnu sidder i vores øren, starter vi så vor vandring ad kirkegårdens lange gange, men det bliver
dog snatt lyden af knasende grus uneler vore fødder, som tager over.
Allerbedst er det, hvis man kan få sig en god snak med graveren. Dette starter ofte med at man ligesom skal se hinanden lidt an. Hvad er
modparten mon for en fyr? Men når man så kan mærke, at der bliver
vist interesse fra begge sider, er der ingen grænser for hvilken historisk guldgrube, der ofte åbenbarer sig om den pågældende egn.
Dette gælder også i høj grad for folk, der vil starte på at forske i
deres slægt. Enhver begynder i dette fag skal dog først og fremmest
huske at bevare den viden, som slægtens ældste sidder inde med. Men
da vore arkivalier for det meste er utilgængelige i en lang årrække,
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Ved lågen til en østhimmerlandsk landsbykirkegård
Tegning: Helge V Qvistorif
kan kirkegårdens stene måske blive et vigtigt bindeled mellem den
direkte fortalte og den nedskrevne overlevering om slægtens liv og
færden.
Man kan også være heldig at høre om nogle pudsige tildragelser fra
det daglige arbejde på kirkegården. Engang havde der på en lille kirkegård været stor begravelse med masser af blomster på den nye grav.
Vi talte lidt om hvem den pågældende var, men pludselig siger graveren: ''Du kan ellers tro, jeg døjede med at få ham ned". Jeg troede,
det var fordi der var en vanskelig jordbund. Dette var dog ikke forklaringen. Det er nemlig sådan, at i gamle dage var kirkegårdene ikke
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regulerede, som de er i dag med lige og vinkelrette gange. Man tog
simpelthen bare en velegnet plads ud, akkurat som man gjorde til
gårdene i en gammel selvgroet landsby. Dette havde haft til følge, at
der havde stukket et hjørne at to svære egekister ind i den nye grav,
og bunden af disse havde været så tykke og vanskelige at slå i stykker, at den nye kiste var konm1et til at stå ca. 5 cm. for højt. Det morsomme i den historie var dog, at graveren pludselig spurgte mig som
menigmand: "Gør det noget?". Vi blev enige om, at den afdøde nok var
ligeglad.
Gravmindet fortæller historie
Det er ikke så meget et spørgsmål, om det er dyre eller simple gravminder, der er afgørende for om disse er historisk interessante. Men
nok så meget, at de er typiske for den tidsalder de repræsenterer, eller
om de er sat som minde over nogle af stedets markante personligheder. Og sådanne kan såvel være at finde blandt små husmænd som
store godsejere, eller måske blandt byens arbejdere, dens borgerskab
eller store købmænd. Man kan f.eks. på Blenstrup kirkegård se en
meget stor mindesten på det sted hvor grevskabet Lindenborgs gravkapel tidligere lå ved kirkens sydside. Denne sten er rejst over nogle
så markante historiske personer som rigsråd Corfitz Viffert og Anne
Gyldenstierne, rigsmarsk Jørgen Urne og Margrethe Marsvin, rigsråd
Jørgen Seefeld, oberst Claus Daae og friherreinde Sophie Amalie Lindenov. Menighedsrådet har fredet gravpladsen og "denne sten er derpå rejst de gamle slægter til minde af dem der nu ejer Lindenborg". Lindenborg gods har uafbrudt været i familien Schimmelmanns eje helt
tilbage fra 1762 da kongens skatmester, Heinrich Carl Schimmelmann
købte det, og op til vore dage. Gennem skiftende ticler har godset tidligere haft så forskellige navne som Næsholm, Næs, Daasborg og altså
sluttelig Lindenborg. Navnene Næsholm og Næs siger noget om beliggenheden, mens de to sidste kla1t relaterer til ejerne.
Modsat kan man på Nørre Tranelers kirkegård finde en mindesten
for Himmerlands vel nok største original, Tordenkalven. Tordenkalven, hvis borgerlige naYn var Christen Christian Larsen, måtte det
meste af sit voksne liv ernære sig som omvandrende tigger. Årsagen
var, at han som ung tjenestekarl var blevet slaet til krøbling, idet han
fik sit ene ben knust i forsøget på at tilride en vild og ustyrlig hest ude
på herregården Lundbæk ved Nibe. Da bruddet omsider var lægt, var
benet blevet skævt og låret således forkortet, at han fremover måtte
bruge både !Gykke og stok. Fra da af startede der en livslang vandring,
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som ved en af skæbnens tilfældigheder altså endte i Nørre Tranders
lige øst for Aalborg. Mindestenen står sydvest for kirketårnet og blev
rejst i 1956 på initiativ af Jeppe Aakjær, men den står dog ikke på selve graven, idet gamle folk fra Øster Sundby har berettet, at Tordenkalven blev begravet ovre på kirketårnets nordvestre side.
Som et helt anderledes eksempel på mangfoldigheden af forskellige gravtyper, kan man f.eks. på Solbjerg kirkegård i det sydøstlige
Himmerland finde noget så specielt som en bronzealderhøj. Med en
sådan beliggenhed på indviet jord, er der ingen tvivl om, at dette sted
har været en helligdom i årtusinder. Det er en ganske betagende tanke, at man lige fra oldtiden og op til vore dage har placeret sine grave på et og samme sted.
T hegynciPl.<>Pn ~f det nittende årh1_mdrede V9.r det meget al!Y'.i'"lde-

ligt, at man blot satte en sten eller et støbejernskors i græsset over det
sted hvor kisten var gravsat, men efterhånden gik man dog over til at
indhegne og beplante de enkelte gravsteder, som var de små haver.
Hermed fik landets jernstøberier endnu en varegruppe at producere,
idet disse nu ikke bare leverede de gammelkendte jernkors, men også
i mange tilfælde kunstfærdige gravgelændere af støbejern.
I det tyvende århundrede skete der en udvikling i retning af, at man
nu næsten kun anvendte granitsten som gravminder. I begyndelsen
var der dog også en lang periode, hvor det var almindeligt at bruge

Urnemuren med mindeplader på Almenkirkgården i Aalb01'g
Foto: Aalborg Stadsarkiv
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opretstående marmmtavler. Med granitten er der utallige muligheder
for at tildanne stenen. Det mest almindelige er nok en flækket sten
med navnet stående på fladen, men udformningen kan f.eks. også
være et livstræ, en stele, eller den kan måske ligefrem være direkte
kunstnerisk udført. Granittens overflade kan være prikhugget eller
poleret, og i begyndelsen havde denne næsten altid indhuggede
inskriptioner. Senere gik man i en lang periode over til at anvende
løse bronzebogstaver på flade gravsten, men i nutiden ser man dog
atter en tendens, til at folk vælger at få navne og årstal hugget direkte ind.
Hvis man søger efter en slægtning, eller måske en historisk person,
skal man, især på en Jandsbykirkegård, ikke glemme at efterse de
gamle gravsten, der ofte er sat hen langs diget. Nogle steder står de
desværre i en dynge uden på hinanden, mens de andre steder er sat
fint op i et lapidarium, hvor man kan se, at der bliver hæget lige så
meget om dem, som da de stod på gravene. Mange har erfaret ved
selvsyn, at denne del af kirkegården ikke er det mindst interessante
sted at færdes.

Storbyens kirkegårde
I en storby som f.eks. Aalborg, vil kirkegårdenes historie nok skille sig
noget ud fra landsbyernes, idet byens udvikling har medført, at alle de
oprindelige middelalderkirkegårde nu er forsvundne. Til daglig er der
nok ikke mange, som tænker over, at når man færdes omkring Vor
Frue- og Budolfi kirker, går man lige hen over de gamle slægters grave, ligesom der også har været anlagt en kirkegård for både Gråbrødre- og Helligåndsklosteret ved Algade, samt Set. Peders kirkegård
på otnrådet ved Tiendeladen og den nuværende Vingårdsgade.
Som en spændende nyskabelse, er det dog nu blevet muligt at se
resterne af det gamle Gråbrødrekloster og nogle af dettes gravpladser
i kælderen under den forholdsvis nybyggede ejendom Algade 19, ligesom der for nogle få år siden var blotlagt dele af ldosterets kirkegård
ved Roldgade og Møllegade.
Det er dog ikke helt rigtigt, at alle middelalderkirkegårdene er forsvundne, idet det nordøstligste hjørne af Almenkirkegården, under
navnet Set. Jørgens kirkegård, allerede blev anlagt i 1450 som aflastning for byens gamle kirkegårde. Men det var især for at prøve at
afværge den spedalskhed, der hærgede hele Europa, at man byggede
en Set. Jørgensgård med tilhørende kirke og kirkegård lidt uden for
den daværende by. Det skal dog understreges, at den her omtalte Set.
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Jørgensgård ikke må forveksles med den Set. Jørgensgård i Hasserisgade, som nu bærer betegnelsen "Huset".
Umiddelbart syd for Set. Jørgens kirkegård er der endnu et hjørne
af Almenkirkegården, der har sit eget navn, nemlig Hospitalskirkegården. Denne blev anlagt i 1795 som afløser for Aalborg Stiftshospitals kirkegård, hvilket var den samme som den tidligere klosterkirkegård, idet Helligåndsklosteret fik en ny funktion efter reformationen i
1536. Der var lige fra starten stor interesse fra byens førende borgere
for at erhve1ve sig et gravsted på denne nye kirkegård. Dels var
næsten al plads i kirkernes gulve optaget, og dels var det ikke særligt
attraktivt at blive begravet på byens overfyldte og dårligt vedligeholdte kirkegårde, "- hvor det ene lig næppe når at forrådne, før et andet
111å gfuqs plads", som stiftsprmrst Gleerup udtrykte det.
I 1806 blev så det første stykke, af det område, som lige fra stalten
har heddet Almenkirkegården, anlagt lige vest for Set. Jørgens- og
Hospitalskirkegården. Det stod da kla1t, at tiden var kommet for at
nedlægge byens gamle kirkegårde, ligesom der i 1805 var kommet et
forbud mod begravelser i kirkerne. Denne udbygning er så senere blevet fulgt op, idet befolkningstilvæksten har medført at kirkegården er
udvidet yderligere syv gange, således at den nu dækker et samlet areal på cirka 20 tønder land.
Allerede i 1925 var der blevet sikret nogle arealer syd for Bejsebakken til en ny kirkegård, men det var faktisk besættelsen af Danmark, der fremskyndede ibrugtagningen af denne. Besættelsesmagten
havde nemlig stillet krav om at få stillet dele af Almenkirkegården til
rådighed som begravelsesplads, men da man ikke ønskede tyske soldatergrave spredt over hele kirkegården, lukkede man totalt for salg
af nye gravsteder. Kun de, som allerede havde et gravsted kunne få
deres familie begravet der.
Sa1rune dag som den første tyske soldat skulle begraves, blev Søndre kirkegård i al hast indviet den 24. april 1940. Denne kom da også
til at rumme ikke mindre end 1.267 tyske soldater- og flygtningegrave
i en særlig afdeling. Et antal, som senere blev forøget til 1.350, men
både under og efter krigen har kirkegården dog udviklet sig som de
fleste andre danske kirkegårde med alle de traditionelle former for
gravsteder.
Som den sidste kommunale i Aalborg, blev Østre kirkegård indviet
i 1959, men herudover har byen flere andre smukke kirkegårde, der
ligesom det er tilfældet i landsognene, administreres af de pågældende sognes menighedsråd.
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Den Mosaiske Menigheds kirkegård i Aalborg.
Foto: Aalborg Stadsarkiv

En af Aalborgs kirkegårde, som skiller sig ud fra alle andre, er Den
Mosaiske Menigheds kirkegård, eller Jødekirkegården, som den kaldes i daglig tale. Det var den jødiske købmand Aron Jacob, der i 1810
købte et lille stykke forsømt jord af Aalborg kommune, beliggende
ved den nuværende Set. Jørgens Gade, for at anvende dette til at
anlægge en kirkegård. Denne kirkegård er efter Aron Jacobs død blevet udvidet to gange i henholdsvis 1840 og 1848, hvorved den kom til
at strække sig helt hen til Hasserisgade. Jødekirkegården er således nu
beliggende over for det nordøstlige hjørne af Almenkirkegården, der
som nævnt oprindeligt blev betegnet som Set. Jørgens kirkegård.
Jødekirkegårdens grave er anlagt i enkeltrækker, således at alle
monumenterne vender satrune vej, og efter jødisk skik er gravpladsen
den dødes eje til evig tid, hvorfor gravfreden skal respekteres så effektivt, at ingen grav må sløjfes, og ingen del af kirkegården må inddrages til andet formål. Dette fik betydning da Set. Jørgens Gade på et
tidspunkt skulle udvides, men man fandt dog en løsning på problemet ved at lade det vestlige fmtov hvile på en række pæle, der rækker et stykke op over kirkegårdens overflade.
Det er noget ganske særligt at besøge jødernes gravplads. Bare det
at gå rundt i græsset og betragte de gamle stene, hvor nogle af dem
udelukkende har hebraisk indskrift, andre en blanding af hebraiske og
danske, og atter andre rent danske indskrifter, er en oplevelse og en
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påmindelse om en væsentlig del af Aalborgs historie. Man ser sjældent
eller aldrig blomster på denne kirkegård. En ledsager med jødiske
relationer viste engang rundt og forklarede, at man i stedet lægger en
lille sten oven på gravstenen for at vise den afdøde og slægten at man
har været der.

Den personlige berigelse
Det er interessant og spændende at besøge alle vore kirkegårde, men
for det meste vil det dog nok være sådan at man besøger de steder
hvor ens egne slægtninge er begravet. I modsætning til gamle dage,
hvor folk var mere bofaste, kan dette ofte være langt borte, men da
hjemegnens kirkegård samtidigt er stedets historiebog, får man tillige
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haft betydning, og været en del af ens eget, eller måske sine forældres
og bedsteforældres liv.
P.g.a. samfundsstrukturen vil der sandsynligvis ske en stadig udvikling bmt fra de traditionelle små haver i lange lige rækker, til mere
enkle grave, som er lette at vedligeholde. Allerede i dag kan man ud
over valget mellem kiste- og urnebegravelse, også \'ælge mellem flere former for gravstedets udformning. Dette kan f.eks. være i en

Parti fra Almenkirkegården i Aalborg.
Foto: Aalborg Stadsarkiv
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græsplæne som ukendt, eller med en nedfældet flad sten. Det kan
være i en plæne med traditionelle sten og et lille bed til blomster, eller
måske på et sted, hvor en del af mmådet er anlagt som skovkirkegård.
Det er godt der er mulighed for at vælge, men det væsentlige er dog
at man husker Johannes V. Jensens ord: "Henfarne slægter- forglem
dem ej".
En ukendt engelsk forfatter har udtrykt det således i digtet, Kære
fOJfader. Digtet er oversat af Ole Bielefeldt, Ry, og selv om det ikke
rimer med danske ord, er tanken lige smuk.
Din gravsten står blandt andres;
forsømt og alene.
Navnet og datoen er mejslet ind
på de falmede og massede stene.
De 1'ækker sig ud til alle, som føler,
det er for sent for os at sørge.
Du kunne ikke vide, at jeg var til.
Du døde, og jeg blev født.
Alligevel er vi alle en del af dig
i kød, i blod og ben.
I vor blodlinie løber og banker en puls,
ikke kun din alene.
Kære fo1fader -pladsen, du udfyldte
for hundrede år siden,
spredes ud blandt alle , du efterlod,
som ville have elsket dig.
jeg tænker på, om du har levet og elsket.
jeg tænker på, om du kunne vide besked,
at jeg en dag denne plet ville finde
og besøge dig he1; på dit hvilested.
PerAndersen
Slægts- og lokalhistoriker
Fhv. montør
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Almuens gravskrifter
i 19. århundrede
En identitetshistorisk 1 skitse med udgangspunkt i
gravskriftssamlingen på Vesthimmerlands Museum,
Aars.
Af Thorkild Nielsen
Indledning
Det har gennem årtusinder været skik at sætte de afdøde et værdigt
minde. Antikkens gravmonumenter, renæssancens og barokkens adelige og borgerlige epitafier, almuens gravskrifter i 19. årh. og nekrologerne i 20. årh. indgår i en ubmdt og stadig levende tradition.
Eftettiden har i det væsentligste kun kendskab til de højere samfundslags gravminder. 19. årh.s almuegravskrifter er en undtagelse i
modsætning til almuens kirkegårdsgravminder hvis forgængelige materialer ofte ikke har modstået tidens tand. Tænk bare på Jeppe
Aakjærs digt om Jens Vejmand: "De1· står på kirkegården et gammelt
frønnet bræt; l det hælder slemt til siden, og malingen er slet..... "- men
almuens gravtræer, trækors og smedejernsstandere indgik i traditionen.2 Med gravskrifterne træder almuen ud af glemselens mørke.
Altikten behandler almuens håndskrevne og ttykte gravskrifter; i 19.
årh. som udslag af bøndernes overgang fra traditionalismens anonymitet til modernitetens individualisme efter de store landboreformer i
slutningen af 18. årh. Moderniteten gav bonden en ny identitet som
selvstændigt individ."
Gravskrifterne, som i mange tilfælde blev indrammet og hængt op
på væggen i afdødes eller familiens hjem, indeholder som altavetvejende hovedregel en kort beskrivelse af afdødes herkomst, erhvetv og
familieforhold afsluttet med gengivelsen af et digt eller salmevers af
religiøst indhold. De ældste skrifter er typisk hånelskrevne og i nogle
tilfælde håndkolorerede. Længere op i 19. årh. bliver de ofte ttykt hos
en bogttykker.
Gravskrifterne indgår i en større kreds af almuens mindeskrifter i
anledning af mærkedage som dåb, btyllup, fødselsdage. ' Gravskrifterne er således ikke en isoleret genre.
Kronologisk forekommer gravskrifterne i 19. årh. med stigende
udbredelse i løbet af århundredet.
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I takt med bøndernes indtræden på den politiske, økonomiske og kulturelle scene op gennem 19. årh. fulgte øget standsbevidsthed. En
måde at demonstrere dette på er at kopiere "fine" traditioner, også i
måden at mindes de døde på.
Deres forlæg antages at være 18. årh.s epitafier og avisgravskrifter
og at de, båret af fremskridtene indenfor teknologi og kommunikation, afløses af nekrologernes og portrætfotografiets udbredelse i
almuen fra slutningen af 19. årh. og begyndelsen af 20. årh.
Formålet er at forsøge en indplacering af gravskrifterne i en identitetshistorisk sammenhæng samt at præsentere nogle tilløb til teoridannelse om deres forlæg, funktion(er) og afløsere, hvilket så vidt
vides ikke tidligere er sket på dansk grund.
_A~rtiklen har en begrænsning idet det alene er gr~vskriftsanllingen
på Vesthimmerlands Museum, der danner kildernæssigt grundlag.
Hovedsynspunkterne kan derfor ikke empirisk forankres i et større
geografisk eller endog landsdækkende materiale.

Eksisterende litteratur
Der findes enkelte samlende oversigtsattikler om gravmæler og gravskrifter," men egentlige analyser af 19. årh.s almuegravskrifter fm·eligger ikke på dansk. De relativt få enkeltstående bidrag er af ældre dato
og indeholder ikke nogen egentlig analytisk behandling af genren. 7
For 18. årh.s vedkommende foreligger en registrering af gravskrifter
i danske aviser i perioden 1759 til 1800. 8 Registreringen dokumenterer, at dødsfald i almuen ikke kundgøres i aviserne.
I nyere dansk forskning har almuegravskrifterne heller ikke fundet
særskilt plads i fremstillinger af eksempelvis begravelseshistorien.
På svensk grund ser sagen lidt anderledes ud. Der er publiceret
enkelte attikler om gravskrifter i forskellige (lokale) folkemindeantologier/ -tidsskrifter. Gravskrifterne behandles her i satrunenhæng med
dåbsskrifter, bryllupsskrifter, navnedagsskrifter o.a. Også de svenske
arbejder er overvejende af ældre dato. De centrerer sig væsentligst om
beskrivelser af gravskrifternes ornamentik, hvem der har fremstillet
dem, lidt om deres sammenhæng og funktion i dagligdagen, men ikke
en egentlig indplacering i en bredere identitetshistorisk sammenhæng.
Nordmændene har så vidt vides ikke markeret sig på området.
Gravskriftssamlingen på Vesthimmerlands Museum i Aars
Der foreligger ingen systematisk kottlægning af bestandene af almuegravskrifter i de danske museer. Vesthimmerlands Museums samling
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kan derfor ikke sammenlignes med andre museers samlinger. I en
ældre dansk artikel postuleres, at Vesthimmerlands Museums samling
er en af de største. Dernæst postuleres i samme artikel, at almuegravskrifterne er et overvejende vestjysk fænomen. 9 I en anden, også
ældre, dansk fremstilling anføres, at der også findes gravskrifter i
Nordsjælland. 10 At de næsten udelukkende skulle være et specielt
vestjysk fænomen svarer ikke til den relativt store forekomst i Halland
og Skåne idet det ikke forekommer sandsynligt, at Sjælland og øerne
danner undtagelser. Enkelte kontakter til andre museer bekræfter dog
indtrykket af, at samlingen på Vesthimmerlands Musemn kan høre til
blandt de største.
Fig. l. Geografiskfordeling af gravskrifterne baseret på tekstoplysninger.
Kort: Else Haldrup,
Teknisk Forvaltning,
Aars Kommune
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Vesthimmerlands Museums dækningsområde omfatter Aars, Farsø og
Løgstør kommuner. Samlingen omfatter ca. 25 gravskrifter fortrinsvis
indsamlet fra museets dækningsområde (se fig. 1). I udførelse spænder de fra håndskrevne primitive skrifter til (for)trykte ornamenterede
blade i forskellig indramning. 11
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Kronologisk spredning af gravskrifterne baseret på dødsår
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Fig. 2. Kronologisk spredning af gravskr!fterne baseret på dødsår.
Kronologisk ligger de fleste af gravskrifterne fra midt i 1850'erne til
midt i 1880'erne.
Kompositionen er i en vis grad stereotyp med en prosatekst indeboldende nogle få genealogiske data, en beskrivelse af afdødes levned og ofte afsluttet med et eller flere (salme)vers. Specielt de yngre
skrifter er trykte og forsynet med nyklassicistisk eller nygotisk inspireret ornamentik.
Det h<1ndskrevne gravskrift fra 1836, vist som eksempel l , er det
ældste i samlingen og stammer fra Ha,-brogårde, beliggende nordvest
for byen Havbro.
Dets fysiske form kan være inspireret af metalgravskriftet over Abelone Faurschow, der døde 1822, se eksempel 5. Da l\·1ølgard ligger lige
uden for Hm-bro, kan pladen have ,·æret ophængt i Havbro Kirke og
dermed synlig for kirkegængerne. Inspirationen underbygges af, at
gravskrifterne ligger kronologisk tæt sammen.
Gravskriftet er øwrst forsynet med bogstaverne IHS, som er de tre
første bogstaver i det græske ord for Jesus. Forkortelsen er på latin
blevet tolket som Jesus Hominum Sah-ator (Jesus, menneskenes Frelser), Jesum Habemus Socium (,-i har Jesus som kammerat) og In Hoc
Slgno (ved dette tegn (skal du sejre)). På dansk findes tolkningen
Jesus, Herrens Søn.'" Nederst er gengivet et udløbet timeglas som symbol på døden.
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Eksempel1.
Håndskrevet gravskrift fra Havbrogårde. VMÅ H108-37.
Højde: 33 cm, bredde: 14 cm.
Foto: Kirsten Nijkamp,
Vesthimmerlands Museum

Teksten lyder således:
Vær tro indtil Doden
saa vil jeg give dig Liv=
sens Krone {Johs.] Aab. [kap. 2, vers] 10
Her under hviler salige hensovede
Christen Christensen
Født 1782. den 1ste April
døde 1836. den 7de September
Randt hans Livs Timeglas ud
Skal Kone med Barn, og Ven/ end her
tilbage blive/ dog rolig tilForkrænkelsen/du
kan dit Legem give! du snart skal see/ de elske=
de l hvor Sorg til Fryd omvendes/thi vi opstaa
og fro indgaae/ til Liv som aldrig endes/
Da nu nyder du den glade Roe/for Verdens
usle Moie/ nu du hos de Udvalgte boer/
hos Gud udi det Hoie/ hvor jeg ved/
Jesu Bistand skaV engang der ogsaa
komme l at siunge i en jubelsang!
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med dig og alle frommel --Gud give ham og os alle/ en glædelig og (fiyde?}
fuld Opstandelse paa den yderste Dag.
Eksempel 2 er et håndskrevet og håndkoloreret gravskrift fremstillet i
1878 over en i 1859 afdød kvinde. Forskellen mellem døds- og fremstillingstidspunkt er bemærkelsesværdig.
Der kan være flere forklaringer. Den ene, at familien først adskillige år senere har fået økonomisk mulighed for at lade fremstille et
gravskrift. Den anden, at der er tale om afskrift af et eksisterende
gravskrift. Anledningen kan i så fald være, at familien har villet lade
fremstille et smukkere og dyrere gravskrift end et oprindeligt mere
simpelt skrift. Endelig kan der være tale om rekomtmktion 1f f't t1 h t
gravskrift. I så fald er rekonstruktionen formentlig baseret på hukommelsen.

Eksempel2.
Håndskrevet, håndtegnet og håndkwloreret afJohannes Klysner i
Taanum 25. april1878, VMÅ H123.
Foto: Kirsten Nijkamp, Vesthimmerlands Museum
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I gravskriftets hjørner er placeret dødsengle. Teksten er omkranset af
en løvranke, som nederst er bundet sammen af en sløjfe, hvis løse
ender bærer påskrifterne "Farvel" og "Vi sees igien". Umiddelba1t over
sløjfen er afbildet et kors, hvorpå der hænger en krans. Ved foden af
korset er placeret dødens attributter, kranium og le.
Teksten indeholder klare nationalromantiske symboler, "Dannekvinde" og "det morke Gravkammer." Det indikerer et grundtvigiansk
tilhørsforhold som ellers sjældent ses i gravskrifterne.
Teksten lyder således:

Gravminde
over
den nu i Herren salig hensovede Dannekvinde
Maren Kathrine Sarensen
dod den 6. April 1859 i sit 41 Aar
Dette Blad minder os om hvor hastig Ungdom og Styrke
kan omskiftes med legem}ig Svaghed og fore det
forkrænkelige Stav til hvile i det morke Gravkammer.
- Endt er nu hendes tunge Lidelse1~· hist ude har de
trætte Lemmer Junden Hvile, og i de salige Boliger
svæver den jrigj011e Aand i Samfund med de Smaae
som forud gik ind til Frelserens Rige.
Fred med dit Stav
Saa er da dit trætte Oie lukket
Dæmpet er for evigt Hiertesukket
Som saa tidt i tunge Dage lod
Dulmet er den lange tunge Smerte
Og det ængstede og bange Hie11e
Freden fandt udi vor Frelsers Skiod
Fra sin Himmel skruer kun den Milde,
Blidt til Dig og sine Kiære ned
Altid svæver hendes Aand om Eder
Trofast den om hendes Smaaeborn jureder
Aldrig doer en ModersKiærlighed
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Eksempel3.
Håndskrevet gravskrift.
Oprindelse ukendt.
VMÅH109.
Højde: 34 cm,
bredde: 20,5 cm.
Foto: Kirsten Nijkamp,
Vesthimmerlands Museum

Eksempel 3 er et håndskrevet gravskrift over en afdød mand i 1868.
Det indeholder nogle få genealogiske og familiemæssige data samt
antydningsvise følelsesladede passager. Denne komposition udfoldes
langt mere i de yngre gravskrifter. Det viste skrift er i sin fremtræden
simpelt og enkelt. Versene er ikke forfattet til lejligheden men er en
afskrift af en salme eller sang med nr. 406. Gravskriftet har formentlig
været billigt at fremstille.
Teksten lyder således:
Minde
om den gudhengivne Mand
Peder Jacobsen
som var født i Salling den 20 April1831, og indtrådte
i Ægteskab den31Marts 1863 med Pigen Nicoline Marie Toft.
Deres Ægteskab blev velsignet med en Datter, der nu er 5 Aar,
og en Son, som er 3 Aar. Disse Kjære smaae vide ikke,
hvad de have tabt ved deres kjære Faders Bortgang; men
deres Moder føler tungt Savnet af sin kjære Ægtefælle,
der, efter længere Tids Svaghed og 1O Dages haardt Sygeleie,
døde den 16 October 1868 om Aftenen kl. 73/4, da han, med inderlig
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Tillid til Gud og Hengivenhed i hans Villie, bavde oplevet
en Alder af 3 7 Aar. Guds Fred være med bam.

No.406
Du see1; i Gud, min Længsel
At jeg udloses maa
Og du fra jordens Trængsel
Til Himlens Fribed gaae!
Tidt herjeg foler sme1te
Tidt stædes jeg i Nod,
Tidt ængstes Sjæl og Hjerte
Det ender ved min Dod
Den gaaer jeg glad imode,
For den jeg skrækkes ei;
Tb i Jesus Cbrist, som dode,
Har aabnet Livets Vei!
Naar det min Gud behage1;
jeg doer med Trost og Mod.
Hans Kald jeg fro modtage1;
En salig Dod er god!!!
Som eksempel 4 vises et af samlingens yngste gravskrifter. Det er et
ttykt skrift med nygotisk ornamentik. Det er ikke i alle tilfælde ttykkestedet angives på gravskriftet Det viste skrift er tlykt i Rich. Madsens Bogttykkeri, Viborg. De tlykte skrifter i samlingen er tlykt enten
i Viborg eller i Hobro. Der er ikke kendte eksempler på Aalborg som
tlykkested. Gravskriftets tekst er ikke gengivet da eksemplet tjener til
at illustrere ornamentikken. I eksempel 8 vises en tekst fra et af de
yngste gravskrifter i samlingen.

Gravskrifternes forlæg
Intet opstår som bekendt af ingenting. Almuens gravskrifter har derfor
også sine forlæg og inspirationskilder af hvilke enkelte kan fremhæves
som nærliggende.
Avisernes gravskrifter i slutningen af 18. årh. kan være et af dem.
De ligger kronologisk umiddelbart forud for almuegravskrifternes
opdukken og ligger kompositionsmæssigt tæt op ad dem. Det kom på
mode i de få aviser, der udkom i daværende tidsrum at indrykke versi145

Eksempel4.
Trykt gravskrift med n;gotisk ornamentik.
Højde: 35,5 cm,
bredde: 29,5 cm.
Foto: Kirsten N~jkamp,
Vesthimmerlands Afuseum
ficerede eller prosaiske
notitser, eller gravskrifter
som de blev benævnt i aviserne, til forherligelse af
rlPn
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ren af Gyldendals Boghandel, Søren Gyldendal, som
blev født i Giver lige uden
for Aars i 1742 fik for
eksempel følgende avisgravskrift:
Her bviler stavet af
SOREN GYLDENDAL,
Agent og Bogbandle~;
Han blev fadt i Jylland den 15de April 1742, lagde sig
efter mangebaande Videnskabe1; indtil l 772, da
ban begyndte sin Boghandel.
Han var tre Gange gift,
forste Gang med Maren Tbomasen, der efterlod bam
en Son, der dode som baabefuld Yngling;
anden Gang med Bolette Cathrine Kraft,
tredje Gang med Friderike Kraft,
der nu med dyb 1/emodigbed begræder bans Tab.
To Umyndige, en Datter af den Anden, og en Son af
den sidste Kone, savne ved deres Dannelse bans
faderlige Veiledning.
Arbeidsombed og Gcwnelyst, Retskaffenbed og sand
Religiositet udmærkede b a ns jordiske Vandring.
Han var en kierlig Ægt~fælle, en om Fade~; en trofast
Ven, en agtet Borge1; en sand Christen.
Videnskaberne elskede, dyrkere og fremmede ban.
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Dette bevidne de fleste af hans mange Forlags-Artikle1;
Som og 1nangen Videnskabsmand, der skyldte hans
Raad og Understottelse sin forste Fmmgang,
Hv01jor han ikke altid indhostede Tak;
men de1jor blev han ikke træt af at giore det Gode.
Hans jordiske Virksomhed opho11e den 8 Februar 1802,
Da han efter 4 Ugers smeltefulde Sygeleie
gik ind til et bedre Liv
Fred ove1· hans Aske. 14
Avisgravskrifterne omhandler overvejende embedsmænd, præster,
officerer, større jordbesiddere og medlemmer af borgerskabet. '5 Almuen glimrer ved sit fravær. Det er dog ikke så mærkeligt, fordi de tidlige aviser ikke cirkulerede blandt almuen alene af den grund at de
færreste var i stand til at læse dem. Derfor kan de imidle1tid sagtens
have været kendt i almuen, for eksempel gennem præsten og/eller
degnen.
En anden inspirationskilde kan være epitafierne.' 6 I Danmark stammer
de tidligste fra slutningen af 15. årh. Senere i 16. årh. markerede adelen sig med store stenepitafier i kirkerne. Epitafier med udskårne
trærammer, ofte med allegoriske figurer og malede portrætter af den
afdøde med familie, voksede i antal og størrelse gennem 17. årh. I 18.
årh. blev epitafierne mere enkle og ofte kun med tekst. Bønderne har
hver søndag kunnet betragte, og senere i 19. årh. også læse, epitafierne under gudstjenesterne. Epitafierne har, til forskel fra avisgravskrifterne, virket direkte på beskueren. Deres spektakulære udseende
og forherligende beskrivelser af de afdøde har markeret Standsforskellene i landbefolkningen og kan derfor have virket efterstræbelsesværdige for den dårligere stillede befolkning.
De særligt velhavende bønder og proprietærer lod sig i løbet af 19.
årh. måske inspirere af epitafierne ved at fremstille metalplader udformet som små epitafier.' 7 Pladerne var hvidmalede og forsynet med s01t
skrift.
I gravskriftsamlingen i Vesthimmerlands Museum findes to sådanne
plader, se eksempel 5 og 6. De er af væsentlig mindre format end de
egentlige epitafier og blev formentlig stiftet fast på afdødes kiste under
begravelseshøjtideligheden men derefter måske ophængt i kirkerummet.'H
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EksempelS.
Gravplade over Abelone Faurscbow
Hvidmalet ntetalplade med sort tekst.
Højde: 48 c1n, bredde 25 cm.
Foto: Kirsten NUkamp,
Vesthimmerlands )liusewn

Teksten over Abelone Faurschow lyder således:
Læser!
Herunder blunder i Døden en venlig Kone
Abelone Faurschow
Proprietær Peder Kjeldsens Hustru til
M olgaard
Hun uar alt for Ham og Han fol' Hende i de 24 Aar
De levede det lykkeligste Sanlliv og blev af Gud velsignede
med Il Bom smn alle leve, det saa omme ægteskabelige Baand
blev efter l O Ugers Sygdom og i hendes Alders 48 Aar ved
Doden aplost Natten mellem den 15de og 16de Februar 1822. Den
fromme Sjæl behagede Gud, dmfor ilede Han med at tage den
til sig efter at Han her i Livet havde været sin nu nedtrykte Mands Lyst, Glæde og trqfaste Stotte, sine Boms
forstandige, kjerlige og ombyggelige Mode1~ Forældres
Soskendes og Venners inderlig Elskede, de Fattiges hulde
Troster og Forbarmer. Med disse Hjertets Fortrin
gik hun ind for den evige Dommer der er alle
Godes Belonner. Tillykke med Dit Bytte.
Vi sees igjen!!!
O venlige Grav i din Skygge boer Fred,
Din tause Jndvaaner af Sorgen
ei veed.
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Eksempel6.
Gravplade over Peder Kjeldsen.
Hvidmalet metalplade med sort tekst.
Højde: 48 cm, bredde: 31,5 cm.
Foto: Kirsten Nijkamp,
Vesthimmerlands Museum

Teksten over Peder Kjeldsen lyder således:
Herunder hviler Stavet af Proprietær
Peder Kjeldsen
til Molgaard
Han er fadt i Gundernp
den 17 December 1758.
Gift den 28. Marts 1 798 med
Abelone Faurschow af Aarhus. Ved Hende
blev Han Fader til 11 Barn 6 Sonner og 5 Dottre af hvilke 2de
Sonner og 1 Datter tillige med Moderen, der dode 11 Febntar 1822
modtage Ham i Evigheden. Under Guds Velsignelse erhvervede
Han sig ved Flid og Klogskab en ei ubetydelig Velstand.
Han var en mild Herre en sand Velgjorer mod sine Bonder, en god Ægtefælle, en kjærlig og omhyggelig Fader for sine
Barn, hvem Han ikke blodt skjænkede jordisk Gods men
som ogsaa ved Hans Omhu, fik en endnu vigtigere
Arvelod en god og christelig Opdragelse. Enkelte Svagheds
og Tungsinds Andfald formorkede vel undertiden Hans
Vei men i Hans sidste Tid var Hans Livs himmel klar og
skyfri. Pleiet af kjærlige Barn hensov Han blidt og stille
paa Molgaard efter et kort Sygeleie den 4januar 1846
i sit 88de Aar
Sodt er trætte Vandres Slummer
Fri for Svaghe,d og for Kummer
Hist Hans Lod er skjon
Efter lang og velbrugt Alder
Gud den tro Arbeider Kalder
Til sin Idræts L6n
Fred med Hans Stav!
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Som det fremgår af de viste eksempler er det karakteristiske for gravskrifterne teksten med en beretning om den afdødes familieforhold,
erhverv og ofte sidste sygdomsforløb. Parallellen til 18. årh.s epitafier
og avisgravskrifter ses tydelig. Gravskrifternes ornamentik peger i
mange tilfælde mod nyklassicismen og nygotismen, som blev udbredt
i løbet af 19.årh.
I et samlende perspektiv er disse forhold sammenfaldende med
bøndernes voksende standsbevidsthed efter landboreformerne i slutningen af 18. årh. Deres nye status vakt n trancr t.il ar manif ~stere sig
som stand. Og en måde at vise sta ndsbevidsthed p er at indoptage
forskellige "fine" traditioner- også i måden m hu. ke de løde på.

"Rigtig" billedkunst lå uden for de allerfleste almuehjems økonomiske
rækkevidde. l t det indJamme le og hængte man de flneste br v · op
i le om side med . jrligt tegnede o farv lttgt l d<.anskninger og Lnindeskrifl r i anled ning af vigtige begivenh der i famili n eller lægten:
fødsel cl, b føds l 'dage, bryllupp r g død 1'~1 ld .
Den plads der blev til overs p~t væggen blev ofte udfyldt af billige
-og dårlige - reproduktioner af bt!gi enhed r, kendte personer og bygninger eller religiøse bill der, e ek. empel 7.
Specielt de indrammede gravskrifter fik en central plads i hjemmet og
fungerede som husalter
og kilde til bevarelse af
mindet om familiens og
slægtens afdøde. '9

Eksempel 7.
Masseproduceret religiøst
billede. Trykt i Frankfurt
AmMain.
Teksten lyder: "Ol Lamm
Gattes der du der Welt
Sunden trdgst. "
Foto: Kirsten Nijkamp,
Vesthimmerlands
1l1useum
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Eksempel B.
Gra&c'ikrift over ajtægtsmand
Hans Christian Christensen født
i Jelstrup, Haubro sogn.
Højde: 32 cm, bredde: 19 cm.
VNIÅH89.
Foto: Kirsten Nijkamp,
Vesthimmerlands li!Iuseum

Eksempel 8 viser tebten i et
gra\·skrift fra 1899, altså meget
sent i perioden.
Teksten lyder:

Mindeskr(ft
over
Ajiægtsmand Hans Christian Christensen.
"Ganzle Hans Christian i Dyhdal" er født i Jelstrup, Havbro Sogn, den
5. Juni 1816 og er en Søn af Gaardmand Christen Christensen og
Hustru Karen Hansdatter. Den 24. oktober døde ban i Gedsted Sogn i
en Alder af over 83 1/4 Aar.
Skulle der sættes en Overskrift over denne afdødes Livshistorie, vilde
den mest træffende være ''En Arbejder". Han. var jo nemlig hele sit lange Liv igennem et ualmindeligt arbejdsomt og virksomt Menneske. Tidlig som Dreng blev ban uænnet til at taget alvorlig fat i Arbejdet med
der!~jemme, da han opvoksede under fattige og trange Kaar. Hans
Foræld1"e overtog en Fæstegaard, da han var i sit tolvte Am; og der
maatte slides haardt baade af store og smaa for at !~fare Udgifterne. I
20 Aars Alderen mistede ban sin Fade1; og han bestyrede da Gam"den
i 12 Aar for sin Mode1; hvilket han gjorde med stor Dygtighed og Nidl<ærhed. Da han i Aaret 1818 blev gift med En!een Inger Christensen,
med hvem han fik Gaarden "Dybdal" i Gedsted Sogn, fik han noget at
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arbejde paa for sig selv, og han blev da naturligvis ikke nzindre flittig.
Frugten af hans store Arbejdsomhed og Sparsommelighed blev da ogsaa denne, at ban efte7'haanden blev en velstaaende Mand. I Aaret
1886 overdrog ban Gaarden til sin yngste Søn og nød saa i Resten af
sit Liv Aftægt af denne. Som Aftægtsmand kunde han heller ikke unde
sig selv Ro for Arbejdet, men saa længe han kunde kravle om paa sine
daa~-lige Ben, var han til Færds fra tidlig Morgenstund affor at drive
pcw Arbejdet og hjælpe til, med hvad han kunde. Det var en Glæde og
li ifredsstillelse for ham at kunne udrette noget og ban. .liJrgtede jo1; at
der skulde komme en Tid for ham, da han paa Gnmd af sin tiltagende Svaghed- Sukkersygen- skulde blive afsl<aaren derfra. Denne tid
blev efter hans Ønske og Bøn dog ikke lang, da han døde efter et ikke
rneget !a11gt S)'ge!eje. Den store 1~"irl2Sornbcc!stran6T bos bant og Lyst til
Arbejdet var i og for sig et Gode, saa vist som Arbejdet prises baade af
Gud og Mennesker. Jesus sigel' saaledes: "Min Fade1' arbejder indtil
denne Dag, og ajeg arbejder". Og Paulus -s Ord: "Vil nogen ikke arbejde, skal bcm heller ikke have føden'j ere bekendte og sandede af alle.
En af vore Digtere begynder et Ver:s til Arbejdets Pris med de Ord:
"Arbejde er Velsignelse og Ære". Det var sikkert ogsaa til Velsignelse for
Hans Cb1·istian; thi Jomden, at det var det Middel, hvorved ban vandt
fi·em til bedre timelige Kaa1~ saa bidrog det ogsaa til hos ham at bevare et nøjsomt og tiifi'eds Sind. Men det blev lige saa sikkert ogsaa en
Fristelsefor ham, som han ikke undgik at falde for. Jesus taler engang
om 2 Slags Arbejdere, Arbejdet for den Mod, som forgaa~~ og for den,
som varer til evigt Liv. Dette sidste glemte Hans Christian vistnok den
stør:ste Del af sit Liv, idet Arbejdet for det timelige helt optog hans Sind
og Tanke. Men Gud glemte ikke ha1n, men udrakte sin dragende
Haand efter ham Gang efter Gang under bans flere langvarige Sygeleje~~ særlig dog under hans Aldersom · vagbeder. Saa vidt vi kunne
skønne, lærte han ogsaa derunder mere og mere at søge sin Trøst og
Hjælp hos Gud og sin Frelser. Han var paa det sidste glad og tiifi'eds,
naar han kunde faa Lov til at ligge i Stilhed uden Pine. Vi have Grund
til at haabe, at han ogsaa fik læ11 at være stille over for Gud og lade
ham gjøre sin Frelsergerning med sig ved Jesus Christus: thi han hørte
med Glæde om, hvad denne har gjort for os til vor Frelse. De Bønner,
som han i sine mange søvnløse Nætter opsendte til Gud, ere visselig ikke
bleune uhØ11e; men det er sket ham, som han troede.
Fred over hans Støv.f2°

152

De yngre gravskrifters tekster indeholder i de fleste tilfælde lovprisninger af den afdødes gudflygtige og selvopofrende jordiske levned
med Bibelen som det åndelige og religiøse fundament. Typisk fremhæves også tålmodigheden og accepten under den sidste tids svære
lidelser i forvisning om et evigt liv i himlen. I det viste eksempel ser
man en udførlig levnedsbeskrivelse, som tydeligt signalerer, at hårdt
arbejde, sparsommelighed og en fast tro er fundamentet for velstand.
Men der advares også stærkt mod ikke at lade det materielle tage
overhånd!
De tekstmæssige træk peger mod pietismens og senere Indre Missions bibelteologiske grundholdninger. På dette spinkle grundlag er
det nærliggende at overveje om gravskrifternes væsentligste funktion,
beskrivelsen af den afdøde, også tjente som idealiseret kristent forbillede for de efterlevende. I så fald har gravskrifterne været mest
udbredt i de ikke-grundtvigianske miljøer og familier. 21 Noget yderligere begrundet bud på sammenhængen kan ikke fremføres i denne
sammenhæng, da det fordrer detaljerede studier både lokalt og på
landsplan.
I et overordnet perspektiv kan gravskrifterne have fungeret som det
gode eksempel og minde for de efterlevende. Men de kan også læses
som tegn på individualismen i almuen. Med gravskrifterne trådte individet frem. Det har givet været forbundet med en vis status at kunne
lade et gravskrift fremstille. Familien demonstrerede, at den havde
økonomisk overskud til at sætte den afdøde et minde i lighed med
toneangivende personer i de bedrestillede lag.

Hvem forfattede gravskrifterne?
At skrive gravskrifter fomdsætter evnen til at kunne skrive og i mange tilfælde også en poetisk åre. Uden at forklejne almuebøndernes
evne i så henseende er det nærliggende at pege på skolelærerne. 22
Mange skolelærere var selv rundet af almuen og var en integreret del
af almuens dagligdag som undervisere, holdere af et kirkeligt embede
og dyrkere af "degnejorden". Det vil sige de delte livs- og eksistensgrundlag med almuen til forskel fra præstestanden, der vel havde
præstegården som eksistensgrundlag, men alligevel stod fjernere fra
almuen end skolelærerstanden ofte i byrd men i alle tilfælde i anseelse.
Sognets skolelærer er derfor nok det mest sandsynlige ophav til
gravskrifterne. Han besad som "halvstuderet" en vis viden og abstraktionsevne, men forstod samtidig almuens dybere sindelag og tanke-
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gang. Der findes et par dokumenterede eksempler på skolelærerforfattede gravskrifter i Vesthimmerlands Museums samling.
Et fiktivt eksempel på tilblivelsen af et gravskrift findes i skolelærerlitteraturen, hvor tilblivelsen af et gravskrift illustreres på følgende måde. En mand hvis far er død er mødt op i skolen for at bede
skolelæreren om at synge den afdøde ud og skrive et gravvers.
'"'.. .Men saa vilde jeg ogsaa gerne bede Dem om at skrive et Gravvers
til at sætte paa Kisten, " vedblev Manden, "jeg har taget mig den ji"ihed
at tage et med, som vi har over hans afdøde Kone, for vi vilde gerne
have dem til at hænge ved Siden af hverandre, og saa skulde de jo ligne hverandre lidt."
"Gravvers?" sagde Møller [skolelæreren] og tog et Skilderi i en forgyldt
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t1ykte Gravskrift... . " ".. .jeg har aldeles ingen Gave til at skrive Vers';
sagde Møller efter endt Læsning- "De maa endelig undskylde 1nig!"
"Naar De gør det saa godt, De kan, saa forlanger vi ikke mere!" mente Manden.
Møller begyndte da at forklare Manden, hvad saadanne bestilte Gravskrifter varfor noget juks- men Manden paa sin Side ansaa det aabenbart for en Haan mod den Afdøde, hvis han skulde i jorden uden
Gravskrift. Han mente, at den døde havde "været saa tro en Arbejder'~
at han kunde fortjene en "Henfm1" lige saa hæderlig som Sognets
andJ-e afdøde, og Møller, som langtfra vilde saare hans lønlige Følelser,
maatte til sidst love at møde med Gravskriften ... '123
Det lille uddrag illustrerer forskellige forhold. Det er udgivet i 1891,
altså mod slutningen af gravskrifternes periode. Skolelæreren tager
tydeligt afstand fra skikken og kalder den direkte for noget juks. Han
er i sit første embede og repræsenterer en ny generation af skolelærere, som tilsyneladende ikke accepterer skikken.
Uddraget viser endvidere, at det formentlig var en udbredt praksis,
at mange gravskrifter var afskrifter af ældre forlæg i tilrettet form og at
det var skolelærerne der skrev dem.
Endelig viser uddraget, at skikken på det tidspunkt også havde vundet indpas blandt landarbejderne. Mandens indignation antyder, at
landarbejderne følte sig ligestillede med sognets øvrige beboere, altså
sarrune holdning som bønderne indtog tidligere i århundredet.
Tiden er sidste årti af 19. årh. som bød på dels et moderne gennembrud, som skolelæreren måske abonnerer på, dels en ændret
opfattelse af de brede befolkningslag. Man var på vej til at gennem-
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føre en socialreform, som gav genlyd udover Europa for sin universalisme og finansieringsform. Byarbejderklassen var efterhånden organiseret både partipolitisk og fagligt. Landarbejderklassen haltede endnu
bagefter, men havde dog også påkaldt sig opmærksomhed.
Gravskrifternes afløsere
I slutningen af 19. årh. ebber gravskrifterne ud. Der er ikke foretaget
egentlige undersøgelser af årsagerne hertil på dansk grund, men fra
svensk hold foreligger en undersøgelse af tendensen i Skåne. 2'; Den
svenske undersøgelse giver desværre ingen bud på årsagerne, men
samme tendens kan aflæses i Vesthinunerlands Museums samling, se
fig. 2.
I Danmark var de sidste åttier af 19. årh. en turbulent periode med
mange politiske, økonomiske og kulturelle nybmd. Hvis antagelsen
om gravskrifternes relativt største udbredelse i pietistiske, og senere
indremissionske, kredse holder, kan den grundtvigske bevægelses
indpas der have været medvirkende til at fortrænge dem fra bøndernes vægge til fordel for fotografier af højskolernes elevhold. Lovprisningen af de afdødes gudftygtige levned i håbet om et evigt liv er
veget for det gmndtvigske jordiske fæUesskab.
Nok så afgørende kan forfatningskampens dønninger i de enkelte
familier have virket. Bondestuernes vægdekorationer er i så fald blevet gj01t til vidnesbyrd om familiens politiske ståsted i den parlamentariske strid. Flere bønder demonstrerede det rette venstresind ved at
hænge træsnit eller litografier af Frederik VII der unelerskriver grundloven, de vigtigste venstreførere (Chr. Berg, Frede Bojsen, HolsteinLeclreborg, Viggo Hørup og Harald Holm) op på stuevæggen. Detved
kan det voldsomme politiske røre også have været medvirkende til at
fortrænge gravskrifterne fra bondestuerne."
Men de sandsynligste faktorer bag gravskrifternes tilbagetog er
udbredelsen af avisnekrologer og portrætfotografier i de brede befolkningslag på landet. 26
De politiske fløje etablerede i slutningen af 19. årh. hver sin landsdækkende avispresse. Dermed fik landbefolkningen også adgang til at
kundgøre meddelelser i avisen om dødsfald og nekrologer i lighed
med de bedrestillede befolkningslag.r
Portrætfotografiet vandt tilsvarende stor udbredelse mod slutningen
af 19. årh. I Aars for eksempel kunne man l. september 1898 læse følgende annoncetekst i den lokale avis: "Aar:s fotografiske Atelier anbefales til de ærede By- og Landboere. Prospekter i st011 Udvalg. Kopier og
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El<sempel 9.
P011rætjoto a:fprovst
Peter Klein, sognepræst til Aars-Haubro
sogn 1862-70 og
hustru Vilhe!Jnine f
Grønning.
Foto: Kirsten NUkamp,
T'esthimmerlands
Museum

Forstørrelser" undertegnet J. Jensen. Tekstens ordlyd viser, at det var
tale om en etableret fotograf med eget atelier og teknisk mulighed for
en flerfold af fotografiske ydelser. Jensen var ikke den første fotograf
i Aars, idet der allerede i foråret 1896 havde etableret sig en kvindelig fotograf, Kirstine Gram.
Eksemplet er sikkert typisk for landområderne. 2" Fotograferne etablerede sig i stigende omfang i landdistrikterne, hvilket selvsagt forudsatte et købedygtigt marked. Og bønderne var købedygtige, fordi
landbruget på dette tidspunkt var i økonomisk god gænge.
Mundheldet "Nye tider - Nye skikke" gælder derfor også i dette
tilfælde. Ny teknologisk udvikling skaber mode. Almuens gravskrifter
måtte vige pladsen til fordel for det moderne fremskridt. Tekstdelen i
gravskrifterne videreførtes i nekrologerne. Ornamentikken ændredes
fra klassicistisk og nygotisk symbolsprog til et poltræt af den afdøde
fra sine \'elmagtsc!age.

Perspektiver
Udviklingen i 19. årh.s almue fra selvejets udbredelse i begyndelsen
af århundredet, fulgt af bøndernes større synlighed og prægnans i
politiske, økonomiske, kulturelle og religiøse sammenhænge op gennem århundredet, bevirkede en udviskning af skellet mellem de store
samfundsgrupper. Ved indgangen til 20. årh. var det vanskeligt alene
ved en persons påklædning og adfærd at bestemme vedkommendes
geografiske og sociale tilhørsforhold.
Med almuens udtræden af de større jordbesidderes skygge fulgte en
standsidentitet baseret så\'el på individualisme som unh'ersalisme i
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betydningen målrettet påvirkning af samfundet og staten gennem solidarisk sanunenhold og organisering. Bønderne læ1te deres eget værd
at kende men lærte også styrken i sammenholelet udadtil, vel specielt
under den politiske forfatningskamp der opstod med den "gennemsete" grundlov fra 1866.
Nye tider- nye skikke kunne man fristes til at sige med den tilføjelse, at skikkene vel var nye for almuen, men der var faktisk tale om
import af allerede kendte skikke fra de bedrestillede samfundslag.
Lanelbobefolkningens materielle og immaterielle kultur faldt mere og
mere sammen med de øvrige befolkningsgruppers, hvilket bevirkede
at den gamle materielle bondekultur blev til museumsgenstande, den
inunaterielle til folkeminder i 20. årh.!
Det unikke er, at bønderne ikke blot kopierede og viderefølte skikkene i uændret form. De gav dem deres egne specielle udtlyk. Derved bliver de nye skikke værdifulde og karakteristiske.
I denne sammenhæng repræsenterer almuegravskrifterne en
spændende f01tælling om bondens identitetsdannelse i 19. årh. samtidig med at de indgår i en tusindårig tradition; en tl·adition som stadig
er yderst levende om end i andre fremtrædelsesformer - og der mangler stadig en dyberegående analyse af almuegravskrifterne!
Thorkild Nielsen
BA, exam.art.
ekspeditionssekretær
Noter
l Betegnelsen identitetshistorie anvendes med inspiration fra H.P.
Clausens definition (p. 52 f.): "... historie er en videnskabeligt funderet opfattelse af socialt relevant menneskelig adfærd og ikkemenneskelige forhold, som er relevante for social menneskelig
adfærd, således at disse fænomener beskrives i deres tids- og
stedsbetingede individualitet."
Begrebet identitet er anvendt som en funktion af den sociale
adfærd i en (stor) befolkningsgruppe som udk1ystalliserer sig i
særlige traditioner og særpræg, f.eks. gravskrifterne.
Supplerenele kan anføres, at der i begyndelsen af 1990'erne
udkom et firebindsværk, Dansk Identitetshistorie, redigeret af Ole
Feldbæk samt Danskernes Iclentitetshistorie. Antologi til belysning
af danskernes selvforståelse. Tilrettelagt af Thorkild Borup Jensen.
Betegnelsen identitetshistorie anvendes dog ikke så ofte længere.
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2 Kai Uldall 1931, p. 51 f. og Chr. Axel Jensen.
3 Betegnelsen gravskrifter kan give anledning til misforståelser, idet
den også anvendes om de indskrifter der findes på for eksempel
gravsten og epitafier. Ehrencron-Muller bmger betegnelsen med
henvisning til avisernes anvendelse af betegnelsen i slutningen af
18. årh. som overskrifter til notitser om afdøde personer. Da det er
en af a1tiklens pointer at placere de omhandlede skrifter som forløbere for avisnekrologerne i 20. årh. er betegnelsen gravskrifter
valgt.
4 Se nærmere Peter Henningsen.
5 Se den svenske del af litteraturen.
6 Der henvises til Niels J. Petersens, Chr. Axel Jensens og Jens Peter
1\l!unks oversigts~:utikler, der crru~andlcr gravrr.æle-genre1-1 ge1lt1elL i
europæisk sammenhæng, V. Schmidts oversigtsartikel om gravskrifter, som giver en generel beskrivelse af dem samt Rudolf
Bertouchs omfattende undersøgelse af folkelige gravminder.
7 Se Kai Uldall 1963, illustration nr. 403, Søren Vasegaard, Anders
Uhrskov, Henning Jensen m.fl. samt det fiktive eksempel hos Folkvar Krag.
8 H. Ehrencron-Mi.iller. Der er tale om en kortfattet registrering af
navne suppleret med få genealogiske data baseret på forfatterens
gennemgang af notitser om dødsfald indrykket i tidens aviser, men
uden egentlig historisk analyse af materialet.
9 Søren Vasegaard, p. 518.
10 Anders Uhrskov, p. 104.
11 Gravskriftssamlingen er registreret i museet under betegnelsen
VMÅ kat. V.
12 Gengivet efter opslaget IHS i Den Store Danske Encyklopædi.
13 H. Ehrencron-Mi.illers forord.
14 Adresse-Avisen 16. februar 1802, her citeret efter Søren Gyldendal
in memoriam, p. 96.
15 Gennemgangen er baseret på H. Ehrencron-Mullers registrering.
16 Fra svensk side bliver der flere gange henvist til epitafierne som
almuegravskrifternes forlæg, se f.eks. Barbro Hamenius, p. 276 f.,
Mats Rehnberg, p. 65, Harald Nilsson, p. 212 og fra dansk side
Henning Jensen m.fl.
17 For en nærmere gennemgang af en lokal samling, se Henning
Jensen m.fl.
18 Henning Jensen m.fl.
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19 Hanne Poulsen, p. 55, Irmelin Glennsater, p. 51, Mats Rehnberg,
p. 65.
20 Gravskrift på Vesthimmerlands Museum, VMÅ KS/ 09.
21 Søren Vasegaard, p. 518 f.
22 Hanne Poulsen, p. 55, Søren Vasegaard, p. 520, f.f. og Henning
Jensen m.fl.
23 Folkvar Krag, p. 166 f. Folkvar Krag er synonym for lærer Niels
Fritz Vestergaard Nielsen, Vorde nord for Viborg, grundlæggeren
af Vesthimmerlands Museum, Sigvald Vestergaard Nielsens far.
24 Barbro Hamenius, fig. 16:9, p. 283
25 Søren Vasegaard, p. 519.
26 Henning Jensen, p. V.
27 Som antydet hos Mats Rehnberg, p. 65 og Søren Vasegaard, p 519.
28 Se Børge Hauen om fotograferne i Hobro.
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Alstrup kirke - og dens to tårne
Af Søren Bugge Vegger
En beretning fra Lovnshalvøen om blandt andet Alstrup Kirkes første
tårn, der sank i grus- om den næsten to hundrede år lange periode,
hvor kirken fremstod som en kullet kirke - og om det nuværende
tårn, som først blev genopfø1t i 1946.
Lovnshalvøen hænger som et appendiks på Himmerland i Nordjyllands Amts sydvestlige hjørne. Halvøen er omgivet af Limfjordens
"farvande", Risgaard Bredning, det dybe Hvalpsund, og Lovns Bredning, hvori Lerkenfeldt Å udmunder. Hentele på halvøen ligger bl.a.
den gamle herregård Hessel og de to kirker Lovns og Alstrup.
Lovns er et ældgammelt navn, som på det oprindelige gamle danske sprog udtaltes LOGHN. Det betyder noget i retning af lun, rolig,
vindstille. Oprindelig var Loghn navnet på den bredning af Limfjorden, som skyller mod halvøens sydvestside. Senere blev det så tillige
navnet på selve halvøen og den lille landsby Lovns, som 1389 benævnes Lonnes og 1443 som Lowns. 1
Men selvom navnet Lovns i sin oprindelige skikkelse antyder, at der
herude har været læ for storme og uvejr, så har dette dog ikke altid
været tilfældet. Tvæ1timod har helt usædvanlige orkanagtige storme
netop hærget denne egn og medvirket til - fontden den traditionelle
dårlige vedligeholdelse op gennem århundrederne - at Alstrup Kirke
mistede sit oprindelige tårn og i næsten to hundrede år kom til at henligge som en "kullet kirke". Først i 1946 lykkedes det at få genopbygget et tårn på det oprindelige tårns tomt ved vestenden af kirkeskibet.
Landsbyen Alstrup ligger lunt i læ af bakkerne, i sig selv en herlig
idyl, mens Alstrup Kirke af vore forfærdre blev placeret på et af de
højeste punkter vest for landsbyen, med en fantastisk udsigt over fjorden. Det er fortrinsvis om de ret usædvanlige hændelser omkring
Alstrup Kirkes tårn, at denne beretning handler.
På Lovnshalvøen ligger som nævnt de to kirker, Lovns Kirke, som
er hovedkirken, og Alstrup, som er annekskirke. De tilhørte i mange
år hovedgården Hessel. Begge kirker er som de fleste af landsdelens
kirker opfø1t i første halvdel af 1200-tallet. Alstrup Kirke er bygget af
granitkvadre på en skråkant sokkel med skib og kor i romansk stil.
Oprindelig var Alstrup Kirke opført uden tårn. Et tårn blev adskillige
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år senere tilbygget ved skibets vestende. Vi kender ikke årstallet for
opførelsen af dette tårn, men det er nok ikke noget ringe gæt at sætte det til umiddelbatt før 1481. Dette år har Alstrup Kirke fået en kirkeklokke. Årstallet fremgår af en indskrift på klokken, som er i brug
den dag i dag. Det kan vel med rimelighed antages, at når menigheden udstyrer kirken med en kostbar klokke, så har man i forvejen sørget for at have et tårn til at ophænge klokken i.
Kirkeklokken fra 1481 bærer udover dette årstal en indskrift på
latin. Oversat lyder denne: JESUS MARIE SØN BEVAR MIG FRA ALT
ONDT AMEN I HERRENS ÅR 1481 (I skriftbåndet står: I HESUS MARIE
SILIUS CUSTODI ME AB ONIMALO AMEN DNI MCDLXXXI). Da
støberen ikke har kunnet få plads til hele sin indskrift på halsen, satte hC~n begyndelsen af ordet Anno på huen. 2 Klokken er også forsynet
med klokkestøberens bomærke, et mærke som også findes på syv
andre samtidige jydske kirkeklokker. 3
Fra en provsteindberetning fra 1722 ved vi, at Alstrup Kirke nu
benævnes som en kullet kirke, altså uden tårn. Måske ligger tårnets
totale endeligt adskillige år tidligere, men i hvert fald fra 1722 og frem
til l. november 1946 fremstår Alstrup Kirke uden tårn. I 1900-tallet
opstod i menigheden et ønske om, at kirken på ny skulle have et tårn.
Men krigsårene sinkede planen, og først i 1946 kunne man endelig
indvie det tårn, som i dag ptyder Alstrup Kirke.
Men hvordan er da forhistorien? Selv med en ualmindelig ringe vedligeholdelse kan et kirketårn vel næppe helt forsvinde. Bag Alstruptårnets endeligt ligger en besynderlig historie, som strækker sig over
et par hundrede år. Den omfatter ikke blot dårlig eller manglende vedligeholdelse fra de skiftende ejeres side, men måske nok så meget en
række tildragelser, hvoraf nogle endog kan gå ind under begrebet
naturkatastrofer. Storme af orkanagtig styrke, ja selv jordskælv indgår
i forklaringen. Og satrunen med de tilbagevendende krige med fjendtlige besættelsestropper i landet i det 17. århundrede, hvoraf denne
landsdel fik sin rigelige part, har det bevirket tårnets langsomme "ruinering".
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Alstrup
kirke

På Vadgaard Præstegaard i det nordvestlige hjørne af Strandby Sogn
residerede fra 1564 sognepræsten Chr. Nielsen Juul. Han var dette år
efter eget ønske flyttet til Vadgaard fra det tidligere Vitskøl Kloster, der
efter reformationen var overgået til Kronen og bl.a. tjente som domicil for en lensmand. Og lensmandens soldater var et generende naboskab for en præst. Chr. Nielsen Juul fø1te det, som han kaldte en "Aarbog", hvori han nedskrev hvad han havde erfaret om begivenheder,
fra såvel det lokale som fra det store udland.
Blandt hans notater fra 1576 findes også et om netop Alstrup Kirke:
"Natten mellem l. og 2. December (1576) som var en Lørdag og 1ste
Søndag i Advent, ved Midnatstide, var der en Storm, grum og forfærdelig, og varede den om ved tre Timer og gjorde stor Skade til lands
og til vands. Taarnet på Alstrup Kirke i Gislum Herred (og på Lumby
Kirke i Slet Herred) blæste ned i denne storm - og utallige Træer
blæste op med Rode. Husene rystede - og Beboerne som lå i Sengene, 1ystede også. - Floden (fjorden) gaff sig saa høyt op, som aldrig
nogen mindis, der da lefuede"."
Man kan tydeligt fornemme, at det denne nat har været et stormvejr
ud over det almindelige, som har fejet hen over landsdelen. Taget på
Alstrup Kirke har næppe været i god stand. Tagsten er blæst af, og
orkanen har så væltet murværk og kvadre ned fra tårnet. Der meldes
intet om, hvordan kirkeklokken havde det efter tårnets ødelæggelse.
Klokkens ophæng må vel være ødelagt i forbindelse med murenes
nedstyrtning, og klokken er måske gået sarrnne vej. I så fald har den
dog klaret en nedtur uden at være slået i stykker, eller blot revnet.
Den er jo i brug den dag i dag.
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Orkanen i 1576 har dog næppe gjmt det helt af med tårnet på Alstrup
Kirke, for i de følgende århundreder får vi flere efterretninger om det
"ruinerede" kirketårns fremadskridende forfald og ødelæggelse.
Danmark var i det syttende århundrede jævnligt i krig, og fremmede krigsfolk hærgede og plyndrede op gennem Jylland. Lounshalvøen
gik ikke ram forbi. Riget fattedes konstant penge, det var blevet forarmet. Og måske var det på denne baggrund, at Kronen valgte at sælge ud af bl.a. kirkerne (med deres kirketiender), som hidtil havde tilhøtt kongen. I 1687 blev det ved "Placater publiceret at hvem som
ville købe JURA PATRONATUS af hvad stand de end(og) måtte være,
skulle sig i Amtstuerne melde sig." 5 Mange herremænd benyttede sig
af tilbuddet og erhvetvede kirker, som naturligt hørte ind under godsernes o111. .råde.
Der var 1680 kommet nye ejere på Hessel. Biskoppen over Aalborg
Stift, Mathias Foss, havde den 16.maj 1679 afholdt og bekostet sin datter Karens btyllup med ritmester ved dragonregimentet Peder Rosenstand. De nygifte tykkede ind på Hessel. Ritmesteren har muligvis
trukket sig fra aktiv tjeneste. Desværre nåede Rosenstand ikke at
erhverve Alstrup og Lovns kirker, dvs. patronarsretten og kirketienderne, selv om hans biskoppelige svigerfader tilskyndede ham dertil.
Andre havde sikret sig rettighederne. Ritmesteren, der nu var avanceret til oberst, døde i 1688. Hans enke, Karen Foss, overtog styret af
Hessel. En brand lagde i 1702 gården i ruiner, med undtagelse af den
store lade.
Det fik også betydning senere, at landsdommer Peder Lerelle havde købt fordringer på Valdemar Daa og kunne 1677 omsider overtage
Bonderup, som han omdøbte til Lerkenfeldt. Vi ved, at han i 1684 af
kongen havde købt Jura Patronatus til Vester- og Østerbølle kirker i
Rinds Herred og lagt dem ind under Lerkenfeldt. "Og det var med det
første, at Kirkerne blev saaledes solgte, men siden blev det mere
gement". 6 Landsdommeren købte adskillige konge- og kirketiender og
patronatsretter, bl.a. til kirker i Gislum Herred. Han fik fotuden kaldsretten til sognekirkerne også den kirkeskyld, som flere gårde på egne
skulle svare. Til gengæld måtte han så påtage sig at vedligeholde kirkerne og de tilhørende kirkegårde.
Patronarsretten og kirketiender vedrørende Lovns og Alstrup Kirker
var ad omveje havnet på herregården Mejlgaard i Glæsborg sogn,
Nørre Djurs Herred. Der åbner sig to muligheder for, hvorledes dette
er gået for sig: Da boet efter fru Kirstine Pentz (enke efter ejeren af
Mejlgaard, Kjeld Sehested) i 1720 solgte Mejlgaard "med tiender og
164

gods" til oberst Poul Rosenørn, kan kirketiender og patronarsretten til
de to kirker på Lovnshalvøen være medfulgt i overtagelsen. Kirstine
Pentz stanu11ede fra Nøragergård, så måske kan familien Pentz i sin tid
have erhvervet de omtalte kirkerettigheder.
Den anden mulighed er, at Poul Rosenørn allerede var i besiddelse
af kirketiender m.v., som han så havde fået gennem arv. Landsdommer Peder Lerche på Lerkenfeldt var gift med Kirsten Madsdatter Rosenørn. Hun døde på Lerkenfeldt den 7.12. 1694 og blev begravet i
Vesterbølle Kirke. Landsdonm1eren døde i 1699, og da der ingen børn
var i ægteskabet, overgik ejendommene til en slægtning, Vincent Lerche. Antagelig ved denne lejlighed har Poul Rosenørn så i kraft af
slægtskab fået de to kirker.
Under alle omstændigheder solgte Poul Rosenørn Lovns og Alstrup
kirker to år efter, at han var 1ykket ind på Mejlgaard. Den 14. april
1722 gav han skøde på kirkerne til landsdommer, godsejer Knud
Al1asverussen Bekcer. Vi ved dog, at oberst Rosenørn forinden havde
gjort ko1t proces med det forfaldne tårn på Alstrup Kirke. Han lod det
nemlig rive ned.
I året 1722 er Viborg-biskoppen Søren Lintrup taget på visitats i
Gislum Herreel og besøger bl.a. Lovns og Alstrup kirker. Vi erfarer
gennem visitatsbogen for Gislum Herred, at han har observeret "det
ruinerede tårn" på Alstrup Kirke. Det er noteret, at der "for biskoppen
er berettet, at obriste Rosenørn har ladet Taarnet paa Alstrup Kirke
uden nogen dertil given tilladelse nedb1yde og intet igen opsætte,
hvilket skal efterfølges" (undersøges). 7
Det har dog næppe givet noget resultat. Rosenørn havde jo allerede to måneder forinden afhændet kirkerne - og dermed unddraget sig
pligter fremover til vedligeholdelsen.
Biskoppen havde den 22.juni indlogeret sig i Lovns Præstegaard, og
dagen efter var der så visitats. "Jeg fandt Ungdommen tenm1elig vel
underretten i Christendom - omendskønt degnen (Hans Chr. Lassen)
aldeles intet tiente til andet end at siunge, uanset at han var en studiosus. - Kirken såvel som Annexen (Alstrup) var ikkun slet vedligeholdte . . . og det som manglede, påtog sognepræsten (Kristen Mortensen Holst 1695-1723) sig at erindre patronenom-Ornamenter og
Inventarium til Kirkerne ellers rigtig i Behold".
Som det fremgår af ovennævnte, er det et noget uheldigt tidspunkt
at denne visitats finder sted. Der er skiftet patron (ejer) og kirken står
kort tid efter uden sognepræst.
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Den mand, som nu har erhvervet patronarsretten og kirketieoderne og dermed også påtager sig pligten til vedligeholdelse - var ikke
nogen ukendt mand på egnen. Han er nemlig søn af færgemanden i
Hvalpsund, Ahasverus Bekcer, som 1669 havde fået kongelig bevilling
til at drive færgeri mellem Himmerland og Salling her ved Hvalpsundet, samt til at drive kro. Her på Lovns Halvøen er Knud Eecker vokset op, og måske er det minder fra barndomstiden, der får ham til nu
at erhverve patronarsretten til de to kirker.
Knud Eecker havde ikke noget godt skudsmål fra sin ungdomstid,
men det lykkedes ham ved protektion at klatre op ad rangstigen. I
1718 blev han landsdommer over Lolland-Falster og gennem et godt
giftermål i 1729 blev han i stand til at erhvetve godset Bækkeskov på
Pr~støegnen . H8_n bibeholdt sin titel som landsdommer. Som herremand lykkedes det ham at blive særdeles betygtet. Han var både brutal og hårdhændet, og han tævede løs på fæstebønderne med sin kæp,
når han ikke var tilfreds med deres præstationer; eller han slog ud
efter dem med sin ridepisk, når han til hest inspicerede markarbejdet.
Det skulle gå galt, og det eksploderede en høstdag i 1738, da han fra
hestetyg slog særlig brutalt løs på en af bønderne. Pludselig var han
omringet af alle høstfolkene, mandlige som kvindelige. Han blev revet
ned af sin hest, og liggende på jorden blev han maltrakteret af folkene med høstleer, forke og river og hvad der ellers var ved hånden.
Ingen holdt sig tilsyneladende tilbage. Det blev et overlagt mord.8
Der blev naturligvis stor opstandelse på egnen. Hovedmændene
blandt bønderne blev hmtigt udpeget. Alle blev fængslet, og der blev
afsagt hårde domme . Elleve af bønderne blev dømt til døden ved halshugning, andre slap "billigere" med livsvarigt tugthus på Bremerholm.
De implicerede kvinder blev sat i Spindehuset. Dødsdommene blev
eksekveret i juli 1739.
Landsdommer Knud Ahasverussen Eecker blev begravet i Everdrup
Kirke (mellem Næstved og Faxe). Eecker havde dog allerede i 1734
afhændet patronarsretten og kirketieoderne til Lovns og Alstrup kirker.
Gehejmeråd Vincent Lerche, der havde arvet Lerkenfeldt i 1699,
efter fætteren landsdommer Peder Lerche, havde på auktion i 1734
købt hovedgården Hessel for 2.150 rigsdaler. Lerkenfeldt og Hessel
blev herefter i en årrække drevet sammen i en slags personalunion.
Det er i bispevisitarsbogen 1734 anført, at Gehejmeråd Vincent Lerche
har patronarsretten til Lovns og Alstrup kirker. Selv om Vincent Lerche
var en af datidens rigeste mænd, smittede dette dog ikke af på vedligeholdelsen af de to kirker. Ret hurtigt skilte han sig af med sine jyske
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Alstrup kirke uden tårn
Foto: Else Nielsen
Fra: Hvalpsund- fortællinger fra Lovnshalvøen,
ved Laust Torp Jensen (2002)

godser. Hessel blev 1735 overdraget til sønnen Kristian Lerche og i
denne overdragelse medfulgte kirketienden og patronarsretten til
Alstrup og Lovns kirker.
Hessel havde i de følgende år skiftende ejere, der ofte havde økonomiske problemer. Der blev aldrig tale om at genopføre det "ruinerede" tårn på Alstrup kirke.
Trængsiernes tid var dog heller ikke forbi for det forfaldne og medtagne kirketårn. Alle Helgens Dag 1744, som var første søndag i
november, skete der et jordskælv, som flyttede rundt på adskillige åer
og bække på egnen, og tangen, som fra Sundsøre på Sallingsiden
strækker sig ud i Limfjorden med retning mod Lovnshalvøen, forsvandt pludseligt i fjordens dyb. Tangen dukkede dog op igen nogle
uger senere, men jordskælvet havde anrettet skader på kirker, gårde
og huse, og landskabet havde visse steder ændret sig. På det i forvejen
ødelagte tårn på Alstrup Kirke var der styttet yderligere kvadre til jorden.
Et nyt jordskælv indtraf søndag den 7. februar 1745 i store dele af
Jylland. Store banker af jord skred ud i Limfjorden og "mens menigheden i Viborg Domkirke kl.9 om formiddagen sang på 3. vers af
Højmessen, måtte Gudstjenesten afbrydes, fordi kirken rystede og
præsten faldt i afmagt". Senere fulgte flere jordtysteiser og mange
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vandmøller fik deres grundstød, da de vandløb, som leverede vand til
mølledammen, pludselig var batte, havde ændret løb. Det blev pålagt
amtmændene at indberette om de skete skader i de respektive amter. 9
I 1722 meddeles, at kirketårnet på Alstrup Kirke nu "er helt borte".
Det må antages, at ejeren af Bessel har ladet taget over kirkeskibet forlænge ud over tårnets rester, så man de1ved har fået et langstrakt kirkeskib, men altså en kirke uden tårn. Kirken henstår herefter som "en
kullet kirke" indtil år 1946, altså i mindst 175 år.
Ved den opbygning af tårnet, som i 1946 fandt sted, har man delvist
anvendt de gamle kvadre fra det nedstyltede tårn. Iagttager man tårnet i dag - og vel helst når solen skinner på tårnet, kan man tydelig
se~ ;;Jt p~ mange af de genanvendte kvadre er der antagelig ved nedstyltilingen slået stykker af. Den gamle præsteindgang, som var i det
oprindelige tårn, er nu helt muret efter. Opgang til klokken sker ad en
udvendig trætrappe til første sals højde.
Ved et ejerskifte på Bessel i juni 1802 oplyses i skødet, at der i hanlelen medføl r kirketie nder fra Louns og Alsu·up kirk r sa mt Al trup
kongetiende henhold. vis J 2, 11 og l O tdr. hartic D t oplyse amtidig at k ng tiende -tf l.ovn nu tilhør r Aalborg Hospital. klo ter. g
·om ti nd j r m dfølger stadigvæk pligt til at ve Uigeh lde kirk , kirkegård og digerne om disse. I 1804 tilbyder ejeren af Bessel, proprietær Hillerup, som en gestt1s kongen kaldsretten til kirkerne. Det var
en tom gesrus, da ikke-adelige ikke kunne udøve kaldsret, og han fik
da også afslag på sin skrivelse.' 0

Den tilmurede præsteindgang
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I 1805 afholdtes provstesyn. Provsten er nogenlunde tilfreds med den
almene tilstand. Han finder dog anledning til at påtale, at digerne
omkring kirkegårdene er i slet tilstand og trænger til en grundig
istandsættelse. Og han konstaterer også, at gulvfliserne ligger meget
uregelmæssigt og bør lægges om.
Børnene fra Alstrup og Lovns havde hidtil gået i skole i en ussel og
gammel skolebygning ved siden af Lovns Kirke. I 1818 besluttedes det
at bygge nye skoler, en ved siden af Alstrup Kirke og en på Lovns
mark. Den gamle skole i Lovns var bygget på et areal, som ejeren af
Hessel havde skænket, og nu mente Lovnsbeboerne, at de ikke skulle betale til erhvervelsen af en Alstru p-skolelod. 11
I 1822 skriver biskoppen til Kancelliet om bl.a. Lovns og Alstrup kirker, at de begge (tillige med 23 andre kirker i Stiftet) burde gennemgå en uophørlig og omfattende reparation. Det har nok ikke stået alt
for godt til med vedligeholdelse af kirkerne, for året efter må provsten
ved et besøg i Alstrup Kirke konstatere, at nok er kirken i "reskriptmæssig stand", men gulvet i kirken er stadig ikke i orden; der er løse
fliser; der mangler ruder i vinduerne; messeskjorten er plettet, dog er
messehagelen nogenlunde. Og så skulle hegnet (diget) sættes i stand
-så man kunne holde løse kreaturer ude fra kirkegårdene.
Man kan nok med rette slutte, at de skiftende ejere - heriblandt
Hessels - ikke i tidens løb har anvendt store midler for at holde de to
kirker i rimelig stand. Først da familien Elle i 1829 overtog Hessel, kom
der skik på disse ting.
En sognepræst har sidst i 1700-tallet givet ondt af sig. Hans kirke hører
ganske vist ikke til de himmerlandske, men mon ikke hans udsagn
stort set passer på landsbykirken som helhed. Han udtaler:
" . . . Var jeg kirkeejer, skulle kirkeværgen blive afsat så snart græsset fik frihed at groe ude på Murene, i Vinelverne inden og udenfor.
Saasnart Kirkegaardene vare begroede med Hedenælder, Burrer,
Skarntyder, vilde Malmter etc. hvilket ser eleneligt ud; - Men Nej, han
ftygter ikke for Kirkesyn ... ".
Det har bestemt ikke været nogen indbydende, højstemt og behagelig oplevelse at overvære en gudstjeneste i elatidens uopvarmede
kirkerum. Ofte manglede der glas i mderne, og vandet drev ned ad
væggene fra de utætte og hullede tage. Det hjalp først, da menighederne i begyndelsen af det 20. århundrede fik mulighed for selv at
overtage kirkerne.
Søren Bugge Vegge1~ fhv. sparekassedi1·ektøJ~ Fm"sø
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Noter
l Dansk Stednavneleksikon. Jylland Nord
2 Danske middelalderlige kirkeklokker. F. Uldall, København 1906.
Genoptryk 1982. Forlaget Hikuin.
3 Kirkeme er: Grønbæk, Lysgaard Herred 1485; Bjergby,
Nørre Herred Mors 1486; Flade, Nr. Herred Mors 1486;
Tømmerby, Vester Hanherred 1487; Tolne, Homs Herred 1487;
Bm·din, Ginding Herred 1487.
4 Sognepræst Chr. Nielsen Juuls Aarbog. Her citeret fra
Kirkehistoriske Samlinger, 2.række, bind 5 (1869-71).
5 Farstrup og Axelsans Dagbøger. Fotografisk optryk.
Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s.lOO.
6 ibid. s.95.
7 Visitatsbog for Gislum Herred I Viborg Stift. (1722)
(Biskop Søren Lintrup 1720 - 25). S. Nygaard: Særttyk af Jydske
Samlinger, 3. Række, 2.bind 1899.
8 SKALK, februar 1996.
9 Amtmændenes indberetning 1740-1750. Om Vandmøllernes
Situation og Tilstand efter jordskælvene 1745-1750. Saniling til
Jydsk Historie og Topografi II, Rinds Herred 1866-67.
10 F. Elle-Jensen, En Herregård i Forfald (Hessel),
Fra Himmerland og Kjær Herred 1949-50.
11 Harald Jensen, Alstrup Skole 100 år, 1851-1951.
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Her er mange nåle ... .!
Om Erhard Holger Buchholtz' optegnelser om
forhold i Himmerland og Vendsyssel

Af Birgit Øskov
Slægtsforskningsmiljøet i Danmark er fyldt med personer, der i en
større eller mindre periode af deres liv laver et st01t uegennyttigt stykke arbejde, som selvfølgelig først og fremmest gavner deres egen
forskning, men derefter mest af alt gør tilværelsen meget lettere for
alle slægtsforskere, der kommer efter. Disse har oftest i løbet af forskningen fundet ud af, at de har rødder san1111e sted, og absolut derfor
kan de have stor fornøjelse af det udarbejdede materiale, der for dem
tager sig ud som et rigtig godt hjælpemiddel til at finde endnu flere
forfædre eller uddybende oplysninger om dem, de allerede har fundet.

Man f'mder altid noget ...
"Man finder altid noget, når man leder efter noget helt andet" -kan
være overskriften på mange slægtsforskeres held, og mange historier
(fra den branche) statter faktisk tit med udgangspunkt i ovenstående
- også denne! I eftersommeren 2003 skulle jeg på Aalborg Stadsarkiv
gøre nogle optegnelser om, hvilke muligheder, der var for at finde
amtsarkiver (eller kopi af samme) der. Det viste sig hmtigt, at mulighederne var meget små, og måske for alligevel at få tiden til at gå faldt
mit øje på et rødt (blandt utallige blå) ringbind, der bar tygtitlen
"Register til Erhard Holger Buchholtz' optegnelser om forhold i Himmerland og Vendsyssel" udarbejdet af C.]. Qvist. C.]. Qvist kendte jeg
godt, om end han var død for nogle år siden - faktisk som et af
Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnens 4 æresmedlemmer.
Han var netop et af de mennesker, som slægtsforskningen har fostret,
der har brugt mange timer på at udarbejde noget, der kunne hjælpe
andre. Lige præcis noget sådant stod jeg nu med i hånden- den ene
side efter den anden fyldt med linier a la disse: "446 Svinepest i 1888"
og "29 En ulykke k01t før pontonbroen i Aalborg blev bygget".
Hvad var mon dette? Tja, Stadsarkivet lå ikke for indeværende inde
med nøglen til opklaringen af mysteriet, men mange dage senere og
efter megen god snak med bl.a. Tove Michelsen, Det Nordjyske
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Den trykte udgave
prydes af denne
tegning fra den
gamle Klitgård

lER.HARlD HOLGJER JBUCHHOLTZ
1810- 1895

Landsbiblioteks Lokalsamling (beliggende i Medborgerhuset) sad jeg
så med kopier af Erhard Holger Buchholtz' egne optegnelser gjort fra
1879-1888.' Og her vil jeg tillade mig at bruge ordene "en guldgrube"
- dog skrevet med Buchholtz' gotiske håndskrift, der vel må betegnes
som "gotisk for viderekomne". Det viste sig sna1t, at biblioteket også
rådede over et par eksemplarer af den tlykte udgave," som en slægtning til gamle E.H. Buchholtz, Lene Muhlendorph Hansen, for ca. 10
år siden lod udgive. Derefter måtte ovenstående kommentar ændres
til "en sand guldgrube", når man ser bort fra de slå- og skrivefejl, der
optræder i den tlykte bog, der rent faktisk andrager 320 A4-sider.

Optegnelse om Kasper og Anne Helenes Søn
Men lad os nu sta1te et helt andet sted i verden mange år tidligere,
nenliig da Laurids Ottesen, 3 præst i Nørholm Sogn (Hornum Herred) i
1810 gjorde sin indførsel i den stedlige kirkebog sommeren 1810. Heri
ses nemlig 10. august 1810 følgende om et drengebarns dåb:
"10. August - Kaspar Bucholtz i Klitgaard og hustru Anne Helene
Saabyes Søn Erhard Holger, 6 Uger gl. hjemmedøbt, Madam Wedsted,
Jomfru Saabye, Forp. Ægidius, Gr. Friis og Jens N. Vedsted".
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Ovenstående blev således de allerførste skriftlige optegnelser om denne artikels hovedperson, nemlig Erhard Holger Buchholtz!

Familieforhold i Nørholm
Forhistorien kan bl.a. ses i folketællingen 1801" fra Nørholm Sogn
(Hornum Herred) - her i Hans Erik Luthers redigerede afskrift: Edel
Høyer, 59, Enke, Hosboncle, Forpagter af Gaarclene- der bor sammen
med de to ugifte børn Casper Buchholt, 33 og Caroline Buchholt, 15.
Følgenele ugifte tjenestefolk hjælper til på IGitgaard: Christen Christensen, 34 -Jens Pedersen, 24 - Pouel Jensen, 37 - Ingward Madsen,
21 - Carsten Madsen, 14 - Christiane Nielsdatter, 23 - Karen Knudsdatter, 16 og Ane Knudsdatter, 14.
Den voksne son, Casper hjælper sin mor med driften af Klitgaard i
Nørholm, og efter 1801 henter han sin hustru Anne Magdalene Saaby
i Nibe. Sammen bliver de forældre i sommeren 1810 til sønnen, Erhard
Holger.

Et eksempel på
Buchholtz' håndskrift med bans
motto: Nyt og
gammelt - løst og
fast
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Ved folketællingen 1834; renskrevet af Birthe Kongsbak kan vi se, at
"den før ugifte søn" nu med hustru og børn har fottsat slægtens drift
af Klitgaard (en avlsgård med mølle) i Nørholm Sogn- dog suppleret
af søster og hendes familie - og "vores" Erhard er blevet storebror!
Caspar Lorents Buchholtz, 61, gift, ejer af gården, sammen med Anne Magdalene Saabye, 54, hans kone. De ugifte hjemmeboende børn
er Erhard Buchholtz, 24 og Susanna Buchholtz, 17. Følgende ugifte tjenestehold findes også på gården: Frederikke Stræt, 22, husjomfru Jesper Stigsen, 30, gift staldkarl- Tjenestefolkene Jens Christian Pedersen, 16 - Anders Nielsen, 12 - Anne Jensdatter Blære, 31 - Caroline
Olesdatter, 21 og Maren Pedersdatter, 20.
Johan Frederik Klingenberg, 38, gift, husfaderens svigersøn, forpagter af det detværende kalkbrænderi bor samme sred med Ovirli::~
Buchholtz, 27, gift, hans kone og deres børn Christian Klingenberg, 6
-Frantz Klingenberg, 3 og Frederik Klingenberg, l. Kirsten Sørensdatter, 20 er deres ugifte barnepige.
Nyt og Gammelt ...

Fra faderens død og 2 år frem (1838-1840) ejede Erhard Holger
Buchholtz og hustruen Ottlia Larsdatter Remmer (f. 1812 i Nibe) og
familien Nørre Hallundbjerg i Hallund Sogn, hvorfra han drev en ret
omfattende heste- og studehandel, 6 og derefter flyttede familien tilbage til Nørholm, hvor han boede til sin død i 1895, de seneste 20 år
som enkemand. I en for datiden høj alder - 69 år - begyndte Erhard
Holger Buchholtz at lave sine mange optegnelser af forskellig alt, dels
fra dagligdagen, dels samlet i folkemunde og foltællingen på egnen, i
erindringen (dels fra egne oplevelser igennem et langt liv, men også
fra forældrenes og andres fortællinger fra deres fortid), i den daglige
avis og endelig i sin omgang med lokalbefolkningen i Nørholm og
Nibe-området. Optegnelserne er sat på papiret godt luydret af en god
sans for humor, en skarp iagttagelse af samfundsforhold og en herlig
poetisk åre, som sammen giver et levende billede af dette og hint.
Buchholtz skriver selv, at det er en skøn forening af "Nyt og Gammelt
- Løst og Fast - Svangt og Hammelt - Skreven med Hast - Løgn og Tant
- Sandt iblandt".
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Under bevaringsværdige
gravsten i ly til venstre
for Nørholm Kirke findes
denne sten f01~·
Erhard Holger
Buchholtz
født på Klitgaard
19. juni 1810
død i Klitgaard
15. april1895
Ottilia Christiane
Buchholtz født Remmer
født i Nibe juli 1817
død på Klitgaard
20. noventber 1876

Damer med Krinoliner paa.. . !
Ved min efterfølgende minutiøse gennemlæsning af den ttykte udgave fandt jeg, at de to små appetitvækkere i starten dækkede over følgende optegnelser:
"29 En ulykke kmt før pontonbroen i Aalborg blev bygget": Side 221
i den trykte bog: "Kott før Pontonbroen blev bygget ved Aalborg,
kæntrede en Færgebaad en Søndag mellem Sundby og Aalborg. Føreren, Styrmanden, en Svensker, druknede tilligemed en Gaardejer Henrik Kirsner en af mine gamle Bekendte og omtrent jævnaldrende. Samtidig var der en del Kvinder ombord, der alle blev reddede, de havde
Krinoliner på, det var dengang moderne, og disse holdt dem oppe, til
der kom Folk til deres Redning".
(Pontonbroen blev bygget mellem 1863-65, så her et stykke fra
hukommelsen - man kan bare se de damer for sig!)
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"446 Svinepest i 1888": side 316 i den ttykte bog: "December 1887 Pesten raser blandt Grisene Landet mndt. Næsten al Handel med dem
er forbudt, paa Sjælland nedslaas de, brændes og begraves i Tusindvis, mon hele Landet er befængt med Sygen. 1ste Januar 1888 Gud
raader for alt".
(Her et stykke fra den daglige avislæsning)

Fødselsdag med Scokolade til ...
Sidst, men ikke mindst, finder vi i optegnelserne fine dagbogsnotater
fra den gamle mands hverdag, familiekrønike og daglige husholdning.
Fra den allerførste indførsel i kirkebogen kendes Buchholtz' egen fødselsdag som bekendt ikke, men den er der styr på i den følgende
optegnelse:
"19. juni 1886
Er det min 76 Aars Fødselsdag. Min Svigersønjens Andersen er født
samme Dato. Vi fejrede den Dagen efter Søndagen den 20. juni med
et lille Kaffe og Scokolade Selskab med vor Familie og gode Venner.
Gud ved, om jeg oplever flere Fødselsdage".
Slutteligt bliver optegnelserne færre og mere spredte:
"26. maj 1888. For 50 Aar siden holdtes mit Btyllup. Jeg lever endnu i det 79de Aar.
19. juni 1890. ]eg er i dag 80 Aar gammel.
]eg lever endnu 8tende Maj 1893.
83 Aar gammel, men skrøbelig."
Udarbejdet register til "Informatorens" optegnelser
Som det forhåbentlig kan ses af ovenstående, faldt jeg helt og aldeles
for Erhard Holger og hans mange guldkorn. Gudskelov "faldt" bibliotekar Tove Michelsen sammen med mig, og efterfølgende brugte vi
nogle fritimer på at strikke et egentligt register sammen til alle de mange optegnelser - bestående af overskrifter til alle afsnittene med henvisning til sidetallene i den ttykte udgave (her indgår C.J. Qvists oprindelige register til tre af "bindene") - sted- og personregister ligeledes
til den ttykte udgave - og endelig kopi af Carl Klitgaards artikel fra
Vendsysselske Aarbøger 1951-52 - se noterne. På Det nordjyske
Landsbibliotek kan vores register nu lånes sammen med den trykte
udgave, og i Lokalsamlingen samt på Aalborg Stadsarkiv kan der nu
ligeledes arbejdes med begge materialerne i fuldt omfang.
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Som et kuriosum kan nævnes, at Erhard Holger Buchholtz i folketællingen 1845 for Nørholm Sogn, Klitgaard By benævnes "Informator" fortiden skulle bare vide!

Pas godt på alle nålene ..
Slutordene i denne sammenhæng skal være, at Erhard Holger
Buchholtz' optegnelser foltjener at blive bmgt i lokal- og slægtshistorisk7 (er man ud af Buchholtz-Klingenberg-familien må den bestemt
være et "must") sammenhæng fremover, som det bydderi "erindringsstof'' altid må blive. Med det nye register er der i hvert fald 110 år efter,
at de sidste optegnelser blev sat på papir, forhåbentlig skabt en let tilgang til dem - og dog: de fortjener bestemt også at blive stueleret i
deres fulde udstrækning!
Knud Prange, tidl. Lokalhistorisk Institut på Københavns Universitet
har i brev til mig gengivet følgende ord, som registrator Hofman Bang
i Viborg tilskrives, idet han engang svarede en besøgende: "Hvis De
skal finde dette, så skal De lede der og der. Det er som at lede efter
en nål i en høstak - og De finder det nok heller ikke - men pas godt
på de andre nåle, De finder unde1vejs".
Her er i sandhed sandelig mange nåle!
Birgit Øskov
Lærer og slægtshistorike1'
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Noter
l Ifølge Carl Klitgaards artikel i 11 Vendsysselske Aarbøger 11 1952
11
Uddrag af Gaardejer i Nørholm Erhardt Harald Buchholtz' optegnelser 1879-1888 vedrørende Vendsyssel 11 •
2 Den trykte udgave findes således beskrevet i søgebasen for Det
Nordjyske Landsbibliotek 99.4 Buchholtz, Erhard Holger Optegnelser l Erhard Holger Buchholtz. - S. l. : s. n., 1992. - 320 sider.
Omhandler bl. a. Vendsyssel, Aalborg, Nibe, Nørholm, Klitgaard. På
omslaget: Erhard Holger Buchholtz 1810-1895
3 Kilde: Lars Frederiksen, Bidrag til Nørholms Sogns historie.
4 Den elektroniske udgave af folketællingen er hentet på internettet
19. maj 2004 på Dansk Dataarkivs demografiske database.

5 T.igPlP<iPs Pr folkPtællinzPn llf'ntPt fr::l D::ln.<>k D::lt::l::lrkiv pil intPrnf'ttet.
6 Jf. Carl Klitgaard i ovenstående artikel.
7 Den digteriske åre slår igennem mange steder, idet han til Klitgaards pris begår flere vers - bl.a. dette til slut:
Klitgaard O Klitgaard hvor er du fager
Blaa i din Bølje din Ager saa Grøn
Hvid er din Klippe og hvid din Strand
Virksom din Kvinde og kraftfuld din Mand.
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LITTERATUR OM HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED
Udarbejdet af bibliotekar Tove Michelsen
Bibliotekets Lokalsamling - Det nordjyske Landsbibliotek
Litteraturlisten dækker perioden medio 2003 - medio 2004, det er ikke
en fuldstændig bibliografi, men en inspirationsliste. Hovedvægten er
lagt på lokalhistorie, slægtshistorie, erindringer og romaner. Endvidere er medtaget lokalhistoriske årsskrifter og tidsskrifter og adresser på
internetsteder, der indeholder lokalhistorie om Nordjylland.
En detaljeret registrering af litteratur om Nordjyllands Amt findes i
Nordjyllandsbasen-en database, der indeholder bøger, tidsskrifter og
artikler fra 1995 og frem.
Her findes alle artikler fra de mange lokalhistoriske årbøger, der
udkommer her i Nordjylland, registreret. Bl.a. "Fra Hinm1erland og
Kjær Herred" og "Vendsyssel Årbog".
Nordjyllandsbasen findes på Bibliotekets Lokalsamlings hjenuneside,
her findes også andre interessante links til lokalhistorie og slægtshistorie. Se www.njl.dk/ lokalsamlingen
Nordjyllands Amt er den geografiske grænse for de publikationer, vi
anskaffer til Bibliotekets Lokalsamling. Vi søger at skabe en komplet
saniling og vil derfor meget gerne have besked, hvis vi skulle have
overset nogle udgivelser.

NORDJYLLAND GENERELT
Nordjyske byers oprindelse og historie/ udarbejdet af: Sven Allan
Jensen as. - Aalborg: Nordjyllands Amt, 2003. - 83 sider (Rubin-projektet)

Sørensen, Svend (f 1949)
Politikens bog om Nordjylland/Svend Sørensen; redaktør: Erik
Høvring - Kbh.: Politiken, 2004. - 264 sider (Politikens håndbøger)
Aalborg Amts Husflidskreds 100 år: 1903-2003. 2003. - 20 sider: ill.
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ARDEN
Lokalhistorisk forening for Arden Kommune.
Arsskrift -(udkommet siden 1995 -)

HADSUND
Gammelt nyt: lokalhistorie fra Sydøsthimmerland. Museumsforeningen for Hadsund og Omegn: Lokalhistorisk Forening for Als og
Omegn : Lokalhistorisk Forening for Veddum og Omegn: Lokalhistorisk Forening for Skelund og Omegn: Lokalhistorisk Forening for
Øster Hurup og Omegn, (udkommet siden 1987 -)

HALS

Gjøde, Henrik
Gåser Kirke: 1903 - 29. november - 2003/Henrik Gjøde Nielsen.
Hals Museum: forGåser Menighedsråd, 2003. - 64 sider: ill.
Med litteraturhenvisninger

Gjøde, Henrik
Syg og sund i Hals Kommune: 1903 - Hals Apotek - 2003/Henrik
Gjøde Nielsen. Hals Museum: for Hals Apotek, 2003. - 64 sider: ill.
Med litteraturhenvisninger
Huse i Hals. Hals Museum, Bind 10/Birthe Hjelm, Yrsa Jensen.
- 2003. - 45 sider
Årsskrift/Museumsforeningen for Hals kommune.
- Hals Museum, Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune.
(udkommet siden 1989 -)

HOBRO
Hobro Produktionshøjskole - 25 år: jubilæumsskrift/Habro Produktionshøjskole. - 2003. - 48 sider
Jubilæumsskrift fra Danmarks ældste produktionshøjskole, bl.a. med
forskellige elevers egne beskrivelser af deres ophold på højskolen
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Vive Menighedsråd i 100 år/Carsten Bøgh Pedersen, Dotte Haubro
og Bitte Overgaard. - Vive Menighedsråd, 2003. - 58 sider
Årsskrift/Hobro Museumsforening. (udkommet siden 1988-)

LØGSTØR
Krejl: lokalhistorisk tidsskrift for Løgstør og omegn. N.H. Lindhard .
(udkommet siden 1981 -)

NIBE
Når købstaden blinker: Nibes 275 års købstadsjubilæum 2002 i ord
og billeder. Nibe Kommune: Nibe Avis-Bogtryk/Offset, 2003.- 72 sider

NØRAGER
Christensen, Villy (f. 1922-12-24)
Haverslev gennem 100 år. Brorstrup-Haverslev Lokalhistorisk Forening, 2004. - 82 sider
Folk fortæller: årsskrift \Nørager\. - Boldnip Museumsforening,
(Udkommet siden 1978 -)

SEJLFLOD
Lokalhistorisk Forening for Sejlflod kommune, årsskrift
Nr. 27. Vore kirkegårde. - 2003

SKØRPING
Egnsminder fra Skørping Kommune l udgivet af Lokalhistorisk
Arkiv for Skørping Kommune. -(udkommet siden 1992 -)
Jubilæumsskrift 25 år, 2003 l redigering: Ole Jensen, Bent Trangbæk. - [Rold Skov Orienteringsklub], [2003]. - 38 sider
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STØVRING
Hanen: nye tidender om gamle emner.: Støvring Kommunes lokalhistoriske Forening. (udkommet siden 1973-)
Støvring Kommune: set gennem gamle postkort/ Støvring Kommunes Lokalhistoriske Forening. - 2003. - 57 blade
Billedværk om Støvring Kommune illustreret med postkort fra 19001930

AABYBRO
B(l.v nen; meddelelser fra Lokalhistorisk Forening for

.~.A...aby

Sogn

(udkommet siden 1988 -)

AALBORG
50 år i blåt/ redaktion: Peer Albin. - Aalborg: Danske Baptisters Spejderkorps, 2003. - 48 sider

Andersen, Hardy (j. 1916)
Fra stationsby i landkommune til forstad i storkommune/Hardy
Andersen. Svenstmp
2. del: 1940-2003. - 2003. - 304 sider
Bjerg-posten: medlemsblad. Lokalhistorisk Forening
Nørholm, Sønderholm Sogne, (udkommet siden 1977-)

Frejlev,

Egnsmindesamlingen for Sulsted og Ajstrup Sogne: Årsskrift.
(udk01runet siden 1993)

Elsøe Jensen, førgen
I længsel efter: barndomserindringer fra Hasseris o. 1900-1960/Jørgen Elsøe Jensen -Aalborg: Aalborg Stadsarkiv: Museumsforeningen
Hasserisstuerne, 2003. - 167 sider
Funkis: det nordjyske gennembmd/forfattere Claus M. Smidt og Erik
Iversen: Phønix Media, 2003. - 181 sider
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Heinrich Tønnies - et fotografisk atelier; katalog Nina Hobolth
... [et al.] ; fotograf: Liljan Nørgaard Jensen. - Aalborg: Nordjyllands
Kunstmuseum, 2004. - 119 sider

Jensen, Bente (f 1958)
Moderne gennembrud i Aalborg i 1930erne/af Bente Jensen: Selskabet for Aalborgs Historie: i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv og
Aalborg Historiske Museum, 2003 . - 141 sider (Aalborgbogen; 2003)

Johansen, Gustav
Et tilbagebliklaf Gustav Johansen; tilrettelæggelse Jytte Andersen. Lokalhistorisk Forening for Nørre Tranders Sogn, 2004. - 39 sider

Lybech, Arne
Hvor mennesker mødes: en rundtur i Aalborgs restaurationsliv, fra
år1900-2003, et kapitel for sig/- Aalborg: Lindtofte Marketing, 2003. 67 sider

Ostenfeld-Rosenthal, Bente
Handelsbanken Aalborg- dengang og nu/ide: Emaze New Media
i/ s; tekst: Bente Ostenfeld-Rosenthal. - Aalborg: Handelsbanken Aalborg, 2003. - 19 sider: ill. i farver
Med litteraturhenvisninger

Petersen, Viggo (f 193 7)
Rådhuset i Aalborg: Aalborg Kommune, 2003. - 57 sider
Sundsholmeren: Sundby-Hvorup før og nu: sognehistorisk tidsskrift
for Hvorup, Sundby, Lindholm og Nørre Uttrup sogne.
(udkommet siden 1983-)

Thomsen, Per (f 1951)
Skansen, Nørresundby/ af Per Thomsen Nørresundby/ Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening, 2004. - 80 sider

Wagner-Augustenborg, Bjarne
Mikkelsens undergang: beretningen om profet Mikkelsen fra Aalborg der spåede jordens undergang/Ejarne Wagner-Augustenborg ;
redaktion: Henrik Bugge Mortensen. - Skørping: Rebild, 2003. - 88
sider
183

Vibe, Beatrice
Min barndom i Gug!af Beatrice Vibe; redaktion og layout Poul
Andersen. - [Aalborg]: Lokalhistorisk Arkiv for Gug - Sdr. Tranders,
2004. - 13 blade (Årbog; 2003)
Forfatterens barndomserindringer fra hjemmet, gården "Vester Kildal"
midtvejs mellem Gug og Sdr. Tranders.

Vokset fra græsrødderne: en bog i anledning af Jako-Bole Teatrets
25 års jubilæum/redaktion ... : Anders Ramberg; billeder: Jan Jørgensen. - Aalborg: Jako-Bole Teatret, 2003
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Jens Bangs forhold til Aalborgs magistrat og købmandsaristokrati 1605-44/Jakob Ørnbjerg. - Aalborg: Historiestudiet, Aalborg
Universitet, 2003 - 102, xxv sider + l rettelsesblad
Et århundrede i kulturens tjeneste: Vejgaard Biblioteks historie
1903-2003/redaktion: Anne-Birthe Hansen. - Aalborg: Det nordjyske
Landsbibliotek, 2003. - 30 sider

ROMANER

Bjerre Mikkelsen, Kirsten Ruth
Ammen. Århus: Klim, 2004. - 324 sider
I slutningen af 1700-tallet i Aalborg giver apotekerfruens uventede graviditet anledning til mange spørgsmål om tidens traditioner, men så
sandelig også anledning til romantiske øjeblikke på k1yds og tværs af
de etablerede forhold.

Christensen, førgen (f 1935)
Æblets fald fra stammen/Jørgen Christensen. - Attika, 2003. - 180
sider. Beretninger om forfatterens familie i Vendsyssel og hans egen
opvækst i Aalborg

Holmgård Jørgensen, Lars
Dansemusen/Lars Holmgaard Jørgensen. -Assens: Udvikling, 2003. 94 sider. Åndssvageforsorgens Center i Hammer Bakker ved Vodskov
i 1960erne, vi følger en stor dreng, hvis far arbejder ved forsorgen og
hans venskab med en voksen åndssvag mand.
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Høy, Thorkild
Fra Himmerland til Pearyland: fra Danmarks søer til Stillehavets
øer/Tborkild Høy; redaktør: Jacob Wisby: Wisby & Wilkens, 2003. 239 sider. Thorkild Høy (f. 1918) fortæller om, hvordan livet har formet sig, fra tiden som knægt på landet i Himmerland fyldt med landarbejde, til rejser over store dele af Jorden.

Werner, Elna
I barndommens land: romanbiografi/Elna Werner. - [Vordingborg] :
Attika, 2003. - 202 sider
Elna fo1tæller om sin barndom i Nordjylland i 1930'erne og 1940'erne.
Den var fattig og med meget arbejde, men også fuld af sammenhold
og tryghed

Vinn Nielsen, Bent
Elegante damer/Bent Vinn Nielsen: Dansklærerforeningen, 2003. - 80
sider. - (Frit for fantasi)
Den 13-årige Tages gode ven Jan har en far som spiller hammondorgel til fester i lokalsamfundet og det er spændende at høre hvad der
foregår rundt om. Men pludselig kan historierne også blive virkelige i
ens egen nærhed. Og når det drejer sig om elegante damer er det ikke
altid lige spændende

SlÆGTSLITTERATUR
Man er vel hardbo - : 600 års familiekrønike fra Nordvestjylland/billedredaktion: Christen Møller. - [S.l.] : Fondet til udgivelse af bog om
slægten i 1900-tallet fra Balleby og Krabbesmark, 2004-.
Bind 1: FOltællinger om bondeslægten Møller fra Krabbesmark og Balleby/ Lars Møller. - 2004. - 611 sider
Bind 2: Anetavle for Møller-slægten fra Krabbesmark og Balleby/ Erling
Møller. - [2004]. - 444 sider.

INTERNETKILDER
www.noks.dk
Nordjyllands Kulturhistoriske Søgedatabase
Søgning i 115.000 registreringer fra nordjyske arkiver, biblioteker og
museer.
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www.njl.dk/aalborgleksikon
Aalborg Leksikon
Gadernes historie i Aalborg Kommune. Lavet i samarbejde mellem Det
nordjyske Landsbibliotek, Aalborg Historiske Msueum og Aalborg
Stadsarkiv
www.detaktiveaalborgkort.dk
Det Aktive Aalborgkmt
Teknisk Forvaltning, Aalborg Kommune. Indeholder historiske kort fra
perioden 1816 - 1988
www.kulturrejsen.dk
Museernes rejser gennem Nordjyllands kultu1 og historie.
www.lokallit.dk
Lokalhistorisk litteratur, gårdhistorie i form af digitaliserede udgaver af
"Danske Gårde" og "Vort sogns Historie"
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Meddelelser fra styrelse og redaktion
Generalforsamlingen holdtes i Spillemandsmuseet, Rebild, søndag 13.
juni 2004.
I sin beretning sagde formanden: Efter sidste generalforsamling
konstituerede styrelsen sig 13. oktober 2003 med Ove Paulsen som
formand, Ketty Johansson som næstformand og sekretær, Bi1te Friis
som kasserer. Redaktionsudvalget for årbogen 2004 kom til at bestå af
Bilte Friis, Knud Knudsen, Jens Topholm, Thorkild Nielsen, Birgit
Øskov og Niels ]. Østergaard. Knud Knudsen er igen redaktør. Til 4mandsudvalget, der fastlægger Torsdagsforedragene, valgtes Jens Topholm. Han blev garderet med 2 suppleanter, så vi altid skal kunne
åbne "vore" foredragsaftener.
l. Suppleant: Henrik Gjøde Nielsen.
2. Suppleant: Knud Knudsen.
Til turudvalget valgtes Inger Bladt, Bent Kanstrup, Henrik Gjøde
Nielsen og Niels Jørn Østergaard. De fik til opgave at lave 2-3 arrangementer og 2 nyhedsbreve. Redaktionsudvalget laver Nyhedsbrev 3.
IT-ansvarlig blev igen Jens Topholm, som straks fik i opdrag at lægge
Historisk Samfunds vedtægter ud på hjemmesiden www.histsamf.dk.
Den nye styrelse begyndte med at lægge forretningsgangen om. Det
årlige arbejde styres nu af årbogen, der har deadline l. september. Der
holdes 3 årlige styrelsesmøder, i april, juni og november. I april
behandles den forestående generalforsamling og ønsker til torsdagsforedrag det følgende forår, i juni konstituering og i november ønsker
til torsdagsforedrag det følgende efterår, præsentation af årbogen og
Nyhedsbrev l. Økonomi drøftes på alle møder. Nyhedsbrevene indeholder da,
l. Turtilbud, redigeres efter mødet i november. Desuden Torsdagsforedragene.
2. Forårsarrangement og indkaldelse til generalforsamling med
dagsorden. Desuden fortegnelse over gamle årgange.
3. Årbogen og præsentation af årbogen; udarbejdes af redaktionsudvalget. Årbogen udkommer primo dec. udsendes medio dec.
Desuden Torsdagsforedragene.
Der er regnskabsafslutning l. februar. Der gives en kort frist til deadline for revisionen. I samme forretningsgang foretages opdatering af
medlemslister. Dette muliggøres, fordi det allerede på mødet 13. okto-
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ber 2003 blev vedtaget at udsende girokmt i forvejen, så kun betalende medlemmer modtager årbogen. Fra 2004 udsendes årbogen i
pap eller boblekuverter.
Årets turtilbud er veltilrettelagt og virker umiddelbart tiltrækkende.
Det består af aftentur til Egholm 13. maj med rundvisning af Poul E.
Sørensen, AU. Det aktuelle arrangement på Spillemandsmuseet i
Rebild med spillemandsmusik og rundvisning i museet, hvorefter
generalforsamling holdes, 13. juni. Til sidst aftenbesøg på Aalborg
Stadsarkiv 5. oktober.
Præsentationen af sidste års årbog ved event 11. december på Btyggergården i Nørresundby med mulighed for at træffe forfatterne blev
virkelig en succes og vil blive gentaget i år.
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at løssalg af årbøger er i kommission hos museerne.
Birgit Øskov, der efter sit første år som medlem af styrelsen ikke har
ønsket genvalg, udttykte på mødet i april undren over den måde nye
styrelsesmedlenuner bliver modtaget på. Der var ingen præsentation
af gamle og nye styrelsesmedlemmer, ingen præcisering af foreningens formål, manglende information om styrelsens forhold til Nordjyllands Historiske Museum: At styrelsen eksempelvis er en del af museets repræsentantskab. I øvrigt efterlyste hun en bedre kommunikation
og et bedre samarbejde i styrelsen om de forskellige aktiviteter.
Styrelsen har lovet at tage kritikpunkterne op i forbindelse med det
konstituerende møde efter generalforsamlingen. Men det vil blive
behandlet under en ny formand, idet denne formandsberetning bliver
min sidste. Jeg har valgt at trække mig tilbage nu. Ikke på grund af
kritik af min måde at lede foreningen på, men fordi det ikke er lykkedes for mig at etablere en tilstrækkelig tæt kontakt med især udvalgene, til at det formandskab, der efter mit forslag blev ændret for 2 år
siden, har kunnet lykkes. Jeg går midt i en valgperiode, men vil bede
den ny styrelse om at finde en afløser for mig, som kan blive præsenteret for generalforsamlingen næste år. Til valg eller forkastelse. Jeg
havde ingen tanker om at blive i styrelsen efter 2006.
Ved at gå nu skaber jeg en ny situation, idet også posterne som
næstformand/sekretær og kasserer skal nybesættes. Disse udskiftninger har intet med min afgang at gøre. Det giver en mulighed for at
nytænke alle 3 topposter, og det vil give en dynamik til den nye styrelse, som det ellers havde været umuligt at opnå. Det er meget vigtigt, da Torsdagsforedragene, som det har kunnet høres, spiller en stadig større rolle i vore aktiviteter. Det arbejdsfællesskab vi der har med
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de 3 andre arkæologisk-historisk-kulturhistoriske foreninger i Aalborgområdet, kan nu, efter Paul H. Rasmussens afgang, udbygges på mange andre måder, så der bliver et egentligt arbejdende fællesskab, og
fælles medlemskab af alle 4 foreninger er kommet inden for rækkevidde.
For nu at blive i traditionen til det sidste, vil jeg gerne rette en stor
tak til Aalborg og Aars kommuner, Fonden Himmerland, samt SulstedAjstrup Sparekasse for støtte til Historisk Samfunds virksomhed i året
2003.
Bitte Friis fremlagde og gennemgik 2003-regnskabet. Det blev godkendt.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
På valg til styrelsen var Knud Knudsen, der blev genvalgt, og Birgit
Øskov, der ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes Finn Rinelom Madsen, Litnfjordsmuseet, Løgstør.
Styrelsen har siden på sit møde 21. juni konstitueret sig som nedenfor.
Redaktionsudvalget til nærværende årbog bestod af Bitte Friis, Knud
Knudsen, Thorkild Nielsen, Jens Topholm, Birgit Øskov og Niels ]ørn
Østergaard. Knud Knudsen var årgangens redaktør.
Historisk Samfunds styrelse:
lillud Knudsen, Aalborg, formand.
Henrik Gjøde Nielsen, Hals, næstformand og sekretær.
Kasserer er ikke valgt, men Bi1te Friis, Klejtrup, fo1tsætter regnskabsåret ud
Ketty Johansson, Nørresundby
Inger Kirstine Bladt, Aalborg.
Bent Kanstrup, Fjellerad.
Finn Rinelom Madsen, Løgstør.
Thorkild Nielsen, Aars.
Jens Topholm, Aalborg.
Niels ]ørn Østergaard, Støvring.
Redaktionsudvalg:
Bi1te Friis
Ketty J o hansson
Knud Knudsen
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Thorkild Nielsen
Jens Topholm
Niels ]ørn Østergaard

Turudvalg:
Inger Kirstine Bladt
Bent Kanstrup
Finn Rindom Madsen
Torsdagsforedrag:
Jens Topholm
IT-ansvarlig:
Jens Topholm
Formand:
Knud Knudsen, Aalborg Universitet,
Fibigerstræde 5, 9220 Aalborg Øst.
Tlf.: 96 35 84 14.
E-mail: kk@humsamf.auc.dk
Kasserer:
Birte Friis, Viborgvej 20 A, Klejtrup, 9500 Hobro.
Tlf.: 98 54 69 70.
E-mail: bitte_friis@get2net.dk.
Næstformand og sekretær:
Henrik Gjøde Nielsen, Hals Museum, Postboks 31, 9370 Hals.
Tlf.: 98 75 03 06
E-mail : museum@halskom.dk
Redaktør:
Knud Knudsen, Aalborg Universitet,
Fibigerstræde 5, 9220 Aalborg Øst.
Tlf.: 96 35 84 14.
E-mail: kk@humsamf.auc.dk
Hjemmeside:
www.histsamf.dk
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Resultatopgørelse for 2003

Kontingent
Tilskud:
Aalborg kommune
Aars kommune
Fonden Himmerland
Sulsted Ajstrup Sparekasse
Salg af ældre årbøger
Renter

Indtægter i alt
Ttykning og forsendelse af årbog
Andel af udgifter ved torsdagsforedrag
Udgifter ved ture
Kontorholdsudgifter
Kontingenter
Gebyrer
Hjemmeside

Udgifter i alt
Årets overskud

109.950,00
7.500,00
500,00
5.000,00
2.000,00

r.o o,oo
L.OOS ,OO

345.85
126.300,8'5
83 .091 ,81
11.661,50
206,25
3.925,00
2.500,00
100,00
5.000.00

106.484.56
19.816.29
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Status pr. 31. december 2003

Indestående på bankkonto
Beholdning af årbøger

40.6 9,2
10.000.00

Aktiver i alt

Formue pr. l. januar 2003
Årets overskud

Passiver i alt

:>0.832,95
19.816.29

50.649.24

Revisionspåtegning:
Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for regnskabsåret 2003 for Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred.
Vi har i overensstemmelse med aimineleligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om,
at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.
Vor revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Aalborg, den 3 . mm1s 2004

Registreret revisor
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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.

Det nordjyske Landsbibliotek
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