Håndbog
Kan ikke udlånes

2006
UDGIVET AF
HISTORISK SAMFUND FOR f
HIMMERLAND OG KJÆR HERRED

FRA HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED

FRA HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED
95. ÅRGANG

2006

UDGIVET AF
HISTORISK SAMFUND FOR HIMMERLAND OG KJÆR HERRED

Redaktionsudvalg for årgang 2006
Ketty Johansson
Knud Knudsen
Henrik Gjøde Nielsen
Thorkild Nielsen
Jens Topholm
Niels Jørn Østergaard

ISSN: 0107-9301
Copyright: Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred

Omslagsillustration:
Program og prisliste fra Aalborg Variete- og Koncertsal 1902.
Se artiklen i denne årbog, side 101 - 128
(Lokalhistorisk Samling, Det nordjyske Landsbibliotek)

Tryk: Reklamehuset Hobro

Indhold
Indledning ..... ........ .. ... ... .... .. ... .. .. .... ..... .. ..... .. . .. .. .... ... ... ... .... .. .... . .. .....

7

Overkrigskommissær Chr. Christensen
Af Henrik Gjøde Nielsen .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. ..

9

Svaneapoteket i Aalborg - dets arkiver og apotekere
Af Flemming Nielsen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. 25
Søren (Jensen) Gyldendal
Af Thorkild Nielsen ........ ........... ,.............................. o...... o............... 43
Spændende stenaldergrave fra dolktiden
Af Klaus Ebbesen .... .......... .... ................................ ................. 0.. ....... 59
En høj og dens tvende tårne. Om Tinghøj i Rostrup sogn
Af Per Andersen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... ... .. .. . 73
Skoleloven 1739 og Gislum Herred
AF Hans Gedsted ....... .. .. ..... .. .... ... . .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .... .. .. .. . .. .. . .. .. . 83
Grand på Frederikstorv
Af Knud Knudsen ........... ..................... .,........................................... 101
Vandspild i Aalborg
Af Jens Topholn1 ................................................ .. .......................... .. 129
Forbudte fotos fra 40'erne
Af Henrik Gjøde Nielsen ....

o ..................................................... .......

139

Statens køb af Store Vildmose i 1921
Af Trine Møller ..... .... ...... .. ..... ........ ................................................... 147
Et fattiglem fra Vesterbølle
Af Niels ]ørn Østergård ...................................... ............................. 171
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen ........................................................................... 179
Meddelelser fra Styrelse og redaktion ..... .... ................................... 189
Resultatopgørelse og Status .......... ............................................... .... 192

Indledning
Igen i år er det lykkedes at samle artikler, der dækker hele det gamle
Aalborg amts område - fra Vildmosen i nordvest til Aars og Gislum
herred i det sydvestlige Himmerland og Rostrup og Vebbestrup i sydøst; kronologisk dækker årbogens artikler fra dolktid til 2006; der er
personalhistorie, skolehistorie og politisk historie, historie om bygninger og lokaliteter i regionen. Bredden er stor, som det vil fremgå af
følgende korte præsentation af årbogens 11 artikler.
I 1979 genoptrykte Historisk Samfund Chr. Christensens beskrivelse
af Aalborg amt fra 1832 - der indgik som et bind i Det kongelige Landhusholdningsselskabs store serie af amtsbeskrivelser i 19 bind. I denne
2006 udgave af Fra Himmerland og Kjær Herred tegner Henrik Gjøde
Nielsen en biografisk skitse af forfatteren, der udover at være godsejer
på Klarupgård gjorde karriere i det nordjyske som embedsmand og
politiker (i de rådgivende stænderforsamlinget:) i første halvdel af det
19.århundrede.
For nylig åbnedes Apotekersamlingen i]ens Bangs stenhus for publikum, og Flemming Nielsen, der har registreret Apotekersamlingens
store arkivmateriale, skildrer i årbogens anden artikel Svaneapotekets
historie gennem mere end 300 år fra den første Friedenreich i 1665
frem til 1977, da den sidste Strøyberg afhændede apoteket.
I den biografiske genre er også Thorkild Nielsens portrætskitse af
SørenJensen Gyldendal, der blev født og voksede op i Giver i 1740'erne,
nogle kilometer nordvest for Aars, og mange år senere, omkring 1770,
grundlagde Gyldendals Forlag og Boghandel. Det er historien om sønnen af en skolelærer fra Vesthimmerland, der bevægede sig op igennem uddannelsessystemet, til den lærde skole i Aalborg og videre til
universitetet i København - og derfra til et liv i bøgernes verden.
Det arkæologiske stof leveres i denne årbog af Klaus Ebbesen, der
i sin artikel præsenterer en række himmerlandske dolktids-grave og
med udgangspunkt i disse graves stærkt varierede træk diskuterer
spørgsmålet om en særlig eller særlige nordjyske gravskikke.
Historisk kontinuitet er ledetråden i Per Andersens artikel om "Tinghøj" i Østhimmerland: det er navnet "Tinghøj", der knytter forbindelsen
fra det gamle ting- og rettersted til den "Tinghøjgård", der blev bygget
i det 19.århundrede, og siden til en tysk lyttepost under 2.verdenskrig
og et TV-tårn efter krigen; det er denne historiske linje, Per Andersen
afdækker.
Hans Gedsteds artikel er både et stykke himmerlandsk skolehistorie
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og et bidrag til tidlig dansk skolehistorie. Christian VI.s skolelov fra
1739 og erfaringerne herfra indgik som en del af 1814-lovens forhistorie. Gedsted følger skoleloven ud i lokalsamfundet, hvor forholdet
mellem lovens krav og lokalsamfundets vilje (eller manglende vilje) til
at indfri disse krav står som det centrale tema.
Midt i Aalborg ligger en kulturhistorisk perle af en bygning. Det er
den gamle Aalborg Variete- og Koncertsal på Frederikstorv, opført i 189798. Det er en bygning, der "oser" af historie, og Knud Knudsen skitserer
nogle hovedlinjer i husets omskiftelige historie. Bygningens historie giver
samtidig et sideblik ind i Aalborgs forlystelsesliv og den aalborgensiske
arbejderbevægelses historie gennem de sidste hundrede år.
l 2004 skrev Jens Topholm bogen om vandforsyningen i Aalborg
1854 - 2004, og en af "opdagelserne" i arbejdet med denne bog var
den "ekstreme fokusering" på vandspild, der gjorde sig gældende lige
fra starten og blev et centralt tema i diskussionen. Det er denne side
af vandforsyningsproblematikken, der udfoldes i Jens Topholms artikel
om "vandspild". En central person i denne "vandforsyningshistorie" er
vandinspektør Seidelin, der også optræder i den foregående artikel om
Varieteen på Frederikstorv, dog i en mindre rolle.
I "Forbudte fotos fra 40'erne" har vi mulighed for at offentliggøre et
lille udvalg af nogle helt exceptionelle fotos fra Aalborg under besættelsen. Fotografierne stammer fra dels en samling, som en ingeniør på
Aalborg værft etablerede, og dels en tysk soldats fotoalbum. Henrik
Gjøde Nielsen giver ganske kort baggrunden for de to fotosamlinger.
Der er igennem årene skrevet en del om Vildmosens historie, bl.a.
af den gennem årene flittigste bidragyder til denne årbog, Kr. Værnfeldt. Men historien om selve købet har ikke været genstand for en
egentlig undersøgelse. Trine Møller har i sin artikel forsøgt at afdække
det komplicerede forløb om statens køb af Vildmosen i 1921, der startede med brændselsproblemet under !.verdenskrig, men sluttede med
andre bevæggrunde af landbrugsmæssig karakter.
I 2005 var Historisk Samfund på tur i Vesthimmerland og besøgte
bl.a. det lille egnsmuseum, der er indrettet i "Hougården" i Vesterbølle.
Under besøget fik vi historien om Fattig Ellen og hendes negl. Niels
Jørn Østergaard har samlet "historierne" om Ellen i den lille artikel om
"Et fattiglem fra Vesterbølle".
Samme bredde i interesser og genrer, som afspejler sig i årbogens
artikler, finder man i Tove Michelsens oversigt over litteraturen om
Himmerland og Kjær herred, hvor der i år også er medtaget et par
skønlitterære værker - til anbefaling for interesserede.
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Overkrigskommissær
Christen Christensen
Af Henrik Gjøde Nielsen
Manden bag bogen

I 1832 udgav Det Kongelige Landhuusholdningsselskab bogen "Aalborg Amt," skrevet af C. Christensen (1786-1857). Bogen indgik i
landshusholdningsselskabets store række af amtsbeskrivelser, i alt 19
bind, der udkom i tiden 1826-1844. I hvert bind gives en skildring
af hvert af de daværende amters landbrugsforhold, de sønderjyske
amter dog undtaget, idet disse hørte til hertugdømmerne. Ud over at
indeholde udførlige skildringer af landsbrugsforhold, havedyrkning,
husflid o.s.v., og i visse tilfælde tillige f.eks. forslag til forbedring af
handel m.v., indeholder amtsbeskrivelserne også en række indgående
beskrivelser af adskillige lokale forhold. Der er således, i det mindste
for visse binds vedkommende, også meget lokalhistorisk stof at hente
i amtsbeskrivelserne.
Samlet betragtet er amtsbeskrivelserne af ujævn kvalitet. Til de
bedste hører C. Christensens værk, som da også har kunnet bære en
genudgivelse, måske netop i betragtning af forfatterens indgående
lokalkendskab.U Da C. Christensens bog både i samtiden og i eftertiden har været genstand for såvel rosende omtale som hård kritik, og
da dens forfatter i øvrigt på en del andre fronter gjorde sig bemærket i
samtiden, bl.a. som medlem af stænderforsamlingerne, kan det undre,
at der ikke eksisterer en selvstændig redegørelse for C. Christensen,
hans liv og hans bog. 2l Det er en sådan selvstændig redegørelse, en
biografisk skitse, der er hensigten med det følgende.
Christen Christensen den Yngre

På Klarupgård, en himmerlandsk herregård i Klarup Sogn, Fieskum
Herred, nogle få kilometer øst for Aalborg, fødtes i 1786 et drengebarn, søn af Werner Christensen og dennes hustru Johanne Christiane Christensen, født Mollerup. 3l Drengen blev fremstillet i Klarup
Kirke den 26. februar 1786 og døbt Christen, efter sin farfar. Christen
Christensen den Yngre, således kaldt til forskel fra sit navneophav
Christen Christensen den Ældre, i forkortelse C. Christensen til forskel fra Chr. Christensen, blev den tredje og sidste mand i dynastiet
Christensen til Klarupgård; et dynasti, hvor Chr. Christensen satte sit
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C. Christensen. Portræifo-

togra.fiet her er det eneste
kendte billede af C. Christensen, og i øvrigt det første der findes af en ejer af
Klarupgård. Gengivet efter
G. Østergaard: Fra Stændertiden med særlig Henblik paa Aalborg Amt. L
Fra Himmerland og Kjær
Herred, 1926, s. 501.

tydelige mærke i historien bl.a. ved rige gaver til Klarup Kirke, og
Werner Christensen bl.a. ved sin indretning af hovedbygningen på
Klarupgård. 4l C. Christensen forblev ugift hele livet, og efterlod sig,
naturligvis, derfor ingen børn.
Ud over at være godsejer, hvilket han jo var født til, gjorde C.
Christensen også embeds- og titelkarriere i en grad, der oversteg de
to foregående slægtleds virke på dette felt. I januar 1808 tog C. Christensen juridisk embedseksamen, med bedste karakter, og i 1823 blev
han Landvæsenskommissær for Aalborg Amt. Senere blev han Overkrigskommissær, hvilken titel placerede C. Christensen i 6. rangklasse,
nr. 10, ikke så langt fra sin farfar, der nåede op i 5. rangklasse, nr. 3.
Det lykkedes imidlertid C. Christensen at overgå farfaderen i rang og
titel, da han den 28. november 1854 blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, hvormed overkrigskommissæren avancerede til 2. rangklasse,
nr. l. Inden C. Christensen opnåede denne ære, havde han fra 1838
haft sæde i Tiendekommissionen for Aalborg Amts østre distrikt; et
hverv, han i øvrigt fralagde sig samme dag som han blev udnævnt
til Ridder af Dannebrog. I 1836 blev C. Christensen, hvilket jeg skal
vende tilbage til, desuden valgt til deputeret for sædegårdsejerne for
Aalborg Amt og for den del af amtet, der hørte under Viborg Stift, bl.a.
Klarup Sogn i Fieskum Herred, samt Hornum, Hellum og Hindsted
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herreder. Som sådan blev han medlem af stænderforsamlingerne
Viborg i 1836, 1838 og 1840.
C. Christensen til Klarupgård

Mens C. Christensen havde et omfattende embedsmæssigt virke på
regionalt og nationalt niveau, så lader det til, at han ikke ønskede at
være embedsmand på lokalt niveau i højere grad, end loven forpligtede ham til. Ganske vist sad C. Christensen i Fattigkommissionen for
Romdrup-Klarup frem til 1840, men med hensyn til skolekommissionen blev hans virke i denne af relativt kort varighed. C. Christensens
far Werner Christensen havde været i sin gode ret til at forlade den
lokale skolekommission, som han bestemt ikke havde det let med, 5l
men valgte dog at blive i denne, muligvis ud fra en betragtning om,
at hans tilstedeværelse kunne mildne trykket på ham. C. Christensen
forlod derimod skolekommissionen. Den 10. april 1828 lod han meddele, at han ikke agtede fortsat at have sæde i kommissionen. På det
tidspunkt må C. Christensen have fundet, at han havde rigeligt at gøre
med sine lovbestemte øvrighedspligter, med sine embeder og med
driften af Klarupgård, hvor C. Christensens position i øvrigt ændredes
radikalt i 1827, om end mere i juridisk end i praktisk forstand.
Efter Werner Christensens død i 1819, havde C. Christensen varetaget driften af Klarupgård, og skønt han på sin vis var ejer af gården,
så var han det af gavn, ikke af navn. I Klarupgårds fæsteprotokol, 6l i
tiden fra 16. september 1819 og frem til den 6. juli 1825, underskrives fæstebrevene ganske vist af C. Christensen, men de udstedes i
moderens navn, Johanne Christiane Mollerup, salig Proprietair W.
Christensens. Johanne Christiane Mollerup var ejer af Klarupgård
frem til den 16. juli 1827, hvor C. Christensen købte Klarupgård med
alt tilliggende, hvilket bl.a. ville sige stort set samtlige bøndergårde
og huse i Storvorde, Klarup og Romdrup, for i alt 12.500 rigsdaler.
Efter alt at dømme har Johanne Christiane Mollerup boet på aftægt
på gården, frem til sin død den 19. april 1837.
Hverken som forvalter eller som ejer af godset var udstedelsen af
fæstebreve i øvrigt ikke en særligt tyngende arbejdsbyrde for C. Christensen. I løbet af 1820'erne udstedes færre og færre fæstebreve på
Klarupgård, i en del år slet ingen. Først den 9. marts 1829 får C. Christensen lejlighed til at udstede et fæstebrev i eget navn, efterfulgt af
de velklingende titler "Proprietær til Klarupgaat·d og Gods, Overkrigskommissær og Landvæsenskommissær." 7l De flotte titler anføres dog
kun ved C. Christensens første indførsel i eget navn. Allerede nogle
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dage senere, da C. Christensen næste gang satte pennen til papiret i
fæsteprotokollen, anføres efter navnet blot et "etc." 8l
Året 1829 blev året, hvor C. Christensen for første gang indskrev
sig i Klarupgårds fæsteprotokol som ejer, og det blev året, hvor fæsteprotokollens sidste blad blev udskrevet. Siden 1684 havde man i den
store protokol troligt indført nøjagtige genparter af alle fæstebreve
udstedt på Klarupgård i en lang række ejeres navne, fra Thøger
Lassen og Magdalene van Ginchel, over Magdalene van Ginchels
arvinger til Rosenauer'ne, Hauch'erne og tre generationer Christensen, med C. Christensen som den der satte det sidste punktum i
fæsteprotokollen på Klarupgård. I løbet af de 145 år protokollen var i
brug, var der blevet udstedt fæstebreve på Klarupgårds ejendomme i
Klarup, Romdrup, Storvorde, SeJlflod, Gunderup, .Fjellerad, Vaarst og
Fræer sogne, alle i Himmerland. Efter endt brug blev den da 145 år
gamle fæsteprotokol stuvet af vejen på loftet på Klarupgård, sammen
med andre gamle dokumenter vedrørende gårdens drift og ejernes
offentlige virke. Fæsteprotokol, hoveriprotokoller, skifteprotokol og
hoved- og kassebøger fristede en tilværelse i glemsel de næste hen
ved 100 år. På loftet henlå disse levn i en dunkel krog, til de en dag
i 1928 atter blev hentet frem i lyset.9l
I slutningen af 1820'erne begyndte den store landsbrugskrise at
klinge af. Efter fra 1819 at have forvaltet Klarupgård for sin mor, og
efter i 1827 at have købt gården, kunne C. Christensen se frem til en
mere stabil periode for landbruget som helhed, og for C. Christensen
selv. Med dygtighed og økonomisk sans havde C. Christensen ført
Klarupgård gennem landbrugskrisen, hvor bønder- og herregårde
ellers gik fallit på stribe, og kunne erhverves for en slik.
I 1820'erne skal C. Christensen i øvrigt have forsøgt at afhænde
Klarupgård, nemlig ved at tilbyde den komplette hovedgård, med
bøndergods, kirker o.s.v., til Hvass, birkedommer og skriver ved Lindenborg Birk, d.v.s. en selvstændig retskreds under Lindenborg. C.
Christensen tilbød at bytte Klarupgård for et embede, der var aflønnet
med fri bolig og 500 rigsdaler årligt, men birkedommer Hvass turde
ikke bytte. Hvis C. Christensen virkeligt har fremsat dette forslag
må det være sket i 1827, idet Johanne Christiane Mollerup jo ejede
Klarupgård frem til dette år. Først efter 1827 kunne C. Christensen
disponere over gården som ejer, efter at have købt Klarupgård for
12.500 rigsdaler; et beløb, det ville tage ham 25 år at indtjene som birkedommer ved Lindenborg Birk. Imidlertid gav landbruget en ringe
og usikker indtægt i 1820'erne, hvilket taler til fordel for at forslaget
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faktisk blev fremsat, og at birkedommer Hvass ikke turde bytte sit
relativt beskedent lønnede, men sikre embede, bort for et stort gods
med en usikker fremtid.
Aalborg Amt beskrevet af C. Christensen, Overkrigskommissær
C. Christensens familiære udgangspunkt, af embeds- og proprietærslægt, hans juridiske uddannelse, hans virke som landvæsenskommissær, hans landmandsmæssige dygtighed, økonomiske sans og
hans evhe til at fastholde Klarupgård gennem krise og nedgangstider,
må alt i skøn samdrægtighed have været blandt årsagerne til, at Det
Kongelige danske Landhusholdningsselskab henvendte sig til C. Christensen og bad ham udarbejde en beskrivelse af Aalborg Amt. Efter
alt at dømme kom denne henvendelse i 1828. I årene 1829 og 1830
indsamlede C. Christensen de nødvendige oplysninger, og i løbet af
1831 blev manuskriptet udarbejdet for så i 1832 at blive indleveret til
landhusholdningsselskabet, trykt og udgivet.
C. Christensens bog "Aalborg Amt" indgik, som kort omtalt i
indledningen, i en række bind, der i tiden fra 1826 til 1844 udkom
under fællestitlen "Bidrag til Kundskab om de danske Provindsers
nærværende Tilstand i oekonomisk Henseende. Foranstaltet, efter
Kgl. Befaling, ved Landhuusholdningsselskabet." Under denne ikke
særlig mundrette fællestitel udkom 19 bind, der hver for sig giver en
skildring af de daværende danske amters landbrugsforhold, når bortses fra de sønderjyske amter. Planen for C. Christensen værk var givet
på forhånd, idet landhusholdningsselskabet havde opstillet et skema
bestående af 29 hovedgrupper, hvoraf de fleste var inddelt i adskillige
undergrupper eller angivelse af ønske om supplerende oplysninger,
med spørgsmål som man ønskede besvaret, emner man ville have
klarhed over. 10l Der var rigeligt at gå i gang med for overkrigskommissæren, som skulle gøre status over et amt, der pustede ud efter
meget vanskelige år, et landbrug og en egn der var tydeligt mærket
af krisen, og, skulle det vise sig, af ikke altid ubetydelig modstand
mod forbedringer.
C. Christensens 155 sider store bog11l indeholder et væld af detaljerede oplysninger om landbruget i det daværende Aalborg Amt, i
Himmerland og Kjær Herred, omkring år 1830; om jordenes beskaffenhed, klima, dyrkningsmetoder, redskaber, heste-, kvæg- og fåreavl,
havedyrkning, skove og moser, husflid og meget mere. De mere detaljerede, landbrugstekniske redegørelser skal ikke behandles her, hvor
vi vil koncentrere os om eksempler fra de dele af Christensens bog,

13

Titelarket fra C Christensens
bog "Aalborg Amt," 1832.
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der giver et tidsbillede, en beskrivelse af tænke- og levemåde, i Himmerland og Kjær Herred omkring 1830, og tillige om Christensens til
tider ganske kontroversielle forslag til forbedringer.
Generelt er der ikke mange rosende ord at finde i Christensens
bog, men ud over kritik af måden der dyrkes landbrug og i det hele
taget leves på, fremsætter C. Christensen også forslag til forbedring af
de kritisable forhold, om end de forskellige forslag til tider kan synes
at være i modstrid med hinanden. Det er netop C. Christensens kritik,
der af senere forfattere er blevet fremhævet i hans værk, som udtryk
for konservatisme, for proprietærmentalitet fra "Himmerlands mest
velbjærgede Godsejer," 12l udtryk for C. Christensens standshovmod. At
C. Christensens kritik i visse passager kan opfattes sådan, er på den
ene side for så vidt korrekt. På den anden side kan kritikken af de
lokale forhold også opfattes som beskrivelser formuleret af en mand,
der havde fingeren på tidens puls; en mand, som med fremsyn kunne
foreslå forbedringer, og som egentlig undrede sig over den magelighed, som størstedelen af befolkningen i det daværende Aalborg Amt
tilsyneladende lagde for dagen. I de økonomisk hårde tider irriterede
det tydeligt nok godsejeren, at almuen, det menige folk, åbenbart ikke
gad gøre deres del af arbejdet med at hjælpe samfundet ud af krisen.
Det er disse dagligdags menneskeiagttagelser og beskrivelser af ten-
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denser i tiden, der fremstår som særligt interessante, når man læser C.
Christensens værk. Vel nok ufrivilligt eller utilsigtet gives et billede af
den fremherskende mentalitet i en tid og en egn, både hos dybest set
progressive personer som C. Christensen og hos menigmand, mens
ærindet og opgaven egentlig var at give et billede af landbrugstekniske og økonomiske forhold.
Skønt C. Christensens forslag til forbedringer af mangfoldige elendigheder må opfattes som udtryk for en positiv vilje på samfundets
og den enkeltes vegne, for ønske om fremdrift til egnens og nationens
bedste, så er og bliver C. Christensens samlede bedømmelse af sin
hjemstavn dog negativ; der er tale om en fattig, forsømt og tilbagestående egn, med ditto befolkning. Hvor tilbagestående og gammeldags befolkningen er, eksemplificeres ved forfatterens hovedrystende
beretning om den hårrejsende modvilje mod at erkende og afhjælpe
selv de enkleste problemer. Således beretter C. Christensen,I 3l at mangen en bonde omkring 1830 er af den besynderlige mening, at fårenes
tråd og bid, når de trasker omkring på de tilsåede marker, ikke er til
skade for sæden, skønt man jo med det blotte øje kan betragte ødelæggelserne. Bønderne gider end ikke prøve at frede en mark eller
to, for at se om de uberørte marker trives bedre end der hvor fårene
går, antagelig for ikke at stille egen vantro til skue. Nej, ingen mark
skånes, og helt grotesk bliver det, hvor man vogter får i større flokke.
Her drives de uden betænkning ud på såvel rug- som græsmarker.
Man ligefrem mærker den fremsynede godsejer tage sig til hovedet
ved beskrivelsen af en så afgrundsdyb stupiditet.
Blandt årsagerne til bøndernes kortsynede konservatisme og
uvilje mod fremskridt og nye tanker, er særligt to tydelige, nemlig
dovenskab og drukkenskab, især blandt mændene. 14l Mens kvinderne
nemlig driver på med allehånde husflid i aftentimerne, foretrækker
mændene, med få undtagelser, at strække sig på bænkene eller søge
til kroerne,I 5l herunder smugkroerne, disse fordømte kipper, hvor de
liderlige familiefædre fristes til at drikke deres penge op, og hvor unge
fristes til spil og andre udskejelser, hvilket får alvorlige følger. 16l Den
megen drukkenskab og den megen krogang, mener C. Christensen,
må politiet se at tage sig af, mens han ikke tør have nogen mening
om, hvorledes man kan komme dovenskaben til livsYl Imidlertid
sætter C. Christensen sin lid til, at man ved hjælp af det forbedrede
skolevæsen kan indpode flid og arbejdsomhed i den kommende
slægt. De ældre er opgivet; hos dem er drik og dovenskab blevet en
del af deres natur. 18l
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Med hensyn til almuens levemåde i øvrigt, så fortjener den tarvelighed i nydelser, der er almindeligt forekommende i de lavere klasser, ifølge C. Christensen at roses, idet denne tarvelighed også findes
hos de, der ikke har en sådan nødig; f.eks. de, der har let adgang til
udskejelserne i Aalborg. 19l Denne ros er dog ikke ubetinget. At almuen
lader sig nøje med lidt, må jævnfør forfatterens generelle karakteristik, skyldes ladhed. At manglen på penge også fører til tarvelighed
i nydelser, synes ikke umiddelbart at falde godsejeren ind. Imidlertid
har den af C. Christensen roste tarvelighed ifølge samme C. Christensen også sine begrænsninger. zoJ For det første omfatter denne tarvelighed ikke brændevinen, der nyder alt for stor yndest blandt almuen.
For det andet, og her får både mænd og kvinder læst og påskrevet,
begynder blandt de yngre en ·vis luksus i klædedragt at bliv~e frel11stikkende. I snittet efteraber man de højere stænders dragt, lokket af
omløbende bissekræmmere, der sammen med de mange kroer og
smugkroer hurtigt kan lette folk for penge.
C. Christensens påvisning af talrige og almindeligt forekommende
lovovertrædelser og hans hyppige efterlysning af, at politiet med hård
hånd må tilvejebringe lov og orden, efterlader indtryk af en mand, der
uden hensyn til det almindelige livs genvordigheder for enhver pris
vil have lovens bogstav fulgt, til punkt og prikke. På et enkelt område
er overkrigskommissæren dog parat til at se gennem fingre med lidt
uorden, nemlig i forbindelse med brændevinsbrændning, hvilket
må siges at være ganske overraskende. I dette spørgsmål finder C.
Christensen imidlertid, at eftersom bønderne kan få problemer med
at komme af med deres produkter, og da det for de fleste kan holde
hårdt at skaffe hvad der fordres fra så mange sider, så bør det ikke
nægtes bønderne, at de med brændevinsbrænding søger at benytte
sig af deres frembringelser på den mest lukrative måde, hvorfor man
bør frigive brændevinsbrænding i de områder, hvor denne frihed ikke
allerede findes, også i betragtning af, at retten til brændevinsbrænding synes "naturlig," og i betragtning af, at den af friheden til brændevinsbrænding følgende større adgang til brændevin, ikke synes at
føre til (endnu) større misbrug deraf. Om end andre ordninger var
ønskelige, så bør man i dette tilfælde tolerere, at bønderne vover sig
lidt ud af forbudne veje.21l
C. Christensen vover sig selv lidt ud af om ikke forbudne veje, så
dog ind i et minefelt, nemlig hvor han foreslår at Nørresundby og Hals
begunstiges med handelsprivilegier, idet den sidstnævnte by har en
mere bekvem beliggenhed for handlen med beboerne i den østlige
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del af Kjær Herred og en stor del af det store Dronninglund Sogn. 22)
Sådanne handelsprivilegier ville naturligvis være til skade for Aalborg,
hvor man gennem århundreder har bekæmpet en sådan udvikling,
særligt når det gælder Hals, og C. Christensen iler da også med at
tilføje, at han ikke er klar over, om en sådan ordning ville stride mod
Aalborgs handelsprivilegier, og af den grund ikke kan indrømmes. 23l
At det imidlertid ligger forfatteren på sinde at fremhæve fordelen ved
at indrømme handelsfrihed til Nørresundby, så bønderne nord for
Limfjorden kunne slippe for den besværlige overfart til Aalborg for
at handle der, og Hals antydes af, at C. Christensen gentager ideen
som det første i sin angivelse af, hvad der i almindelighed kan gavne
egnen med særligt hensyn til dens lokalitet, altså i C. Christensens
konkluderende bemærkninger. 24l
Det var i hovedsagen en hård dom der blev beboerne i Himmerland og Kjær Herred til del, da C. Christensen i 1832 udgav sin
amtsbeskrivelse. Det kunne måske være befolkningen til trøst, at man
også i beskrivelserne af landets øvrige amter kunne finde almuen
beskrevet som dårlig og sløsagtig arbejdskraft, præget af slendrian
fra en fjern fortid. Til C. Christensens fortjeneste hører, at mange af
hans forslag ad åre faktisk blev realiseret, og at hans beretning om
forholdene i det datidige Aalborg Amt er grundig, velunderbygget, og
i mangt og meget korrekt.
I bogens forord, dateret Klarupgård, november 1832, skriver C.
Christensen bl.a., at han havde ønsket, at de indsamlede oplysninger
blot var blevet benyttede som materiale for en dygtigere forfatter, og
at forholdene muligvis har ændret sig i det tidsrum der gik, fra han
sendte manuskriptet fra Klarupgård til den færdige bog forelå. zsl Skønt
C. Christensen således selv gjorde opmærksom på det efter hans egen
mening utilstrækkelige i bogen, en beskedenhed, som også på anden
vis slog igennem, som vi skal se det, så var samtiden dog mildere
indstillet; d.v.s. den dannede, læsende og bedrestillede del af publikum, som bl.a. fandt, at C. Christensen med patriotisk varme havde
fremhævet det gode, og med mådehold dadlet det slette! Overkrigskommissærens bog fik en meget velvillig modtagelse, når bortses fra
enkelte, småkritiske bemærkninger. Men C. Christensen havde alt i alt
al mulig grund til at være tilfreds med sit arbejde.
Naturligvis skulle meget ændre sig i de følgende år og gøre C.
Christensens bog stadigt mere uaktuel, for så vidt angår konkrete,
landbrugstekniske forhold , men i takt med, at de konkrete oplysninger blev mindre og mindre anvendelige og korrekte, gik det med
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C. Christensens bog som med de dokumenter, han besørgede bragt
op på Klarupgårds loft: Bogen mistede sin oprindelige og tiltænkte
betydning, og blev i stedet en historisk kilde, et billede af livet i Aalborg Amt omkring 1830, og i nogen grad, og naturligvis indirekte og
utilsigtet, et portræt af forfatteren selv.
Overkrigskommissær C. Christensen var dybest set ikke en særlig
objektiv iagttager af forholdene i det gamle Aalborg Amt. Han sad,
trods krise, ganske godt i det, takket være såvel arv som dygtighed,
han var juridisk uddannet og tredje led i en embeds- og godsejerslægt. Der var langt fra Klarupgårds smukke stuer og ud til de elendige bønderboliger, hvis ringhed i byggemåde og materialer påpeges
af overkrigskommissæren. Imidlertid er det netop denne subjektive
bedøm1nelse, de1 ha1 uevareL C. Chrislensens værk for efreniden, har
bevaret hans bog fra glemslen. Trods inderligt uaktuel i det enkelte, i
detaljen, er der stadig en usædvanlig friskhed og umiddelbarhed over
teksten, måske ikke mindst fordi læseren til tider kan blive fortørnet
over den "godsejeralen", som C. Christensen målte bønderne med.
Naturligvis måtte den velbjergede overskrigskommissærs dom over de
lavere stænder blive mere eller mindre uretfærdig, men uretfærdigheden, subjektiviteten, betyder, at det stadig er en kilde til både glæde og
fortørnelse at læse C. Christensens værk, der i dag fremstår med en vis
ufrivillig charme, særligt hvor forfatterens pen koger over i harme.

Saa dygtig som beskeden

Det var imidlertid ikke kun som godsejer og landmand, og som iagttager og beskriver af sin egn, C. Christensen gjorde sig gældende i
samtiden; også i det politiske liv, som medlem af stænderforsamlingerne i Viborg, skulle overkrigskommissæren sætte sit mærke. At C.
Christensen skulle komme til at virke som politiker, skal formodentlig
i høj grad ses i forbindelse med hans beskrivelse af Aalborg Amt, det
kendskab til tidens tilstand, han heri lagde for dagen, og ikke mindst
det fremsyn, som han i sin bog demonstrerede at være i besiddelse
af. Hertil kom naturligvis, at såvel C. Christensens standsmæssige
som uddannelses- og arbejdsmæssige baggrund gjorde ham yderst
velkvalificeret.
Under indtryk af Julirevolutionen i Frankrig i 1830, indførte den
enevældige danske konge i 1834 De Raadgivende Provinsialstænder;
et noget begrænset forsøg på demokrati. Der oprettedes stænderforsamlinger for Øerne, Nørrejylland, Slesvig og Holsten, med mødesteder i Roskilde, Viborg, byen Slesvig og i Itzehoe. Stænderforsamlin18

gerne mødtes hvert andet år, hvor de fik alle kongens love forelagt
til udtalelse og hvor de selv kunne fremsætte lovforslag, om end
forsamlingerne ingen lovgivende myndighed havde; man kunne blot
håbe på kongens velvilje. Stænderforsamlingerne kunne således ikke
lægge formelt juridisk pres bag deres krav og forslag, men fik alligevel
stor indflydelse på regeringens beslutninger. Stænderforsamlingerne
mødtes sidste gang i 1848, og blev ophævet med Junigrundloven af
1849, ved hvilken lejlighed enevælden afskaffedes og demokratiet, i
princippet, blev indført i Danmark. 26 )
Det var ikke hvem som helst, der havde valgret til stænderforsamlingerne. Vælgerkorpset blev i første række inddelt i tre grupper eller
stænder, nemlig i grundejerne i købstæderne som en gruppe, godsejerne som en anden, samt besidderne af mindre landejendomme,
altså primært bønder, som en tredje. Det var en betingelse for valgret,
at man var grundejer og at ejendommen havde en vis værdi, nemlig
fire og for bønder fem tønder hartkorn, samt at man var personligt
myndig, havde et uplettet rygte, og en alder af mindst 25 år. For at
være valgbar krævedes dobbelt så stor grundbesiddelse som ved valgret, en alder af 30 år samt tilslutning til den kristne lære, hvilket sidste
udelukkede jøder fra valgbarhed, men ikke valgret. Jøder udgjorde på
det tidspunkt den eneste væsentlige ikke-kristne befolkningsgruppe i
Danmark. Det var således kun en lille del af befolkningen, der kunne
opnå indflydelse i det i forvejen begrænsede demokrati, i hvis forsamlinger godsejerne i øvrigt var uforholdsmæssigt stort repræsenterede.
Da C. Christensen blev valgt som en af stænderforsamlingens 55
deputerede i Viborg, var han blevet valgt af godsejerne i Aalborg Arnt,
samt for den del af amtet der lå under Viborg Stift. Blandt de valgte
var C. Christensen den, der opnåede flest stemmer. Som deputeret for
godsejerne deltog C. Christensen i De Raadgivende Provinsialstænders
møder i Viborg i 1836, 1838 og 1840. I 1836 fremsatte C. Christensen
to forslag, nemlig dels vedrørende afholdelse af flere kvægmarkeder
i Jylland, dels vedrørende kapitelstaksterne, og i 1840 et andragende
om, at et lovudkast om afledning af skadeligt vand måtte forelægges
denne kommende forsamling. I forhold til de to forslag og det ene
andragende, er begivenhederne på stænderforsamlingen 1838 mere
interessante.
I sommeren 1838 forhandlede man på mødet i Viborg spørgsmålet
om, hvorvidt jøderne skulle have valgbarhed til forsamlingen. Det
var et spørgsmål, der i høj grad kunne sætte sindene i kog. Sagen
blev afgjort den 3. august 1838, hvor 21 deputerede stemte for jøder19

nes valgbarhed, mens 29 stemte imod. Afgørelsen gav anledning til
"Stændervisen," en 61 vers lang sang, i hvilken de deputerede får læst
og påskrevet, i både positiv og negativ forstand. Efter alt at dømme
stemte C. Christensen til fordel for jøderne, hvilket viser, at den mand,
der med olme miner havde vurderet tilstanden i Himmerland og Kjær
Herred og ikke mindst almuens lidet ønskværdige egenskaber, også
kunne udvise et for tiden betragteligt mål af frisind. Her har formodentlig C. Christensens juridiske skoling fået overtaget over godsejeren C. Christensen, idet det overvejende var stænderforsamlingens
juridiske uddannede medlemmer, der stemte til gunst for jøderne,
mens bønder og godsejere stemte imod.
Mens C. Christensen på stænderforsamlingen i 1838 således var
velvillig over for jøderne i Danmark, så kom overkrigskommissærens
velvillighed ikke til at omfatte den danske gejstlighed. På samme
forsamling fremsatte C. Christensen nemlig et forslag, ifølge hvilket
lovens bestemmelse om, at kirkerne skulle yde hjælp ved genopbygning af nedbrændte præstegårde, skulle ophæves. Netop forslaget om
ophævelse af i det mindste en del af datidens brandforsikring for præstegårde, var hvad forfatterne, idet der øjensynligt har været flere, til
"Stændervisen," der formentlig har været omdelt til og afsunget af de
deputerede ved en festlig sammenkomst, valgte at fremhæve i visens
vers ni, der blev C. Christensen til del:
"Hr. Christensen, Krigskommissær, saa dygtig som beskeden,
kun en Gang viste sig lidt tvær, det var mod Gejstligheden."27l
C. Christensens dygtighed turde være uomtvistelig, men mens C.
Christensen i sin bog om Aalborg Amt nok så ofte lader den tvære
mine dominere, var det tilsyneladende ikke hans mest fremtrædende
karaktertræk, hvis "Stændervisens" ord ellers står til troende. At man i
"Stændervisen" virkeligt har søgt at fremhæve C. Christensens fortrin,
uden at omtale C. Christensen i forbindelse med jødespørgsmålet,
antydes af, at tilhængerne af jødernes valgbarhed gennemgående
behandles godt i visen, mens modstanderne omtales på alt andet end
høvisk måde. "Stændervisen" er således nok i høj grad et udtryk for
de i denne sag tabendes skuffelse og til dels raseri over ikke at få
medhold i jødespørgsmålet, men er tillige, på godt og ondt, også en
række små karakteristikker af de stænderdeputerede.
Fredens Hjem
Den fremsynethed og dygtighed, som C. Christensen på så mange
områder lagde for dagen, kom naturligvis også til udtryk i driften af
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Klarupgård. I det, der sandsynligvis er det sidste fæstebrev, som C.
Christensen udstedte på Klarupgård, mødes denne fremsynethed, en
moderne landmands ideer, med et gammelt driftssystems krav.
Da fæstevæsnet sang på sit sidste vers her i landet, udstedte C.
Christensen, Landvæsens-, Tiende- og Overkrigskommissær, Proprietair til Klarupgaard, et fæstebrev til Søren Jensen Hurup på gården
Lodsholm i Klarup Sogn. Fæstebrevet er dateret Klarupgård, den 2.
juli 1840. I aftalens punkt ni betinges, at fæsteren skal drive sin jord
i overensstemmelse med de nye, forbedrede avlssystemer. Der skal
med andre ord drives moderne landbrug på Klarupgårds ejendomme,
hvilket jo lyder nutidigt og måske noget forbavsende, når et sådant
krav forekommer i et fæstebrev. Tilbage til en fjernere fortid kommer
man så, når man læser fæstebrevets punkt 11, der understreger den
lydighed, som fæsteren skylder sin husbond. Således mødtes altså
nye krav til effektivt landbrug med gamle krav om lydighed. Måske
var det misforholdet mellem en moderne indstillet landmands ønsker
og en gammel strukturs manglende muligheder, der medførte, at C.
Christensen i 1840 handlede som han gjorde.
Året 1840 blev ikke blot C. Christensens sidste som stænderdeputeret i Viborg; det blev også overkrigskommissærens sidste år på Klarupgård. I 1840 solgte C. Christensen Klarupgård, tre år efter moderens
død, hvilket måske også kan være med til at forklare tidspunktet for
salget. Muligvis har Johanne Christiane Mollerup ikke ønsket at sønnen C. Christensen, den tredje generation på gården, skulle afhænde
sit fædrene gods. Efter moderens død har ingen pietetsfølelse bundet
C. Christensen til gården. Han havde ingen arvinger, og måske de
bedre konjunkturer har fristet til spekulation, men nogen egentlig
forklaring på salget har vi ikke. Vi ved blot, at C. Christensen solgte
Klarupgård i 1840, hvormed dynastiet Christensens tid på Klarupgård
var forbi. Det dynasti, der i første generation satte sit mærke med den
kunstneriske udsmykning af Storvorde og Klarup kirkers indre, i den
anden med nyindretningen af Klarupgård, og i den tredje generation
med bl.a. beskrivelsen af Aalborg Amt; dette dynasti forsvandt nu ud
af Klarupgårds historie.
I årene efter 1840 boede C. Christensen i Adelgade i Aalborg, sammen med søsteren Christine Claudiane Abigael, der i 1828 var blevet
enke. Her hengav C. Christensen sig til ejendomshandel, sikkert i
spekulationsøjemed. I 1843 købte han således Kjærs Mølle ved Aalborg, i 1844 herregården Bjørum i Vendsyssel, og i 1846-1847 var han
medejer af herregården Store Restrup sydvest for Aalborg. Helt ude
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af landbrugssammenhænge var C. Christensen altså ikke, og i 1844
blev han desuden medlem af bestyrelsen for det nystiftede Aalborg
Amts Landøkonomiske Selskab, fra 1861 Aalborg Amts Landboforening, og endelig var C. Christensen i en periode direktør i Aalborg
Sparekasse.
I løbet af første del af 1850'erne trak C. Christensen sig tilbage fra
sine offentlige hverv. I oktober 1857 stod så nedenstående bekendtgørelse at læse i Aalborg Stiftstidende, underskrevet af Baronesse Birgithe Juel, en anden af C. Christensens søstre, der var gift med Baron
Juel på herregården Refsnæs i Himmerland:
"At Overkrigscommissair Christen Christensen, Ridder af Dannebragen, den 5te dennes er stille indgaaet til Fredens Hjem, skulde jeg,
paa Familiens og egne Vegne, sørgeligst bekjendtgøre.
Aalborg den 7de October 1857. Birgithe Juel, fød Christensen.
Begravelsen vil finde Sted fra Sørgehuset Løverdagen den 10de
dennes Kl. 11." 28J
Dette blev Christen Christensen den Yngres gravskrift. En lille
notits, en bekendtgørelse i en avis, noget mindre prangende end farfaderen Christen Christensen den Ældres omfattende og monumentale
epitafium i det herskabelige gravkapel i Storvorde Kirke. Christen
Christensen den Ældres epitafium er for længst forsvundet, og af det
herskabelige gravkapel er blot fragmenter tilbage. 29l Christen Christensen den Yngres beskrivelse af Aalborg Amt eksisterer fortsat.
Henrik Gjøde Nielsen
Museumsinspektør ved Hals Museum
Noter
l) C. Christensens bog blev i 1979 reprografisk genudgivet af Historisk
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Samfund for Himmerland og Kjær Herred i samarbejde med Sammenslutningen af Lokalhistoriske Foreninger. Størst interesse har der, forventeligt, gennemgående været om St. Steensen Blichers beskrivelse af
Viborg Amt, Blicher, 1839. Mens C. Christensens beskrivelse omfatter 155
sider, omfatter Blichers 227; Christensens bog udgjorde seriens 7. bind,
eller "7. Stykke," mens Blichers var 12. bind eller "12. Stykke." Trods den
kvantitative forskel, må Blichers og Christensens amtsbeskrivelser siges
at høre til blandt de absolut bedste. Hvad man i øvrigt kan få ud af at
beskæftige sig med landhusholdningsselskabets amtsbeskrivelser, herunder de personalhistoriske aspekter vedr. de pågældende forfattere, er
givet et glimrende eksempel på af Pedersen, 2005.
En kortfattet redegørelse er givet af Schmidt, 1961. Desuden har jeg selv
beskæftiget mig med C. Christensen i Nielsen, 2005, s.190-201, som en del
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af udredningen af Klarupgårds ejerhistorie. En vellykket, konkret anvendelse af Christensens arbejde findes i Jensen, 1988, særligt s. 56-57.
De grundlæggende oplysninger i herværende artikel vedr. personer,
fødeår, drift, embedsgerning m.v., er, hvor intet andet anføres, hentet fra
Nielsen, op.cit., ibid.
Nielsen, op.cit., s. 131-166, s. 179-190.
Nielsen, op.cit., s. 185-187.
Landsarkivet for Nørrejylland, Fæsteprotokol, 1684-1828. Hovedparten
af Klarupgård Godsarkiv i Landsarkivet for Nørrejylland findes desuden
i kopi i Klarupgårds arkiv sammen med adskilligt andet materiale, herunder en del tilskødet gården. Hverken materialet i Klarupgårds arkiv
eller materiale i andre privatarkiver, herunder materiale i Klarupgårds
nuværende ejer Knud Justs arkiv og materiale vedr. Chr. Christensen, W.
Christensen og C. Christensen i Anne Poulsens privatarkiv, Saltum, er
medtaget i nedenstående materialefortegnelse, der udelukkende angiver
materiale i offentligt tilgængelige samlinger.
Op.cit., u.p., indførsel 9. marts 1829.
Op.cit., u.p., indførsel 3. april 1829.
Fundet skete i.f.m. den daværende ejer Søren Justs renovering af gården.
Det var i den forbindelse, dokumenterne blev overdraget til Landsarkivet
for Nørrejylland i Viborg, hvorfra Søren Justs søn, den næste ejer af Klarupgård, Niels Christian Just, siden fik befordret en kopi af samtlige de i
1928 fundne dokumenter til Klarupgård.
Pladsen her tillader ikke en opremsning af samtlige hoved- og undergrupper. Den interesserede læser henvises til Christensen, 1832, u.p.,
indholdsfortegnelsen. 13o ens paginering starter først efter titelark m.v.,
forord og indhold u ~ rl gneJ ·e. Oversigten over de 29 hovedgrupper, med
undergrupper, fylder næsten fire sider.
Hvoraf s. 154-155 er rettelser.
Schmidt, op.cit., s. 193. Se desuden Riismøller, 1988, s. 211-214.
Christensen, op.cit., s. 98-99.
op.cit., s. 129.
op.cit., s. 128-129.
op.cit., s. 150.
op.cit., s. 129.
ibid.
ibid.
ibid.
op.cit., s. 138-139.
op.cit., s. 97.
op.cit., s. 98.
op.cit. , s. 151.
op.cit., u.p., (s. 5).
Nielsen, 1999, s. 13-16.
Klitgaard, 1906, s. 145.
Juel, 1857.
Teksten fra Christen Christensen den Ældres forsvundne epitafium kendes i afskrift, og kan læses i Nielsen, op.cit., 2005, s. 140-141. Gravkapellet er ligeledes beskrevet i Nielsen, op.cit., s. 137-141.
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Svaneapoteket i Aalborg - dets arkiver
og apotekere
Af Flemming Nielsen
Svaneapoteket i Aalborg er den ældste eksisterende private virksomhed i Aalborg. Den har eksisteret siden begyndelsen af 1600-tallet og
har endda udfoldet sin virksomhed i det samme hus siden 1665, nemlig Jens Bangs stenhus, vel nok det fornemste eksempel på et borgerligt byhus fra renæssancen ikke bare i Aalborg, men i hele landet.
Der kan fortælles utrolig meget historie omkring både apoteket og
huset, som kan føre vidt omkring, men i denne sammenhæng handler
det først og fremmest om de apoteksdrivende selv, altså de mennesker, der drev foretagendet, og det kildemateriale, de har efterladt sig
i form af arkivalier.
Kildematerialet

Aalborg Stadsarkiv indgik i 2003 en aftale med Fonden til bevarelse af
Jens Bangs Stenhus og Apotekersamlingen, som befinder sig og drives
i Stenhuset, om at registrere og mikrofilme den arkivaliesamling, som
tilhører fonden. Arkivalierne befinder sig i original i Apotekersamlingen, mens filmkopien, som er en sikkerhedskopi, befinder sig på
Aalborg Stadsarkiv. Der kan den stilles til rådighed for brugere, mens
man, hvis man vil studere originalmaterialet, skal lave en aftale med
apotekssamlingen. 1
Det ville jo have været pragtfuldt, hvis man kunne sige, at der
fandtes en komplet samling af arkivalier fra hele apotekets levetid. Det
er der imidlertid ikke tale om. Arkivet, der vedrører selve apotekets
drift, altså økonomien og den almindelige handel, er mest komplet i
den periode, hvor Sigurd Strøyberg og til dels hans fader, Valdemar
Strøyberg, havde apoteket. Sigurd Strøyberg var den sidste, der overtog og havde apoteksprivilegiet som arv. Han overtog apoteket efter
sin far, Valdemar, i 1932 og havde det indtil 1977. Tilbage fra omkring
1830 er der dog materiale, der kan belyse apotekets økonomi i form
af kassebøger eller regnskabskladder fra den tid og fremad. Brugere
af arkivalierne må dog regne med, at der er en del huller.
Noget af det spændende materiale udgøres af tre receptkopibøger
fra forskellig tid . Den ældste af dem er enestående i dansk sammenhæng. Den dækker årene 1794-1806 og indeholder recepter for
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udenbys personer, hvor recepterne formentlig er udstedt af distriktslægerne de pågældende steder. Der kan læses meget ud af protokollen, især af medicinalhistorisk karakter. 2
For et apotek er visitatsprotokoller af betydning. Med jævne mellemrum foretages af myndighederne en kontrol af lokaler, fremstillingsprocesser og lagerbeholdning. Denne kontrol kaldes visitats, og
eventuelle bemærkninger og anbefalinger indføres i en protokol. Den
ind hold r for å vidt ikke ,å meg t af almen int r ss , men kan dog
bidrage til beskriv iser af, hvord<.1 n apotekel har været indrett t og
hvor lan man har frem tillet for kellig pr · dukter. I vaneapor ket
arkiv er b varet en visitat. prøtokoJ fra årene l 22-1947. D r er ret
imponerende, at en enkelt protokol har været i brug i så mange år,
og det må være en cadeau til papirkvaliteten og bogbinderen, at den
har overlevet i fin form. Det er selvfølgelig også et udtryk for, at der
ikke har været så meget at føre ind i den.
I arkivet findes også en imponerende samling af privilegiebreve,
hvoraf det ældste er en bekræftelse på bevilling til Johannes Friedenreich fra 1673. Der er 16 i alt, og rækken slutter med et overdragelsesdokument dateret i 1978 fra S. Strøyberg til apoteker Ib Nielsen, der
købte Svaneapoteket omkring det tidspunkt.
Privilegiet til at fremstille og handle med apoteksprodukter var
grundlaget for apotekerens levebrød. Derfor vogtede man også nøje

jens Bangs Stenhus, hvori
Svaneapoteket har ligget
siden 1665, gennemgik i
1916-17 en af flere omfattende renoveringer. Huset
var ved at falde sammen
på grund af ændringer i
grundvandsstanden, så der
måtte etableres et helt nyt
fundament under huset.
Det krævede afstivning, så
det smukke gamle hus ikke
gik til i processen.
Fotograf ukendt,
måske F Karner
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over, at der ikke var andre, der bevægede sig ind på det område,
privilegiet, altså eneretten, dækkede. De første mange år var der
ingen alvorlig trussel mod apotekets privilegium, men efterhånden
som flere medicinske behandlingsmuligheder opstod, og efterhånden
som anvendelse af medicin blev mere almindelig, steg presset for
at få flere apoteker oprettet. Når bysamfund i Aalborgs opland som
Hadsund, Hals og Nørresundby var i vækst, var det også naturligt, at
man ønskede at få egne apoteker. Samtidig voksede Aalborg også i
b folknin stal fra luu1io n af 1700-ta!!et, selvom d t ikke gik helt
ft hurtigt h r om andr sL l r i 1800-taUer. Der r . ult r d i, at der
i Aalborg ble\' oprettel t Loveap tek i 1814 af G.S. Kay rød. Efter
prettel n af cl u apotek, o.m der til ynelad nd var udmærket
plad. til, indgik d lO ap L ker n • Ilian e ~ r at forhindr opr ttels
af fl . r ~ ap t ker i p land t. fra 1831 og frem finde. nogle skriv l er
hvor apotekerne C. Strøyberg og G.S. Kayerød i fællesskab argumenterer imod oprettelse af et apotek i Hals. I 1841 indgik man en
fælles overenskomst mellem de samme to apotekere i Aalborg for at
forhindre oprettelsen af et apotek i Nørresundby, og i 1843 sendte de
i fællesskab en række skrivelser om samme emne, ligesom de to apotekere i fællesskab argumenterede mod oprettelse af apotek i Bælum
og andre steder. 3
Ud over det forretningsmæssige og farmacihistoriske findes der en
amling af' d kumenrer og breve, 'Offi af praJ\li k h n ) 11 ved Ordnino n er h nlagt som D t trøyb rg ke Familiearkiv. Famili n har
gennem generationer opfatt r di · ad ivalier s m et fælles mate.rial ,
og d L r der taget h nsyn til ( e i øvrigt note l . D tLe m all 1·iale rumm r n mængde ply ning r af per.. analhistorisk art, helt tilbage fra
Johannes Friedenreich i 1665 fik apoteksprivilegiet På forskellig vis
rækker de familiemæssige bånd helt fra den sidste Strøyberg afstod
apoteket i 1977 tilbage til den første Fri denr i h. Han har efterladt
en art dagbogsoptegnelser om begivenhederne i siL liv fra han stiftede
familie her i Aalborg (mere om dis e senere. D forskellige familiemæssige forbindelser har også medført, at der kan findes materiale
om andet end apotekerfamilien. Ved giftermål fik man forbindelser til
de øvrige købmandsfamilier i byen, og derfor afspejles en del af livet
i Aalborgs øverste sociale lag også i arkivalierne. F.eks. er der breve
Lil og fra Jacob Kj llerup, d r var byens ·tør te køl mand ft r englan !skrigen - i \ lrk ligheden den eneste <l f stor! øbm, ndene. hvi
forreLning verl vede a~ tåel.·en af org og den d nned forbundn
ttfl')l)ldelse af den org shandel som de fleste af · ~ !borg. købmænd
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gennem flere hundrede år havde haft som hjørnestenen i deres økonomi. Der finde og å fortegn l r over løsøre fra forskellig tid, lister
over ud tyr Li l bryllupper, an e ligtaler og andet, ligesom der er
kopi r af si i.ft bre
der ogs. kan ses i selve skifteprotokollerne).
Af de personarkiver, som samlingen omfatter, skal her kun særskilt
omtales Valdemar Strøybergs arkiv og Sigurd Strøybergs arkiv. Begge
disse arkiver, der tilsammen dækker næsten 100 års apotekerliv fra
sidste del af 1800-tallet til sidste del af 1900-tallet, rummer meget
interessant materiale om den private del af de to personers liv i form
af tillidsposter, fritidsinteresser og familieliv.
Apotekerne
Det er 1kke hensigten her at gøre rede for den almene apotekshistorie - det er der andre, der kan gøre væsentlig bedre. Det er heller
ikke meningen at komme nærmere ind på apotekets indretning og
inventar - det er der også andre, der ved meget mere om end jeg.
Derimod kan det have en vis interesse at gøre rede for ejerforholdene
i apoteket og familieforholdene for de omkring tyve apoteksdrivende
personer, som vi har kendskab til frem til og med den sidste i rækken
af Strøyberger. Når der siges apoteksdrivende i stedet for apotekere,
er det med overlæg: Det er ikke alle ejerne, der har været uddannede
eller eksaminerede farmaceuter.
Den første kendte apoteker i Aalborg var Johannes Hoberus,
formentlig svarende til Johan Hubertsen eller Hybertsen. Han blev
optaget i Guds Legems Lav (som er det samme som papegøjegildet)
i marts 1614 og var ikke kun apoteker, men også købmand. Som
kombineret apoteker og købmand havde han særlig eneret til at sælge
bestemte varer, hvilket begrundedes med, at der kunne være udgifter
forbundet med at holde et fast varelager, som var nødvendigt for at
kunne levere lægemidler, når de behøvedes. Disse varer var bl.a. vin
og brændevin. Som en del af hans efterfølgere har han afsat sig spor i
kildematerialet ved at klage sin nød til kongen over, at andre af byens
købmænd gik ham i næringen ved at handle med varer, som han
ellers havde eneret på at føre i kraft af sit privilegium.
Vi ved ikke meget om ham i øvrigt, bortset fra, at hans privilegium
gjaldt drift af apotek i Viborg, men han kunne tilsyneladende overføre
dette til at drive apotek i Aalborg, som sikkert også var en bedre by
at drive apotek i.
Hoberus klarede sig tilsyneladende ikke så godt, for i 1632-34
oparbejdede han en gæld, som han ikke kunne betale. Derfor stak

han det sidste år af til Norge, hvorefter han forsvinder ud af historien
uden spor fra 1635, hvor han var i Bergen. 4
Efter Hoberus var der ingen apoteker i byen i fem år, så folk måtte
i den periode affinde sig med, hvad kloge koner og mænd kunne
brygge sammen, hvilket landbefolkningen jo også vedblivende gjorde
helt frem til vor tid.
Daniel Calov 1639-1665
Den første apoteker i den ubrudte række af apotekere i Aalborg fra
1639 var Daniel Calov. Der vides meget mere om ham, end om forgængeren, idet han blev storkøbmand, rådmand og siden borgmester
i Aalborg. Han var født 1614 i Østpreussen, hvor hans far var amtsskriver og tog sin uddannelse som apoteker et sted i Vestpreussen 16291633 (i en urolig periode: det var under 30årskrigen, og svenskerne
var aktive i det område). Han rejste derefter i fire år, og var i den
periode ansat hele ni forskellige steder, indtil han i 1637 blev antaget
som rejseapoteker for Christian den Fjerde. I 1639 søgte og fik han
tilladelse til at nedsætte sig som apoteker i Aalborg.
Ved siden af bevillingen til at drive apotek blev han fritaget for alle
kongelige og alle byskatter. De første år skal apoteket have været drevet i den såkaldte toldergård på Gammeltorv, som Calov fra 1643 stod
som ejer af. En apoteker på den tid var imidlertid ikke bare apoteker.
Han var som nævnt også købmand, og vi kender ham mest i kraft af

Portræt af Daniel Calov,
apoteker fra 1639-1665 og
borgmester i Aalborg. Han
startede en tradition for, at
apotekeren giftede sig med
borgmesterdøtre. Han nåede
at være gift med hele tre af
slagsen, inden han døde i
1686. De to af dem var borgmesterdøtre fra Aalborg, den
tredje fra Mariager.
Fotografi af H. Tønnies
efter portræt
på Nordjyllands
Historiske Museum
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hans virke som sådan og i kraft af hans position, først som rådmand
fra 1647, senere borgmester fra 1660-1682. Købmandshandel og positionen som borgmester har givetvis interesseret og optaget ham mere
end apoteksdriften, og det har nok også været væsentlig mere givtigt,
for i 1665 solgte han apoteket til sin svigersøn Johannes Friedenreich.
Der kan i øvrigt fortælles meget om Daniel Calov, som alene i kraft af
sin position som borgmester gennem 22 år har haft utrolig indflydelse
på byen i den tid, og afslutningen på hans borgmestergerning er også
ganske interessant. Han blev afskediget i 1682 på grund af rod i regnskaberne og trak sig tilbage til sin gård Kragelund ved Mariager, hvor
han døde i 1686. Men det er jo apotekerne, som er i fokus her. 5
Johannes Frederik Friedenreich 1665-1690

Denne var søn af geheimesekretær for biskoppen og kanonikus ved
domkirken i LUbeck Daniel Friedenreich. Faderen var altså gejstlig
embedsmand, men tre af hans sønner valgte alle at blive apotekere.
Johannes blev født i 1642. Han dukkede som udlært apoteker op i
Aalborg i 1665, giftede sig med Daniel Calovs datter, overtog apoteksbevillingen i byen og flyttede apoteket til Jens Bangs Stenhus. Det
var også ham, der gav det navnet Svaneapoteket Han købte huset til
ejendom i 1671.
Svanen er et symbol, som formentlig skal være udtryk for varernes
renhed og finhed, ligesom løven vel skal symbolisere styrke og kraft.
Svanen som symbol er blevet brugt af alkymister - guldmagere - som
stort set har grundlagt den moderne kemi, som farmacien jo trækker
voldsomt på og også har bidraget til.
Johannes Friedenreich udmærkede sig ved at drive apoteket frem
til en god forretning - i hvert fald viser skiftet efter ham en ganske
stor velstand. I den sammenhæng skal man også tænke på, at apotekervirksomheden på mange måder var en sideforretning til almindelig
købmandsvirksomhed. Et apotek handlede med krydderier og kolonialvarer som sukker, vin og importeret brændevin. Desuden havde
man vintapperi, hvor man både kunne hente en kande vin eller flere
med hjem eller indtage den på stedet, så kælderværtshuset i stenhuset
har haft forgængere tilbage i 1600-tallet.
Johannes giftede sig som nævnt med sin forgængers datter Magdalene, og en del af velstanden kan sagtens hænge sammen med
slægtskabet med den rige og ansete borgmester i byen. Der er dog
ingen tvivl om, at han drev apoteket som en god forretning med godt
overskud.
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Friedenreich udmærker sig som nævnt ved at have ført en slags
dagbog over sin tilværelse i Aalborg, forstået på den måde, at han
indførte væsentlige begivenheder i sit liv som børnefødsler og dødsfald med tilhørende religiøse bemærkninger. Dagbogen fortsattes af
hans søn Christian, der overtog apoteket nogle år efter hans død - der
kommer mere om ham senere. Johannes og Magdalene fik 15 børn
sammen. Derfor fylder dagbogen også en del sider. En del af dem
døde som små - enten i forbindelse med fødslen eller ret kort efter
-, og dagbogen giver for så vidt et godt indblik i nogle ret alvorlige
vilkår for tilværelsen i 1600-tallet, som det er svært for os at sætte os
ind i nu om dage. Det var selvfølgelig et vilkår, man måtte leve med
før i tiden, før børnedødeligheden faldt, men alligevel har det præget
folks tilværelse i helt ufattelig grad, og måske kan man se en årsag til
en meget stærkere religiøsitet i de hårde vilkår, som deltes af alle. Det
var nemlig både høj og lav, der oplevede den høje børnedødelighed.
Det ældste barn, Mette, blev født de obligatoriske ni måneder efter
brylluppet. Hun blev sin fars øjesten. Hun levede som datter i Aalborgs øverste lag et liv med flere muligheder end så mange andre.
Faderen omtaler hende meget kærligt i dagbogen, og derfor var det
også særligt ved hendes død, sorgen føltes hårdt. Mette Friedenreich
kom af dage ved en tragisk og i samtiden også meget omtalt omfattende og forfærdelig ulykke. I dag ville den have fremkaldt en mediestorm af usete proportioner, da der omkom omkring 180 mennesker,
heraf mange fra rigets fineste og mest velhavende familier. Mette var
som 19-årig i 1689 på besøg i København og skulle overvære en teaterforestilling i det kongelige hofteater. Det var en træbygning med
dårlige adgangsforhold - der var ikke noget moderne brandtilsyn ind
over - og da der gik ild i bygningen under forestillingen udløste det
panik. Folk blev trampet ihjel ved den ene smalle udgang. Heriblandt
var Mette Friedenreich, hvis lig blev fundet uden synlige skader under
en bunke andre lig efter branden. Ulykken vakte naturligvis enorm
opsigt i samtiden og er beskrevet andre steder, men Johannes beskriver udførligt ulykkens forløb og dens tragiske konsekvenser for ham
selv. 6
Der er meget mere at fortælle om Johannes Friedenreich, bl.a. ud
fra det meget omfattende skifte efter ham, der fylder over hundrede
sider i skifteprotokollen. Skiftet er også interessant fra en farmacihistorisk synsvinkel, idet det indeholder en komplet gennemgang og
værdiansættelse af hele varelageret Der omtales bl.a. fire hoveder af
henrettede mennesker, heraf to tyrker. Hvordan varelageret i øvrigt
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så ud og skal forstås, kan mere kyndige i forhold til apotekshistorie
sige mere om. En hel del forskelligt af interesse skal dog omtales: Der
var der en stor mængde Theriak7 (for 294 rigsdaler), der var ørnefedt,
fiskefedt, løvefedt, ulvefedt og menneskefedt (Axungia Horninis 2
pund) m.m. Apotekets varer af medicinsk karakter (både det, som
kaldes Simplicibus og Compositis) er opgjort til 4762 rigsdaler, l mark
og 11 skilling. I den mere almindelige ende af varelageret kan nævnes
store mængder kirkeoblater, tobak og porcelænspiber samt papirvarer
og æsker. Tælles disse varer med, vokser den del af boets værdi, der
udgøres af varelageret til 5.107 rigsdaler.
Af andre varer, som apoteket tilsyneladende har haft god omsætning af, er vin og brændevin. Disse varer var lagret i kælderen og
opgjordes særskilt i boet. Der var en stor mængde vin, bade franske
vine af forskellig kvalitet, rhinskvin (for hele 783 rigsdaler), Alicantevin, malvasier, muskatel og Bayonnevin, spansk vin (uspecificeret) og
"Vin de Grave". Desuden var der hindbærvin og kirsebærvin. Hele
syv oksehoveder fransk brændevin (cognac) var der også8 , vurderet til
346 rigsdaler, ligesom der var for 15 rigsdaler Strassburger brændevin
(formentlig frugtbrændevin, som vi kender det fra Alsace i dag).
Blandt andet af det mere værdifulde i varelageret kan nævnes
rosiner og korender, sukker af forskellig slags og forskellig sirup. Det
omfattende skifte fylder godt blandt skiftebrevene i Aalborg Købstads
arkiv og det hører bestemt også hjemme blandt de rigeste og mest
omfattende boer, der har været behandlet. Sammen med de omfattende tilgodehavender og ejendommene rundt omkring i byen sluttes
boet med et overskud på 21.325 rigsdaler efter fradrag af gæld og
omkostninger til boets registrering. 9
Fra Magdalene Calov til Magdalena Maria Friedenreich
Magdalene Calov var enke efter Johannes Friedenreich og drev
apoteket 1690-1705 ved en provisor, som en del af tiden var sønnen
Daniel Friedenreich. Han døde dog allerede i 1700. Magdalene fik
kgl. bevilling til at drive apoteket trods det, at hun jo ikke selv havde
hverken handelsuddannelse eller apoteksuddannelse. Apoteket blev
bestyret af en anden provisor indtil 1705, hvor den næste søn i rækken Christian Friedenreich overtog. Magdalene Calov var den første
i en række på fire stærke kvinder, der har sat deres kraftige præg
på apotekets drift. Der kan findes paralleller til disse fire, der i kraft
af arv efter ægtemænd måtte overtage driften af en forretning, men
det er stadig ganske usædvanligt for perioden mellem 1690 og 1830,
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at kontinuiteten i en handelsvirksomhed, som et apotek jo var, blev
klaret af kvinder.
Christian Friedenreich overtog ikke alene apoteket, men også
faderens dagbog, som han førte videre. Hans indførsler er dog ikke
nær så interessante som faderens. De er korte og ret intetsigende. I
øvrigt fortsatte han virksomheden i samme spor som sin fader: F.eks.
giftede også han sig med borgmesterens datter, i hans tilfælde en
datter af Henrik Werchmester ved navn Bente Catrine. C. Fridenreich
blev i øvrigt også rådmand i 1712, og han havde det held ikke at
blive indblandet i den store kommissionssag mod svigerfaderen, så
han beholdt sin rådmandspost efter Werchmesters død og den efterfølgende kommissionssag. Sagen gik i al sin enkelhed ud på, at der
ikke var blevet ført ordentlige regnskaber i Aalborg gennem de 30 år,
Henrik Werchmester var borgmester, hvilket man kom til at bruge en
del tid på at rydde op i,l0
Da Chistian Friedenreich døde, gjordes også hans bo op, men han
var ikke nær så velhavende som sin far, bl.a. fordi der var mange
søskende, der skulle have del i boet efter Johannes Friedenreich.
Varelageret var stort set det samme, men er kun sat til den halve
værdi. Det vides ikke, om de tyrkiske hoveder var der endnu.
Fra Magdalena Maria Friedenreich til Lucie Wissing

Den eneste overlevende af Christian Friedenreichs børn var Magdalena Maria Friedenreich. Hun var til gengæld ret livskraftig. Hun
overtog som 18-årig apoteket ved faderens ret tidlige død og ansatte
C.L. Rubner som provisor. Ved giftermål året efter, i 1727, blev han
apoteker. Magdalena Maria var den anden i rækken af stærke kvinder
i apotekets historie, måske endda den mest markante af dem alle.
Magdalena Marias mand, C.L. Rubner var købmandssøn fra Calberg
i Pommern og er dermed den fjerde i rækken af apotekere af tysk
afstamning på Svaneapoteket Det afspejler meget godt. hvor de økonomiske og kulturelle relationer fra Danmark og Aalborg fortrinsvis
gik til.
Rubner gik for at være en striks arbejdsgiver, der hver dag gennemgik beholdningerne i apoteket, var nøjeregnende med at få sine
befalinger udført, og han slog efter sigende en proper næve, hvis der
var noget i vejen - han slog engang så hårdt til en karl, at denne røg
gennem et vindue. C.L. Ri.ibner havde fire børn, der blev voksne.
Heraf blev to apotekere, en i Flensborg, en anden i Aalborg, en tredje
søn blev borgmester i Aalborg og datteren blev gift med en rig køb33

Portræt af CL. Rubner den
yngre. Han var den sidste
af tre af det navn, der havde apoteket. Han giftede sig
med Lucie Wissing, der overtog apoteket ved hans død i
1808 og drev det ved provisor, indtil hun giftede sig
anden gang med ].A. C. von
Be1'ger. Han døde imidlertid
allerede i 1817.
Gengivet efter fotografi af
samlingens billedarkiv

mand. Alt sammen var det tegn på, at apotekeren i Stenhuset hørte til
Aalborgs absolutte overklasse.
Da Rubner døde i 1742, var børnene ikke klar til at overtage apoteket endnu, så Magdalena Maria antog en provisor, Frederik Christian
Helms. Ham giftede hun sig med året efter, i 1743.
Helms havde ry for at være meget dygtig, men han døde allerede
i 1745, så han har næppe nået at sætte noget stort præg på apoteket.
Der kom i øvrigt ingen børn i ægteskabet.
Fra 1745 måtte Magdalena Maria så ansætte en provisor, som ledede
apoteket for hende i et år, hvorefter de blev gift. Det var Georg Nicolaus Poppe (provisor 1745-46). Poppe var mere livskraftig end Helms
og sad som apoteker i 19 år, og det er det eneste, vi sådan set ved
om ham.
Da Poppe døde i 1765, sad Maria Magdalene så enke igen, men
denne gang ansatte hun sin søn Henrik som provisor, og ham kunne
hun jo ikke gifte sig med. Strengt taget kan man sige, at Magdalena
Maria Friedenreich gennem alle årene fra 1726-1778 var den egentlige
drivende kraft i Svaneapoteket, men årene 1765-1778 med sønnen
Henrik Rubner som provisor har nok været den periode, hvor hun
mest direkte har taget del i det daglige arbejde.
I 1778 overtog Henrik Rubner så privilegiet. Han var uddannet teolog, og derfor skulle han også være ganske uskikket til at være apote-

ker. Men han har åbenbart gået så meget til hånde i apoteket, at han
kunne anerkendes først som provisor, og siden som apoteker efter en
årrække og efter at have indstillet sig til eksamen som farmaceut.
Magdalena Maria ledede som nævnt selv apoteket og var der hver
dag, selv om hun sagtens som andre velhavende kvinder kunne
have nøjedes med at bestyre sin husholdning. I øvrigt skal hun have
udmærket sig ved at indrette et lysthus i 2. sals højde i et stort pæretræ i gården, som hun kunne træde direkte ud i. Onde tunger påstod,
at hun sad i træet for at holde udkik efter en kandidat til at være den
fjerde ægtemand.11
Henrik Ri.ibner drev apoteket som en god forretning og blev meget
velhavende. En del af pengene brugte han til at forny sandstensornamenterne på huset. I hvert fald fik han en skibsladning sandsten
sendt fra Uibeck. Efter sigende stammer en del af det gamle inventar,
som stadig findes i Apotekersamlingen fra Henrik Rubners tid. Da
han døde fik han det skudsmål, at han var både flittig og dygtig som
apoteker, og det er jo faktisk bemærkelsesværdigt, når han oprindeligt
var teolog.
Da Henrik Rubner døde i 1798, efterlod han det meste af sin formue og forretning til sin brorsøn, Christian Leonhard Rubner (d.y.).
Han var indsat som universalarving, efter at en del legater og andet
var afviklet. Han udmærkede sig i øvrigt mest ved at være en ivrig
møntsamler. Han holdt i ti år. Han giftede sig i 1800 med en købmandsdatter fra København, Lucie Wissing, som skulle blive den
tredje markante kvinde i Svaneapotekets historie.
Fra Lucie Wissing til Else Johanne Kjellerup

Da C. L. Ri.ibner den yngre døde i 1808, overtog enken apoteket, dog
først efter at have udredt omkring halvdelen af boet til andre arvinger.
Det store dødsbo, som balancerede på over 95000 rigsdaler, skulle
aflevere 38000 rd, hvilket var en alvorlig belastning for forretningen.
Samtidig gik man imod hårde tider i Aalborg, idet forbindelsen til
Norge forsvandt under og efter englandskrigene. Lucie Wissing forlovede sig i første omgang med en svend Frederik Sadewasser, men han
kunne ikke godkendes som provisor fordi han dumpede til eksamen.
Da han følgelig ikke kunne drive apoteket, måtte forlovelsen ophæves. Apoteket antog en anden som provisor, og ham kastede enken
så sine øjne på. Det var Julius August Christian von Berger. Han var
imidlertid forholdsvis svagelig. Måske er det forklaringen på, at det
første konkurrerende apotek uden kendte protester blev oprettet i
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Sigurd Johnsen, der stammede fra Island, blev i 1822
ansat som provisor. Kort efter
blev han gift med apotekerenken Lucie Wissing som
hendes tredje ægtemand.
Da hun få år efter døde,
giftede han sig i 1827 med
Else Johanne Kjellerup, datter af byens rigeste købmand
Jacob Kjellerup.
Fotografi afportræt i
Apotekersum/ingens
billedarkiv

1814, nemlig Løveapoteket i Algade, hvor den energiske og kendte
apoteker G.S. Kayerød (som Kayerødsgade i Aalborg er opkaldt eftet)
oprettede et nyt apotek.
Da von Berger døde i 1817, havde han bortforpagtet apoteket i tolv
år til Andreas Lang Hasle. Hasle havde enken Lucie tilsyneladende
ikke mod på at gifte sig med, eller også var han gift i forvejen. Men
han magtede ikke at betale sine afgifter, så i 1822 blev han løst fra
kontrakten, og Lucie ansatte Sigurd eller Sivert Johnsen fra Island som
provisor. Hasle fulgte i en fjern forgængers fodspor (Hoberus) og rejste til Norge, hvor han mange år senere dødeY
Sigurd Johnsen er den første, der er bevaret eksamensbevis og
anbefalinger for i arkivet. Eksamensbeviset er fra 1813. 13
Sigurd Johnsen ægtede to måneder efter sin ansættelse enken Lucie
Wissing, der var otte år ældre end han. Hun døde imidlertid allerede
efter tre års forløb, uden der var kommet børn i ægteskabet. Johnsen
giftede sig to år senere, i 1827, med byens bedste parti: Else Johanne
Kjellerup, datter af byens største købmand Jacob Kjellerup, der som
den eneste klarede det meste af sin formue gennem nedgangen efter
tabet af Norge som marked for Aalborgs købmænd.
Sigurd Johnsen startede en omfattende renovering af apoteket, som
i en periode var blevet noget nedslidt. Han må have haft nogle midler
med, idet han i hvert fald var i stand til at investere, og endnu bedre
blev det ved giftermålet med Else Johanne. Han nåede imidlertid
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ikke at gøre renoveringen færdig, da han døde allerede efter to års
ægteskab. Dog havde han inden nået at genskabe apotekets ry for
gode varer.
Else Johanne Kjellerup og familien Strøyberg

Enken Else Johanne Kjellerup sad forholdsvis ung tilbage og måtte,
som sine forgængere, til at drive apoteket Yed en provisor. Hun var
den fjerde stærke kvinde i Svaneapoteket
Else Johanne giftede sig ikke umiddelbart med sin provisor efter
mandens død. Det vides heller ikke, om der overhovedet kunne have
været tale om det. Men apotekerenken var fremdeles et godt parti
med en pæn formue, og derfor kan hun sagtens have været omsværmet. I 1829 valgte Else Johanne at ansætte en ret ung provisor fra Fyn,
Christoffer Strøyberg (34 åt), og året efter giftede hun sig med ham.
Med ham kom familien Strøyberg til Aalborg og til Svaneapoteket
Christoffer Strøyberg var præstesøn og havde en heldig hånd i
apoteket, sikkert godt hjulpet af sin hustrus kapital. Han fornyede en
stor del af apotekets inventar og krukker. Han var ikke kun anset som
apoteker, men fik også en del tillidshverv i byen og på landsplan som
bestyrelsesmedlem i Apotekerforeningen, og som en af direktørerne
i Aalborg Byes og Omegns Sparekasse, senere SparNord. Strøyberg
købte i 1830erne et stykke jord på 12 tdr. land i Hasseris, hvor han
indrettede et lille landsted og en stor have, hvor man kunne dyrke

Else Johanne Kjellerup blev
enke efter Sigurd johnsen
allerede i 1829 og måtte som
.flere cif sineforgængere drive
apoteket ved provisor. Hun
ansatte Christopher Strøyberg, som hun allerede året
efter giftede sig med, huorued
slægten Strøyberg, der havde
apoteket i jzre generationer,
kom til Aalborg Else Jobanne
Kjellerup døde i 1860.
Portræt i
Apotekersamlingen

37

mange af de urter, apoteket skulle bruge. Resterne af ejendommen
Villa Sommerlyst findes endnu på Hasserisvej i Hasseris villaby i Aalborg, og navnet genfindes i Strøybergsvej, hvor mange af ejendommene er udstykket fra landstedet. Vejen har sit navn efter ham.
Da Christoffer døde i 1849, undlod Else Johanne at gifte sig igen og
drev apoteket ved provisor (to stk. efter hinanden), indtil sønnen var
gammel og dygtig nok til at overtage apoteket. Jørgen Jacob Kjellerup
Strøyberg var i 1858 kvalificeret til at overtage apoteket.
Han er den apoteker, der har siddet længst på Svaneapoteket, fra
1858 til 1909. Måske er den lange funktionstid blevet befordret af,
at han interesserede sig mere for at være direktør i Sparekassen og
passe andre tillidshverv i byens erhvervsliv: Han blev i 1861 udnævnt
til direktør, og udnævnelsesbrevet er bevaret. Han var også med til
at stifte den farmaceuthistoriske samling i København, som han afleverede en del gode ting til. 14 Selvom han havde travlt med alt muligt
andet, så gik apoteket fint i hans tid. Inventaret blev igen fornyet,
leveret af møbelsnedkerfirmaet Brdr. Nielsen i Algade, og en stor del
af det findes endnu.

Ch?"istopher Strøyberg købte et stykke jord i Hasseris, hvor han indrettede et landsted med en stor have, hvorfra apoteket kunne forsynes
med en hel del forskellige urter. Landstedet ses her omkring 1840, hvor
det fremgår, at der ikke var anden bebyggelse overhovedet omkring
det. Ideen om landsted i Hasseris blev taget op af andre af byens velhavende borgere, og området blev senere til Hasseris villaby.
Foto af maleri i Apoteketsamlingen
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J JK. Strøyberg, søn af Christopher Strøyberg og Else Johanne Kjellerup,
drev apoteket fra 1858-1909. Han ses her i apotekets kontor, der findes
i et overhvælvet rum i Stenhuset, der efter sigende skal være ældre end
huset selv og dermed stamme fra en tidligere bygning, der har ligget på
en del af parcellen. Skråt bag JJK. Strøyberg står sønnen Valdemar,
der overtog apoteket i 1909.
Foto i Apotekersamlingen

I 1909 solgte han apoteket til sønnen Valdemar og flyttede selv ud
på landstedet i Hasseris, hvorfra han gik ind til sit arbejde i Sparekassen hver dag. Han døde først i 1922.
Valdemar Strøyberg blev efter at have taget sin eksamen medhjælper hos sin far i 1896, og det var vel efterhånden ham, der drev
apoteket, mens J.J.K. Strøyberg var aktiv i andre sammenhænge. Det
var under Valdemar, den helt store fornyelse af stenhuset blev gennemført. Det er ikke forkert at sige, at det var ham, der reddede huset
fra at falde sammen og derved sikre, at det stadig findes som det markante renæssanceindslag i gadebilledet på Østeraa, som det udgør. I
næsten hele hans ejertid frem til 1932 var der store og dyre byggearbejder i gang, og bl.a. er hele funderingen lagt om i den periode. I
hans arkiv findes både byggetegninger, opmålinger og fotografier fra
hele processen. Der er også en omfattende samling af breve til og fra
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Valdemar Strøyberg tog i
1896 sammen med broderen Viggo på en rejse til
Egypten, hvor de bl.a. beså
pyramiderne i Kongernes
Dal. Som det fremgår af
billedet, medbragte de to
unge herrer drikkevarer
og glas, så de ikke skulle
vansmægte undervejs. De
sørgede som det fremgår
også for at blive foreviget
pa rejsen.
Foto i Apotekersamlingen

Kultusministeriet og forskellige arkitekter, både om byggeriet og om
finansieringen af det. 15
I det Strøybergske Familiearkiv findes en række breve til familien
fra Valdemar og broderen Viggo, der i 1896 tog på en stor rejse til
Egypten. Rejsen gennemførtes umiddelbart efter Viggos magisterkonferens i astronomi og inden Valdemar skulle begynde at arbejde
på apoteket i Aalborg. På tre måneder rejste de efter sigende 40.000
kr. op. Det er ikke umiddelbart gørligt at sammenligne beløbet med
dagens penge, men det var i hvert fald et meget stort beløb, som de
havde arvet efter en arvetante. På rejsen besøgte de Sinai klostret ved
at organisere deres egen karavane dertil, de besøgte pyramiderne og
blev fotograferet ved dem, sejlede en tur på Nilen til Luxor og andet,
og de sparede ikke på pengene under vejs.
Valdemar var ikke helt ung, da han i 1909 overtog apoteket. Dels
derfor, dels af hensyn til en lovændring i forbindelse med betingelserne for apoteksdrift, der vanskeliggjorde en arvelig overdragelse
af apoteket til sønnen, afhændede han i 1932 apoteket til den sidste
Strøyberg på Svaneapoteket, S.C. Strøyberg, hvorefter han trak sig
tilbage til et lille landsted ved Silkeborg.
Sigurd C. Strøyberg er den apoteker, der har siddet næstlængst på
posten. Han indlagde sig uvisnelig hæder under besættelsen ved at
stille plads til rådighed for modstandsbevægelsen og i øvrigt støtte
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I den sidste del af besættelsen blev en række bygninger i Aalborg ramt
af såkaldte Schalburgtage'~ hævnangreb for
sabotager og stikkerdrab.
jens Bangs Stenhus blev
i 1944 udsat for et forsøg på at sprænge det
i luften. lntidlertid var
det kun trappebygningen
ud mod Østeraa, der tog
alvorlig skade, som det
ses på billedet.
Foto H. Dalby

den. I arkivet findes bl.a. et dokument fra den kendte modstandsmand Toldstrup, der takker for indsatsen og hjælpen. Sigurd Strøyberg
interesserede sig uhyre meget for både apotekets historie og inventar,
og var i det hele taget historisk interesseret. Han var en stor støtte
for Aalborg Historiske Museum, som han gennem en lang årrække
sad i bestyrelsen for. I papirerne kan derfor også findes en del museumshistorisk interessante dokumenter. I øvrigt rummer hans arkiv
dagbøger fra hans ungdomstid og meget andet interessant fra et langt
liv i Aalborg.
S.C. Strøyberg havde ikke nogen børn, så på sin vis var det ret
oplagt, at han indrettede en fond til bevaring af Jens Bangs Stenhus,
som også i samarbejde med Aalborg Historiske Museum nu driver
Apotekersamlingen. Han har således fortsat sin fars store og økonomisk belastende indsats for at bevare Jens Bangs Stenhus, og det er
disse to, de sidste apotekere, der arvede Svaneapoteket i Aalborg, vi
kan takke for, at huset findes intakt.
Der er stadig apotek i huset, og så længe det fortsætter, er der tale
om Aalborgs ældste eksisterede forretning, der er drevet i samme
bygning gennem nu 336 år.
Flemming Nielsen
Arkivar
Aalborg Stadsarkiv
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Noter
l
Arkivalierne fra Apotekersamlingen består af følgende arkivfonds:
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A4745 Aalborg Svaneapotek, A4747 S.C. Strøyberg (personarkiv), A4748
Valdemar Strøyberg (personarkiv), A4749 Det Strøybergske Familiearkiv
(personrelaterede dokumenter fra 1673-1988, heraf mange yderst interessante, både personalhistorisk og kulturhistorisk), A47SO Det Strøybergske
Famlielegat, A4751 Aalborg Koncertforening, A4752 Danmarks Apotekerforening Aalborg-Hjørring Kreds, A4753 Sanna Strøyberg (personarkiv),
A4754 Grethe Krause Strøyberg (personarkiv), A47SS Apoteker S.C. Strøybergs Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus
Apoteks- og medicinalhistorikeren Poul Kruse arbejder for tiden med
dette materiale, og der vil formentlig indenfor overskuelig tid udkomme
en bog om det og andet, som kan aflæses af såvel arkivalier som apotekersamlingen i Jens Bangs Stenhus i øvrigt.
A474S, løbenumrene 16-23
Poulsen, Holger Hassing: Aalborgs Apotekere p 33
Poulsen, Gert og Per Bo Christensen: Aalborg fra politisk skandale mod
økonomisk katastrofe fra 1680-1814, Aalborgs Historie bd. 3 pp 15-22 gør
fint rede for den komplicerede affære.
A4749 Det Strøybergske Familiearkiv løbenummer 49, Dagbogsoptegnelser 1665-1725.
Theriak var et universalmiddel mod alskens sygdom, som dels var meget
populært, dels indeholdt en stor mængde forskellige urter og pulvere.
Der findes vist nok noget af det i apotekersamlingen endnu, men dets
virkning er sikkert tvivlsom.
Et oksehoved er en tønde af en bestemt størrelse: Den indeholder seks
ankre, som hver igen bestod af 39 eller 40 potter. Et oksehoved ru1nmer
231,84 liter i vore dages mål.
Skiftet kan læses i Aalborg Købstads skifteprotokol, 17. august 1690 og
de næst følgende dage, hvor Aalborgs borgmestre Herman Werchmester
og Søren Jacobsen Bruun foretog skifteforretningen sammen med flere
andre magistratsmedlemmer. Det findes i kopi i Aalborg Stadsarkivs
samling af mikrofilm: M918SB
Sagen mod Henrik Werchmester, som omtales relativt fyldigt i Aalborgs
Historie bd. 3 pp 23-33, har afsat materiale af et meget stort omfang.
Den tykkeste protokol, der findes i Landsarkivet for Nørrejylland - ca. 30
centimeter indbundet i pergament - udgør kun en mindre del af sagen.
Denne del af beretningen om apotekerne bygger i stort omfang på Holger Hassing Poulsens bog om Aalborgs apotekere, Aalborgbogen 1976,
som er en god, farverig og underholdende gennemgang af apotekervæsenets historie i Aalborg.
If. Hassing Poulsen
A4749 løbenummer 8
Til skade for den nuværende apotekersamling.
A4748 Valdemar Strøyberg, personarkiv

Søren (Jensen) Gyldendal
Af Thorkild Nielsen
I Adresse-Avisen (senere Berlingske Tidende) af 16. februar 1802 var
indrykket følgende gravskrift:

Her hviler stavet af
SOREN GYLDENDAL,
Agent og Boghandler,
Han blev fadt i Jylland den 15de April 1742, lagde sig
efter mangehaande Videnskaber, indtil 1772, da
han begyndte sin Boghandel.
Han var tre Gange gift,
f6rste Gang med Maren Thomasen, der efterlod ham
en Son, de1· d6de som haabefuld Yngling;
anden Gang med Bolette Cathrine Kraft,
tredje Gang med Friderike Kraft,
der nu med dyb Vemodighed begræder hans Tab.
To Umyndige, en Datter af den Anden, og en Son af
den sidste Kone, savne ved deres Dannelse hans
faderlige Veiledning.
Arbeidsomhed og Gavnelyst, Retskaffenhed og sand
Religi6sitet udmæTkede hans joTdiske VandTing
Han vaT en kierlig Ægtefælle, en om Fade1~ en trofast
Ven, en agtet Borger, en sand ChTisten.
Videnskaberne elskede, dyrkede og fmmmede han.
Dette bevidne de fleste af hans mange Forlags-Artikler,
som og mangen Videnskabsmand, der skyldte hans
Raad og Understottelse sin fonte Fremgang,
hv01jor han ikke altid indhOstede Tak;
men dmfoT blev han ikke træt af at gi6re det Gode.
Hans jordiske Virksomhed oph6rte den 8 Februa,- 1802,
da han efter 4 Ugers smertefulde Sygeleie
gik ind til et bedre Liv.

Fred ove1· hans Aske. (SG, 96).
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Søren Gyldendal.
Portræt malet af
Erik Paulsen 1780. (SG, 63)

Den omtalte Søren Gyldendal var grundlægger af Gyldendals Forlag
og Boghandel, eller "Gyldendal" som vi ofte kalder den i dag. Han
blev født i Giver gamle skole, ca. 4 km nordøst for Aars, som ældste
søn af skolelærer Jens Mortensen og hustru Maren Sørensdatter.
Giver 1742 - 1757
Jens og Maren fik foruden Søren sønnerne Morten og Lauridts. Sørens
far, Jens Mortensen, blev født 1710 og begravet på Giver kirkegård 15.
december 1771, 61 år gammel. I kirkebogen står anført, at han havde
været skolemester i Giver skole siden den blev oprettet. Om skolen og
Jens Mortensens ansættelsesforhold hedder det i en indberetning til
biskoppen i 1771: "Ved Gijver Bye er et Skolehuus bygget paa Sognets
Bekostning af Torstedlunds Ejere, og er vel vedligeholdt. Skoeleholderen heder Jens Mortensen ustudered 61 Aar gl. og har tient siden
Skoelen blev oprettet. Hand nyder Rug, Byg af hver, l Fi:kar a l Td.
H:korn i Sogned, og lysepængene baade af Schivum og Gijver efter
en Indretning, som er bleven giort ved Skoelens første oprettelse."
(SG, 12).
Hans kone, Maren Sørensdatter, blev født 1708 og blev begravet 6.
januar 1773 ved siden af sin mand på Giver kirkegård. Søren Jensen
blev født 12. april 1742 i skolen og døbt 15. april 1742 i Giver Kirke. I
"Schyfvum og Gyfver Kirche Bog 1701-1776" findes følgende indførsel:
"Dom. 3 post Pasha Jubilate d. 15. April var til Da aben i Gifver Kirche
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Jens Mortenss. i Gifver Schole hans Søn kaldet Søren baaren af Jacob
Vomssøns Huustru Birgithe. Testantes: Ole Sørenss. af Moesbech Jens
Christenss. ibidem Madts Pederss. af Gifver og Maren Christensdatter
ibidem." (SG, 12).
Broderen Morten Jensens fødselsdato kender vi ikke, men hjemmedåben blev kundgjort i Giver Kirke 4. april 1745. Han døde 10. marts
1822 og blev begravet på Giver kirkegård. Han efterfulgte sin far som
skolelærer i Giver og blev 27. december 1772 gift med Ane Kirstine
Jensdatter i Giver kirke. Hun døde 1784, 37 år gammel, og blev begravet på Giver kirkegård 22. februar. Morten blev 4. november 1789 gift
med Dorthe Sophie Christensdatter Staun i Vor Frue kirke i Aalborg.
Hun var født 1760 og overlevede sin mand, idet hun først døde 20. juli
1833, 73 år gammel. Hun blev ligeledes begravet på Giver kirkegård.
Morten efterlod sig l søn og 4 døtre.
Broderen, Lauridts Jensen, blev hjemmedøbt 19. november 1747.
Han døde 30. december 1800 og blev begravet 5. januar 1801 i Aalborg, hvor han havde ernæret sig som værtshusholder. Han blev 7.
november 1781 gift med Johanne Nielsdatter Hassing i Vor Frue kirke
i Aalborg. Hun blev født 1742 og døde umiddelbart efter sin mand,
59 år gammel. Hun blev begravet fra Vor Frue kirke 17. januar 1801.
De efterlod sig 2 døtre.

Giver gamle Skole. Bygningen anvendes i dag som privat beboelse.
Foto: NC. Nielsen, Aars 1941. (GS, 11)
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Forældres gravsten på Giver KirkeFoto: Thorkild Nielsen
gård.

Navnet Gyldendal fortjener lidt opmærksomhed. Jens Mortensen tog,
formentlig i samråd med sønnerne,
navnet sidst i 1750'erne. Gyldendal
kan være afledt af det lokale navn
"Gyveldal" for den nordøstvendte
dalsænkning mellem Gundestrup
og Giver. Gyvel kan hentyde til
gyvelbuske. I dag e1 dalsænkniugeu
fuld af disse buske, som giver et
smukt gyldent skær. Var det samme
tilfældet for godt 200 år siden,
kan det være det, der ligger bag
"Gylden"dal. Den gamle skole lå i
den øverste ende af sænkningen. Ejendommen ligger der stadigvæk.
Men nu tilbage til Søren! Han blev konfirmeret 1757. Herom er
der i kirkebogen indført: "1757 Dom. Qvasimodogeniti [Quasimodo
geniti er første søndag efter påske, siden 1700-tallet den faste dag for
konfirmationer i foråret. I 1757 var det omkring 28. marts] bleve confirmerede i Giver Kirche, af Schivum Bye Anders Lauritss. Bæch, Christen Mortenss., Christen Jesperss., Maren Jensdaatt., Kirsten Pedersdaatt., Karen Jensd., Søren And: og Søster Anna And.daatt., Christen
Anderss., disse 3de af Wegergaard. Af Giver Sogn Søren Jenss., Simon
Sørenss., Jens Jenss., Nils Jenss. Af Astrup ... " (SG, 12).

Aalborg lærde skole 1757 - 1766
Søren var en kvik dreng og faderen ønskede, at han skulle gå den
boglige vej. Mikkelsdag (d. 29. sept.) 1757 indledte Søren sin forberedelse til artium, dvs. adgangseksamen til Københavns Universitet i
Aalborg lærde skole. Skolen bestod af 6 lektier (klassetrin). De fem
nederste lektier undervistes af hver sin hører (lærer) i et stort rum.
Ældste lektie - mesterlektien - havde sit eget rum.
Efter den indledende adgangsoverhøring anførte hans lærer, Laurids
Bierringgaard, følgende i skolens protokol for 1757: Søren Gyldendal
fød. Faderen jens Mortensen Skoleholder i Schivum (senere rettet til
Givet), Moderen Maren -
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Prospekt af Aalborg i 1nidten af 18. årbundmde.
Udsnit af samtidigt stik. (SG, 16)
Søren Gyldendal have1~ saa vidt jeg har mærket, dend Stund band har
været under min Infonnation, et got Ingenium og skikkelig Judicium,
og de1jor haaber, at band med Guds Hielp skal blive duelig til Boglige
Konste1~ Hvad bands Profect angaae1~ da haver band lært Donat. og
Auror., og tillige at giøre Exempler effter Reglerne i Donaten. Laurids
Bierringgaard. (SG, 18).
Og videre hedder det:

Blev ved Michels-Dags Tiid 1757 effter bands Faders Begiering sat
underst i lste Leetie i bands Alders 17 Aar effter at Lars [!!} Bien·inggaard hafde lærdt ham Aururam og Donatum. Underboldes til deels
af got Folk her i Byen, til dee/s af Stipend. Schol.
Attest. Nærværende Søren Jensen Gyldendall som. er barnefød i Giver
Skole-Huus af ærlige og ægte Forældre, gik i næst afvigte Vinter til
Confirmations-Underviisning og udviiste Fliid og Omhyggelighed for
at lære det, som var fornøden til den Saliggiørende Sandbeds Erkiendelse, og blev med andre confirmered i sin Hellige Daabes Naade
sidst afvigte Dominic: quasi modo genit., da band 14ten Dage derefter
fyldte sit 15de Am~ Hand bar saa længe jeg har kiendt ham viist sig
som en lydig Søn imod sine Forældre, og opført sig som et skikkeligt
Menniske iblant Vedkommende. Saa vidt jeg kunde slutte i den Tiid,
band gik til mig for at lære sin Cbristendom, syyntes mig ban hafde
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god Nemme og skikkelig Judicium saa jeg har det visse Haab, at band
næst Guds Bistand og idelig Fliid og Vindskibelighed skal naae sit
forønskte Maal: at lære Boglige Konste1~· vil altsaa have ham paa heste
Maade recommenderet til Vell[ær}de Hr. Profess. de Remmer, Reet. Sch.
Aalb., som denne min Attest tilsendes. Schivum Præstegd. d . 19. Septb.
1757 jens Christian Fabricius.
Ovenmældte saa i Sandhed at være testeres af K. Wadum, conditionerende i Schivum Psted. (SG, 18).

Som det ses havde Søren gode skudsmål med hjemmefra. Men
kårene i hjemmet i Giver har sikkert ikke været så gode, at faderen
alene har kunnet finansiere Sørens skolegang. I hvert fald introducerer pasmr Fabricius i Skivum sommeren 1758 Søren tti sognepræsten
ved Budolfi Kirke i Aalborg, dr. theol. Herman Peter Gudme, sikkert
med det formål at skaffe Søren en økonomisk velgører:
Høyædle og Høyærværdige
Hr. Docter Gudme:
Nærværende Unge Person Søren Jensen Gyldendal!, Barnfød i Giver
Skoele, af Ærlige og Christelige Ægte-Forældre, Er efter foregaaende
Underviisning i den Saliggiørende Guds Kundskab Confirmeret udi
Schivum Kierke, i sin Hellige Daabes Naade Dom: Quasimodigeniti:
1757 Og, som Hand i sine Forældres Huus, saavelsom ogsaa ved Hans
Underviisning i mit Huus, stedse udviiste sig som en lydig og lærvillig
Søn:
Saa vil ieg ei alleeniste ønske Ham den Barmhiertige Guds Naade og
Velsignelse, til forfremmelse i sit forehavende;
Men, og tillige, saa vidt iegformaaer, Hannem til Deres Høyædle Høyærværdighed paa heste maade have Recommenderet.
Forblivende med allerstørste Respect og Veneration,
Deres Høyædle Høyærværdigheds
Allerærbødigste Ringe Tiener
I. C. Fabricius
Schivum Præstgd. d. 10. junii 1758 (SG, 14).

Vi hører ikke siden om pastoren havde held med sit forehavende, men
Søren var som fattig discipel henvist til at leve af kost og pengegaver
fra gode folk i byen.
Hvordan Sørens skolegang i øvrigt formede sig, ved vi ikke noget
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særligt om. Ud fra andre beskrivelser af forholdene på den lærde skole i Aalborg kan vi dog slutte, at det næppe var en dans på roser.
Skolens rektor, professor Ludvig de Hemmer, havde efter sigende
en særlig evne til at holde disciplin uden brug af tvang og afstraffelse,
skønt pryglestraffen var velkendt. 1756 fik en dreng f.eks. så mange
spanskrørsslag over hånden, at blodet sprang. Når der blev rettet stil,
fik eleven nemlig for hver fejl et rap over fingrene så hårdt høreren
kunne magte med sit spanskrør. Søren har uden tvivl også fået sin
part af pryglene og har som fattig discipel sikkert haft mere at døje. I
de første år har han, som alle andre i de nederste lektier, måttet være
mesterlektianernes opvarter og stik-i-rend-dreng og formentlig også
de øvrige høreres opvarter. Det var skik i Aalborg, at disciplene i hver
lektie skiftevis opvartede deres hører, pudsede hans støvler, børstede
hans tøj, hentede vand, lavede te, gik ærinder o.s.v. De mere velhavende disciple købte sig fri for opgaverne.
Ni år i træk gik Søren i skolen. Om sommeren 8 timer og om vinteren 6 timer dagligt. Han begyndte dagen med at synge en salme i
kor og høre morgenbønnen i Luthers lille Katekismus fremsige af en
af sine kammerater, eller selv messet den.

Københavns Universitet.
Efter stik fra midten 18. århundrede. (SG, 22)
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Københavns Universitet 1766- 1772

1766 havde Søren gennemgået de 6 lektier i Aalborg lærde skole.
Selve eksamen skulle aflægges for de teologiske professorer ved universitetet i København.
Skolegangen i Aalborg blev afsluttet med en offentlig prædiken i en
af byens kirker. Ved prædikenen blev der givet gaver til den vordende
student, så det gjaldt om at have gode forbindelser. Iført mesterlektiens kappe, krave og paryk vandrede Søren derfor lørdagen før sin
prædiken fra hus til hus i de smalle stræder og gyder for at indbyde
alle, høj som lav, til at overvære hans tale. Vi ved ikke, i hvilken kirke
Søren holdt sin afgangsprædiken. Alt må være gået vel, for i løbet af
sommeren kunne Søren drage til København udstyret med sit Testift101"titlllt Acadelllicurn for m fremstiile sig rii examen artium (eksamen
i de skønne kunster, studentereksamen) ved det teologiske fakultet.
24. juli 1766 bestod han artium med hæderligt resultat.
Året efter, den 23. juni 1767, bestod han filosofikum med første
karakter (laudabilis) og påbegyndte det teologiske studium. Han fik
kommunitet, dvs. legat til understøttelse af fattige studenter. En del
af kommunitetet var bolig på Regensen, hvor forholdene var yderst
spartanske. Rummet var udstyret med murstensgulv, upanelede
vægge og bjælkeloft. Bohavet bestod af en seng, et fyrretræsbord og
en kistebænk

Regensen.
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Malet af Rach og Eegberg. 1749. (SG, 23)

Forsiden af Sørens regensdispu(SG, 29)
tats 1770.
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Søren måtte sikkert tage den
biindtægt med, som siden
pesten i 1711 havde ligget i
regensianernes ret til at bære
lig. Ligbæringen var i årenes løb
kommet i dårligt omdømme,
men mange regensianere var
helt op til slutningen af 18. årh.
tvunget til at supplere deres
økonomi ved denne gerning.
Som regensianer var Søren pligtig til, under foresæde af provsten
(eforen på Regensen) og hans dekaner, at disputere. Om søndagen
disputeredes der over evangeliet og epistlen, om mandagen over
logik, om tirsdagen over metafysik, om onsdagen over fysik og de
øvrige dage over teologi. Såsnart bordbønnen var læst ved provstens
bord, begyndte øvelserne, der naturligvis foregik på latin. Udeblivelse
medførte bøde. Gennem disse øvelser opnåede regensianerne gode
færdigheder i latin. Allerede inden regenstiden besad Søren gode
latinkundskaber, idet han ved artium opnåede højeste karakter (3
gange bene). Til filosofikum opnåede han 2 gange bene.
Regensianerne var forpligtede til en gang årligt at forsvare en disputats i regenskirken. Der er bevaret en af Sørens disputatser med titlen
"Dissertationis partintlam primam de obligatione natura/i ad cultum
dei opponentiwn examini submittit Seuerinus Gyldendahl pro beneficio quadræ 1'egiæ et dejendente doctissimo atq. Amicissimo Johanne
Fuglede prid. id. quint. In auditorio collegii regii h.s." (SG, 29). Disputatsen, der blev forsvaret 14. juli 1770, er på 16 håndskrevne sider
og handler om menneskets forpligtelse til at dyrke Gud. Desuden
optrådte Søren som medforsvarer på et par andre disputatser senere
på året 1770. Selvom Søren udviste stor aktivitet i det akademiske liv,
blev han aldrig færdig med sine teologiske studier.
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Opslag visende titelblad fra
"Kritisk Fortegnelse over alle
de Skrifter, som siden n -ykkefriheden ere udkomne."
Tredje Aargang. 1772.
(SG, 31)
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Handel med bøger

Gennem Sørens nære ven
Johan Heinrich Taubers dagbøger kender vi en del til
Sørens liv. Tauber antyder allerede i en dagbogsoptegnelse fra 1768,
at Søren "... begyndte allerede i Skolen at fremspire som Boghandler.
Jeg kiøbte ved mit Ophold i Kiøbenhavn adskillige Bøger til ham,
som han igen solgte og tiente lidet paa ... " (SG, 26). Søren handlede
altså allerede med bøger mens han gik i Aalborg lærde skole. Tauber
siger endvidere, at Søren gjorde ham "den tidsspildende Tieneste" (SG,
28) at effektuere hans bogbestillinger på auktioner. Gjorde Søren det
for Tauber, kunne han selvfølgelig også gøre det for andre og næppe
uden at tjene en skilling.
Gyldendals Forlag har altid regnet 1770 som sit stiftelsesår, men
Søren forlod først Regensen i 1772, og hans navn findes ikke som
forlægger på nogen bog før 1772.
Dog er det sikkert, at Søren var beskæftiget med forlagsvirksomhed
siden 1770, sandsynligvis gennem tilknytning til det Kanneworffske
Forlag, som lå i Silkegade i nærheden af Regensen. Han var medarbejder ved forlagets "Fortegnelse paa alle de Skrifter som Trykkefriheden
bar givet anledning til" (SG, 30), der begyndte at udkomme 1771. Efter
Kanneworffs død overtog Søren udgivelsen af tredje årgang (1772),
der bærer hans navn som forlægger.
Og nu gik det stærkt både på den ene og den anden måde! 12. juni
1772 giftede Søren sig i Helliggeist Kirke med Maren Thomasdatter
og nedsatte sig som boghandler i Trompetergangen 112 (nuværende
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Opslag visende titelblad fra
"Syngespil for den Danske Skueplads" l. bind. 1776.
Eksenzplaret stammer fra en
boggave fra Søren Gyldendal
til hans gamle skole i Aalborg,
hvoifra det ca. 150 år senere blev udrangeret og ved køb
erhvervet af Gyldendalske Bog(SG, 37)
handel.

Niels Hemmingsensgade 23).
Allerede 1773 blev pladsen i
Trompetergangen for trang, og
familien flyttede til Helliggeiststræderne 143 (nuværende Niels Hemmingsensgade 22). Her boede
han og Maren til oktober 1776.
Det oprindelige grundlag for Sørens handel med bøger var formentlig salg af antikvariske bøger og andre forlæggeres bøger. Men snart
begyndte han at udgive bøger på eget forlag og at påtage sig salg af
bøger i kommission fra forfattere, som selv havde bekostet udgivelsen.
Den 24. juni 1772 annoncerede Søren første gang i Adresse-Avisen
(senere Berlingske Tidende), men ingen af de averterede bøger bar
hans navn som forlægger.
I årene 1772-74 var kommissionssalget det bærende i forretningen,
selvom Søren dog udsendte en del bøger og efterhånelen også større
værker på eget forlag. Men ikke nok med det. I 1775 opnåede han
kongelig bevilget eneret på udgivelsen af 2 lærebøger for de lærde
skoler. 1779 ansøgte Søren om at blive kongelig hofboghandler "med
samme Privilegier som Universitetets" (SG, 50). Ansøgningen blev ikke
bevilget, men året efter blev han universitetsboghandler og opnåede
derigennem skattefrihed. 1783 blev han udnævnt til kongelig agent,
som var den højeste position i det københavnske hanclelsliv.
1776 flyttede Søren igen. Det var en stor boghandel og et anset
forlag, som Søren det år flyttede fra de lejede lokaler i Helliggeiststræclerne til eget hus i Silkegade 66 (nu Silkegade 5), en sidegade
til Købmagergade. I silkegadeperioden 1776 - 1787 øgedes udgive!53

sernes antal år for år, og i løbet af kort tid blev hans forlag Nordens
største. Det spændte nu bredt over skønlitterære og videnskabelige
titler. Institutioner og selskaber overdrog ham deres publikationer, og
han overtog en række udgivelser, der var påbegyndt for udgivernes
egen regning samt opkøbte restoplag af tidligere udkomne bøger.
1787 flyttede Søren for sidste gang. Ved en auktion den 27. juli
overtog han ejendommen "beliggende i Klareboderne [en sidegade
til Købmagergade] under nye Matr. No. 9 i Rosenborg Quarteer" for
16.130 rigsdaler kontant (SG, 64). I oktober måned flyttede Søren ind
i den gård, hvor forlaget den dag i dag har til huse. Ejendommen
bestod af et 15 fags forhus og to gårde. I den ene var der et sidehus
på 10 fag og et baghus på 4 fag, i den anden et sidehus på 13 fag,
alt i to etager. I hver gård var der "en Portion fersk Pompevand med
Opstander og Pompe Redskab" (SG, 66) og i den ene af gårdene
et hønsehus af brædder. Forhuset står endnu stort set uforandret.
Husene i baggårdene er erstattet af andre bygninger.
Ejendommen var for stor til, at Søren selv kunne udnytte det hele.
Forlaget, bogladen og hans private bopæl optog kun en del, mens
resten var lejet ud til private og foreninger.
Søren blev en rig mand, der førte et omfattende selskabsliv med
forretningsforbindelser, forfattere, familie og venner. 1795 købte han
tillige lyststedet Rolighed beliggende tæt ved Øresund.

Familieforhold
Søren var gift tre gange. Første
gang 12. juni 1772 i Helliggeist Kirke i København med
Maren Thomasdatter. Med
hende fik han sønnen Jens,
opkaldt efter Sørens far. Jens
døde af mæslinger 14. april
1791. Maren døde i 1776 efter
4 års ægteskab.
1779 giftede Søren sig med
21-årige Bodild Cathrine Kraft,

Klareboderne nr. 3.
Foto: Jonals Co. 1942.
(SG, 69)
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datter af professor ved Sorø Akademi Jens Kraft og Bodild Cathrine
Kraft, født Ewertsen. Med hende fik Søren datteren Bolette Cathrine,
men moderen døde i barselssengen 18. april 1790. Bolette giftede
sig 1808 med Jacob Deichmann, som fra 1809 overtog forlaget og
boghandelen.
30. december 1790 giftede Søren sig for tredje gang. Nu med sin
afdøde kones søster, Frederikke Kraft. Med hende fik han 1792 sønnen Jens, opkaldt efter sin afdøde bror.
Sørens sidste år

Antagelig svigtede helbredet Søren de sidste år. Det synes at fremgå
af den subscriptsplan Frederikke udsendte i 1803. Heri udtalte hun, at
Søren "lagde strax Haand paa Arbejdet, men hans Helbred svækkedes
daglig, dermed ogsaa hans Siels Virksomhed, og han gik bort uden at
kunne, som mange ønskede, iværksætte et Fortsæt, som jeg nu derfor
i hans Sted vil søge at udføre". (SG, 94).
Kort efter nytår 1802 blev han syg, og efter 4 ugers smertefuldt
sygeleje døde han 8. februar. Dødsårsagen angives som vattersot
(udsivning af væske fra blodkarrene til vævene og hulhederne i
hele eller størstedelen af kroppen, skyldes i reglen hjerte- og/eller
nyresvigt). Frederikke bekendtgjorde dødsfaldet 12. februar 1802 i
Berlingske Tidende:

"Paa egne og umyndige Barns Vegne maae jeg for venner og Bekiendtere hermed sargeligst anmelde min virksomme og retskafne Mands
Agent Saren Gyldendals smertelige Dadsfald, som efter nogle Ugers
Vattersot indtraf den 8de dennes i hans Alders 60 Aar, frabedende
mig al ceremoniel Condolence. - Tillige giver jeg mig den Ære at
bekiendtgiøre for det ærede Publicum, at min afgangne Mands Boghandel, efter Kongelig allernaadigst con.firmemt Disposition, fortsættes som forhen til Fordeel for hans Efterladte. Kiabenhavn den 9de
Februarii 1802.
Fridericia Gyldendal, fod Kraft. (SG, 94).
Søren blev begravet på Assistens Kirkegård og på hans grav satte
Frederikke ham et gravmæle med en portrætmedaljon udført af Nic.
Dajon og følgende tekst:

"HER GlEMMES STØVET l AF l SØREN GYLDENDAL l AGENT OG
BOGHANDLER l FØD D: 12t APRIL 1742 l DØD D: 8d FEBRUARY
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1802 l HAN SAVNES AF BØRN OG VENNER l MEN ISÆR l AF l HANS
EFTERLEVENDE ÆGTEFÆLLE l FRIDERICQUE KRAFT l SOM HAR
SAT HAM DETTE MINDE" (SG, 94).

I Frederikke og Sørens testamente var blandt andet følgende bestemt:
"... At naar enten af os ved Døden skulde afgaae, skal der med vores
effterladte fælles Boe forholdes paa følgende Maade:
1) Paa det den sande Værdie af Boets Byendomme ved indtræffende
Dødsfald kan erholdes, skal saavel de til Boghandlingen henhørende.
Som alle andre saavel løse som faste Byendomme af 4re kyndige og
upartiske Mænd l hvoraf de 2de udnævnes af den Længstlevende OR
de 2de af de udnævnte Executorer:! vurderes til Skiffte Effterretning til
sand Værdie, og saaledes uden Forsegling forblive i den Længstlevendes Værge til Boghandelens uafbrudte Fortsættelse... " (SG, 88).
Frederikke fortsatte boghandelen og forlaget, indtil hun overdrog
virksomheden til svigersønnen Jacob Deichmann i 1809. Virksomhedens senere drift og ejerforhold er en anden historie, som ikke skal
berettes her.
Søren Gyldendals virke
Det sene 1700-tals modernitet medførte blandt andet, at det hidtidige
feudale, polyhistoriske verdens- og samfundsbillede blev opsplittet
i en række nye områder, for eksempel økonomi, politik, filosofi og
teologi. Sideløbende fremkom ideen om grundlæggende menneskerettigheder, deriblandt ytrings- og trykkefrihed som reaktion på den
strenge gejstlige og statslige censur, der fulgte i kølvandet på bogtrykkerkunstens udbredelse i 1500-tallet, specielt i de lande, hvor Reformationen vandt indpas. Danmark indførte censur i 1537.

Søren Gyldendals tredje signet.
(SG, 92)
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Virksomhedens
bomærke.

nuværende

I 1770 indførte Struensee ubegrænset trykkefrihed, som dog blev
mildt begrænset efter hans fald i 1772. Trykkefriheden blev yderligere
indskrænket med Trykkefrihedsforordningen af 1799, som fastsatte
strenge straffe for offentlig kritik af stat og kirke, og i 1814 blev der
indført politicensur af aviser og småskrifter. Først med Junigrundloven
i 1849 indførtes den form for trykkefrihed, som vi kender i dag. Men
det er værd at bemærke sig, at bøger, der ikke kritiserede stat og
kirke, havde kunnet udgives siden 1770.
Moderniteten gav ideelle vækstbetingelser for entreprenante typer
med forretningssans og blik for alt det nye. En sådan type var Søren
Qensen) Gyldendal, som revolutionerede boghandlerbranchen. Indtil
Søren trådte ind i branchen fandtes der stort set ingen boghandlere i
provinsen. Det var derfor svært for potentielle kunder at skaffe bøger.
Søren satte system i distribueringen gennem filialer med såkaldte
bogkommissærer i alle større byer både i Danmark og Norge. Via sit
filialnet nåede han ud over hele det danske rige med sit sortiment
af videnskabelige og skønlitterære bøger. Endvidere videreudviklede
han forlagstanken ved selv at udgive bøger i modsætning til tidligere
tiders praksis, hvor forfatterne udgav deres bøger for egen regning.
Gennem denne særlige forlagsvirksomhed udgav Søren litteratur, som
ellers aldrig ville være udgivet.
Han skabte sig en særdeles solid position både økonomisk og
socialt. Han var medlem af og kasserer i Drejers Klub, der fra 1775 til
slutningen af 1790'erne var arnestedet for dannelsen af den offentlige
mening. I klubbens trykte vedtægter findes i § 137 følgende vidnesbyrd om Sørens soliditet og hæderlighed: "Saalænge Hr. Boghandler
Gyldendal vedbliver at være Klubbens Casserer, betroes ham Pengene
uden Caution; men skulde han afgaae, vælger Selskabet en anden af
Medlemmerne til Casserer, og sager sin Sikkerhed paa hvad Maade
det finder tienligst". (SG, 60).
Søren gode ven, lægen Johan Clemens Tode, skrev 1782 i en pjece
"Upartiiske Tanker om Typographien i Danmark": "Naar havde Danmark saadan en Nationalboghandler, som det nu har i en Gyldendal?
Hvor meget har denne brave Mand, som foreener de Indsigter og den
Smag, der giøre en Literatos Ære, med den Spekulation, der karakteriserer den sande Handelsmand, ikke allerede udgivet? Og hvad har
han ikke udgivet? Af det som er udkommen i disse sidste sex Aar, har
han visseligen ladet det meste trykke; men kan nogen klarseende og
retsindig Mand sige, at det er sudlet fra Pressen?" (SG, 60).
Hvad var Sørens hemmelighed? Den er symboliseret i forlagets og
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Sørens personlige mærke, tranen! Fuglen har to tydninger. For det
første var den indføjet i fanen, der hørte til "Rosenborg Quarteer i
den kongelige Residentz Stadt Kjøbenhavn," hvor Søren etablerede sig
blivende i 1787. For det andet står fuglen med en sten i det løftede
højre ben. Falder den i søvn, taber den stenen og vågner straks igen.
Det passer med Sørens egen natur: Årvågenhed, forretningssans og
initiativ. Eller måske bedre: Rette mand på rette tid og sted!
Thorkild Nielsen
cand. mag.
Ekspeditionssekretær

De i artiklen anførte citater og de fleste illustrationer er gengivet efter
Søren Gyldendal in memoriam, efterfulgt af forkortelsen SG, sidetal.
Nærværende artikel er en redigeret og udvidet udgave af min tidligere artikel om Søren Gyldendal, trykt i Årsskrift for Lokalhistorisk
Forening for Aars Kommune, 2003.
Følgende litteratur er anvendt:

Bogvennen VI, 2. 1917. pp. 37 og 90.
Dahl, Svend og Engelstoft, P.: Dansk Biografisk Haandleksikon, København
1920, bind l artiklen Gyldendal, Søren Jensen, p. 624-625.
Grandjean, Poul Bredo: Stamtavle over Jens Mortensen Gyldendals Efterkommere. København 1905.
Hartmann, Godfred: Matr. Nr. 8 - Rosenborg kvt. Den Gyldendalske Gaard.
København 1978.
Hartmann, Godfred: Søren Gyldendal og hans hus. København 1992.
Illustreret Tidende. Nr. 13. Kjøbenhavn den 29. december 1895.
Nielsen, L.C.: Frederik V. Hegel. Hans Forgængere og hans Slægt. Bind l.
København 1909. Særlig pp.7 - 26.
Nyrop, Camillus: Bidrag til Den Danske Boghandels Historie, Andel Del.
København 1870. Særlig pp. 3 - 89.
Søren Gyldendal in memoriam. Mindeblade om Søren Gyldendal. København
1942.
Trap Danmark. Tredje omarbejdede udgave. 4. bind. København 1901. Giver
Sogn, p. 508 f.
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Spændende stenaldergrave fra dolktiden
Af Klaus Ebbesen
Indledning
Dolktiden er navnet på den sidste del af stenalderen. Perioden har
fået sit navn efter tidens karakteristiske våben: flintdolkene. Det var
en ny slags våben, som dukkede op ved starten af perioden. Det skete
efter inspiration fra Vesteuropa. Ude i Europa var bronzealderen allerede begyndt og i det meste af vor verdensdel gik mændene med en
bronzedolk i bæltet. Det er denne internationale dolkmode, som ved
starten af dolktiden også slog igennem i Danmark. Men her i landet
holdt vi fast ved vort eget, gammelkendte råstof flint. Til gengæld raffineredes flinthugningsteknikken til det fuldkomne. Med den såkaldte
fladehugningsteknik var det muligt for dolktidens folk at lave næsten
papirstynde flintredskaber. Ligeledes skabtes hele kunstværker i flint,
som f.eks. den berømte Hindsgavl-dolk.
Dolktiden blev i mange år opfattet som en kort overgangsfase
mellem den "rigtige" stenalder og bronzealderen. Perioden var derfor
heller ikke genstand for særlig stor arkæologisk interesse. Det har vist
sig at være en fejlbedømmelse.
Det er efterhånden lykkedes at få lavet så mange C 14-dateringer af
materiale fra dolktiden, at man kan sige noget om periodens længde.
Det viser sig, at dolktiden starter ca. 2.400 f. Kr. og varer til ca. 1700
f. kr. - Dolktiden er altid er altså en meget lang periode på ca. 700 år
- eller et tidsrum som fra Valdemar Sejr til i dag.
I modsætning til en kort, ikke særlig interessant overgangsfase må
dolktiden i dag opfattes som en af de lange, meget store oldtidsperioder. Den har sin helt egen karakter.
Folk boede i meget store, velbyggede træhuse. Det var typehuse,
bygget og indrettet ens i hele Sydskandinavien. Husene var ca. 30 m
lange og 8 m brede eller med ca. 240 kvadratmeter under tag. Det er
godt og vel dobbelt så meget som et almindeligt, moderne parcelhus.
Husene var bygget af svært egetømmer og havde en dør midt for
hver langside samt et stort tag af rør eller siv. Husene lå spredt over
landet; muligvis indtil 2-3 huse ved siden af hinanden nogle steder.
Om landsbyer var der endnu ikke tale.
Folk så ud nogenlunde som os. De gik klædt i vævet uldtøj, som
blev holdt sammen af bennåle. Alle dolktidens mennesker levede på
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Fig. l.

Gravgaverne fra
dolktidsgraven i
Pandrup.
(H. Ørsnes deV
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landet og ernærede sig som bønder, sandsynligvis med hovedvægten
på oksehold. Det blev suppleret med jagt, fiskeri og indsamling. Når
døden kom, blev de døde klædt i deres bedste tøj og begravet. Navnlig i en tidlig del af dolktiden var der i Nordjylland mange forskellige
måder at begrave de døde på.(l)
En gravhøj i Fandrup ved Farsø

Gravhøjen blev undersøgt i 1953 af lærer Anders Olesen fra
Vesthimmerlands Museum i Års.(2) Højen var allerede da blevet sløjfet
og overpløjet Ved undersøgelsen fremkom en stenkrans, 4 m lang
i retningen øst-vest og 3 m bred. Stenrammen, som var dannet af
hovedstore sten lagt i uregelmæssige rækker, var ca. 40-50 cm bred.
Ca. P/z m inden for denne stenkrans iagttoges resterne af endnu
en stenkrans. Imellem og indenfor stenene i den indre stenkrans lå
et tyndt, ca. 2 cm tykt lag hvidt sand. Lige under sandet lå ca. 60 cm
indenfor østenden et lag med trækul.
Ca. 30 cm under stenkransen fremkom en øst-vest-orienteret rammegrav. Den var godt 2 m lang og knap F/z m bred. Midt i graven lå
ved dens sydside og på tværs af graven en flintdolk og tre pilespidser.
Den lange, smalle pilespids lå umiddelbart ved siden af dolken, de to
andre lige øst derfor.
Flintdolken (fig.l) er forholdsvis stor, ca. 25-26 cm lang; den har
været brugt og bladet er opskærpet. Den kan efter sin type (type IC)
dateres til begyndelsen af dolktiden (ca. 2300 f. Kr.).C 3l
De tre pilespidser (fig. l) er alle af samme slags. Det er næsten
papirstynde, trekantede pilespidser med konkav basis. Basis er mere
eller mindre konkav. De er alle ca. 5 cm lange og 1,5-2,0 cm brede.
Både flintdolk og pilespidser er tildannet i den nye, karakteristiske
fladehugningsteknik.
Under gravgaverne fandtes et 3 cm tykt lag trækul og aske, der
fortsatte ind under de nærmeste sten.
Lige under denne grav sås et tydeligt fyldskifte af endnu en grav.
Det var en øst-vest-orienteret, 2,0 m langt og 0,9 m bredt. Graven
var 0,6 m dyb og ved bunden forsynet med en stenramme indenfor
hvilken, der sås et lyst, groft sandlag. Der blev ikke fundet gravgaver
i denne nederste grav.
Der er karakteristisk, at gravhøjen i Pandrup indeholder flere grave.
Det er det mest almindelige for de elanske oldtidshøje.
Den nederste grav var uden gravgaver og kan derfor ikke tidsfæstes
med fuldstændig sikkerhed. Efter sin type er det en enkeltgrav (eller
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Fig. 2.
Fladmarksgraven i Vester Hassing. O. Marseen s
skitse af stenlægningen med dolken indtegnet.

rammegrav) fra den forudgående stridsøksetid (2800-2400 f. Kr.). Den
oprindelige gravhøj er således bygget i stridsøksetid.
I begyndelsen af dolktiden er denne gravhøj blevet udviddet ved
anlæggelse af endnu en såkaldt rammegrav. Gravgaverne tidsfæster
denne gravhøj til begyndelsen af dolktiden. Selve gravens form og
byggemåde er derimod fulstændig identisk med stridsøksetidens
enkeltgrave eller rammegrave.
Gravhøjen i Pandrup viser således, at enkeltgravene, som gravform
stadig er i brug i dolktiden.<4J
Muligvis repræsenterer de to øvre stenlægninger samt det ved dem
fundne trækullag en tredje, endnu yngre grav.
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En fladmarksgrav i Vester Hassing

Graven blev undersøgt i 1955 af Oscar Marseen fra Ålborg Historiske
Museum.csJ Forud for undersøgelsen havde lodsejeren selv udgravet
en lille hellekiste på stedet. Hellekisten havde været 1,25 m lang, 0,8
m bred og 0,5 m dyb. Den var bygget af flade sten, som var stillet på
kant. Der blev ikke fundet noget i den lille hellekiste.
Ca. 30 cm øst for kisten fremkom en stenlægning af hovedstore og
enkelte håndstore sten (fig. 2). Stenlægningen var orienteret øst-vest.
Den var 1,35 m lang og 0,9 m bred. Stenene lå lige under muldlaget
og direkte på det lyse undergrundssand. I den sydøstlige ende af
stenlægningen fandtes en mellemstor, lancetformet flintdolk (fig. 3).
Dolken kan efter sin type (type lA/B) tidsfæstes til dolktidens begyndelse.0l
Der var ingen tegn på, at der nogensinde har været høj over graven.
Anlægget kan derfor bedst opfattes som en af de forholdsvis sjældne
fladmarksgrave fra dolktiden.
En gravhøj ved Foulum

Gravhøjen undersøgtes i 1956 af H.O. Strandgaard og Anders Olesen
fra Vesthimmerlands Museum i Års.C6l
Gravhøjen var sløjfet allerede i begyndelsen af 1900-tallet. Ejeren
fandt da masser af "gryder" i siderne og i midten et helt stenkammer,
hvori der lå en "bronzehjelm", nogle lerkar og "noget andet skidt".
I højens centrum fandtes en sekundært anlagt grav. Den var gravet
20-25 cm ned i undergrunden. Graven var orienteret nord-syd, 1,6 m
lang og 0,6 m bred. Gravlejet var ovalt. Gravbunden var i nordenden
brolagt med granitfliser, i sydenden med håndstore marksten. I gravens vestende fandtes nær gravens midte en dolk med spidsen mod
syd og lidt sydligere fire pilespidser. I graven fandtes desuden to
knogler (fig. 4).
Flintdolken er stor, ca. 27 cm lang og meget omhyggelig tildannet.
Den tilhører en type (type IlA), som kan tidsfæstes til dolktidens mellemste afsnit eller ca. 2000 f. Kr.C 3l
De fire pilespidser er alle af samme slags. De er næsten papirstynde, trekantede og med konkav basis. Indskæringen varierer fra kun
svagt halvcirkelformet til meget dyb, mere end halvcirkelformet Pilespidserne er næsten alle ca. 3,6 cm lange og ca. 1,1-1,7 cm brede.
Lige under dolkgravens bund og ved dens sydøstlige del har stået
en lille hellekiste, som desværre var helt ødelagt af ejerens gamle
gravning. Den var orienteret øst-vest ca. 30 cm lang og 27 cm dyb.
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Fig. 3.
Flintdolken fra dolktidsgraven i Vester
Hassing.
(H. Ørsnes deV

Heri fremkom et lidt beskadiget lerkar. Det er et uornamenteret, retvægger bæger; 5,6 cm højt og ca. 9 cm bredt over mundingen. Der
kunne ikke ses flere grave i højen.
Gravhøjen i Foulum må være bygget engang i stridsøksetid. Den
først anlagte grav blev imidlertid ikke erkendt pga. lodsejerens ødelæggelse af højen.
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I sen stridsøksetid blev den lille hellekiste bygget. Den var placeret
tangentielt ved højfoden af den gamle gravhøj. Den lille hellekiste
repræsenterer en særlig nordjysk gravform.<7l
Ca. 2000 f. Kr. er derefter anlagt en dolktidsgrav i højen. Dens
bund var brolagt og herpå har sandsynligvis stået en ligkiste af træ.
Den døde er gravlagt med sin flintdolk og sit pilekogger. Det viser, at
den døde var en mand. Den skik, at få også et pilekogger med i graven, er særlig almindelig i Nordjylland i en tidlig del af dolktiden.CD
En overpløjet gravhøj i Hvarre ved Vebbestrup

Gravhøjen var allerede overpløjet i 1947, da den blev undersøgt af
gårdejer Regnar Pedersen fra Nysum.<8l Der var bevaret højfyld i en
højde af 55 cm, men det kunne ikke ses, hvor stor højen oprindelig
har været.
Midt i højtomten fremkom en øst-vest orienteret grav, som var gravet ca. 0,5 m ned i undergrunden. Den var 3,3 m lang, 1,2 m bred og
i alt 80 cm dyb. Graven var delvis fyldt med hånd- til godt hovedstore
sten. I østenden af graven sås også et lag sten over undergrundens
overflade. Ca. 0,55 m over gravens bund fandtes et ca. 60 cm langt
og 20 cm bredt, delvis forkullet stykke træ. Det lå i gravens længderetning og op mod dens nordside. Sandsynligvis er det resterne af en
ligkiste. I samme niveau fandtes en lille flintdolk og en pilespids (fig.
5). Dolken lå ca. 70 cm fra gravens vestende med spidsen mod sydøst.
Pilespidsen lå lige i nærheden. Ca. 0,25 m over gravens bund fandtes
endnu en flintdolk og en pilespids (fig. 5). Denne dolk er noget større,
ca. 21 cm lang. Pilespidsen er næsten ikke fladehugget på bagsiden. I
dette niveau fandtes også to forstenede søpindsvin. Det er tvivlsomt,
om de er nedlagt som gravgods, eller om de er tilfældigt indblandet
mellem stenene. Både i og rundt omkring disse grave fandtes en del
flintafslag og lerkarskår.
Sydøst for centralgraven fandtes en 15 cm dyb, ca. 90 cm lang og
ca. 80 cm bred nedgravning, fyldt med sten.
Endelig iagttoges ca. 50 cm øst for denne nedgravning endnu en
stendynge. Den var orienteret nord-syd og var ca. 3,5 m lang samt l
m bred. Den var anlagt på undergrunden og bestod af to lag sten,
hvorimellem der lå flintaffald og trækulstykker. Der fandtes ingen
gravgaver.
Tolkningen af de to sidste anlæg er vanskelig. Den store stendynge
repræsenterer måske en grav, hvad er mere tvivlsomt for den lille.
Centralgraven illustrerer derimod en velkendt gravskik Det kaldes
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Fig. 4.

Gravgaverne fra
dolktidsgraven i
Fou!um.

(H Ørsnes deV

en etagegrav. Der er anlagt to grave lige over hinanden og i samme
nedgravning. De har samme gravgods, nemlig en flintdolk og en
pilespids. Flintdolkene er endvidere af samme type (henh. Type IB
og type I A/ B) som daterer hele anlægget til begyndelsen af dolktiden - eller ca. 2400 f. Kr. Man må forestille sig, at der i højens midte
og på den med ganske kort tidsmæssig afstand er blevet begravet to
mænd i højen.
Et ødelagt stenkammer i Ulstrup ved Valsgård

Gravhøjen var helt overpløjet forud for undersøgelsen. Den var dog
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Fig. 5. Gravgaverne fra dolktidsgraven i Vester Hassing.
(H Ørsnes del)
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Fig. 6. Gravgaverne fra stengraven i Ulstrup ved Valsgård.
(H. Ørsnes deO
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stadig ca. 18 m i diameter og ca 1/z m høj. Højtomten undersøgtes af
gårdejer Regnar Pedersen fra Nysum.C 9l
I sydsiden af højen fandtes en ca 4,5 m bred ring af knæhøje randsten inderst og yderst brosten. Ca. 2 m indenfor denne sås endnu en
randstenskæde, her bestående af en enkelt ring af hovedstore sten.
l m indenfor denne fandtes en tredje ring af randsten. Den var lavet
af hovedstore sten og havde en diameter på 2,5 m.
Inden for den inderste stenring har der engang stået et stensat
gravkammer. Det var orienteret øst-vest og var ca. 1,5-2,0 m langt.
Ved Regnar Pedersens undersøgelse var der kun 2 sten tilbage; henholdsvis i nord og øst. De var ca. 50 cm høje. Bunden i gravkammeret
bestod af ler iblandet knust flint. I kammerets østende fandtes en halv
flintdolk (type II). I sydsiden fandtes 2 fladehuggede pilespidser og et
afslag (fig. 6). I den bevarede højfyld fandtes en del flintaffald.
En brandgrav i Smørup ved Brorstrup

Gravhøjen ligger i det centrale Himmerland, godt 10 km nordvest for
Hobro. Denne - og flere andre, nærliggende gravhøje - undersøgtes i 1875 af Conrad Engelhardt fra Nationalmuseet. Gravhøjen var
dengang ca. 1,7 m høj og ca. 9 m i diameter. Den var bygget af sammendyngede sten, som i de øvre lag var på størrelse med almindelige
brosten. De tiltog i størrelse mod bunden, hvor de var ca. 0,6 m i
diameter. Over hele højens bund var strøet hvidt sand. Ca. 3/4 m nede
i gravhøjen fandtes midt i højen en fragm. urne med brændte ben
og forskellige, små bronzesager. Det er en senere urnegrav, som er
anbragt i højen engang i yngre bronzealder - eller ca. år 750 f. KrY 0l
Ca. l m nordøst for urnegraven og ca. 1,4 m under højens overflade fremkom en brandgrav. Den var orienteret sydvest-nordøst, var
ca. 0,95 m lang og ca. 0,8 m bred. Indenfor dette område var jorden
mellem stenene meget sort. Den var tillige stærkt blandet med trækul.
I graven fandtes nogle stærkt brændte ben samt en brændt flintdolk
og pilespids (fig. 7). 0 n
Flintdolken var sprængt itu under brændingen og fandtes i flere
stykker. Flintdolken tilhører en type (type IlA), som kan tidsfæstes til
den mellemste del af dolktiden eller ca. 2000 år. 0 l Pilespidsen er af
samme slags, som pilespidserne i de to andre fund. Den har næsten
halvcirkelformet basis og er ligeledes blevet brændt.
Gravhøjen i Smørup er som noget helt specielt for dolktidens
gravhøje bygget af sammendyngede sten. I Danmark er det meget
sjældent at oldtidsfolkene byggede gravhøje på den måde. Sådanne
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gravhøje er derimod meget almindelige i både Norge og Sverige, hvor
de kaldes for røser. På den skandinaviske halvø kendes tusindsvis af
gravrøser fra dolktiden og den efterfølgende bronzealder.
I Smørup er både den døde og hans gravgaver blevet brændt før
nedlæggelsen i graven. Det er også meget ualmindeligt for dolktidens
mennesker. Senneolitiske brandgrave kendes kun fra Nordjylland i
periodens tidlige del.C12l Der er tale om en lokalt begrænset gravskik
Det er vanskeligt at forklare, hvorfor den er opstået. Ellers blev ligene
lagt i en simpel trækiste og/eller svøbt i en kohud inden de blev placeret i en af tidens mange, forskellige gravformer.
Dolktidens gravskik

De omtalte gravhøje tilhører nogenlunde samme tid, nemlig tiden
ca. 2400-2000 f. Kr. De repræsenterer imidlertid tre vidt forskellige
gravformer. Derved illustrerer de meget tydeligt dolktidens gravskik
i Himmerland. Mest almindeligt er det, at de døde gravlægges i de
gamle megalitgrave; stendysserne og jættestuerne. Det er tidens
dominerende gravskik Den kendes i hele området og gennem hele
perioden.
Hvor de findes, anvendes de store og små gravkister fra sen stridsøksetid på samme måde som megalitgravene.C13l I sig selv repræsenterer disse gravkister med dolktidsgrave en særlig nordjysk gravskik
Hellekister nybygges i dolktiden næsten udelukkende i Nordjylland
og kun i periodens tidlige del. Det er mindre, nord-sydorienterede
kister.0 4l Specielt for Nordjylland er også de meget få stenkister, som
kan tidsfæstes til dolktiden.C1 5l Fladmarksgrave kendes sporadisk i hele
landet, men er hyppigst på Sjælland. I dolktiden er det næsten kun på
den jyske halvø, at man begraver de døde i gravhøje. Til gengæld er
højgrave fra dolktiden almindelige i hele Himmerland.
Hyppigst er de seklmdære, såkaldte "øverste grave". Ligkisten er
her omgivet med en stendynge og graven er anlagt i eller oven på
en gravhøj fra stridsøksetid i forbindelse med en højudviddelse. Den
slags grave kendes næsten udelukkende fra det gamle enkeltgravsområde og tilhører fortrinsvis en tidlig del af dolktiden.
Som dokumenteret af anlægget i Fandrup bygges der også enkeltgrave i dolktiden. Sekundære grave uden stendynge, stenramme eller
anden markering af selve graven kendes også.
Nybyggede gravhøje er ikke så almindelige i dolktiden. Gravrøsen
i Smørup repræsenterer denne gravform som generelt optræder sporadisk i Nordjylland.
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Fig. 7. Gravgaverne fra
brandgraven i Smørup.
(H. Ørsnes del)

Det fremgår af denne oversigt at dolktidens nordjyske gravskik er
meget varieret; navnlig i periodens tidlige del. Ser man på gravgaverne er det derimod den samme slags gravgaver, som de døde får med
i graven - uanset på hvilken måde man bliver begravet. Dolktidens
meget varierede, nordjyske gravskik synes derfor snarest at afspejle
et personligt valg.

Klaus Ebbesen
Drphil.
Koncernchef
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En oversigt er givet af K. Ebbesen, En højgruppe ved Kvindvad, Vestjylland. Kuml 2004,s. 99 ff. -se specielt note 11-13.
Fundet har nr. VMÅ 881.
Se E. Lomborg, Die Flintclolche Danemarks. København 1973, s. 111 ff.
Se K. Ebbesen, The Battie Axe Period - Striclsøkseticl. København 2005,
s. 231 ff.
Fundet opbevares uneler nr. ÅHM A 741. Dolken er 17 cm lang, 3,5 cm
bred og 1,0 cm tyk.
Fundet opbevares uneler nr. VMÅ 896-7.
Se N. Sterum, Hellekister i sen, jysk enkeltgravskultur. Aarbøger for nordisk Olclkynclighecl og Historie 1974, s. 61 ff.
Fundet opbevares på Sydhimmerlands Museum i Hobro- Regnar Pedersens samling gravning 68/ nr. 1235-35g. Fundet består af: Øverste grav:
En 13,5 cm langt flintdolk (type I B). Den er 3,5 cm bred og 0,9 cm tyk.
- En fladehugget pilespids med trekantet omrids og halvcirkelformet
basis.2,5 cm l. og 1,7 cm br. -Nederste grav: En 21,5 cm lang flintdolk
(type IA/B). Den er 3,8 cm bred og 1,2 cm tyk. - En lang, smal fladehugget pilespids med halvcirkelformet basis. Bagsiden er næsten ikke
fladehugget 2,8 cm l ogl,l cm bred.- 2 echinitter.
Fundet opbevares på Sydhimmerlands Museum i Hobro. - Regnar Pedersens Samling gravning 35 l nr. 1012-18. Fundet består af: En fragmenteret
flintdolk (type IIB). 3,5 cm bred og 1,6 cm tyk. - En fragm. fladehugget
pilespids med halvcirkelformet basis. 3,0 cm l og 1,8 cm bred. - En
fragm. fladehugget pilespids med halveirkeformet basis. 3,0 cm lang og
1,9 cm bred. - Et skiveformet afslag. 5,0 cm langt og 3,3 cm bredt.
Se H.C.Broholm, Danmarks Bronzealder IV. København 1946, fund nr.
1167.
Fundet opbevares på Nationalmuseet under nr. B 1359-60.
Se G. Kunwald, De ældste vidnesbyrd om ligbrænding i Danmarks oldtid. Dansk ligbrændingsforenings Beretning 1954, s. 71 ff.
K. Ebbesen, Yngreneolitiske gravkister med indgang. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1983, s. 29 ff .
E. Lomborg o.o.a. 1973, s. 121 ff.
Se K. Ebbesen, En senneolitisk stenkiste ved Bjergby på Mors. Kuml
2005, s. 61 ff.

En høj og dens tvende tårne
Om Tinghøj i Rostrup sogn
Af Per Andersen
Som et markant fikspunkt på trepunktsskellet mellem Rostrup, Vebbestrup og Valsgård sogne rejser Himmerlands næsthøjeste punkt, det
gamle ting- og rettersted Tinghøj, sig 112 meter over havets overflade.
Et sted, der kan lokaliseres viden om, idet der lige uden for det fredede område i 1957 blev rejst et 124 meter højt teletårn på jorderne
til den nærliggende gård, Tinghøjgård.
Teletårnet er dog ikke det første tårn på stedet, idet besættelsesmagten anlagde en lyttepost inde på selve Tinghøj under anden
verdenskrig. Også her kom beboerne på Tinghøjgård til at spille en
mere eller mindre frivillig rolle, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt
at anføre lidt personalhistorie for at belyse baggrunden for denne
gårds opståen.
Tinghøjgård

I 1830 ankommer den første "sjællænder" til Rostrup sogn fra Rold,
idet Poul Pedersen Sjælland købte en gård i Monstrup, efter at han
havde aftjent sin værnepligt som kyrasser ved "De Haassens Hæjstfolk" (Slesvigske Kyrasserregiment i Horsens). Poul Pedersen Sjælland
og hans kone, Ane Andersdatter, fik ti børn, og som datidens skik var,
overtog den ældste af deres sønner, Anders Peter Poulsen og dennes
kone, Dorthe Kirstine Jensdatter, gården efter faderen, hvilket skete
i 1858.
Anders Peter Poulsen var en særdeles driftig mand. Allerede i 1873
opførte han en ny gård i Stenstrup, også i Rostrup sogn, hvorefter
han overlod den gamle gård i Monstrup til sin ældste søn, Jens Peter
Andersen. En anden af Anders Peter Poulsens og Dorthe Kirstines
sønner, Laust Andersen, overtog senere den nye gård efter faderen,
mens en tredje søn, Christen (Sjælland) Andersen, blev nabo til
denne, idet han i 1897, ligeledes hjulpet af faderen, fik overdraget 50
tønder land på Stenstrup Mark, hvoraf de 44 lå hen som hede.
Det var i høj grad jord med "historie", som Christen (Sjælland)
Andersen kom til at overtage, idet disse jorder var udstykket fra
Ravnhøjgård, der i tidligere tider vedblivende havde haft betegnelsen
Vestre Præstegård, da både denne og nabogården Østre Præstegård
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havde en fortid som anneksgård for sognepræsten i Astrup, Rostrup
og Storarden. Den oprindelige "Annexgaard" var en dobbeltgård, der
lå nede i Stenstrup By, men denne var senere blevet delt i to selvstændige gårde, antageligt kort tid efter at baron Verner Rosenkrantz
til Willestrup havde overtaget den i 1764. Efter en brand blev begge
de gamle præstegårde flyttet ud på deres nuværende pladser på Stenstrup Mark, hvilket for Ravnhøjgårds vedkommende skete i 1872. I
øvrigt var den jord som førnævnte Anders Peter Poulsen byggede på,
udstykket fra Østre Præstegård.
Gennem de følgende år brækkede "Kræn Sjælland", som Christen
(Sjælland) Andersen blev kaldt i daglig tale, denne hede og fjernede
store mængder kampesten blot ved hjælp af to stude, ligesom han
som åer første byggede et stuehus med henholdsvis stald og lade 1
hver sin husende. Altså begyndelsen til det, der efterhånden skulle
udvikle sig til den efter datidens målestok store firelængede gård,
Tinghøjgård.
Christen (Sjælland) Andersen og hans kone, Sophie Marie Christine
Dehn havde to sønner og en datter. Den ene af sønnerne, Viggo
(Sjælland) Andersen overtog Tinghøjgård i 1944. Og da det netop var
"Kræn Sjælland", sønnen Viggo og dennes søster, Agnes, der kom til
at spille hver deres rolle i forbindelse med tårnene på Tinghøj, vil vi
møde disse senere i denne beretning.
Tinghøj og Galgesigen

Hvornår Tinghøj nævnes første gang må stå hen i det uvisse, men "de

Tinghøjgård i sidste halvdel af 1950'erne.
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Foto: Ukendt

gæve himmerlændinges gamle ting- og rettersted" har sandsynligvis
fungeret som sådan gennem århundreder, og i lighed med andre tingsteder, har dette blot bestået af en række store sten, som var anbragt
i en rundkreds og forbundet med planker til at sidde på. Her sad
herredets store mænd under åben himmel for at ordne de offentlige
anliggender, lovgive og afsige domme.
Gennem forholdsvis kort tid menes tingstedet at have ligget lige
vest for Rostrup kirke, indtil det i 1687 ved sammenlægningen af
Hellum og Hindsted herreder blev flyttet til Store Arden. Ved udvidelsen at Rostrup kirkegård i 1941 fandt man resterne af en bygning,
der muligvis kan have været anvendt som tiendelade og stald for de
tingsøgendes heste. Senere blev tinget flyttet til Bælum og endelig
i 1885 til Terndrup. Nu også med bitingsted i Hadsund. (Fra den l.
januar 2007 vil dette atter blive ændret, idet der i Himmerland og Kjær
Herreds område herefter kun vil være et hovedtingsted med adresse i
Aalborg. Alle tinglysninger fra hele Danmark vil fra samme dato blive
centraliseret i Hobro).
Af gamle rettersteder findes der i Rostrup sogn yderligere den nu
overpløjede Galgehøj ved Stenstrup der rummer en stenkiste og en
stensat grav. Og med nogen usikkerhed kan man måske også medtage Ravnhøj på Stenstrup Mark, idet fuglenavnet ravn ofte er blevet
forbundet med forbrydelser, således at der muligvis også kan have
fundet henrettelser sted her. Det er i øvrigt bemeldte Ravnhøj, der har
givet navn til den føromtalte Ravnhøjgård.
Den galgeform, som i lang tid synes at have været den mest
almindelige her i Norden, bestod af to opretstående pæle, der var
forbundne med en overlægger. Men sandsynligvis har galgen på
Tinghøj blot bestået af en nedgravet pæl forsynet med en overlægger,
der blev støttet af en skråstiver. For at afskrække andre lod man ofte
de henrettede hænge i galgen et stykke tid, før man tog dem ned og
begravede dem ved foden af højen. Det siges, at der ved Tinghøj er
gjort fund af adskillige menneskeknogler, der uden tvivl stammer fra
de henrettede.
Umiddelbart neden for Tinghøjgård fandtes der i gamle dage en
ret sumpet lavning i terrænet, som med egnens dialekt bar navnet
"Galsien". Altså med andre ord, Galgesigen. Dette navn er også en
bekræftelse på Tinghøjs funktion som galgebakke, idet det jo i al sin
enkelthed kan tolkes som "sigen ved galgen". På gamle kort fra 1800tallet ses stedet stadig at være afmærket med signaturen for mose,
mens det i dag er blevet udjævnet og tørlagt.
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Den tyske lyttepost

Under anden verdenskrig oprettede tyskerne en række radarstationer
rundt omkring i landet. Heriblandt den meget store radarstation ved
Fræer med kodenavnet "Der Lindwurm". Altså Lindormen - symbolet
på en vældig menneskeædende slange eller drage. I folkemunde blev
stationen dog aldrig kaldt andet end "Bette Berlin".
Velsagtens som støttepunkter for denne radarstation blev der
ligeledes anlagt lytteposter rundt omkring på egnens højdepunkter.
Bl.a. på Sønderkol i Rebild Bakker og på Tinghøj i Rostrup. Disse
lytteposter skulle rapportere deres observationer til en Flugwachekommando, hvilket for Tinghøjpostens vedkommende skulle ske til
Nørrejyske Distriktskommando i Aalborg. Anlægget på Tinghøj blev
indrettet med d1verse barakker samt et højt udsigts- og radiokædetårn, der havde forbindelse til Aalborg og Kirkehøj ved Pårup. Altså
til en vis grad den samme funktion, som det nuværende teletårn har.
Hele det nu fredede område blev tillige lukket af og hegnet ind med
pigtråd, ligesom det også blev mineret med ikke mindre end 1.600
små landminer.
For at kunne lave fundamenter til et sådant byggeri skulle der
selvsagt også bruges vand, og her var det så, at Tinghøjgård kom ind
i billedet, idet der jo ikke fandtes en vandboring på et sted, der bare
lå hen som naturområde. Vandet måtte altså transporteres derop nede
fra gården, hvilket i praksis skete ved hjælp af en hestevogn med en

Fundamentsrester fra den tyske lyttepost.
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Foto: Forfatteren

Den tyske lyttepost på Tinghøj,
juni 1943.
Foto: Viggo Andersen

ajletønde anbragt på ladet. En
noget primitiv og besværlig
transport ville man nok sige
i dag.
Årsagen til, at det lige
netop blev Tinghøjgård, som
skulle levere vandet til dette
byggeri, kan måske søges i,
at gården havde en efter datidens forhold moderne vandforsyning, der var anlagt af
brøndborer Chr. Jensen, Hadsund. Vandet kunne nemlig
leveres i en stadig strøm og i
tilstrækkelige mængder, idet
dette fra en boring inde på gårdspladsen blev pumpet op i en muret
beholder, som var anbragt bag ved gården. Når man til stadighed
havde en vis vandmængde til rådighed, var man sikker på at kunne
få en stabil leverance, som var uafhængig af, at man først skulle have
hentet vandet op af jorden.
Den gode "Kræn Sjælland" på Tinghøjgård kom dog ikke bare til
at levere vand til tyskernes byggeri. Det praktiske arbejde blev til dels
udført af danske arbejdere, og en af disse blev så gode venner med
gårdens datter, Agnes, at dette medførte, at der på et tidspunkt endda
kunne inviteres til bryllup i Rostrup kirke.
Lytteposten på Tinghøj har med stor sandsynlighed spillet en rolle
ved de to flystyrt, der fandt sted ved Oue i 1944. Det første af disse
skete den 16. juni, klokken 11.22, hvor en allieret "De Havilland
Mosquito" maskine blev skudt ned af en tysk jager. Både den new
zealandske pilot, Michael James Herrick og den polske navigatør,
Alexander M. Turski, omkom og begge blev efterfølgende begravet
på Fladstrand kirkegård ved Frederikshavn. Blandt mange andre,
var også beboerne på Tinghøjgård vidne til dette drama, idet den
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allierede maskine, der havde været på rekognoscering over Aalborg
Lufthavn, blev forfulgt af jageren ad en rute, som i ganske lav højde
gik lige hen over gårdens og føromtalte Laust Andersens jorder, inden
den et øjeblik senere blev skudt ned på Ouegårds Hede.
Det næste styrt skete den 30. august, klokken 00.10. Her blev en
"Avro Lancaster" maskine fra Royal Air Force skudt ned på vej til en
bombemission mod Stettin. Maskinen var blevet angrebet af en natjager nord for Hobro og skudt i brand, men fortsatte brændende sin
kurs til den styrtede ned ved Oue. I nedslaget eksploderede bombelasten hvorved hele den syv mand store besætning blev dræbt. Besætningen, som bestod af l amerikaner, 2 canadiere og 4 englændere,
blev alle begravet på Oue kirkegård, hvor der efterfølgende også blev
afslører er smukr mindesmærke. Deue skere ved en højridelighed i
1947.
Efter krigens afslutning blev Tinghøj, som i virkeligheden består
af flere høje, fredet allerede om efteråret 1945 på foranledning af
museumsinspektør Peter Riismøller. Dette var også på høje tid, idet
en af højene desværre var blevet sløjfet, da tyskerne anlagde deres
pejlestation og lyttepost inde imellem disse. Spørgsmålet er så bare:
Ville tyskerne mon have taget hensyn til en sådan fredning?
Selvom der altså ikke gik lang tid efter krigen, før området blev
ryddet og igen åbnet for den danske befolkning, er dette dog ikke helt
uden spor efter tyskerne, idet man blot skal rode en smule i jorden
for stadigvæk at kunne finde rester af bygningsfundamenterne. Ligesom på Sønderkol i Rebild, hvor der stadig findes brolægning på en
af stierne, kan man altså også her på stedet, nu mere end 60 år efter
krigens afslutning, få syn for sagn om en tid, som Danmark gerne
havde været foruden.
Teletårnet på Tinghøj
I 1950erne bredte antennemasterne til datidens nye fænomen, fjern-

synet, sig ud over landet og nåede med idriftsættelsen af Frejlevsenderen til Nordjylland i 1958. Den nærmeste sendemast fandtes før
dette tidspunkt på Søsterhøj ved Århus, og for at kunne få en optimal
overførsel af signalerne videre til Frejlev, var det nødvendigt at bygge
en relæstation som mellemled mellem de to TV-stationer. Hertil var
området ved Tinghøj særdeles velegnet grundet sin høje beliggenhed.
Relæstationen blev anlagt i et 124,3 m. højt betontårn, og her kom
Tinghøjgård atter ind i billedet, idet gårdens daværende ejer, Viggo
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(Sjælland) Andersen, i 1957 frasolgte et areallige uden for det fredede
område på lidt over l td. land, som blev matrikuleret under nr. le,
Stenstrup by, Rostrup sogn. Dog således at gårdens marker går hele
vejen rundt om tårnet, idet det er af stor betydning for en landmand at
kunne køre uhindret rundt med sine redskaber uden at skulle bakke
eller vende under udførelsen af sit arbejde. Teletårnet er altså placeret
på en "bakkeø", men naturligvis med tinglyst vejret op til denne.
I al almindelighed omtales tårnet ofte som TV-tårnet ved Øster
Doense, (Vebbestrup sogn), hvilket også er helt fint for at lette lokaliseringen, men som det fremgår af ovenstående, er det altså placeret
i Rostrup sogn. Hvis det havde været muligt at kunne placere tårnet
inde på den fredede og dermed allerhøjeste del af Tinghøj, ville
betegnelsen Øster Doense have været geografisk korrekt, idet Vebbestrup sogns sydøstre hjørne netop skal findes på dette markante
højdepunkt. Retfærdigvis skal det dog siges, at på det tidspunkt, hvor
tårnet blev opført, var postadressen for området Stenstrup pr. Doense,
idet Øster Doense dengang var en stationsby. Det er den ikke mere,
og i dag er endog stationsbygningen revet ned.
Projektet med at opføre tårnet var delt i to entrepriser, således at
man i starten af august 1957 kunne gå i gang med udgravning og
støbning af fundament samt de første otte meter af tårnet. At der stilles endog særdeles store krav til stabiliteten ved et sådant byggeri, kan

Soklen og hunden af TV-tårnet rejser sig.

Foto: Viggo Andersen
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ses af, at fundamentet går hele seks meter ned i jorden, har en diameter på tyve meter og består af ikke mindre end 1.000 kubikmeter
beton. Dette grundlæggende arbejde varede sommeren ud, således at
man i løbet af oktober måned kunne fortsætte med at rejse selve det
høje teletårn ved hjælp af glideforskalling.
Det var dog ikke uden problemer at udføre et så specielt stykke
arbejde. Allerede ved støbningen af fundamentet havde man haft
et uheld, idet der sprang en wire, således at alle de lodrette armeringsjern til den nederste del af tårnet væltede som var de pinde i et
spil "Mikado", men i løbet af blot 14 dage var de dog atter rejst og
fundamentet færdigstøbt. Heller ikke støbningen af det høje tårn var
så lige en sag. F.eks. bevirkede en kraftig storm, at glideforskallingen
blev presset ud af sin lodrette akse. Dette måtte man så efterfølgende
kompensere for ved at styre formen lige så meget den modsatte vej,
hvilket man klarede på en enkel og genial måde ved at lade en række
Iodsnore hænge ned til bunden indvendigt i den færdige del af tårnet. Når der overalt var frembragt lige stor afstand mellem disse og
væggen, var man også sikker på, at tårnet fortsat kom til at stå i lod.
Da man nåede op i 110 meters højde, var det ikke længere muligt
at udføre støbearbejdet ved hjælp af glideforskalling, idet byggeriet i
foråret 1958 blev afsluttet med de to karakteristiske platforme, der ses
lige under toppen.
Der blev slået nogle rekorder med dette byggeri, idet TV-tårnet i
1958 var Danmarks højeste bygning, ligesom det også skulle monteres
med Danmarks længste elevator. Det færdige tårn kan da også ses
viden om, både nord og syd for Mariager Fjord, ligesom der, som en
naturlig konsekvens af, at antennerne skal kunne 'se' Søsterhøj ved
Århus og Frejlev ved Aalborg, er en formidabel udsigt ud over store
dele af Ommersyssel og Himmerland oppe fra den øverste platform.
Synd at der ikke er offentlig adgang.
Et kuriosum

Det er ikke kun i Rostrup sogn, at man kan støde på navnet Tinghøj.
I sagens natur har vi haft et væld af tinghøje overalt i Danmark, og
selvom denne funktion ikke eksisterer længere, er påmindelsen om
de gamle sæder og skikke dog alligevel bevaret i kraft af navnet. Men
lige akkurat for Tinghøjs vedkommende i Rostrup sogn, har denne
også lagt navn til noget helt nutidigt, idet man i 1980erne byggede en
150/60/20 kV. højspændingsstation ved Monstrup under navnet "Station Tinghøj". Årsagen til, at stationen kom til at bære dette navn, var,
80

at der i første omgang var blevet købt jord til formålet oppe i umiddelbar nærhed af den fredede Tinghøj . Den første store højspændingslinie i Nordjylland, Aalborg-Randers linien, gik nemlig umiddelbart
østen om Tinghøj på, efter datidens forhold, store jernmaster. Nu er
disse dog borte og linien kabellagt i området fra Mariager Fjord til
Haverslev
Fredningsmyndighederne ville dog ikke acceptere denne placering, hvorfor stationen blev anlagt på nogle lavtliggende arealer ved
Monstrup, men da navnet allerede var anmeldt og godkendt hos det
jysk-fynske elsamarbejde, valgte man af praktiske årsager at bibeholde
navnet "Station Tinghøj". Det er netop denne ændrede placering, der
gør navnet 'Tinghøj' til et kuriosum, idet stationen nu ligger lige i
kanten af et moseområde, og et sådant ligger jo normalt ikke på et
højdepunkt. Blandt flere lignende eksempler på egnen, har man således også her fået skabt en vel nok ubevidst navnemæssig forbindelse
mellem fortid og nutid, og har dermed på sin vis bevaret en historisk
kontinuitet, som i dette tilfælde har bevirket, at et nutidigt teknisk
anlæg kom til at bære den fortidige betegnelse "Tinghøj".
Konklusion

De i denne beretning nævnte
eksempler er en bekræftelse
på, at det er godt at kende fortiden for at forstå nutiden. Men
også på, at der er kontinuitet i
historien på den måde, at en
gammel tinghøj helt specifikt
er kommet til at lægge navn til
noget så forskelligartet som en
gård, en lyttepost, et teletårn
og en højspændingsstation
- samt ydermere, et idrætscenter, der er anlagt inde ved
Øster Doense. Den fredede
del af Tinghøj ligger i dag for

TV-tårnet på Tinghøj.
Foto: FOlfatteren
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det meste stille hen og er faktisk, i modsætning til tyskertiden, groet
fuldstændigt til med høje træer. Som et gammelt ting- og rettersted
har den nu totalt mistet sin betydning - vel især til "posthum glæde"
for de af vore forfædre, der har måttet gå den tunge gang til galgens
endegyldige mål. Det kan dog anbefales nutidsmennesket at besøge
stedet. Her ved Himmerlands næsthøjeste punkt er der også fra jorden et storslået udsyn ud over landskabet. Horisonten rundt ses bl.a.
vandtårnet i Hobro, kirkerne i Als og Visborg samt den store Rold
Skov mod nord. Og så kan man endda glæde sig over frit at kunne
forlade stedet igen.
Per Andersen
Slægts- og lokalhistoriker
Fhv. montør

Kilder:
Marius Johansen og Hans Kaalo Johansen, Rostrup Sogns Historie, 1970.
Trap Danmark, Femte udgave, Bind VI, 1961.
Henrik Bugge Mortensen, Danmarks Smukkeste Fjord, 1995.
Fra Himmerland og Kjær Herred, Chr. Heilskov, Bælum sogn gennem syv
sekler, 1931.
Nordisk Slægtsforskning, Skals, En Landmandsslægt fra Monstrup, 1994.
Axel Holm, Aalborg Amt - Træk af Aalborg Amts historie med efterfølgende
biografier, 1946.
Helge V. Qvistorff, Lokal Historie i Skørping Kommune nr. 6, "bette berlin",
1982.
Helge V. Qvistorff, hvor Danmark er smukkere, 1987.
Claus Madsen, Danmarks Flyvehistoriske Selskab, Meddelelser om lytteposten
på Tinghøj og flystyrtene ved Oue.
Erik Sjælland Andersen, Tinghøjgård, Påvisning affundamentsrester på Tinghøj.
Knud Find Clemmensen, Retten i Terndrup, Meddelelser om tinglyste køde1:
Aalborg Amtstidende, Rostrup Sogneråd får meddelelse om Ttnghøj· fredn-ing ,
10.12.1945.
Aalborg Amtstidende, Man har styrthjelm paa i Danmarks højeste taarn,
27.10.1957.
Ivan Nielsen, Rostrup, Meddelelser om arbejdsgangen under byggeriet af TV
tårnet.
Nordjyske Stiftstidende, Merethe Tølbøll, Landfast flyvetur, 21.7.2004.
I/S Nordkraft, Aalborg, Beretning og regnskab, 1980 m.fl.
Arne Bisgaard, Stenstrup, Meddelelse om køb af areal til anlæggelse af "Station
Ting høj".
Nordjyske Stiftstidende, Rets- og politireformen tager endelig form, 19.05.2006.

82

Skoleloven 1739 og Gislum Herred
Af Hans Gedsted
Indledning

Store centralskoler i landkommuner har i sidste halvdel af 1900-årene
i stor udstrækning afløst de langt mindre landsbyskoler. I store sogne
kunne der tidligere være 2-3 skoler, alt afhængig af afstande og befolkningsgrundlag i de enkelte ejerlav. Nedlægning af små skoler gik især
stærkt efter kommunalreformen i 1970, og skolebusser blev sat ind til
at transportere børn fra yderområder til de nye store skoler.
Hele denne udvikling blev sat i gang, da Christian d. VI udsendte
en ny skolelov, dateret 23. januar 1739. Forordningen blev bekendtgjort
ved plakat af 29. april1740. Den næste egentlige skolelov, som skulle
komme til at gælde i mange år, blev udarbejdet af en kommission der
påbegyndte arbejdet 1789, og loven lå klar 1814. Det væsentligste i
sidstnævnte lov var, at der herefter skulle være 7 års skolegang.
Det følgende tager kun sigte på forholdene i Gislum herred, da
regeringsmagten efter 1741 gjorde ihærdige forsøg på at få bygget
ordentlige skoler og degneboliger, og forbedre undervisningen i
landsbyskolerne. Når Gislum herred netop er valgt skyldes det, at der
her gik kludder i det helt fra starten. Årsagen var, at såvel biskop som
amtmand var alt for flinke til at give særordninger for een enkelt lodsejer. Det brugte de øvrige lodsejere som begrundelse for at udsætte
arbejdet med at forbedre forholdene, og det var medvirkende til, at
den nye skolelov fik en meget dårlig start.
Hvorfor nu det?

Var det ulejligheden værd, og hvorfor skulle godsejerne nu til at
ofre flere penge på skoler for at putte boglig lærdom ind i hovedet
på fæstebondens børn. Mon ikke det var en tanke, der har strejfet
adskillige herremænd. De havde antagelig svært ved at forstå, hvorfor
almuen overhovedet skulle lære at læse, skrive og regne. For dem var
der ikke brug for noget af den slags, det var alt nok hvis bønderne
og deres børn bare kunne blive oplært til at være lydige, og gøre et
ordentligt stykke manuelt arbejde under hoveriet på herregården.
På landsplan var man længst fremme med at bygge skoler i områder,
hvor der var mange rytterbønder, nemlig der hvor kongen var største
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lodsejer. I 1721 kom den første lov om oprettelse af rytterskoler, og
1727 var der rejst ca. 250 af slagsen. De lå fortrinsvis på Sjælland, Fyn
og i Østjylland. I Nordjylland var der næsten ingen, for kongen skulle
bruge penge til sine krige, og hovedparten af ryttergodset nord for
Randers var solgt på auktioner før 1719.
Indførelsen af konfirmationen 1736 krævede, at børnene kunne
læse lidt i katekismusen og terpe et par salmevers. Det førte vel
indirekte til behovet for bedre undervisning i skolerne. Som alle love
indeholder forordningen af 1739 adskillige artikler og paragraffer.
Uden her at gå i dybden, skal det anføres, at artikel 37 havde følgende
ordlyd:
" Børnene bør så længe undervises, indtil de i det mindste har læ1·t
færdig at læse i Bog, og ved deres Christendom, således at præsten
skiønner, at de fra o1·dentlig Skolegang kan befries. Siden skal de stom
Børn, som ej tjener, gå hver Vinter imellem Rugsæden og Vårsæden i
Skole, indtil de til Confinnation antages "

Et andet og bestemt ikke uvæsentlig punkt i den nye skolelov vedrørte mødepligten, som for mange var lidt af et problem. Børn indgik ganske naturligt i den daglige drift af fæstegården, hvor deres
arbejdskraft næsten ikke kunne undværes, og derfor blev følgende
bestemmelse indført:
" De f01·ældre som forsømme at sende dems Børn i Skole, skal af Præsten derom påmindes, og om de sig der efter ej forbedre1~ da ej alene
efter forestående 16. Artikel stmffes, men desuden om de ejere yderlig
fattige, betale til Skolemesteren fo1' hvert Barn som de holder fra Skole,
ugentlig 4 skl. "

Sidstnævnte paragraf havde også sigte på de børn, som allerede var
i tjeneste hos fremmede. Med hensyn til undervisningens kvalitet,
så afslører biskoppens notater i kirkebøgerne ved visitatser, at den i
mange sogne langt fra var på højde med det, han forventede. Degne
var i kraft af deres kirkelige tilknytning egentlig kun tiltænkt en rolle
som præstens medhjælper, og de færreste havde derfor pædagogiske
forudsætninger for at undervise. Det var til gengæld ikke de helt store
krav, der blev stillet. Adskillige steder brugte man måske en tidligere
soldat, som delvis var erklæret for invalid, og så fik han da samtidig et
levebrød og undgik at komme på sognet, som man udtrykte sig. Først
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Gislum herred

GISLUM HERRED

Gislum herred består af 14 kirkesogne, og udgjorde tidligere det ~yd
vestligste hførne a:f det gamle Aalborg amt. Det strækker sig ji-a Low1s
sogn i vest til G1ynderup og Ste11ild sogne i øst. Tidligere blev det også
be11æl!11f som Mariager amt. Lerkerzjeld å udgør med sit udspring i
nærbedeu aj'Nørage1; og sit udløb i Lou ns bred11ing ca. de -Y! af herreds
- og amtsgrænsen til Rinds berred i Viborg amt.

omkring 1786 blev de første seminarier oprettet, og derfor skelnede
man imellem begreberne: studeret eller ikke studeret skoleholder.
Gislum herred

Intet tyder på, at der var sat en tidsfrist for at opnå de forbedringer i
landsbyskolerne som den nye skolelov krævede. Var der en tidsfrist sa
blev den i hvert fald ikke overholdt i Vesthimmerland. I det følgende
er der for Gislum herreds vedkommende undersøgt hvilken fremgang
- eller mangel på samme - der blev opnået i de første 5 år. Loven gav
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også anledning til en del reaktioner fra de største lods- og kirkeejere,
hvoraf flere kun meget modvillig gik i gang med at bygge skoler og
degneboliger. Vi kender desværre ikke bøndernes indstilling, eller
hvad de mente om de nye skoler, eller om de i det hele taget ønskede,
at deres børn fik mulighed for at lære lidt mere.
Gislum herred var lille og tyndt befolket, og som en embedsmand
engang udtrykte sig, så var herredet "Lang og mager". Det var en
meget rammende betegnelse, der både dækker geografisk og samtidig svarer til resultatet, når skatter skulle opkræves. Med ordet mager
hentydes også til jordens beskaffenhed. Flere steder skulle der mere
end 100 tønder land af den sandede og stenede jord, for at en gård
kunne opnå et hartkorn på bare 3 tønder.
I henhold til skoleloven var det kirkeejeren (patronen) og de største
lodsejere, der skulle bekoste de nye skoler og degneboliger. Ved hjælp
af matriklen 1724, kan vi få et nogenlunde sandfærdigt tidsbillede af
ejer - og fæsteforholdene. I alt var der 36 lodsejere, som ejede gårde,
boel og huse i herredet. Det var hovedsagelig herregårdene, og en
del købmænd eller borgmestre i købstæderne, som havde en del strøgods. Gårdene var af ret varierende størrelse, hvoraf enkelte var sat
til 7 tønder hartkorn. Der var 31 gårde under betegnelsen hel-gårde
og 312 stk. 1/z-gårde. Endvidere var 27 fæstere takseret som 1.4-gårde
eller husmænd, og 6 huse var takseret som 1/8-gårde. Ud over fæstegårdene var der 8 selvejere, hvoraf nogen havde ret anseelige gårde,
og et par af dem ejede selv gårde og huse, som de bortfæstede. Det
samlede resultat var i alt 408 gårde og huse, hvoraf 48 benævnes som
tvillinggårde med 2 fæstere.
Hvor mange børn der fandtes i de ca. 408 hjem, er et vanskelig
spørgsmål at besvare. Dels kunne der være gifte tjenestefolk med
børn, dels var en stor del af bøndernes egne børn ude at tjene hos
fremmede allerede fra 7 - 8 års alderen. Det indebar for sidstnævntes
vedkommende, at såvel skolegang som konfirmation kunne foregå
langt fra hjemmet og på husbondens præmisser. Han havde jo fæstet
børnene for at udnytte deres arbejdskraft, og havde vel samme indstilling til den udvidede skolegang som godsejerne. Vi skal frem til
folketællingen 1787 for at få oplyst størrelsen af befolkningen og de
nøjagtige tal på skolepligtige børn.
Møde i Gislum Degnehus

Herredsfoged Chr. Sørensen Testrup på Vesterris i Testrup modtog
1741 et brev underskrevet af biskop Andreas Wøldike og amtmand
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over Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter justitsråd Ditlev
Trappaud. Årsagen var, at man også i Gislum herred skulle forsøge
at efterkomme den nye skolelov og drive skolerne som i det øvrige
land. Herredsfogden gav besked til proprietærer, kirkeejere, provsten,
præster og degne, om at møde 27. febr. 1741. Det mest centrale sted
var åbenbart: "Degnehuset i Gislum". Her skal tilføjes, at lokalet, hvor
den relativt store forsamling skulle møde, var degnens egen stue,
der samtidig fungerede som skolestue. Der var her tale om en lidt
større forsamling og en anden slags gæster end dem der normalt
havde deres gang i skolen. Dagsordnen for mødet var ret enkelt, og
da deltagerne var orienteret om forordningens indhold, kunne man
konkludere, at den i store træk kun omfattede 2 hovedspørgsmål: a:
Hvor mange skoler der behøvedes i Gislum herred, b: Hvad løn skulle
degne og skolemestre nyde for deres umage og information.
Repræsentanterne fra de 14 kirkesogne udgjorde en forsamling på
godt 20 personer, og præsterne måtte efter tur afgive oplysning om
tilstandene i deres respektive områder. (Se præsternes beretninger
i omstående tekstboks). Desværre fortæller den noget summariske
form ikke meget om enkeltheder i skoler og degneboliger, men for
mange sognes vedkommende var der heller ikke meget at meddele.
Sammenligner vi de kortfattede oplysninger fra de 14 sogne, fremgår
de store forskelle. Det kommer tydeligt frem, at adskillige kirke- og
lodsejere nok syntes, at såvel degneboliger som skoler fungerede
udmærket. Ingen var egentligt særlig ivrige efter at få påduttet udgifter
i form at udvidelser og nybyggeri, og kunne man flytte udgiften til en
anden godsejer, som Landemann på Nøragergård, der bare henviste
til Volstrups ejer, var det jo betydeligt billigere.
Derefter gik man over til sidste punkt på dagsordnen, nemlig at
finde frem til en nogenlunde ensartet og rimelig aflønning af de personer der skulle forestå den daglige undervisning. Der kunne både
være tale om nyansættelser til skoleholdere, eller om at finde personer
som man fandt duelig som en slags omløbende skolemester. I flere
sogne skulle undervisningen fortsat udføres af degnen parallel med
hans kirkelige pligter.
Biskoppens kommentar

Efter modtagelse af oplysningerne om skoler og degneboligers tilstandene i de 14 sogne, fremsendte biskop Andreas Wøldike sine
bemærkninger til herredsfoged Chr. Testrup i et brev dateret 27.
november 1741. Kort fortalt var hans mening om en manglende deg-
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Præsternes beretninger fra de 14 kirkesogne
Strandby. "Derudi fandtes ved Strandby kirke et Degnebolig, som af ny er
opbygt af velædle Niels Poulsen på Gunderupgård på hans egen bekostning, hvilket hus findes vel indrettet til Skolehold, så der intet behøves
at bygges der til. I samme Skole holder Degnen Nicolay Bølle Skole for
bemeldte Sogns Børn og Ungdom. Og befindes i samme Degnehuus en
del Bøger, som af Sognepræsten berettes at være givet til Ungdommens
undervisning af Herskabet."
Louns og Alstrup. "Sognene er således beliggende, at begge Sognes
Ungdom kan søge Degneskolen i Louns, eftersom begge Sogne ikun
ere små, og Ungdommen magelig af Degnen kan undervises. Bemeldte
Degn: Hans Christian Larsen bor udi et lejt>t Hns, og der fiD.des ingen
Degnebolig nogen Tid samme steds at have været. Men i allerunderdanigst følge af Loven og allerunderdanigst udgangne Forordninger til næst
stundende Sommer vil bygges og bekostes af Kirkens Ejer velbårne Hr.
Justitsråd Trolsach i Randers. I samme Degnebolig holder Degnen Skole
for begge Sognes Ungdom."
Ullits og Foulum. "Disse befindes at være så små, at de ej mere end en
Skole behøves, og kan Foulums Ungdom efter samme Sogns proprietairer godt søge Degneskolen i Ullitz, og der bekvemmelig blive unelervist
af Degnen Jacob Madsen. Men som Degnen nu beboer et lejet hus,
formedels den gamle Degnebolig var nedfalden førend Jacob Madsen
Anno 1739 blev beskikket til Degn, og som hr. General Leutnant Lerkes
Fuldmægtig: Signor Pors foregiver og påstår, at Kirkens Ejer engang har
givet forrige Degnehus til Degnebolig, som Degnen efter Loven burde
holde ved lige, at hans Herre ej er pligtig flere Degneboliger at bygge, alt
så eftersom nødvenelig og endelig et nyt Degnebolig må bygges bequem
til Skolehold for begge Sognes Ungdom, så overlades sligt til den højere
Øvrigheds Høj-gunstige Resolution og forgodtbefindendes , hvo samme
skal være pligtig at bygge."
Farsø. 'Der udi findes en Degnebolig i Farsøe By, men behøves at bygge 3
fag der til, til en Skolestue, hvilket Signor Christen MeyJing på Hvanstrup
som største Lodsejer haver sig at påtage, og samme bygning at besørge,
og som bemeldte Signor MeyJing tillige med Sognepræsten foregiver at
Sognets Ungelom ikke bequemmelig alle sammen Degneskolen i Farsøe
kan søge, så har bemeldte Signor MeyJing påtaget sig at bygge et Skolehus
af nyt i Støttrup, hvor udi Ungelommen af disse byer: Støttrup, Giøtrup,
Fredbjerg, Trenclhus, Holm og Wanclerup søger Skole. De øvrige byer i
Sognet, som er Farsøe, Ebdrup, Dammergårde, Holmgård, Pragtrup og
Pandrup, hvis Ungdom søger Skolen i Farsøe."
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Vognsild. ''Der udi behøves en Skole at bygges i Vognsild Bye, hvilken
bygges af Deres Exellence Hr. General Leutnant Lerke som største Lodsejer i Sognet, og søger samtlige Sognets Ungdom samme Skole.''
Gislum. "Der findes et Degnehus ved Gislum Kirke, som eragtes
bequem for bemeldte Sogns Ungdom at søge, hvor udi Degnen Hans
Johansen holder skole."
St. Binderup. "Her befandtes kun at være 82 tønder hartkorn, derudi
behøves at bygges et Skolebus, såsom samme Sogns Ungdom ikke
bequemmelig formedels: Å, Kær og Morads på begge sider, kan komme
til andre Sognes Skoler, hvilket Skolehus besørges bygget i St. Binderup
Bye, af den største Lodsejer i Sognet, som ere Nørltmds Ejer, hvilket Skolehus samme Sogns Ungdom søger.''
Tisted. "Der udi holdes Skole af Degnen Jens Otzen, men som foregives
at han ingen fri Degnebolig haver, men beboer et Hus som han selv har
bekostet og ladet bygge, hvorfor han af kirkens Ejer: Hr. Assessor Londemann bør at forskaffes bequem Bolig til at bebo og holde skole i."
Durup. "Dette Sogn befindes at være så lidet, at samme ej kan holde en
stadig boende Skolemester, men vil holde en bequem Person, som årlig,
enten i Durup eller Nørager på et bequem Sted, kan holde skole for Sognets Ungdom, for hvilken Hr. Assessor Londemann, som ejer både Kirken
og hele Sognet, haver at drage tilbørlig omsorg, at sådan en ledig Person
til Skolemester bliver holdet.''
Stenild. "Der udi holder Degnen skole for hele Sognets Ungdom i Stenild Bye, hvor han er boende, og som Degneboligen samme steds ikke
befandtes bequem nok til Skoleholcleren, så haver hr. Assessor Londemann, som Kirkens Ejer foregivet, at Madame, Salig Dines Pedersens
Enke udi Ranclres, er største Lodsejer udi Sognet, og derfor bliver pligtig
at lade bygge til degneboligen - 2 fag til Skolestue.''
Grønnerup. "Som ikun består af 56 tdr. hartkorn, der udi kan for Sognets
ringbeds skyld ikke nogen fast Skole beskikkes, vil den for nødvenelig
dette Sogns Ungelom henligge til Degneskolen i Rørbæk, eller og i Sognet
beskikke en Person, som årlig i Kirkebyen Grønnerup, Sognets Ungelom
kan informere, hvilket henstilles til den Højere Øvrigheds Approbation."
Rørbæk. "Der udi holeles skole af Degnen Giert Gyllich for hele Sognets
Ungdom, og som ingen Degnebolig fandtes, haver Kirkens Ejer Hr. Assessor Lonelemann og Madame salig Dines Pedersens Enke udi Randers, at
besørge Degneboligens opbyggelse til næst stundende Sommer " (Volstrups ejer var Madame Lene Rasmusdatter, enke efter Dines Pedersen).
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nebolig i Ullits l Foulum sogne, der skulle huse degnen Jacob Madsen, at degnen jo var helt uden skyld i, at hans forgænger ikke havde
vedligeholdt huset, og ladet det forfalde til det var ubrugeligt. Biskoppen mente, at kirkeejeren burde være så "Generøs", at han byggede
et nyt hus. Men hvis ikke godsejeren på Lerkenfeld ville acceptere
denne løsning, så måtte de mennesker der havde haft tilsyn med
boligen i den forrige degns tid, stå til ansvar for deres forsømmelse,
og udrede de omkostninger der behøvedes.
Med hensyn til 2 skolemestre, som skal antages til Durup og Grønnerup sogne, mente biskoppen, at når sognets beboere blev skånet for
kornafgiften, måtte det være rimeligt, at deres husbond sørger for, at
bønderne fremskaffer et bekvemt sted, hvor skolemestrene kan have
frit ophold og fri seng, når de skal undervise ungdommen. Desuden
tilføjer han, at det nærmest ikke vil være mulig, at finde nogen duelig
person, der ellers ville påtage sig dette arbejde for den angivne løn.
Mange af de andre problemer i sognene, har han i øvrigt slet ikke
kommenteret, derimod fremkommer han med forslag til de endnu
ikke byggede skoler og degneboligers størrelse, citeret ordret:

"Ud over hvad Skoleholderen behøver til privat bolig, bør Skolen ikke
være mindre end 8 Fag. Desuden bør Kirke Ejeren forsyne Bygningen
med Skorsten af vel tillavet Ler under Taget, med Piben, så vidt den
går over taget, bygges af Mursten. Ligeledes forsynes degneboligen
med en god Bageovn af sådan beskaffenhed, som hos Bondefolk er
brugelig. Kirke Ejeren samt de øvrige Lodsejere stilles frit, om de vil
bygge Degneboligen og Skolestuen med Fodstykker eller Suler. Hvis der
bygges med Fodstykker, skal de anbringes så højt, at de er halv anden
kvarter eller en halv alen over Gaden. De er desuden frit stillet om de
vil bruge Fyr- eller Egetømmer. Men til alt Udtømmer: Spær, Remme
og Lægter, må der ikke bruges noget som allerede er forrådnet eller
ormstukket. Når Bygningen står færdig, skal Herredstinget udvælge
uvildige Mænd til at syne og bedømme Byggeriet. Derefter skal der
sendes copie til Stiftet, således at man sikrer, at Hans Kgl. Mayst. Forordninger er blevet overholdt til fulde."
Et er at lovgive, men det skulle hurtig vise sig, at det ikke var helt så
let at få forordningen til at fungere i praksis. Nye ting og ændringer
har vel altid mødt modstand, og afstanden fra lovgivningsmagten i
København til de vesthimmerlandske sogne var lang. Selv med loven
i ryggen var det måske ikke altid lige let for amtmand og biskop at
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Forsiden af referatet fra det indledende møde i Gislum Degnehus
27. fe br. 1741, i overværelse af kirkeejere, proprietærer, provsten, præster, degne og herredsfoged Chr. Sørensen Testrup, sidstnævnte som
repræsentant for biskop og amtmand.
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sætte sig op mod de store godsejere, der ikke tog det så nøje med
nye love, og hvorledes de valgte at fortolke de udsendte forordninger.
Med eksempelvis biskoppens anvisning til bygningernes størrelse og
forslag om byggematerialer og indretning, burde der ikke være tvivl
hos godsejerne om det videre forløb.
Kirke - og lodsejernes kommentarer

Det går desværre ikke altid som præsten - eller i dette tilfælde som
biskoppen - prædiker. Ingen viste større begejstring for de opstillede
betingelser for driften af skolerne. Lodsejerne kunne som undskyldning påpege, at såvel hartkorn som deres andel af fæstegårde i de
enkelte sogne, var vidt forskellige. Nogen mente at der var taget for
lidt hensyn til de geografiske afstande, og foreslog andre skoleplaceringer for at spare byggeriet. En påtænkt fælles skolekasse var nok det
der vakte størst modstand hos mange. Skulle denne del af forordningen gennemføres, ville det for fleres vedkommende resultere i udgifter, som de ikke havde glæde af, og som i den sidste ende havnede i
andre og fattigere sognes kasser. Efterfølgende er gengivet kommentarer fra de enkelte godser og kirkeejere, og det tyder bestemt ikke
på at nogen havde lyst til at trække på samme hammel.
Gundecupgård

Den der først reagerede var Niels Poulsen på Gunderupgård, der
ligger i den nordlige ende af Strandby sogn. Han havde modsat de
øvrige godsejere bestemt ikke noget imod, at børnene i hans område
fik lov til at lære noget i skolen. Niels Poulsen havde (~:>Vertaget Gunderupgård efter sine svigerforældre. Landkommissær Thøger Hofmans'
enke Karen de Remmer overlod ham godset ca. 1704. Niels Poulsen
døde 1745, hvorefter arvingerne solgte godset til Jens de Poulsen,
Børglum Kloster.
Ydelserne til den påtænkte fælles skolekasse var stort set sat i
forhold til koncentrationen og antallet af fæstegårde i skoledistriktet
Gunderupgårds fæstere var iht. matriklen 1724 ret spredte. Der var 21
fæstere i Rinds herred, fordelt i sognene: Testrup, Vesterbølle og Gedsted. I Gislum herred var der 63 fæstere fordelt i 6 sogne. Hvad der
yderligere var underlagt Gunderupgård er ikke undersøgt. I Strandby
sogn var han ubetinget største lodsejer med 36 fæstere fordelt i samtlige ejerlav.
Det var forholdene her, der gav anledning til hans klagebreve til
biskoppen, hvoraf det første var dateret 8. maj 1742. Kort fortalt gør
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Niels Poulsen her opmærksom på, at han allerede mange år før den
kongelige forordning blev udsendt havde oprettet og selv bekostet en
god og tidsvarende skolebygning ved Strandby kirke i 1728. Den var
anlagt her fordi det var et centralt sted for hele sognets ungdom. Her
tilføjer han, at den overgik alle andre skolebygninger i Viborg Stift,
og at den passende kunne danne mønster for de skoler der nu skulle
bygges. Desuden havde han af egne midler i hele perioden lønnet
skoleholderen og betalt de nødvenelige bøger, som alle var anskaffet
efter nærmere samrad med sognepræsten. Det der nu nagede Niels
Poulsen var, at han herefter yderligere også skulle bidrage til den fælles skolekasse for samtlige 14 sogne, hvilket han bestemt ikke fandt
retfærdig, når han allerede i mere end 13 år havde klaret alle udgifterne til Strandby skole, vel at mærke uden nogen form for tilskud.
Øvrigheden kunne godt indse det skæve i den foreslåede ordning,
og gav ham en særordning. Men det var bestemt ikke noget de øvrige
kirke- og lodsejere brød sig om, hvilket med al tydelighed kommer
til udtryk i deres henvendelser til stiftet.
Lerkenfeld

I samme blandede kasse hvori Niels Poulsens breve befinder sig, er
der også breve fra en del af de øvrige implicerede. Fuldmægtig på
Lerkenfeld Johan David Comadi fremsendte et brev dateret 29. september 1742. (Ejeren Lerke befandt sig for det meste i København)
Heri nævner fuldmægtigen, at han har et udmærket kendskab til,
hvorledes Niels Poulsen forsøger at demonstrere vedrørende Strandby
sogn. Desuden at det efter hans mening vel ikke rigtig hjælper noget
at komme med indvendinger til denne ændring. Han gør opmærksom på, at hans nådige herre og excellence Hr. general Leutnant
Christian Lerke i denne sommer med temmelig stor bekostning har
ladet opbygge et nyt skolehus i Vognsild, som deres Høj-ærbødighed
Biskoppen, selv allerede har taget i øjesyn, og samme hus nu er i
fuldkommen stand. Men han beklager, at han desværre ej kan antage
nogen skoleholder, og beder sig fritaget for dette ansvar.
Hvanstrup

I et brev dateret S. okt. 1742 nævner godsejeren Chr. Nielsen Meyling
også Niels Poulsens standpunkt, som han personlig er imod. Han
oplyser at hans gods jo er meget mindre, men at han allerede har
lavet den påkrævede tilbygning ved degneboligen i Farsø by. Desuden
fremhæver Meyling, at han må bidrage med en skole i et andet sogn,
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hvor fæsterne er meget fattige. Det skal her tilføjes, at hans mening
ikke fik den helt store betydning, for året efter solgte han godset til
Mathias Lassen på Bjørnsholm
Nøragergård

Godsejeren her H. C. Landemann var som de øvrige ikke særlig
begejstret for de ændringer som stiftsøvrigheden var gået med til, ved
at holde Strandby sogn ude af fællesskabet. Men ikke desto mindre
ville han også gerne have en særordning. De på mødet vedtagne regler var nemlig ikke særlig bekvemme for hans område. Landemann
fremsendte et brev dateret 29. okt. 1742, hvori han lufter alternative
planer om at bygge et skolehus i Nørager (læs Gl. Nørager ) som efter
hans mening måtte være et centralt sted både for fæsterne i Tisted og
Durup sogne. Han begrundede det med, at landevejen der imellem
var ganske jævn og farbar både vinter og sommer. Han tilbyder at klare udgifterne uden tilskud, bare han kunne få del i tavle - og lysepengene i begge sogne. Så ville han også finde og aflønne en skikkelig
person som skolemester. Men samtidig nævner han, at monsignor Jens
Schmidt på Valstrup jo også havde en del fæstere i sognene, hvorfor
han også burde deltage i udgifterne. Sidstnævnte havde overtaget
Valstrup 1741 efter Dines Pedersens enke Lene Rasmusdatter.
Nørlund

Godsejeren Marcus Mørks enke Kirsten Pedersdatter Læsøe, lod fremsende sine synspunkter 29 okt. 1742, underskrevet af fuldmægtigen
Jens Munk. Heri bemærkes, at når Niels Poulsen har fået amtmandens og biskoppens tilladelse til at unddrage sig herredets fælles
skolekasse, så må det vel betyde at det øvrige hartkorn må yde noget
mere. Men han tilslutter sig resolutionen. Nørlund havde i øvrigt kun
få gårde i Gislum herred, så for ham havde det ikke nogen større
økonomisk betydning.
Testrupgård

Enken efter Hans Wassard Mathiasen Johanne Marie Christensdatter
beklagede sig også, og nævner i sit brev af 3. nov. 1742, at nogen ville
komme til at lide under ændringerne. Når de lodsejere der har store
sogne i lighed med Niels Poulsen kræver særordninger, ville resultatet
blive at godsejere i små og fattige sogne kan få det vanskeligt med at
udrede det der krævedes til skoleholdet, men i den sidste ende måtte
de vel hjælpe sig selv. Underskrevet af Johanne M. Christensdatter.
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Herredsfogdens konklusion

Som den lokale repræsentant for amts - og stiftsøvrighed skrev Chr.
Testrup i november 1742 et brev til biskoppen, som er baseret på
godsejernes besvarelser. Han fremhæver parternes undskyldninger,
og lægger ikke skjul på, at øvrighedens indrømmelser til Niels Poulsen, nok havde været medvirkende til at man ikke rigtig kommer
nogen vegne.
I herredsfogdens brev kommer det tydelig frem, at han i hvert fald
ikke forventer, at skoler og degneboliger ville blive bragt i en sådan
stand, at de kunne opfylde de i loven anførte krav. Det skal her tilføjes, at Testrup i brevet nævner forpligtelser for godset Ll. Restrup,
der ligger øst for Aalestrup, og det skyldes, at den ikke særlig store
herregård var i familiens Testcups eje. Det gælder også herregården
Viffertsholm i Solbjerg sogn, som han købte 1740. Den overgik senere
til en af hans sønner. Med andre ord var herredsfogden også at finde
blandt godsejerne. I dag var han nok blevet erklæret inhabil.
Inspektion af skolerne 1745

Og hvad var der så foretaget af forbedringer på skoler og degneboliger
i de første 5 år efter skolelovens ikrafttrædelse? Det var det spørgsmål
kongen stillede i et brev dateret 19. dec. 1745, til amtmand Ditlev
Trappaud, og han ønskede en redegørelse over det område, som
var Trappaucis ansvar, nemlig Dronningborg, Silkeborg og Mariager
amter. Der blev igen indkaldt til møde i Gislum skole, hvor følgende
var mødt: provst Baltzer Jessen og præsterne Jerimias Sander, Hans
Sadolin, Gregorius Jensen, Adam Daniel Alpach, Gunder Kiesing og
fra sognene Ullits l Foulum, var degnen Jacob Madsen mødt på præsten Morten Breums vegne, da han var syg.
Kongen ønskede svar på følgende 5 spørgsmål: l. Hvor i sognet
var skolen placeret. 2. Om den enkelte skole betjentes af degnen eller
skoleholder. 3. I hvilke byer skolerne var placeret, og om skolevejen
var bekvem iht. afstand fra skolen. 4. Om der nogen steder i herredet
manglede skolehold, og hvad vanskeligheden bestod af, og hvordan
den kunne ryddes af vejen. 5. Om skolebygningerne fandtes i forsvarlig stand, og om det fornødne inventarium var til stede.
Så var det op til repræsentanterne for de enkelte sogne at redegøre
for netop deres område, og hvad de eventuel manglede at få bragt i
orden for at leve op til kongens krav. Det kan læses imellem linierne,
at præsterne i flere sogne havde svært ved at få kirkeejere og lodsejere til at tage sagen alvorlig. 5 år efter resolutionens vedtagelse havde
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under halvdelen af lodsejerne endnu ikke påbegyndt de krævede forbedringer for degneboliger og skoler. Det samlede resultat af kongens
bestræbelser for at gennemføre nogenlunde ensartede forhold, var for
dette område ikke særligt opløftende.
Skolebygningerne 50 - 60 år senere.

Den træghed lods - og kirkeejerne udviste de første år efter ikrafttrædelse af skoleloven, var nok ikke helt uden grund. Kirker var for dem
en investering, der kan sammenlignes med nutidens køb af aktier og
obligationer. Her var afkastet i form af tiendekorn, hvor man så hvert
år forventede en god høst, der i realiteten var det der gjorde kirken
til en indbringende forretning. Kirker i tyndt befolkede områder var
ikke særlig eftertragtede, hvilket med al tydelighed ses når kongen
forsøgte at bortauktionere dem. Kirkeejerne var derfor ikke ligefrem
begejstret for skoleloven, der nu pålagde dem de uforudsete udgifter
til bygning af skoler og degneboliger.
Omkring år 1800 blev så godt som alle bygninger i landdistrikterne
brandforsikret Taksationerne og de efterfølgende forsikringer af skoler og degneboliger ca. 60 år efter skolelovens vedtagelse, giver her et
nogenlunde billede af det der var ofret på den slags bygninger. Byggestilen fra midten af 1700- årene og frem til 1800- årene har antagelig
ikke ændret sig væsentlig. Vi må konstatere at husene generelt var
skrabede og absolut ikke udstyret med nogen form for luksus. Sammenligner vi skoler med husmandssteder og arbejderboliger, så var
der ikke den store forskel i opbygning og indretning. En gennemgang
af Gislum herreds brandprotokoller viser, at der desværre var enkelte
steder, hvor skolerne slet ikke var forsikret. Årsagen kan være, at bygningerne simpelthen ikke repræsenterede nogen større værdi, og man
derfor ikke ville ofre noget på en forsikring. I de følgende beskrivelser
af skolernes størrelse og de dertil anvendte materialer, regnes en alen
til 62,8 cm. Hvorimod betegnelsen fag - er noget svævende. Det kan
variere og opmålinger har udvist forskelle fra ca. 1,4 m. til 2,5 m . for et
fag. På dette område er det nok museerne der har størst kendskab til
egnens byggeskik. Eksemplerne i tekstboksen dækker godt halvdelen
af skolerne i årene efter 1800.
Konklusion

Rapporten fra 1745, hvor kongen ønskede at se resultatet efter de første 5 år viser med al tydelighed, at der i flere sogne kun var gjort et
absolut minimum for at lave forbedringer. Som herredsfogden antyder
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Skolebygningerne 50 - 60 år senere
Stenild, 1801 d. 5/2. Beboet af Jørgen Adamsen. Huset ligger i øst - vest,

det er 19 fag lang og 8 alen dyb, dels ege - dels fyrre over og undertømmer, klinede vægge og stråtag. De 3 fag er til skole med loft, vinduer,
døre og en jern bilægger kakkelovn. De 8 fag er til stue, kammer, køkken og bryggers, med loft, vinduer, døre og en jern bilægger kakkelovn,
samt en indmuret kobberkedel på 3A tønde, samt skorsten og bageovn af
brændte stene. Endnu 8 fag tillade: takseret til 200 rdl. Huset er forsvarlig mod ildsvåde, og ej tidligere forsikret. De anordnede brandredskaber
forefandtes.
Vognsild, 1802 d. 29/2. Byens og sognets skolehus beboes af skoleholder

Christen Nielsen. Huset ligger i øst - vest, og er 10 fag lang, 9 1/z alen dyb,
med fyrre - under og overtømmer, klinede vægge og stråtag. Til stue,
kammer, køkken og bryggers, med loft, vinduer, døre og en jern bilægger kakkelovn, samt skorsten og bageovn af brændte stene: takseret til
120 rdl. Et hus sønden for skolen, tilhørende skoleholder Chr. Nielsen,
er 11 fag lang, 9 alen dyb, fyrre - under og overtømmer, med klinede
vægge og stråtag, til lade: takseret til 60 rdl.. Et hus i øst - vest, på 5 fag
og 51/z alen dyb, fyrre - under og overtømmer, klinede vægge og stråtag:
til fæhus: takseret til 20 rdl.. Et hus ejes af skoleholder Chr. Nielsen ligger i øst - vest, er 6 fag lang, 8 alen dyb, fyrre - under og overtømmer,
klinede vægge og stråtag: til stue, kammer, køkken, er med loft, vinduer
og døre. Et ildsted på ler ben: takseret til 60 rdl. Husene er forsvarlig
mod ildsvåde, og ej tidligere forsikret. De anordnede brandredskaber
forefandtes.
Tisted, 1808 d.21/3. Degneboligen beboes af jens Schønning. Stuehuset
ligger i syd - nord, og er 9 fag lang, 9 1;.\ alen dyb, fyrre - under og overtømmer. Dels murede dels klinede vægge, med stråtag, loft, vinduer og
døre: Til stue, kammer, køkken og bryggers. En jern bilægger kakkelovn,
en indmuret kobberkedel på 3;.1 tønde, samt skorsten af brændte stene,
og bageovn af ler. Takseret til 90 rdl.. Et hus i øst - vest, 8 fag lang, 7
14 alen dyb, fyrre - under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, til
lade og fæhus, takseret til 70 rcll .. Husene er forsvarlig mod ildsvåde, og
ej tidligere forsikret. De anordnede branelredskaber forefandtes.
Rørbæk, 1808 d.22/3. Degneboligen beboes af Knud Mathiasen. Huset
står i øst - vest, er 5 fag lang, 7 alen dyb, dels ege - dels fyrretømmer,
klinede vægge, og stråtag: til stue, kammer, køkken og bryggers, med
loft, vinduer og døre, en jern bilægger kakkelovn, en indmuret kobber-
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kedel på % tønde, samt skorsten af brændte stene og en bageovn af ler:
takseret til 80 rdl. Det østre hus er 7 fag lang, 6 alen dyb, fyrre - under
og overtømmer, klinede vægge og stråtag: til lade og fæhus: takseret til
')0 rdl.
Louns, 1809 ? Et hus kaldet degneboligen beboes af degnen: Hr. Laursen. Huset ligger i øst - vest. Er 7 fag lang, 7Y2 alen dyb, fyrre - under

og overtømmer, klinede vægge og stråtag: til stue, kammer, køkken og
bryggers, med loft, vinduer og døre. En jern bilægger kakkelovn, en
indmuret kobberkedel på 112 tønde, samt skorsten og bageovn af brændte
stene: takseret til 120 rdl.
Farsøe, 1814 d.I6/11. Et hus beboet af degn og skolehokier Niels Perlf"rsen, står i øst - vest, er 9 fag lang, 8 alen dyb, fyrre - under og overtømmer, dels klinede dels murede vægge, med stråtag: til stue, kammer,
køkken, bryggers og lade. Østre ende med loft, vinduer og døre. En jern
bilægger kakkelovn, en kobberkedel i grube på 1.4 tønde. En skorsten og
en bageovn af brændte stene: takseret til 400 rdl. Skolebygningen i øst
- vest med en ende mod litra a (degnens private bolig) er 4 fag lang, 8
alen dyb, fyrre - under og overtømmer, klinede vægge og stråtag, med
loft, vinduer og døre: til skolestue med ildsted og en jern bilægger kakkelovn. En skorsten af brændte stene: takseret til 150 rdl. Et hus i syd
- nord, som tilhører degnen, er 6 fag lang, og 5 alen dyb, fyrre - under
og overtømmer, klinede vægge og stråtag: til fæhus: takseret til 80 rdl.
Giøttrup, 1829 d.l/12. Et hus beboes af skolelærer Chr. Plough, står i
øst - vest, er 7 fag lang, 8 alen dyb, fyrre - under og overtømmer, klinede vægge og stråtag: til stue og køkken, med loft, vinduer og døre. En
skorsten og en bageovn: takseret til 100 rdl. (blev igen vurderet i 1831
- men da sat til 150 rdl.)
Foulum, 1831 d.l4/5. En skolebygning som er distriktet tilhørende.
Stuehuset ligger i øst - vest, er 5 fag lang, 8 % alen dyb, fyrre - under
og overtømmer, klinede vægge og stråtag: til stue, kammer, køkken og
bryggers, med loft, vinduer og døre, og en skorsten og bageovn. Takseret til 80 rdl.. Det østre hus er 4 fag lang, 6 alen dyb, fyrre - under
og overtømmer, klinede vægge og stråtag: til lade og fæhus: takseret til
20 rdl.
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i sit brev, var mange vel af den opfattelse at ordningen nærmest var
kuldkastet. Biskop og amtmand har antagelig fortrudt, at de i starten var lidt for hurtige til at give Niels Poulsen i Gunderupgård en
særordning, ved at fritage ham for at svare til den fælles skolekasse.
Adskillige havde end ikke gjort forsøg på at opfylde kravene i forordningen.
Hans Christoffer Lonelemann på Nøragergård er nok et af de grelleste eksempler. Han foregav, at vanskeligheden bestod i, at der i hans
område kunne laves flere alternative løsninger, og fik det til at virke
helt uoverkommeligt i Tisted, Binderup og Durup sogne. Desuden
forsøgte han at få ejeren på Volstrup i Rørbæk sogn, til at betale
for hans fæstere. Men sagen var vel, at han som flere andre, bare
forsøgte at holde øvrigheden hen med snak, og spare de efter hans
mening helt unødvendige omkostninger.
I mange sogne var godsejeren præsten og degnens "arbejdgiver",
og det var vel årsagen til at der ikke var nogen der direkte klagede
over de manglende forbedringer. De fleste havde kendskab til, hvorledes præsten i Binderup - Tisted sogne: Peder Jensen i januar 1706
var blevet slået og mishandlet, af Adam Ernst von Pentz på Nøragergaard, så han var mere død end levende. Jørgen Lykke på Lerkenfeld
(Bonderup) afsatte præsten Anders Grønning i Farsø for at give plads
til sine børns huslærer. Og desuden lod han præsten i Ullitz Hr. Mads
halshugge, da han bebrejdede Jørgen Lykke, at han 1569 havde nedbrudt Svingelbjerg kirke. Såvel sten som buer over kirkevinduer mm.,
blev anvendt til at bygge den vestre fløj på Lerkenfeld. Den kaldes
stadig "Kirken". Hverken Jørgen Lykke, alkymisten Valdemar Daa eller
de senere ejere af Lerkenfeld skal ankes for at have spildt deres penge
på vel uddannede bygningshåndværkere.
Ingen af de øvrige gods- og kirkeejere lagde skjul på, at Niels Poulsens gode vilje til at sørge for velordnede skoleforhold for børnene
i Strandby var et stort irritationsmoment. Selv de større fæstebønder
med et folkehold der delvis bestod af børn, følte sig antagelig generet
af den nye skolelov. Men set med nutidens øjne var det både prisværdigt og fremsynet, at Niels Poulsen allerede 12 år før loven blev vedtaget, havde bygget skole og degnebolig, og sørget for, at der hverken
manglede bøger eller andet inventar i Strandby skole.

Hans Gedsted
Lokalhistohker
Ingeniør, nu pensioneret
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Kilder:

fra Viborg Landsarkiv
Matr. 1724 for Gislum - Rinds herreder, B48C - 99
Herredskort af T. Gravlund
Bispearkivet, kasse m. breve: B4D - 43
Trap Danmark, Aalborg Amt.
Farstrup og Axelsens dagbøger
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Grand på Frederikstorv
Af Knud Knudsen
På stabssergeant Krags Aalborg-kort fra 1885 er pladsen syd for Danmarksgade ved den vestlige ende af Kayerødsgade blot anført som
"offentlig plads". På et byrådsmøde i september 1894 fik pladsen sit
første rigtige navn, Cirkuspladsen, og det blev på samme byrådsmøde
besluttet at planere og rydde torvet, så det kunne anvendes som
torve- og markedsplads, og som navnet siger som cirkusplads. Torvet
skulle være brolagt ved udgangen af 1897. To år senere, i maj 1896,
blev navnet ændret til Frederikstorv - opkaldt efter kronprins Frederik, den senere Frederik den 8.
Året efter opførtes den store variete- og teaterbygning på pladsens
nordlige side, på adressen Danmarksgade 43. Den åbnede tirsdag
den 1.februar 1898 under navnet Aalborg Variete- og Koncertsal.
Siden 1898 har Varieteen haft sin plads på Frederikstorv. Det var
tanken, at Varieteen på Frederikstorv skulle være et sted for den lettere underholdning. Varieteens indehaver var i de første år direktør
F. Schandorph, der havde den i små ti år, indtil han i 1907 solgte til
Johannes Dyhr, der videreførte Varieteen i "Schandorphs ånd", med
koncerter, solistoptræden, revyer o.l.
Siden har både torv og bygning gennemlevet en omskiftelig historie, og der er næppe nogen bygning i Aalborg, der mere direkte
afspejler udviklingsfaser i byens nyere historie. Den opførtes i den
hektiske periode i slutningen af 1800-tallet, hvor Aalborg voksede i
et hidtil uset tempo, og i 1918 blev bygningen så købt af arbejderbevægelsen i Aalborg. Henned indvarsledes den lange epoke i byens
historie, hvor Aalborg med rette kan karakteriseres som "arbejderby",
fra 1925 med et socialdemokratisk flertal på rådhuset. Bygningen forblev den socialdemokratiske arbejderbevægelses bygning i Aalborg i
de følgende mange år.
Under de nye socialdemokratiske ejere fortsatte Varieteen ikke
desto mindre i det spor, som var anlagt af de tidligere revydirektører.
Den store sal blev stadig benyttet til den lettere underholdning, bl.a.
de kendte sommerrevyer, men ind i mellem også til arbejderbevægelsens egne større arrangementer, for eksempel fejringen af Aalborgs
første socialdemokratiske borgmester, Marinus Jørgensen. Det er dog
nok Socialdemokratiets anden borgmester i Aalborg, maskinarbejder

101

Marius Andersen, der især forbindes med Danmarksgade 43. Han var
bygningens "administrator" og boede fra 1927 til 1957 i en af lejlighederne på l.sal. Fra 1945 til 1954 var det således byens borgmester,
der boede på adressen.
I september 1927 skiftede etablissementet navn for første gang og
blev til Folketeatret. Efter seks år som Folketeatret fulgte syv år som
Eldorado eller "Eldorado-Varieteen". Variete-navnet klæbede til stedet.
Eldorado forbindes især med revydirektør Aage Ramløses navn. Han
restaurerede lokalerne og åbnede i begyndelsen af september 1933
under stor offentlig bevågenhed. Der fulgte nogle muntre år med
revyer, syngespil og lignende på programmet. Nok var det krisetider,
men en aften på Eldorado skulle være "en aften i fest". Sådan reklamerede man i annoncerne for det nye sted. "Sommer i Tyrol" var den
helt store succes i 1934.
Der skete igen store ændringer i efteråret 1940, da stedet slog
dørene op under navnet Restaurant Grand, med et nyt image som
spisested med jazzmusik. Det var således i 1940, stedet fik det navn,
det har endnu i dag. Det var ikke jazz alt sammen. Der blev stadig
opført revyer, og det var ikke mindst de årlige smederevyer, opført af
medlemmer af smedenes sangkor "Vølund", der forbindes med Grand
på Frederikstorv i de år. Men der blev også spillet jazz i krigsårene.
Flere af de store jazznavne, som forbindes med dansk "guldalderjazz",

Frederikstorv før bilernes tid.
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kom til Aalborg og spillede på Grand. Efter krigen havde Grand sværere ved at markere sig i byens forlystelsesliv, der havde fået et nyt
centrum på Vesterbro. Grand blev i højere grad et sted for arbejderbevægelsens egne arrangementer, bankospil, bryde- eller boksestævner
og den årlige smederevy i påsken.
Ejerforholdet havde ikke ændret sig siden 1918. I juridisk forstand
var det Socialdemokratisk Forbund og 34 fagforeninger, der ejede
bygningerne ved Frederikstorv. Man var tæt på at sælge i 1955, det
blev ikke til noget, men ejerforholdet ændredes dog i første halvdel af
tresserne, således at det nu formelt blev Arbejderpartiet i Aalborg, der
ejede bygningerne i Danmarksgade og Klokkestøbergade.
En ny epoke startede alligevel i 1964, da Arbejderpartiet udlejede
ejendommen til A/S Karoline Pop. Bankospil blev afløst af pigtrådsmusik. Grand på Frederikstorv gik nu ind i en periode som "pigtrådstempel" for de unge i Aalborg. Nok blev det kun fem år, men fem
uforglemmelige år for unge aalborgensere, som søndag eftermiddag
gik til pigtrådsballer i "Mælkepoppen" i disse år.
Efter de fem år med "popballerne" har stedet ikke haft den samme
"tidens profil" som tidligere. Den var i 1970'erne og 80'erne nok snarere det sted, hvor de unge på fyrre kunne more sig. Man har indtryk
af, at da 25 års jubilæet for "Mælkepoppen" blev afholdt i 1989, var
det de samme mennesker der mødte op som sidst i tresserne, blot
lidt ældre.
De senere år har været omskiftelige tider for Grand. Arbejderpartiet solgte endelig ejendommen i begyndelsen af 1970'erne, og siden
er den blevet købt og solgt flere gange. Lige som byen har Grand
på Frederikstorv haft svært ved at finde sin egen, nye identitet. For
Aalborg var epoken som arbejderby så småt ved at rinde ud. Byens
største industriarbejdsplads, Værftet, lukkede i midten af firserne,
og Grand havde også svært ved at finde sin nye profil - efter revyerne, "guldalderjazzen" og "mælkepoppen". Fra slutningen af firserne
var det Bjarne Andersen, der havde Grand. I 1996 blev Grand købt
af Louis Kiib, der havde store planer for stedet og efter endnu en
ombygning åbnede i september 1996 som Grand Dance Hall. De store
forventninger blev ikke indfriet, og Kiib skilte sig af med stedet efter
kort tid. I 2000 blev Grand overtaget af et investeringsfirma, og mange
frygtede nu, at Grands tid som forlystelsessted endegyldigt ville være
forbi. Men Aalborg kommune indgik i 2001 en femårig lejeaftale, og
det blev Skråen og Skråens leder Jørgen Nissen, der blev overdraget
administration og ledelse af Grand, der således kunne fortsætte som
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Danmm·ksgade 43 - i Folketeatrets tid- med træer på Frederikstom
Foto: Aalborg Stadsarkiv
spillested. Denne lejeaftale udløber nu i 2006, og Aalborg kommune
har meldt ud, at man ikke ønsker at forlænge.
Målet med denne lille artikel har ikke været at skrive Grands historie. Den fortjener at blive skrevet, mens der endnu er folk, der kan
huske og fortælle om stedet. Men mindre må gøre det her, hvor tanken blot har været at formidle nogle hovedlinjer i en udvikling, som
også afspejler sig i et stort billedmateriale fra Grand. 1 Grands historie
er ikke kun en historie om mursten og mørtel, dens historie giver
også et sideblik ind i andre sider af byens udvikling, dens forlystelsesliv og dens arbejderbevægelse, for blot at nævne de to mest oplagte
emner, som også vil blive berørt i den følgende oversigt.
Aalborg Variete- og Koncertsal

Efter at den fine ende af Danmarksgade, dvs. den vestlige side var
blevet bebygget fra sidst i 1870'erne, fortsatte byggeriet mod øst, og
i midten af firserne var der bygget helt ud til den store offentlige
plads mellem Niels Ebbesens gade og Kayerødsgade. I årene mellem
1880 og 1900 fordoblede Aalborg sit indbyggertal, og byggeriet i og
omkring Danmarksgade var et led i disse års kraftige vækst. Den
vestlige ende var den fornemme del, hvor byen præsenterede sig for
tilrejsende, der stod af toget og fra banegården ved enden af Jernbanegade startede turen op igennem byen. Den østlige ende af gaden
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Gruppebillede afdirektør og skuespillere på
trappen ved Variteen
(1902).
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Stadsarkiv

blev i højere grad socialt blandet, og i dette knapt så fine kvarter mod
øst syntes der at have været en tendens til, at en del af byens officerskorps samlede sig. Stabssergeant Krag var en af disse underofficerer,
der boede her og tjente en ekstra skilling ved at tegne kort.
Det var vandinspektør Carl Valdemar Seidelin, der ejede grunden
ved Frederikstorv, hvor Varieteen blev opført. To lokale murermestre, L. Sørensen og A. Lauritsen, købte i 1897 grunden og opførte
bygningen. Johan Ferdinand Schandorph blev den første direktør for
Varieteen, og det var Schandorph, der i februar 1898 slog dørene op
for det nye forlystelsesetablissement. Ved åbningsarrangementet den
l.februar for de særligt indbudte gæster, deriblandt nogle af byens
håndværksmestre, blev der budt velkommen af direktøren selv. Tømmerhaneller Otto Bagger mindeeles i sin tale sine egne glade dage
i "Kisten" i København, som var forbilledet for Varieteen på Frederikstorv. Nu havde Aalborg altså fået et lignende forlystelsessted.
Vandinspektør Seidelin holdt tale for de to mænd, der havde opført
bygningen, d'herrer Lauritsen og Sørensen.
Folk strømmede til åbningsforestillingen den første aften. 500 men-
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Skuespillere fra Varieteen på Frederikstorv (1904).
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nesker kom ind, og lige så mange gik forgæves, skrev Amtstidende
i sin omtale af premieren. Omtalen var ikke ubetinget positiv. Serveringen var "ikke absolut tilfredsstillende"; der var for få opvartere.
Om "selve præstationerne" på scenen kunne avisen ikke svinge sig
op til mere end at sige, at de var "jævnt gode", men åbenbart ikke
det store. Det mest bemærkelsesværdige var ifølge avisen publikummet. Avisen havde forventet et andet publikum i den nye Variete.
"Således var de fleste af de reserverede pladser optaget af landboere".
Men disse landboere havde åbenbart haft en forrygende aften. "En
så ellevild begejstring opdriver man sjældent i de nuværende tider.
Folk lo og klappede og råbte hurra", der blev kastet appelsiner op til
akrobatfamiliens børn og "et par gamle hatte og en buket til en af
sangerinderne. Og de mere bekendte af sangene sang folk omkvædet
til". 2 Publikum havde haft en god aften. I 1899 købte Schandorph
Varieteen af de to murermestre.
I den store sal med plads til 500 mennesker var der koncert og
forestilling hver aften fra kl. 8 til 11. Schandorph reklamerede med
"Orkester a la francais" og "optræden af samtlige lste Klasses Artister".
Billetpriser til l.parket var l. kr., mens 2.parket og balkonen kunne
nøjes med 50 øre - og der var selvfølgelig "l. Kl.s. Servering". Ved
siden af den store sal var "et stort, smukt monteret kafelokale", der
var åbent hver aften til kl.12. En kop chokolade kostede 30 øre, the
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og kaffe var billigere, 20 øre pr. kop; og ellers serveredes der punsch
og likører, forskellige spirituosa, toddier, whisky, sodavand, portvin,
sherry- og madeiravine, champagne og øl; der kunne bestilles smørrebrød og kage (til 5 øre) og en god cigar fra Havanna til 50 øre. En
flaske champagne kostede 11 kroner.
Det var Schandorph, der introducerede "den feterede sangerinde
Dagmar Hansen" på køretur i åben landauer, skriver Karl Johan Hansen i sin kronik fra 1977 om sit barndomskvarter ved Frederikstorv. I
programmerne fra 1902 reklameredes med kunstnere som "Søstrene
Bengtson, svenske Sang-Duettistinder ... De bedste svenske sangerinder, der nogensinde har optrådt i Aalborg!"; "Mr. Pangorilla, eneste
eksisterende Abemenneske"; "Miss Lollo, excentrisk Danserinde"; "Hr.
Robert Nordstrøm, kgl. Svensk Hof-Illusionist og Magiker. Første gang
i Aalborg"; "Miss Victoria, linedanserinde og gymnastik i elektriske
lyre"; "Little Will, kraftekvilibrist"; "Den falske Edith, dansk chansonette"; "Victor and Vane, amerikanske, ekscentriske præstationer"
- og dette er blot et lille udvalg blandt mange af dem, der optrådte i
Varieteen i 1902, men et udvalg som viser spændvidden i artister, genrer og nationaliteter; det kunne dog se ud, som om Schandorph havde
en forkærlighed for noget "excentrisk". Der var dog også plads til en
"Italiensk Opera-Kvartet", og det er også værd at bemærke, at allerede

Publikum i Varieteen på Frederikstorv (1910).
Foto: Aalborg Stadsarkiv
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Gruppebillede af udklædte børn på Grand marts 1913.
Foto: Aalborg Stadsarkiv
i 1902 optrådte Max Freytag, "dansk humorist", på Varieteen. Freytag

skulle senere blive stærkt knyttet til Varieteen. I 1904 var visesanger
Peter Jensen et stort navn. Ved siden af arrangementerne med disse
"artister" kunne Varieteen præsentere et meget flot koncert-program
med Wilhelm Larsen som den mere eller mindre faste dirigent.
I 1907 købte direktør Birger Johannes Dyhr Varieteen, og han fortsatte i Schandorphs spor med forestillinger hver aften kl. 8 og med
musik og andre former for kunstnerisk optræden. Koncert-programmet var stort set af samme slags som i Schandorphs tid, og priserne
var også uhyre stabile. Ved krigens udbrud i 1914 var prisen på en
kop chokolade steget til 35 øre, kaffe og the til 25 øre, og champagnen var nu oppe på 12-14 kroner pr. flaske. Varieteen forblev spillested for byens revyer og folkekomedier, altså underholdning i den
populære ende af skalaen. En gruppe med blandt andre navne som
Max Freytag, Aage Nuppenau, Emmy Hatwang og Romana Hansen
var med i flere opsætninger under krigen. Da Christian Bigum o. 1915
skrev sin bog om Aalborg, blev det under omtalen af forlystelseslivet
til en kort bemærkning om, at Varieteen på Frederikstorv også havde
"sit store publikum" - underforstået at Bigum næppe hørte til dette.
Da Johannes Dyhr solgte Varieteen i 1918, flyttede han til Beiers Hotel
på Bispensgade og fortsatte med at sætte revyer op.
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Arbejdernes Forsamlingsbygning

I 1918 blev bygningen købt af Fællesorganisationen i Aalborg.
Arbejdernes Fællesorganisation var blevet oprettet i 1887, som en
af de første i landet, men ved indgangen til 1.verdenskrig havde
organisationen endnu ikke skaffet sig egne lokaler. Noget kunne
ellers tyde på, at Fællesorganisationen egentlig startede i 1887 som
"Lokalekomiteen", altså en sammenslutning af især fagforeninger, der
skulle skaffe lokaler til foreningerne. I første omgang havde man lejet
lokaler i Tiendeladen 6-8. I 1890 lejede man sig ind i Dramatikken i
Algade, som ejedes af Arbejderforeningen af 1865. Fællesorganisationen kaldte sig på det tidspunkt "De kontraherende Foreninger", men
skiftede nu navn til "Arbejderpartiet". Da Arbejderforeningen af 1865
i 1918 solgte Dramatikken til anden side, havde Fællesorganisationen
i nogen tid været på udkig efter egne lokaler, og lokalebehovet blev
nu akut. Kort tid efter købte man Varieteen på Frederikstorv for
280.000 kr. 3 "Arbejderpartiet" blev imidlertid ikke den formelle ejer. 4
Modellen blev, at fagforeningerne tegnede sig for et vist antal aktier
i bygningen, og det blev formelt de 35 foreninger i A/S Arbejdernes
Forsamlingsbygning, der købte Danmarksgade 43 og den tilstødende
grund på Klokkestøbergade 17.
Købet af egen forsamlingsbygning skulle vise sig at få ret dramatiske konsekvenser og føre til langvarig splittelse i den aalborgensiske
fagbevægelse. Arbejdsmandsorganisationerne under Arbejdsmændenes Fællesledelse ville nemlig ikke være med, og de meldte sig ved
samme lejlighed ud af fællesorganisationen. De mente ikke, at de var
blevet inddraget i beslutningen om købet og var efter sigende træt
af at blive domineret af de hovmodige faglærte håndværkere. Kort
tid efter købte arbejdsmændene egne lokaler i Søndergade 20 - hvor
Aalborg Kunstpavillon i dag har til huse.
Senere kompliceredes forholdene yderligere ved, at kommunisterne
fik stor udbredelse blandt arbejdsmændene, og i flere omgange lykkedes det for kommunisterne at få valgt kommunistiske formænd for
et par af arbejdsmands-afdelingerne. Oven i kløften mellem faglærte
og ufaglærte kom altså fra omkring 1930 tillige den politiske konflikt
mellem socialdemokrater og kommunister. Den havde sit fysiske
udtryk i de to huse, der lå kun et stenkast fra hinanden, det ene i
Klokkestøbergade ("Klokkestøbergadepartiet") og det andet i Søndergade (" Søndergadepartiet").
Selv om kommunisterne således havde deres egen "borg" i Søndergade 20, og socialdemokraterne havde bygningskomplekset på
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Revy på Folketeatret.
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hjørnet af Danmarksgade og Klokkestøbergade, så var det dog ingen
hindring for, at kommunisterne i april 1925 under den store arbejdskonflikt kunne leje den store sal i Varieteen til at afholde møde med
Arbejderbladets redaktør Karl V. Jensen og partiformand Ernst Christiansen som hovedtalere om "den faglige og politiske situation samt
arbejdsgivernes fortrolige dokumenter".
Umiddelbart havde Arbejderpartiets mange fagforeninger mest
brug for mødelokalerne i Klokkestøbergade, og man havde næppe de
store forestillinger om driften af Varieteen. Der blev ansat en restauratør, P. Andersen, til at drive stedet. Formanden for smedene i Aalborg,
Marius Andersen (1881-1957) blev i 1921 valgt til en nyoprettet stilling
som administrator af bygningerne, og han flyttede senere ind i den
lejlighed i Danmarksgade 43, som fulgte med stillingen. Her boede
han i 30 år, fra 1927 til sin død i 1957, og hans hustru, Margrethe
Andersen, beholdt lejligheden herefter.
Der var en utrolig stabilitet over beboerne i Danmarksgade 43.
Der havde været en tobakshandel i kælderen, da arbejderbevægelsen
købte ejendommen i 1918, og der blev ved med at være tobakshandel
i kælderen i alle mellemkrigsårene. På 1.sal - over de to sale i Varieteen - boede bestyreren (eller direktøren) og fra 1927 Marius Andersen og på 2.sal en musiker (Fritz Larsen) og et bud (J. Mortensen).
Musikeren flyttede sidst i 20'erne, og en repræsentant flyttede ind og
blev boende der i mange år. Mest bemærkelsesværdigt er det nok, at
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en rullegardinfabrikant flyttede ind i stueetagen i 1939. Det blev dog
et kort mellemspil. Det virkede mere oplagt, at Tobaksarbejdernes
Fagforening i 1940 fik kontor i bygningen.
I 1941 købte Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening i øvrigt
bygningen ved siden af - på adressen Niels Ebbesensgade 19 - og
indrettede mødelokaler her; et par år efter åbnede "Smede-Kroen".
Man må sige, at fagforeningerne i de år prægede kvarteret omkring
Frederikstorv.
Varieteen på Frederikstorv

I de første år, mens arbejderbevægelsen ejede Varieteen, fortsatte
skiftende forpagtere og restauratører i det spor, som var lagt af de tidligere revykonger med den lette underholdning, og især de berømte
sommerrevyer - eller "aalborgrevyer" - forbindes med Varieteen. I
1925 hed den "På Valsen", et "rejseeventyr i 13 afdelinger", forfattet af
Johs. Westermann, som selv medvirkede. Det var en fire timers forestilling, og alt var udsolgt til premiereforestillingen i oktober. Revyerne blev båret af en række populære skuespillere som Max Freytag,
Mille Ejberg og omtalte Johs. Westermann. 5 1920'erne og 30'erne var
revyernes storhedstid, og selv om Varieteen på Frederikstorv nok
havde svært ved at holde trit med Dyhrs revyer på Apollo Teatret,
så var man godt med, og Max Freytag var et uhyre populært navn i
Aalborg.

Revy på Folketeatret.
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Folketeatret 1927 - 1933

I 1927 kom nye direktører til, Arnold Petersen og Aage Ramløse.
Varieteen skiftede navn og åbnede i oktober 1927 som Folketeatret
- med en premiereforestilling, der hed "Reservebaronen", en "farceoperette" i 3 akter. De to direktører forlod tilsyneladende snart stedet.
Max Freytag blev ansat som bestyrer og flyttede ind i en af lejlighederne på l.sal. Han afløstes i 1931 af restauratør V. Fonseca, der
var en kendt restauratør lokalt, han kom fra "Skydepavillonen". Det
var Fonseca, der drev stedet fra 1931 til 1933, hvor han også boede i
Danmarksgade 43.
Stadigvæk var der de socialdemokratiske arrangementer som da
der i maj 1933 blev holdt stor fest for gamle N.C. Christensen, en af
pionererne fra arbejderbevægelsens sran i Aalborg, der i 1933 afslmtede som folketingsmand, valgt i Aalborg østre kreds.
Eldorado-Varieteen 1933 - 1940

I september 1933 genåbnede stedet, efter en større renovering, nu
som Eldorado-Varieteen. "Overalt stråler det med stærke, festlige
farver, der slet ikke kan undgå at stemme sindet let trods krise, forestående efterår og anden ondskab. Og direktøren for den muntre side
af etablissementet, Hr. Ramløse, lover en revy og artistnumre lige
så strålende som lakken. Kan man så forlange mere?". Sådan skrev
Nordjyllands Social-Demokrat den 5.september 1933 og dagen efter,
om fredagen, var der premiere på den nye "Eldorado-Revy" med
Holger Hansen, Pylle Glatved og Robert Carlsson i hovedrollerne,

Eldorado-Varieteen- Prøve på "Den glade Enke" i 1935.
Foto: Aalborg Stadsarkiv
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og derudover var der gæsteoptræden af både en kgl.balletdanser, en
solodanserinde, en akrobatisk danserinde og 7 "Eldorado-Girls". I
anledning af genåbningen var der yderligere to "verdens-artistnumre"
på programmet: Fanny Nornano "med sine 20 pragtfulde kakaduer,
papegøjer og arrasfugle" og "det russiske musikgeni Allex Schumilowsky med partner" - det første et stort udstyrsnummer og det andet
en morsom "Musical Comedy". Det var stilen på Eldorado. EldoradoVarieteen skulle ifølge den nye, den tilbagevendte direktør Hr. Ramløse drives som både variete- og revyteater, "og muligvis kommer vi
også ved lejlighed med en operette eller en farce". 6 Det var konceptet
for Eldorado. "En aften i "Eldorado" er en aften i fest".
I de følgende år var der flere store operette-opsætninger, som
nævnt "Sommer i Tyrol" i 1934, "Forår i Heidelberg" i 1935, "Greven af
Luxemburg" i 1936 og flere. "Sommer i Tyrol" blev anmeldt som intet
mindre end en "Knald-Sukces".
"For velanstændighedens skyld skal vi dog nærmere omtale premierens forløb, der blev strålende fra først til sidst.
Eldorado-Variete er forvandlet til Tyroler-Have. Blomstrende
ranker snor sig op ad søjler og balkon og tjenerne går rundt i
tyrolerdragter med grønne chapeauer og fjer - i hatten.
Får man således allerede ved entreen den rette stemning indpodet, så må det siges, at den i aftenens løb bliver sat adskillige
grader i vejret, og det ender med, at det jubler inden i en på
samme søde måde, som når man hører de gamle Wiener-Operetters hjertebetvingende melodier.
Også "Sommer i Tyrol" bæres oppe af en række indsmigrende
melodier, der stemmer sindet lyst og let. De herligere toner får
hjertet til at slå med betydelig større fart end sædvanligt; det dikker i kåd takt med de dejlige melodier.
Det kan ikke undre, at dir. Ramløse er blevet "væk" i denne
herlige operette og har besluttet at ofre ekstraordinær meget på
dens opsætning. Det skal siges, at "Sommer i Tyrol", som vi i
sin tid så operetten på Aalborg Teater, var for intet at regne ved
siden af det, der bliver budt i Eldorado, men et turne-teater er
selvfølgelig også vanskeligt i stand til at have så stor en personalestab som det faste teater.
Handlingen kan der ikke siges meget om ... ". 7
I krisetider var det godt at få stemt sindet lyst, og det var helt klart
sket for anmelderen. "Manden bag det hele" var instruktør Aage Redal
- "en bred og gemytlig mand", der spredte godt humør omkring sig.
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Scenebillede: "Hvem er føreren", Eldorado på Frederikstorv januar
1938.
Foto: Aalborg Stadsarkiv
Forud for opførelsen af "Forår i Heidelberg" året efter var Eldorado
igen igennem en større "revision", og ved premieren skrev Nordjyllands Social-Demokrat, at man kunne "glæde "Eldorado"s publikum
med, at teatret er blevet pyntet svært op til sommersæsonen. Der er
lavet en ny flot loge hele vejen rundt i salen, ny belysning, og størstedelen af stolene er skiftet ud. Bar'en er en drøm i "Zigøjner-Funkis"
- med foreromede stålmøbler, rødt læder og rødt linoleum". Desværre
måtte avisen skuffe publikum, idet det planlagte "arrangement med
hustelefoner ved bordene" ikke kunne nå at blive færdig til premieren, "da apparaterne er blevet forsinket på grund af valutavanskeligheder". 8
Indimellem de store opsætninger var der revyer og "fester", tilsyneladende også en del for husarerne - "Revyen med de skønne kvinder"
for nu at nævne en enkelt - og skønhedskonkurrencer kom også på
plakaten i sidste halvdel af 1930'erne.
Men der var også arrangementer med og for bevægelsens egne
foreninger, eksempelvis optrådte Arbejderpartiets Sangforening i
Eldorado, der blev afholdt brydestævner og andre arrangementer.
Selv om Eldorado nok ikke stod så stærkt i det aalborgensiske forly114

"Eldorado" - den første nøgendanserinde i
Aalborg optrådte her i
foråret 1938.
Foto: Aalb01-g
Stadsarkiv

stelsesliv i slutningen af
1930'erne, kunne man
dog trække fulde huse i
1938 til revyen "Aalborg
ved nat". Flere hundrede mennesker måtte gå
forgæves til premieren.
Og i påsken 1940 kunne Eldorado annoncere
den store succes - Vølund-Revyen, der blev
spillet fra den 30.marts.
Vølund-revyen var smedesangkoret Vølunds
årlige revy, som der gik
ry af, og som nok især
forbindes med Grand, der efterfulgte Eldorado i efteråret 1940.
Grand 1940

Den 2.oktober 1940 genåbnede stedet som Grand - eller måske rettere Restaurant Grand. "I lyse og venlige omgivelser vil De finde et
nyt Mødested for en hyggelig og fornøjelig Underholdning". Der var
gjort meget ud af det, og publikum syntes om det nye Grand. Der var
stuvende fuldt de første dage efter åbningen. Lokalet blev beskrevet i
et større tillæg til Nordjyllands Social-Demokrat:
"Det er slet ikke småting, der er ofret på at gøre det hele så
festligt og hyggeligt som muligt, selv om der ikke er foretaget en
egentlig ombygning. Lokalerne ud mod gaden, hvor der tidligere
var bar, er lavet om til en hyggelig spiserestaurant, og der bliver
lavet selvstændigt indgang dertil fra gaden. Selve restaurationslokalet er malet i lyse, festlige farver, der uvilkårligt sætter eni
godt humør, så snart man træder ind. Det er malermestrene Brdr.
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Restaurant Grand ved åbningen i 1940.

Foto: Aalborg Stadsarkiv

Christensen v/ Arne Christensen, der har udført dette arbejde,
der især udmærker sig ved de udmærkede farvesammensætninger, der er lagt for dagen. Tømrernes Andelsselskab har udført
tømrerarbejdet, orkestergraven op mod scenen er fjernet, og
der er i stedet bygget en lille forhøjning, hvor Heine Eibergs 5
mands orkester er placeret og lader deres rytmer strømme ud
over hovederne på det danseglade publikum, der hver aften
fylder dansegulvet, som i parentes bemærket er lavet betydeligt
større, end det var tidligere. Gulvene er belagt med en smuk
linoleum, som er leveret af firmaet Worning, og det føjer sig
smukt ind i helheden. Belysningen i det nye etablissement er
udført af "Alliance", og den er særdeles god. På væggene er
ophængt små fikse lampetter, der giver en varm og hyggelig
belysning. Servicet er leveret af isenkræmmer Kai Hoffruann og
blandt leverandørerne af de våde varer er bryggeriet "Stjernen"
og firmaet A. Bach, Nørresundby, medens slagtermester Egon
Mortensen leverer den mere faste føde". 9
Det var noget andet end Eldorados "sigøjner-funkis" - og så fik firmaerne også deres navn i avisen. Det var den forhenværende køkken-
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Underholdningsaften for Værftets arbejdere på Grand 1951.
Foto: Aalborg Stadsm·kiv

chef på Ritz Safari, Tage Olsen, der var manden bag det nye koncept
for Grand.
Musikken blev leveret af Heine Eibergs Orkester, "en helt ny klang i
Aalborgs forlystelsesliv", kunne man læse i avisen, "en ny rytme, som
vil skabe nye begreber om dansemusik". 10 Eibergs orkester spillede
meget på Grand, og nogle af de kendte danske orkesterledere, som
forbindes med "dansk guldalderjazz" spillede på Grand, f.eks. Otto
Lington og Kai Ewans.
Smede-revyen "Vølund" blev en ny tradition på Grands program.
Vølund havde lavet revy siden 1920'erne, og fra 1940 blev smedenes
påskerevy på Grand en årligt tilbagevendende begivenhed. "Hatten
a" - hed revyen i 1941, den var i 33 afdelinger. I 1959 kunne Vølundrevyen fejre sit 35 års jubilæum. Der var fire forestillinger, og billetterne kostede 4 kr.
Det var direktør Th. Abildskou, der havde Grand i de første år efter
krigen. Men fra 1950 blev Brix Hansen køkkenchef på Grand, og han
havde stedet frem til 1960. Herefter overtog fru Brix Hansen stillingen
som restauratør. Marius Andersen var død et par år forinden (i 1957),
så i tresserne var det to enkefruer, der boede i lejlighederne på l.sal,
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Hele personalet ved smederevyen 1957
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Foto: Aalborg Stadsarkiv

fru Brix Hansen og fru Margrethe Andersen. De to boede i Danmarksgade 43 frem til begyndelsen af 1970'erne, da meget ændrede
sig. Tobaksarbejdernes Fagforening havde stadig kontor i stueetagen i
halvtredserne og tresserne.
Som forlystelsessted havde Grand sværere ved at klare sig efter
krigen. Revyernes centrum rykkede op på Vesterbro, hvor Ambassadør blev det nye revycentrum i Aalborg. Grand lå ikke helt rigtigt i
forhold til forlystelseslivet i byen, lidt for øst for bycentrum og heller
ikke centralt i forhold til det nye Øgadekvarter, som var vokset frem
i mellemkrigsårene. Grand mistede det udfordrende og fornyende på
underholdningssiden og syntes i højere grad at være blevet bevægelsens eget kulturhus med bankospil og lignende arrangementer
(eksempelvis præmiewhist) på programmet. Det var foreninger som
for eksempel Invalide- og Pensionistforeningen (af 1934), der afholdt
bankospil en gang om ugen, eller ''Ædruelighedens Fremme", der
arrangerede "underholdningsspil"; indimellem lagde Grand lokaler
til bokse- og brydestævner; og ellers var der musik og dans sidst på
ugen.
Arbejderpartiets bygning

Historien om ejerforholdet til bygningen i Danmarksgade 43 er ikke
helt gennemskuelig. I Vejviserne fra 1932 og frem stod der, at Arbejderpartiet ejede bygningen. Men det var ikke rigtigt. Noget andet
er så, at man i Arbejderpartiet diskuterede de to bygninger på hjørnegrunden ved Danmarksgade og Klokkestøbergade, som om man
ejede dem. Situationen kompliceredes tillige af, at arbejdsmandsforeningerne under Arbejdsmændenes Fællesledelse i 1939 kom tilbage

Fest for de gamle.
Møde for arbejdsløse 1942.
Foto: Aalborg Stadsarkiv
Foto: Aalborg Stadsarkiv
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Bankospil.
Boksekamp på Grand.
.Foto: Aalborg Stadsarkiv
Foto: Aalborg Stadsarkiv

til Fællesorganisationen - som altså hed Arbejderpartiet. Umiddelbart
ville fagforeningsfolk vel mene, at det var godt, at der var kommet
samling på tropperne efter 20 års splittelse. Det gjorde imidlertid ikke
spørgsmålet om ejerforholdet til bygningerne lettere, og det betød
også, at kommunister og socialdemokrater blev samlet i en og samme
organisation. Det var ikke ubetinget et gode, i hvert fald ikke uproblematisk, for der var emner, som socialdemokratiske fagforeningsfolk
gerne ville diskutere for sig selv. Formentlig er det i forbindelse med
vedtægtsændringerne omkring samlingen i 1939, at den nye deling
mellem Fællesorganisationen og Arbejderpartiet blev skabt.
Alt efter temperament kunne man sige, at efter arbejdsmændenes
tilbagevenden til Arbejderpartiet i 1939 blev Arbejderpartiet udskilt
som en særlig organisation ved siden af Fællesorganisationen eller
at der blev oprettet en ny Fællesorganisation for alle fagforeninger i
byen, mens det gamle Arbejderparti fortsatte, og her kunne arbejdsmændene ikke optages. Der synes ikke at være tvivl om, at Arbejderpartiets fællesbestyrelse efter vedtægtsændringen fortsatte som en
rent socialdemokratisk forsamling. Alle aalborgensiske fagforeninger,
"der ikke er tilsluttet Arbejdsmændenes Fællesledelse i Aalborg",
kunne optages som medlemmer af Arbejderpartiet i Aalborg. Det var
bl.a. her man diskuterede opstilling af kandidater ved byrådsvalgene,
og selv om bygningskomplekset ved Frederikstorv stadig var ejet af
de 35 foreninger, blev ejendommen diskuteret i Arbejderpartiets regi,
som om det var ejeren.
Lokaleforholdene kom igen på dagsordenen i 1945, og det blev
endog diskuteret, om man skulle anskaffe sig en ny bygning. Forenin120

gerne manglede plads. Af forhandlingsprotokollen for Arbejderpartiets fællesbestyrelse i Aalborg 1942 - 1963 kan man se, at bygningen
og lokaleforholdene var oppe til diskussion på flere møder. I august
1946 traf man en beslutning om at leje sig ind i smedenes tilgrænsende bygning i Niels Ebbesensgade. Arbejdsmandsorganisationerne
løste deres egne lokaleproblemer, da de i 1950-51 byggede deres nye
store hus i Kjellerupsgade.
I 1955 var Fællesorganisationen lige ved at sælge bygningerne
ved Frederikstorv, men handelen blev ikke til noget, selv om man
fik tilbudt en pris over vurderingen. På Fællesorganisationens møde
den 4.februar 1955 blev det meddelt, at man havde forlangt 375.000
kr. Ejendommen var vurderet til 320.000, og der lå et købstilbud på
350.000 kr. Det var, som om man havde svært ved at skille sig af med
bygningen. I hvert fald mente forretningsudvalget ikke "at kunne tiltræde det fremsatte tilbud". Marius Andersen mente ikke, at tilbuddet
var acceptabelt.
I 1961 kom diskussionerne om køb og salg af ejendommen op
igen, og denne gang blev der handlet. Man solgte til sig selv. Diskussionen i begyndelsen af tresserne gik med andre ord på at ændre
ejerforholdet, således at Arbejderpartiet blev den egentlige ejer.
Begrundelsen var, at konstruktionen med aktieselskabet Arbejdernes
Forsamlingsbygning var blevet for besværlig og uhensigtsmæssig.
Ikke desto mindre skulle et eventuelt salg og køb af ejendommene
behandles af de kompetente organer i de 35 organisationer, fortrinsvis
fagforeninger, der stod indtegnet som ejere af ejendommen i Danmarksgade, og det viste sig, at de ikke alle var indstillet på at sælge.
Arbejderpartiets vedtægter skulle også først revideres, før det kunne
blive ejendomsbesidder. Det blev imidlertid bragt i orden, og herefter
kunne der handles. Arbejderpartiet købte de to ejendomme i Klokkestøbergade 17 og Danmarksgade 43 pr. l.september 1963 til en samlet
købssum på 523.466 kr. Der synes dog stadig at være problemer med
økonomien. Ejendommen måtte afhændes, blev det sagt på et møde
i begyndelsen af oktober 1963, "kreditorerne løber os på dørene", og
man havde svært ved at skaffe pengene. 11
Mælke-Pop på Grand
Indtil videre blev restauranten drevet videre af den tidligere restauratør, fru Brix Hansen. Men der var opbrud på vej. Fra l.juli 1964
udlejede Arbejderpartiet Grand til A/ S Karoline Pop. Karoline Pop
var en organisation under de danske mejerier - eller mere præ121

cist: Landbrugets Afsætningsudvalg, der i begyndelsen af 1960'erne
åbnede såkaldte "Mælkepopper" i København, Kolding og Esbjerg og
i 1964 også i Aalborg. I Aalborg blev den første mælkepop indrettet
i bowling-hallen i Karolinelund, hvor det åbenbart ikke fungerede
helt tilfredsstillende, i stedet rettedes blikket mod Grand. I lejekontrakten blev det indskærpet, at der ikke måtte udskænkes alkohol i
lokalerne.
"Det lejede skal benyttes til restaurationsvirksomhed (mælkepop) uden ret til udskænkning af stærke drikke, og lejeren må
ikke uden udlejerens skriftlige samtykke benytte det lejede til
andet øjemed helt eller delvist.
Lejeren må dog som den tidligere lejer selv benytte salene til
ungdomsarrangementer med musik, optræden o.l., og derhos
udleje salene til lignende arrangementer, andespil, generalforsamlinger o.l., hvorved bemærkes, at Arbejderpartiets medlemmer (fagforeninger) i lighed med andre foreninger skal
kunne leje lokalerne til deres generalforsamlinger o.l. - alt uden
udskænkning af stærke drikke".
I efteråret 1964 blev dørene slået op for milkshakes og pigtrådsmusik
i lokalerne på Grand på Frederikstorv. Det normale var arrangementer
på søndag eftermiddage kl.15 - og så måske en gang midt i ugen,
når f.eks. Hit-Club lejede sig ind med et særligt arrangement. Torben Lindy Christensen har i en kronik i Aalborg Stiftstidende i 1989
skrevet om pigtrådsmusikken i Mælkepoppen på Frederikstorv. Der
var næsten altid trængsel for at komme ind, skriver han. "Det kunne
ske, hvis det var et lokalt nordjysk orkester, at man kunne gå lige
ind". 12 Det var både lokale orkestre og de store danske navne, der
lagde vejen omkring Mælkepoppen på Frederikstorv. Peter Belli og
Rivalerne var et populært navn i Aalborg og spillede flere gange på
Grand (og andre steder i byen). Men ellers var det navne som The
Gipsies, Tony and The Diamonds, The Jokers (svenske), The Parrots,
The Zodiacs, The Beatnicks (vendsysselmestre 1966), The Meteors
- og lokale orkestre som The Arrows, The Strangers og The Hunters
sammen med The Pretenders fra Brønderslev var hyppige gæster. 13
I 6o'erne var det dog begrænset, hvad der blev skrevet i avisen om
koncerterne, idet journalisten på Aalborg Stiftstidende åbenbart ikke
syntes om at skulle til pigtrådsbal på søndag eftermiddage. Det fortæller han til Anja Toft, der for nylig (i 2004) har lavet en større undersøgelse af, hvordan beatmusikken kom til Aalborg, og Mælkepoppen
indgår selvfølgelig heri.
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Mælkepoppen på Frederikstorv eksisterede i fem år, den lukkede
i 1969. Aalborgensere, der var unge i de år, husker alle Mælkepoppen med vemod og længsel, og nostalgien nærmest strømmede ud
i tastaturet på journalist Ove Nørhaves skrivemaskine, da han i 1989
skrev om Mælkepoppen i anledning af en 25 års mindekoncert for
"Aalborgs populære spillested i 6o'erne":
"Mælkepoppen.
Alene navnet er næsten nok til at få mange, der var unge først i
60'erne, til at svømme hen i nostalgiske minder om glade søndage eftermiddage i Aalborg med masser af pigtråds-pop af den
type, som forældrene oftest ikke brød sig om.
For nogle fædre og mødre var Mælkepoppen endda nærmest
indbegrebet af lastens hule - selv om lasterne altså mest bestod
i pigtråd og milkshake.
Den dag i dag står Mælkepoppen stadig som noget ganske særligt i manges bevidsthed - selv om den rent faktisk kun eksisterede i fem år. Fra 1964 til 1969."14
Et par af de orkestre, som havde været med i 60'erne, spillede ved 25
års jubilæumsfesten.

Mælkepoppen.
Hvordan kunne et
så pænt sted opfattes orn indbegrebet
af "lastens hule"?
Foto: Aalborg
Stadsarkiv
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For nogle unge aalborgensere var det imidlertid ikke kun koncerterne om søndagen, der trak. I en artikel fra 1989 skriver Erik
Baisgård om ungdomskultur i Aalborg i 1960'erne, og ifølge Baisgård
hlev Mælkepoppen det faste tilholdssted for den gruppe af unge, der
i de år omtaltes som de "langhårede" - til forskel fra "læderjakkerne".
De "langhårede" var især unge fra Øgadekvarteret og Vejgård, unge
med en arbejderklassebaggrund - i øvrigt lige som "læderjakkerne".
De "langhårede" havde deres faste mødested i Øgadekvarteret og gik
herfra i samlet flok ind til Mælkepoppen, der ifølge Baisgård var "de
langhåredes" faste mødested hver aften, de kom ikke kun for musikkenY Anja Toft har ikke fundet udsagn, der viser det samme, så her
er der noget, der burde undersøges nærmere. Hvis Erik Baisgård har
ret, så forblev der altsa et strejf af arbejdere og arbejderungdom over
Grand på Frederikstorv, også selv om Arbejderpartiet havde lejet lokalerne ud til mejerierne.
Efter Arbejderpartiet

En epoke randt ud for Grand i 1972 efter et halvt århundrede som
arbejderbevægelsens ejendom. Bygningen blev solgt til restauratør
Arne Christiansen, der hurtigt solgte videre til restauratør Niels Chr.
Nielsen. Nielsen blev den sidste enkeltperson, der havde hele bygningen som sin ejendom. I 1977-78 begyndte Niels Chr. Nielsen at sælge
lejlighederne i Danmarksgade 43, og i løbet af det følgende tiår solgte
han de resterende lejligheder fra . Sammenlignet med stabiliteten i
beboerskaren i de første 75 år af ejendommens historie, har der siden
slutningen af halvfjerdserne været stor mobilitet og udskiftning. I dag
er det en ejerforening, der ejer Danmarksgade 43.
Niels Chr. Nielsen drev restaurant Grand igennem 1970'erne og det
meste af 80'erne. Grand blev et sted for de unge på fyrre - et spisested med Palmehave-stemning. I december 1972 reklameredes med
"Silver Trio" og chefkokkens store julebord. I 1973 var Dalhini-kvartetten på programmet.
Grand blev stadig præsenteret som et sted for "de unge på 40"
i en omtale i Aalborg Stiftstidende sidst i firserne. Midt i Aalborg,
skrev avisen, "ligger et anderledes dansested, der tiltrækker de unge
på 40". Det blev fremhævet, at det var "et pænt sted, uden ballade.
Det er stedet, hvor man går hen, hvis humøret er højt og lysten til at
fjante rundt, som nærmede man sig de tyve og ikke de 80 er overvældende". Fredag og lørdag spilles op til dans - "år ud og år ind". 16
På det tidspunkt var det Bjarne Andersen, der havde Grand, og det
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var også ham, der i september 1989 stod for den jubilæumsfest, der
skulle fejre Mælkepoppens start 25 år tidligere. Grupperne Bongoes,
The Strangers, Red Sguares og Hank and the Heroes havde meldt
deres ankomst, The Arrows kom senere på aften, og ca. 500 mennesker fyldte den store sal. Det gik efter alt at dømme godt for Grand
og Bjarne Andersen i årene omkring 1990. "Det sidste år har været det
bedste år nogensinde for Grand", sagde Bjarne Andersen til Aalborg
Stiftstidende i december 1991, og det kunne "også mærkes på tingene,
der er slidt ned", derfor skulle der restaureres; men alt skulle være klar
til arrangementet fredag den 24.januar med Bjørn & Okay. 17
I 1996 købte Louis Kiib stedet. Kiib, der i forvejen havde "Queens
Pub" i Vingårdsgade og "Natsværmeren" på Ved Stranden, havde store
planer for Grand og investerede i en ny omfattende renovering. Det
var hans hensigt at føre stedet videre som dansesred med glad popog dansemusik. "Festligt, folkeligt og fornøjeligt" skulle det være, med
"levende musik i den folkelige genre, uden rock og henvendt til det
mere modne publikum". Grand skulle "frem i rampelyset som tidligere. Det har den flotte gamle bygning fortjent", udtalte Kiib. 18 I september 1996 slog han dørene op for det nye Grand Dance Hall. Men de
store forventninger blev ikke indfriet. Det gik ikke så godt som han
havde håbet. Efter et par år søgte han kommunen om tilladelse til at
lave spillehal på Grand, men fik afslag. Som kulturrådmand Niels Bell
udtalte som forklaring på modviljen i kulturudvalget: Der knyttede sig
"en hel del nostalgi" til Grand som det ældste dansested i byen.
Der var et kortvarigt forsøg i begyndelsen af 2000 på at genoplive
traditionen med Mælkepop på Grand. Det blev ved tilløbet, i stedet
blev Grand senere på året købt af et investeringsfirma. Mange frygtede, at Grands dage som forlystelsesetablissement i Aalborg var talte.
Prominente personligheder som Anne Marie Helger opfordrede til en
redningsaktion for Grand som musik- og spillested. Grand var ifølge
Helger "et helt unikt sted". Der blev imidlertid fundet en løsning, da et
flertal i byrådet i marts 2001 godkendte en femårig lejeaftale mellem
Aalborg kommune og den nye ejer.
Afsluttende bemærkning

Meget har ændret sig siden de dage, hvor Schandorph og Dyhr boede
på adressen Danmarksgade 43 - og siden de dage, som Karl Johan
Hansen skildrede i sin kronik om Frederikstorv. Under !.verdenskrig flyttede grisemarkederne til markedshallen ved Nytorv; cirkusforestillingerne flyttede til Sauers Plads - og folkemarkederne, som
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Anna Marie Færch fortæller om i sin kronik hører da også fortiden
til. Kvarteret omkring Frederikstorv er dog stadig en levende del af
byen, i 1990'erne omtaltes det blandt unge i Aalborg som "lille Somalia". Grand ligger der stadig, har endog fået spir på sine tårne igen,
og minder os stadig om et stykke byhistorie - om et forlystelsesliv
der har bevæget sig fra revyer og artistnumre til "guldalderjazz" og
"pigtrådsballer" og senere til bal for de unge på fyrre. Når revyernes
historie i Aalborg skal skrives, vil Grand være en vigtig del heraf;
ligeledes når jazzens historie i Aalborg skal skrives, eller historien
om hvordan pigtråd- og beatmusik kom og udviklede sig i Aalborg,
Grand vil være en del af historien. Der har altid været andre teatre
eller spillesteder, som Grand måtte konkurrere med. Men det foregik
også i Grand på FrederikstOl'V.
Grand-bygningen står der også stadig som et flot monument over
en socialdemokratisk arbejderbevægelse, der var så meget mere end
bare politik og fagforeninger, men også et sted for børn og unge,
for unge og gamle - hvad enten de nu var aktive i brydeforeninger,
sangkor eller pensionistklubber. Der var noget for alle aldersgrupper.
Ikke mindst de mange fotos fra Grand minder os om de mange sider
af arbejderbevægelsens virksomhed - som den brede folkelige bevægelse, den har været.
Knud Knudsen
Lektor i historie
Aalborg Universitet
Kilder og litteratur

I en kronik i Aalborg Stiftstidende, "Grand og Frederikstorv som et kulturelt
og historisk miljø", har Anne Marie Færch for nogle år siden (i 2000) givet
en meget god og informativ skildring af Grands historie i sammenhæng med
Frederikstorvs historie. Karl Johan Hansens kronik fra 1977 berører også
Varieteens historie, men det er især Frederikstorv, der har hans interesse. På
en indlevet og stemningsmættet måde indfanger han miljøet omkring Frederikstorv. De tidlige diskussioner i byrådet om navn, brolægning af torvet m.v.
kan ses i Uddrag af Aalborg Byråds Forhandlinger 1894 og 1896 (Aalborg
Stadsarkiv). Oplysninger vedr. køb og salg og ejerforhold i øvrigt kan findes
i Skøde- og Panteprotokollerne for Aalborg købstad (1897/98, 1899/1900 og
1918) (Landsarkivet i Viborg) og i Tingbøgerne (Tinglysningskontoret). Men
ellers er materialet til denne artikel hentet i det arkivmateriale, der er samlet
i de to læg om A/S Forsamlingsbygningen (A 1083) og Arbejderpartiet i Aalborg (A 4018), som findes på Aalborg Stadsarkiv og i øvrigt i forhandlingsprotokollerne for Fællesorganisationen/Arbejderpartiet (med skiftende navne)
1887- 1970, som er tilgængelig på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i
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København. Der findes en samling af programmer (koncertprogrammer m.v.)
og prislister fra årene 1902 - 1915 - som Tove Michelsen har været behjælpelig
med at gøre tilgængelige for mig på Lokalhistorisk Samling på Det nordjyske
Landsbibliotek Dernæst er Vejviserne for Aalborg og Nørresundby igennem
årene en oplysende kilde. Der er dog næppe nogen vej uden om det tidskrævende arbejde med aviserne. Når det gælder den nyere periode, foreligger der
to nyttige avisudklipssamlinger i Lokalhistorisk Samling (NJL). Erik Baisgård
og senest Anja Toft har undersøgt musikmiljøet i Aalborg i 1960'erne, og Erik
Baisgårds artikel (og det speciale, som artiklen bygger på) har set på ungdomskulturens udvikling i bredere forstand. Og tak til Liljan Nørgaard Jensen
på Aalborg Stadsarkiv for hjælp til at finde rundt i det store billedmateriale fra
Danmarksgade 43.
Noter
Der er skrevet et par fine aviskronikker, som fnrtællf'r om h:'iclf'
l

2

3

4

5

6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
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Gr~ncl og
Frederikstorv: Karl Johan Hansen, "Barndomskvarteret", Aalborg Stiftstidende 23.2. 1977 og Anne Marie Færch, "Grand og Frederikstorv som et
kulturelt og historisk miljø", Aalborg Stiftstidende 7.01. 2000.
Aalborg Amtstidende, den 2.2 1898.
Forhandlingsprotokol for Arbejderpartiet i Aalborg 1909 - 1919, se referater fra mødet den 24.4 1918 og frem.
I købekontrakten blev det anført, at hvis "alle under Arbejderpartiet i
Aalborg hørende organisationer optræder som købere", da kunne "Arbejderpartiet i Aalborg" komme til at figurere som ejer af ejendommen.
Det blev imidlertid ikke tilfældet. Købekontrakt og skøde kan findes i
Aalborg Købstads Skøde- og Panteprotokol 1918.
Nordjyllands Social-Demokrat, den 13.10 og 16.10 1925.
Nordjyllands Social-Demokrat, den 4.8. 1933 og den 5.9 1933.
Nordjyllands Social-Demokrat, den 6.7 1934.
Nordjyllands Social-Demokrat, den 27.6 1935.
Nordjyllands Social-Demokrat, den 8.10 1940.
Nordjyllands Social-Demokrat, den 1.10 1940 og den 8.10 1940.
Arbejderpartiets Fællesbestyrelse i Aalborg 1942-1963, mødet den
2.10.1963. Vedr. salg og køb i 1963, se pantebrev og skøde i Arbejderpartiet i Aalborg, A 4018 (Aalborg Stadsarkiv). Bemærkelsesværdigt er
ejerskiftet ifølge Tingbogen først anført i 1971.
Torben Lindy Christensen, "Pigtråd med mælk", Aalborg Stiftstidende,
den lO.marts 1989. Se også Anja Toft, Pigtråd og cement, da rocken kom
til Aalborg, Odense 2004.
Se Torben Lindy Christensen, "Pigtråd med mælk", op.cit.
Ole Nørhave, "Koncert til minde om Mælkepoppen", Aalborg Stiftstidende, 24.august 1989.
Erik Baisgård, "Klubland - beatgrupper, pigtråd og ungdomskultur
60'ernes Aalborg", Den jyske historiker, nr.49 1989, s.120-122.
Aalborg Stiftstidende, den 28.05 1989.
Aalborg Stiftstidende, den 19.12 1991.
Aalborg Stiftstidende, den 18.06 1996.

Vandspild i Aalborg
Afjens Topholm
Da Magistraten i Aalborg besluttede at anlægge et vandværk ved
Blegkilde i 1852 for at sikre byens indbyggere rent drikkevand, var det
en særdeles fremsynet beslutning. Odense kom først; men Aalborg
blev den anden by i Danmark, der byggede et vandværk, og det var
tanker om et moderne bysamfund i vækst med offentlig forsyning,
der lå bag.
Aalborg var dengang Danmarks mest forurenede by, så betragtninger omkring renlighed og sundhed, herunder frygt for kolera, var
også en del af begrundelsen; men koleraen var ikke den direkte årsag
til, at Aalborg fik et vandværk, som det senere er blevet skrevet så
mange gange. Det politiske arbejde for vandværket begyndte i foråret
1852, og den endelige beslutning blev taget i efteråret 1852; altså et
år før koleraen kom til Aalborg i efteråret 1853 med 764 smittede og
409 døde til følge.
Det siger sig selv, at Aalborgs kommunale vandværk skulle have
lidt tid til at finde fodfæste. Det var langt fra alle huse i Aalborg, der
med det samme blev forsynet med vandhaner, og vandet i åerne, der
i århundreder havde været den primære forsyningskilde for private og
næringsdrivende, blev i det første par årtier efter vandværkets start
stadig brugt flittigt. Og der var da heller ingen, der skulle genere de
samme åer. Når københavnerne dristede sig til at skrive om stinkende
kanaler og sundhedsfaren i Aalborg, fremhævede Aalborg Stiftstidende den raske gennemstrømning og det gode vand i åerne. Man skulle
holde sig fra de mindre åer og voldgraven ved slottet; men ellers var
der såmænd ganske udmærket vand i åerne.
Et andet udtryk for den naturlige indkøringsperiode var en ekstrem
fokusering på vandspild, der nåede sit højdepunkt i 1870'erne.
Vandhaner og vandopstandere

Det var en problematik, man var rettet ind på helt fra begyndelsen.
Afgift på vandhaner i husene var en væsentlig del af de budgetterede
indtægter. Vandvæsensudvalget var dog opmærksom på, at det nok
ikke var alle, der havde råd til at få ført rør ind i huset, sat vandhaner
op og betale en årlig afgift. Derfor placerede man også offentlige
vandopstandere, som de hed, i de fleste gårde, hvor folk kunne
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Foran Svalegården på Nytorv ses det springvand, der blev opstillet i
1854, og som i dag står ved Aalborg Kloster. Springvandet fungerede
på en måde som en vandopstande1; da det var fyldt med rent vand
fra Blegkilde. Fotograf H Tønnies, ca. 1870.
Foto på Aalborg Stadsarkiv
hente vand i spande og baljer - på sin vis som i de gode gamle dage
i åerne.
Man var godt klar over, at der måske var et problem her. Erfaringer
fra Odense viste, at vandopstanderne blev meget populære, og at flere
end beregnet sparede de 3 rd. i årlig afgift på en vandhane. Og så var
der det med vandspildet. Inden man overhovedet gik i gang, blev der
lavet beregninger over, hvor meget vand, der kunne løbe ud af sådan
en vandopstander. Såvel vandinspektøren som byrådsmedlemmerne
havde pligt til at holde øje med vandspild og melde uregelmæssigheder, og det hørte også til en af patruljebetjentenes væsentlige opgaver
at vogte over de offentlige vandopstandere.
Det var endda ikke alle, der kunne få en. I 1873 fik beboerne i
Arbejderboligerne i Danmarksgade et rungende nej til en fælles vandopstander, selv om man nok kunne synes, at det sociale hensyn her
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var til at få øje på. Senere samme år fik beboerne i Reberbansgade
også nej. De havde ellers gode argumenter. Der var nemlig ikke mere
vand i Hasseris Å, der løb lige syd for gaden, 'formentlig paa GTund
af, at MølleT Zinck og BTænderiejeT Henius lod vandet oppumpe af
Aaen, saa at deT kun blev en smal Rende med Mudder tilbage".
Vandvæsensudvalget lod sig på ingen måde overbevise af disse
argumenter. For det første mente de, at det var sne og is, der var årsag
til problemerne med gennemstrømningen i Hasseris Å, og for det
andet frarådede de i almindelighed ''anbringelsen af en Vandopstande1; idet de offentlige Opstanderes Antal snarere burde formindskes
end forøges, naar bensees til det med dem uundgaaelige forbundne
Vandspild".
En fornyet forespørgsel fra beboerne i Reberbansgade sidst på året
udløste samme svar, mens det lykkedes for Arbejderboligerne at få en
opstander i 1874. Senere blev det flere gange påtalt, at der foregik en
del vandspild netop ved den vandopstander.
Stor ståhej i Nørregade og på Gammeltorv

I begyndelsen af 1870'erne var der ikke et møde i vandvæsensudvalget, der ikke havde nye vandspildsager og klager over afgørelser
i tidligere behandlede sager på dagsordenen. En stor del af sagerne
endte i byrådet, og det førte til tider til voldsomme debatter, men
herom senere. Lad os i første omgang kigge i vandvæsensudvalgets
kopibog fra maj måned 1870.
Den 4. maj kunne patruljebetjent Peder Jensen melde, at han natten
mellem den 29. og den 30. april fandt "Hanen paa Vandopstanderen
i Indkørslen til Smedemester Knapps Biendom NI~ 550 paa Nørregade
omtrent balv oplukket uden at det udstrømmende vand blev benyttet".
Det var en overtrædelse af vandværkets gældende vedtægt § 4 om
vandspild.
Den 5. maj kunne Peder Jensen melde, at han fandt "Hanen paa
Opstanderen i Bødker Jensens gaard Nr. 600 paa Nørregade oplukket
uden at det udstrømmende Vand benyttedes, og uden at det var at
udfinde bvem, der havde foranlediget Vandspildet".
Den 17. maj meddelte et af byrådets medlemmer, ''at han for kort
Tid siden (fandt] Opstanderne i Gaardene 111~ 491 i Algade og nr. 193
paa Gammeltorv fuldt oplukkede uden at det udstrømmende vand
benyttedes. - Paa det førstnævnte Sted var Vandspildet foraarsaget
ved, at en afBogt1ykker Olufsens Folk havde forsømt at lukke Vandbanen. I stedet nr. 193 opgav Kjøbmand Oeblenscblager, at Vandspildet
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var jamarsaget af Enkemadam josephsens Folk, hvilket denne dog
benægtede".
Den 16. maj var den igen gal i Nørregade. Først konstateredes, at
det "hegaaede Vandspild i Gården tll Nr. 600 paa Nørregade er foranlediget af Bieren Bødker Jensens sindssyge Søn". Dernæst meldte
vandinspektør C.V. Seidelin om en større og særdeles kompliceret sag
i Nørregade nr. 608:
"Løverdagen den 14. Ds. om eftermiddagen tmfjeg Hanen i gam-den
Nr. 608 paa Nørregade fuldt oplukket, uden at det udstrømmende
Vand tilsyneladende benyttedes; den tilstedekommende Bier af Stedet, Kjøbmand Mønsted, erklærede, at hans Karl var beskæftiget med
Gadefejning, havde oplukket Hanen med Hans Vidende og Villie for
efter Polztzets Ordre at udskylle Rendestenen, og at dette gentages hver
Onsdag og Løverdag - Da der ikke i Vedtægten for Vandværket findes
Bestemmelse om, at det er tilladeligt at udskylde Rendestene ved saaledes direkte at benytte Vandet fra Vandledningerne, indberettes Ovenanførte tjenstligt med Anmodning om, at der må blive meddelt mig
Instruks for lignende Tilfælde. -jeg skal ikke undlade at tilføje, at efter
min Formening vil en Rendesten fuldstændig kunne rengjøres ved, at
Vandet kastes i den med en Spand, hvorved Vandforbruget vil blive
langt mindre, og hvorved den Ødslen med Vand, der let kan opstaae,
naar der gies tilladelse til at lade Hanen staa åben, undgaaes."
Denne sag blev senere taget op på vandvæsensudvalgets møde den
6. juli 1870, og der blev endnu engang efterspurgt en instruks om
udskylning af rendestene. Den kom ikke; men til gengæld blev det i
løbet af 1870'erne erkendt, at renlighed i gaderne var godt for samfundet. Man gik endda så langt som til at udvikle særlige skylleapparater
til de nye makadamiserede veje.
Vandspild hos høj og lav
Sagerne fra maj måned 1870 giver et typisk billede af den enorme
fokusering på vandspildsproblemet Der var, som nævnt, utallige
sager, og det var høj som lav og den lille og store virksomhed, der
løb ind i problemer. En mulkt - eller bøde - var den uundgåelige konsekvens af en vandspildsag, og der var rigtig mange, der forsøgte at
forklare, hvorfor netop de ikke skulle betale.
Den 11. november 1872 bad købmand F.W. Siiger således byrådet
i Aalborg om fritagelse for at betale den dikterede mulkt for vandspild. Men det ville byrådet under ingen omstændigheder acceptere,
da "Skrivelsen var affattet i en saa upassende Tone, at den ikke
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Trævandledning under
Peder Barkes Å fra detfø1·ste
anlæg på Blegkilde. Vandledningen kom til syne, da
Jydsk Telefon byggede på
Nytarv i 1951. Fotograf]. A.
Kirkegaard.
Foto på Aalborg
Stadsarkiv

kunde oplæses i Raadet". På det efterfølgende møde den 9. december
udtrykte Siiger sig åbenbart i lidt mere passende vendinger, selv om
han stadig påpegede, at han fandt mulkten både ufortjent og uretfærdig. Byrådet holdt dog fast ved sit, og Siiger fik 24 timer til at betale.
I modsat fald ville vandet blive afskåret fra hans ejendom.
Der var selvfølgelig andre, der fik nedsat eller nogle gange endda
eftergivet deres bøder. Den 26. januar 1874 fik enkemadam Sørensen
fra Kattevad således den glædelige besked, at byrådet havde besluttet,
at hun ikke skulle betale "den Hende dikterede Mulkt, grundet paa,
at man i Mellemtiden havde indhentet Oplysning om, at hun lever i
meget trange Kaar".
Politiske markeringer og organist BindesbøH

Det centrale i midt 1870'erne var grundlæggende utilfredshed med
hele systemet. Mange grundejere ville simpelthen ikke betale. Det
var også på dette tidspunkt, at vandspild officielt blev defineret som
et politisk problem. I første halvår af 1874 var der dikteret for 6 Rigsdaler vandspildsmulkter, og det fik byrådet til - lidt provokatorisk
- at henlede vandvæsensudvalgets opmærksomhed på, at "Vandspild
var i ganske betydeligt Tiltagende her i Byen, og at det deifor vilde
være særdeles ønskeligt om Udvalget af og til ville advare Beboerne
derimod".
Det var man nok godt klar over i samme udvalg, og senere på
året var det lige før, at de var ved at give op. Der var igen en gruppe
grundejere, der ikke ville betale deres mulkter, og som så skulle have
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vandet afskåret fra deres ejendomme. I samme anledning ville udvalget så høre byrådet, om man ikke kunne overveje at gøre vandspildsager til egentlige politisager. Det var der ikke flertal for endnu; men
det var temmelig tydeligt, at vandspildsagerne her i midt i 1870'erne
tog rigtig meget af udvalgets tid og ressourcer.
Et udtryk for, at de politiske aspekter begyndte at spille en større
rolle, var den spektakulære sag om organist BindesbøH - eller rettere
hans piges - forseelse. En mulkt på 4 kr. blev fastholdt ved byrådsmødet den 22. februar 1875. Men det var først efter en lang og ophedet
debat, hvor kernepunktet var, at uanset hvor kortvarig forseelsen
måtte have været, så var og blev vandspild forbudt. BindesbøH havde
forklaret, at hans pige skulle til at vaske tøj i gården og derfor lod
vand fra vandopstanderen løbe i et kar. Hun gik ind et ganske kort
øjeblik, hvor vandet så løb over, og lige nøjagtig i samme øjeblik kom
vandinspektør C.V. Seidelin forbi og kunne konstatere, at noget vand
løb over. Han kunne af gode grunde ikke sige, hvor længe det havde
stået på; men det løb over.
Denne situation udløste en stor diskussion i byrådet om den idømte
mulkt skulle fastholdes eller nedsættes på grund af særlige omstændigheder. Adjunkt Ovesen kom nok tættest på virkeligheden ved at
konstatere, at den slags vandspild 'Jormentligfandt sted i ethvert Hus".
Men her hjalp ingen kære
Mor. Bøden blev fastholdt.
Der skulle ikke slækkes på
principper eller de ressourcer, der blev brugt til at sikre,
at der ikke blev spildt en eneste dråbe vand i Aalborg.

Vandinspektør C V. Seidelin,
fotograferet 15. september
1878 af H. Tønnies.
Foto på Aalborg
Stadsarkiv
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Flere vandspildsager

Trykket lettede lidt i anden halvdel af 1870'erne, og man eftergav nu
ikke kun bøder i tilfælde af uformuenhed. Man tog også hensyn til
det åndelige i den forstand, at f.eks . Mosaisk Trossamfund den 20.
august 1877 blev fritaget for at betale skat af den vandledning, der
blev indlagt til den jødiske kirkegård. Samme dag søgte boghandler
Georg Schultz om at blive fritaget for en bøde på grund af vandspild; men den gik ikke: ''Efter Beskaffenheden af Vandspildet havde
Vandvæsensudvalget imidlertid ingen anledningfimdet til at anbefale
Bødens Eftergivelse".
Så gik det bedre for den nybyggede Vor Frue Kirke, der den 28.
oktober 1878 fik bevilget ''Fritagelse for Vandskat af en Vandledning
ind i Kirken fra Hovedrøret i Peder Barkes Gyde". Der var dog stadig
sager, der udløste bøder. Den 23. marts 1880 var det igen en Oehlenschlager i Nørregade, der blev opdaget af den påpasselige CV
Seidelin:
"Ved at passere Nørregade i Dag, opdagede jeg, at der fandt Vandspild
sted i Bager Oehlenschlågers Biendom Matr. Nr. 855, hvor Vandet fra
Opstanderen i Gaarden ikke alene løb i en overfyldt Tønde, men da
denne var anbragt i nogle Alens Afstand fra Opstanderen blev Vandet
ved at Tuden på denne var dreiet i Veiret udkastet i en Bue, hvorved
en stor Del af dette gik til Spilde, da ikke hele Vandmængden, der
strømmede ud fra Opstanderen netop traf at falde i Tønden. - En
af Oehlenschlågers Bagerdrenge havde forårsaget Vandspildet. Det
indstilles, at Bager Oehlenschlåger, der tidligere for Vandspild i April
Måned JA. har været mulkteret med 4 Kroner, nu ikjendes en Bøde
af 6 Kroner".
Hvor intenst C. V. Seidelins engagement end var også i denne sag,
så var vandspildsagerne på retur ved indgangen til 1880'erne. Nu kom
der fokus på andre problematikker.
Vandspildsager i rette perspektiv.

I slutningen af 1870'erne pressede en begyndende industri som C.
W. Obel på Klosterjorden og De Smithske i Papegøjehaven på for at

få tilført vand til deres virksomheder. Der skulle også anlægges flere
nye gader, og der blev flere aalborgensere. Samlet set var vandforbruget steget til langt over det anslåede tilbage i 1850'erne, så der var al
mulig grund til at sætte vandvæsenet under lup. Det blev til en stor
ombygning mellem 1878 og 1882, der på mange måder markerede
den reelle overgang til en moderne vandforsyning.
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I denne proces var det også nødvendigt at forholde sig konstruktivt
til vandspildet og sætte tingene ind i deres rette sammenhæng. C.V.
Seidelin var selvfølgelig også centralt placeret i hele denne proces og
man må lade ham, at han, der havde hekæmpet vandspild ned til den
mindste dråbe, nu også var klar til at lære af fortidens fejlfokusering
og se fremad:
''Efterat Vandværket nu har været i Virksomhed i mange År, har Bifaringer imidlertid vist, at Forøgelsen af Vandforbruget i en Biendom
derved at der er mange Vandhaner i samme, er højest ubetydeligt, og
det paa denne Maade forøgede Vandforbrug kan vistnok siges næsten
udelukkende at blive anvendt til forøget Renlighed, hvortil kommer
at ved at have flere Vandhaner i en Biendom vil det Vandspild und15uues, der furaniediges ved at slæbe omkring med Vanaet og navnlig
ved at hente dette fra Vandopstanderen i Gaarden. Da det jo maa
anses for et saavel i sanitær henseende som med hensyn til Tidsspilde
et stort Gode overalt i en Biendom at have let ad )ang til rent Vand og
det er vitterligt, at Vandhaner ikke haves i en 1nængde Beboelseslejligheder her i Byen af hensyn til den aarlige Afgift, der er forbundet med
disse, saa synes der at være Anledning til at faa denne Afgift hævet
dog saaledes at Vandværkets indtægt derved ikke formindskes ".
Ud over disse helt centrale overvejelser omkring formål, organisering og finansiering påpegede Seidelin også et rent teknisk problem,
der havde været med til at forøge vandspildet fra gårdhanerne. Der
manglede simpelthen sikkerhedshaner på langt de fleste vandopstandere i byen. Det betød blandt andet, at det ikke var muligt at tømme
ledningerne for vand, når det blev frostvejr. Vinteren 1880/81 var en
af de strenge, og for at forhindre vandet i at fryse i de mange gårdhaner havde aalborgenserne ladet vandet løbe lige så stille døgnet rundt.
Hvis myndighederne var gået strengt til værks her, ville en stor del af
byen i lange perioder have været uden vand, så man havde besluttet
at se igennem fingrene med dette vandspild. - Seidelin opfordrede
forståeligt nok til, at der kom et påbud om sikkerhedshaner.
I forlængelse af ovenstående slog Seidelin endelig igen til lyd for,
at vandspildsagerne blev taget ud af vandvæsensudvalget og byrådets
regi, så de kunne behandles som rene politisager.
Debat i Aalborg Byråd

Seidelin og vandvæsensudvalgets efterfølgende forslag til nye vedtægter førte til flere ophidsede debatter i Aalborg Byråd. Selve udvidelsen
af vandværket ved Blegkilde og engangsbevillingerne hertil var der
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ikke de store problemer med at få vedtaget; men et forslag om at
ændre på den generelle finansieringsmodel, således at afgiften på
vandhaner blev fjernet og erstattet af en afgift baseret på ejendomsværdien, forstået som de enkelte huses assurancesummer, kunne nok
sætte sindene i bevægelse.
De progressive med apoteker Strøyberg i spidsen pegede på, at
hvis afgiften på vandhaner blev fjernet, ville der komme mange flere
haner- både køkkenhaner, haner til servanter og sågar til badeapparater, der nu også var ved at vinde frem. Det var væsentligt at fremme
renligheden og give mindre formuende mulighed for at få vandhaner
indlagt i deres lejligheder. Man tillod sig også at bemærke, at ejerne
nok ville overleve en lille ekstraskat til fælles bedste, når man tog de
sidste års voldsomme stigninger i ejendomsværdierne i betragtning.
Det var particulier Gandrup under ingen omstændigheder enig i.
Han fremdrog talrige eksempler på oplagte urimeligheder. F.eks. skulle ejeren af Gammel Mølle, der repræsenterede en vis værdi og oven
i købet var omgivet af vand til alle sider i Mølledammen, nu betale
en ikke uvæsentlig afgift, selvom der kun var en eneste vandhane i
huset. Det var ikke rimeligt. Grundejerne slog til lyd for at fastholde
afgiften på vandhaner og mente i øvrigt, at gårdhanerne stadig var at
betragte som et fremskridt set i forhold til at hente vand i åerne.
Den mest nøgterne var måske tømrermester Hvorup, der tørt
bemærkede, at det eneste fornuftige ville være vandure, der kunne
måle de enkelte lejere/ejeres forbrug; men det var helt udelukket og
måske også teknisk set lidt for tidligt at foreslå. De anslåede udgifter til vandurene ville vælte hele budgettet. Masseproduktionen var
endnu ikke slået igennem.
Ikke overraskende endte sagen remis og forslaget til nye vedtægter
blev sendt tilbage til vandvæsensudvalget til fornyet overvejelse; men
fokus på vandspildsagerne var fjernet.
Slut med Vandspildsager
Der blev nu færre sager, og man blev mere og mere large i sagsbehandlingen. Statsbanerne kunne f.eks. ikke klage over dårlig behandling, da vandvæsensudvalget i 1884 indstillede til byrådet at "approbere at en den herværende jernbanestation for Vandspild idømt Bøde af
4 Kr. maatte nedsættes til 2 Kr., da det efter det seneste oplyste maatte
antages, at det stedfundne Vandspild havde været af en mindre graverende Beskaffenhed og af et mindre Onifang end først formodet".
Et andet og næsten symbolsk eksempel fra samme tid var friken-
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Købmand Oehlenschliigers gård på Gammeltorv, hvor der udspillede
sig flere vandspildsager, ca. 1870. Fotograf ukendt.
Foto på Aalborg Stadsarkiv
delsen af biskop Kirkegaard. Han var blevet idømt en bøde på 6 kr.
for vandspild i sin have; men han fik ligefrem pengene tilbage, "idet
Forbruget havde været meget ubetydeligt". Det var aldrig sket for organist Bindesbøll blot få år tidligere.
Vandspildsagerne blev flyttet fra vandvæsensudvalg og byråd til
politiet i forbindelse med vedtægtsændringer i 1895 og dermed forsvandt de som sådan fra vandvæsenet Man kan på en måde sige,
at de dukkede op igen, da et øget forbrug i 1950'erne fik de første
advarselslamper til at blinke i forhold til, om man nu også bare kunne
bruge løs af vandet set ud fra et hygiejnisk synspunkt uden at tænkte
på grundvandsressourcerne; men det er en helt anden historie.
jens Topholm
Vicestadsarkivar
Aalborg Stadsarkiv
Kilder og litteratur

Uddrag af Aalborg Byråds Forhandlinger 1872-1884
A 2926, Aalborg Kommunes Vandforsynings arkiv, Aalborg Stadsarkiv
Jens Topholm: Alle Tiders Vand, Aalborg Kommune, Vandforsyningen 18542004, Aalborg 2004
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Forbudte fotos fra '40-erne
Af Henrik Gjøde Nielsen
Aalborg under besættelsen 1940-1945

Den 9. april 1940 kl. 06.15, to timer efter at tyske landstyrker havde
overskredet den dansk-tyske grænse, landede tyske faldskærmstropper på Aalborg Flyveplads ved herregården Rødslet nord for Limfjorden, i det, der blev krigshistoriens første luftbårne operation.D De blot
ca. 40 mand erobrede flyvepladsen uden kamp og i løbet af dagen
landede et stort antal tyske fly med tropper, materiel og flybrændstof,
ligesom et stort antal fly på vej til Norge mellemlandede på Aalborg
Flyveplads. Den tyske hovedstyrke nåede frem til Aalborg kl. ca. 16.30
om eftermiddagen.
Hermed var besættelsestiden i Aalborg begyndt. Både som luftbase
og som transithavn for tyske tropper på vej til og fra Norge, kom
Aalborg til at spille en vigtig rolle i den tyske Værnemagts planer for
besættelsen af Danmark, hvilket bl.a. kom til udtryk i meget store
og omfattende fæstningsbyggerier i byen og dens nærmeste omegn,
i særdeleshed udbygningen af Aalborg Flyveplads til en meget stor
base for Luftwaffe, det tyske luftvåben, og senere i krigen kom så de
store fæstningsbyggerier på vestkysten til. De tyske anlæg i Aalborgområdet betød, at op mod 10.000 tyske soldater til stadighed opholdt
sig i området, og i perioder nåede den samlede styrke op på 30.000
mand.
At holde styr på så stor en styrke, kræver særlige retningslinier.
Sådanne blev da også udformet for de tyske tropper i Garnison
Aalborg, i form af en særlig forordning for de tyske troppers gøren
og laden i byen. Der blev udstedt direktiver vedr. kvarter, luft- og
brandbeskyttelse, spionage og sabotage, tappenstreg, forbudte lokaler, forretninger og byområder, alkoholmisbrug, sang på gader, at
bære våben eller lægge dem fra sig, danseforbud, aflytning af udenlandske sendere, fotografering og militær service. Eksempelvis blev
det de tyske soldater forbudt at besøge Onkel Toms Restaurant, med
den begrundelse, at indehaveren var neger. Ariske soldater kunne
naturligvis ikke omgås folk af lavere race. Fotoforbuddet gjaldt ikke
fotografering som sådan, men fotografering af ethvert militært anlæg;
fotografering af sådanne installationer var strengt forbudt, for såvel
Værnemagtens soldater som, naturligvis, for danske civilister. Hvad
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fotografering videre angik, anførtes i forordningerne for Garnison
Aalborg seks forretninger, hvor det var tilladt at få fremkaldt film,
herunder Foto-Centralen i Jens Bangsgade 3, ved Viggo Skaade.
Nu er en ting som bekendt hvad man må. Noget ganske andet er
hvad man gør. Aalborg var også under besættelsen en stor by. Ud over
de mange tyske tropper, 10.000-30.000 mand, husede byen i perioder
også op mod 18.000 tilflyttede danske arbejdere, alle beskæftiget ved
de store tyske anlæg, og hertil kom naturligvis byens faste befolkning
på ca. 90.000 indbyggere, ind. Hasseris, Nørre Tranders, SundbyHvorup og Nørresundby, i 1940. Blandt så mange mennesker vil der
naturligvis findes brodne kar i alle lejre, og vi kan takke disse brodne
kar for, at der i dag findes et stort fotografisk materiale fra Aalborg
under besættelsen.
Meget af dette materiale er kendt og anvendt i adskillige sammenhænge i studiet og formidlingen af Aalborgs historie 1940-1945, men
stadig dukker der mellem år og dag nyt materiale frem. Således blev
i september 1992 indleveret en mappe til Sundbysamlingerne, og i
december 2005 en række sagsakter til Sæby Museum. Begge afleveringer indeholder materiale af hidtil ukendt art. Det er uddrag af dette
materiale, der gengives i det følgende.
Ingeniørens illegale aktivitet

Afleveringen til Sæby Museum december 2005 omfatter en række
fotografier, henholdsvis indsamlet og optaget af ingeniør EJH, der

Børn leder efter souvenirs i bombekrate1~ .fi'a et af de første britiske
Royal Air Force-angreb på Aalh01-g, før 27 novem.ber 1940.
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arbejdede på Aalborg Værft. Ud over at fotografierne i sig selv påkalder sig interesse, er denne aflevering yderligere interessant derved, at
den faktisk består af bevismateriale fra Rigspolitiet, Teknisk Afdeling,
Aalborg, fremlagt i Aalborg Købstads med Aalborg Birks og Fieskum
Herreds Kriminalret den 11. august 1942. Ingeniøren havde med sin
aktivitet overtrådt loven, hvilket i øvrigt indbragte ham en dom på
otte dages hæfte. Hvorledes materialet, der oprindeligt var konfiskeret,
er kommet tilbage i EJH/s besiddelse, kan undre. Måske en flink og
absolut ikke tyskvenlig politimand har haft en finger med i spillet.
Materialet består af fem læg eller blade, med følgende indhold,
opklæbet på arkene: Blad I, ni egne optagelser af ikke-militære objekter før den 27. november 1940. Blad II, 12 billeder af militære objekter,
købt i fri handel sommeren 1940 samt et billede af tyske skibe, foræret
EJH af en tysk soldat. Blad III, ni egne optagelser af tyske militære
objekter i Aalborg i 1940 og 1941. Blad IV, fejlagtigt mærket VI, fire
egne optagelser af tyske militære objekter ved Hanstholm Havn i
sommeren 1941. Blad V, 10 egne optagelser af tyske militære objekter
i Aalborg.
Ingeniør EJH har tilsyneladende været lidt af en samler. En del af
de beslaglagte, og altså siden tilbagegivne, fotografier, er som nævnt
optagelser købt i fri handel, d.v.s. på det sorte marked; optagelser,
som siden har været gengivet i dele af den besættelseshistoriske litteratur om Aalborg. En del af optagelserne, nemlig EJH/s egne, har
imidlertid aldrig været offentliggjort. Det er et uddrag af disse optagelser, der gengives i det følgende.

1j1sk tmppetransportskih til kaj i Aalborg Havn, 1940-1941.
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Tj;sk jagerfly på Luftwaffes base ved Rødslet, ødelagt på jorden efter
Royal Air Force-angreb.
Tj;sk fly af typen Blohm
und Voss BV 138C-1,
under nedstyrtning ved
Aalborg. Et foto fra samme begivenhed, men fra
en anden vinkel, findes i
Sundbyindleveringen.

Tj;sk antiluftskytsstilling, formodentlig ved Rødslet.
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Fra en tysk soldats fotoalbum

Mens EJH's optagelser var, om man så må sige, regelret illegale, er
historien bag det til Sundbysamlingerne i september 1992 indleverede
album lidt mere kryptisk. Albummet er et konglomerat, etableret af
en samler.
Albummet indeholder tydeligvis affotograferinger samt billeder købt
i fri handel af samme karakter som ingeniørens, og endelig, hvilket
er langt den største gruppe, en række optagelser fra steder i Aalborg,
hvortil civilbefolkningen ikke havde adgang, som f.eks. mandskabsmessen og køkkenet på den store Luftwaffebase ved Rødslet, samt en
række billeder fra fronten, herunder kamphandlinger, billeder af sønderbombede byer, efter alt at dømme tyske, billeder af stabler af lig i
toggodsvogne og af hængte m.v. Da fotografen, ud over at have haft
adgang til for civilbefolkningen forbudte områder, tillige mere eller
mindre åbenlyst trodsede fotoforbuddet, og bl.a. havde lejlighed til at
komme tæt på og til at fotografere feltmarskal Erwin Rommel under
dennes besøg i det nordjyske, er der grund til at antage, at fotografen
har været tysk officer på en ganske fremtrædende post.
Sandsynligvis er denne den største gruppe billeder, som er fremkaldt af Foto-Centralen ved Viggo Skaade, altså en af de fotoforretninger, som tyske soldater havde lov til at anvende, kommet til samlingen
på den måde, at den i øvrigt anonyme tyske soldat eller officer har
indleveret en række film til fremkaldelse; d.v.s. film fra tjenesten i
Aalborg, fra orlovs-, tjenesterejser el.lign. til Tyskland og fra fronttjeneste. Viggo Skaade har så fremkaldt to sæt, nemlig et til soldaten, og
et til samleren, sandsynligvis efter aftale. At såvel samleren som den
tyske soldat derved overtrådte både fotoforbud og forordningerne for
Garnison Aalborg får være.
Hvad man ikke ved har man jo ikke ondt af. Og ingen har vidst
noget, før albummet blev afleveret til Sundbysamlingerne, hvor sagen
forblev ukendt for en større
offentlighed, frem til følgende udpluk af fotografierne
offentliggøres.

Tyske soldater, der bemandede Atlantvolden et sted ved
den nordjyske vestkyst, slapper af en sommerdag 19431944.
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Efter al sandsynlighed fra mandskabsmessen på Luftwa.ffes base ved
Rødslet. Her hersker ingen vareknaphed Her er flasker på rad, pølser
på stribe og kage på disken.

Tj;ske tropper indskibes på Aalborg havn. Bemærk camouflagebemalingen på skibet.
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Tyske vandfly med sammenklappelige vinger, ligeledes under indskibning på Aalborg Havn.

Fotografi af nedskudt britisk fly fra Royal Air Force. Skudhullerne er
tydelige og mange.
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I november og december 1943 inspicerede
den legendariske f eltmarskal Erwin Rommel den danske del
af Atlantvolden. Her
er Rommel fotograferet
i Nordjylland. Mange
stimlede sammen for at
få et glimt af Rommels
kortege, og folkeviddet
ville vide, at mange
blev stående i nogen
tid efter kortegen var
passeret,· man vidste
nemlig fra Ørkenkrigen, at Montgomery
altid var i hælene på
Ramme!. Rommel blev
senere tvunget til at
begå selvmord afAdolf
Hitler.

Mu eumslecler Kett}' Johan on,

undb}' am ling rne, har b rcd,·illigt udlånt

den påg Idenele mapp til brug for herværende arlikel, og mu um ·insp •k tør
Jens Thidemann, æl·y Muæum, har overdraget sagsa krerne tU Hal, !vJuseum,
Norclj l land l i ·r ri ke Mu um, bl.a. ti l brug for herværende artikel. I3egg
takke. hjert ligt for hjælpen. forhi rorien , navn m.v., for begg afleve ringer,
e r her anonymiserer.
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Statens køb af Store Vildmose i 1921
Af Trine Møller
I marts 1921 købte staten efter lange forhandlinger i Rigsdagen et
2800 km 2 stort areal i Store Vildmose af Stamhuset Birkelse. Det var
et areal, der svarede til ca. halvdelen af mosen. Forhandlingerne om
køb af mosen havde stået på siden 1917, hvor de forsyningsmæssige
konsekvenser af l. verdenskrig for alvor begyndte at give problemer
i Danmark. Krigen blev således den direkte anledning til, at spørgsmålet om Vildmosens fremtid blev taget op.
Denne artikel vil skildre baggrunden og beslutningsprocessen fra l.
verdenskrig og frem til købet blev realiseret under venstreregeringen
Neergaard i 1921. Denne del af vildmosens historie er ikke behandlet
i den eksisterende litteratur, der i høj grad er koncentreret om den
opdyrkning af mosen, som fulgte i tiden efter købet eller om mosens
tidligere historie og dertil knyttede sagn og fortællinger.
Baggrunden for ideen om køb af Store Vildmose

Danmark undgik som bekendt at blive involveret i l. verdenskrig ved
udlægningen af miner i Store Bælt. Dette skete på tysk opfordring,
men skulle hindre sejlads gennem bæltet for begge de krigsførende
magter. Det var holdningen hos Zahle-regeringen og især forsvarsminister Munch, at Danmark ikke skulle lægge sig ud med sin store
nabo Tyskland. Forholdet til den anden af de krigsførende magter
var også kompliceret. England var Danmarks største samhandelspartner og en meget stor del af den danske landbrugsproduktion blev
afsat til England. Danmarks meget store overproduktion af fødevarer
gjorde, at begge lande havde interesse i at fortsætte samhandlen med
Danmark. Men som en konsekvens af krigsudbruddet blev der af
de krigsførende lande igangsat en handelsblokade, som skulle sikre,
at modparten ikke modtog varer, som kunne forlænge denne parts
udholdenhed i krigen.'
Det lykkedes med en del snilde for udenrigsminister Scavenius,
at få de krigsførende lande til med visse forbehold at acceptere, at
Danmark kunne fortsætte sin udenrigshandel. Argumentet var, at fik
vi ikke tilførsler af f.eks. foderstoffer og gødning, ville den danske
landbrugsproduktion falde. Dermed var indførslen af varer til landet
i første omgang sikret. Den 6. august 1914 blev de første skridt taget
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til kontrol og dermed sikring af den videre danske udenrigshandel.
Folketinget vedtog en lov om udførselsforbud på samfundsnyttige og
handelspolitisk vigtige varer. 2
Krigen havde neutraliterspolitikken til trods store konsekvenser
for det danske samfund, og man måtte forudse, at der kunne blive
vareknaphed. Konsekvensen blev indgreb i tilførslen af varer og fordelingen af disse i et omfang, der ikke var set tidligere. Den 7. august
vedtog Rigsdagen efter en forholdsvis kort udvalgsbehandling den lov,
som skulle sikre den danske befolknings forsyninger af levnedsmidler
under krigen og det til en rimelig pris. Denne lovs ordlyd og ikke
mindst den manglende tidsbegrænsning kom til at få stor betydning,
også for forløbet om beslutningen om køb af Store Vildmose: "Indenrigsministeiell be1nyndiges Lil imlLil viuere aL træffe foransralminger
til regulering af priserne på levnedsmidler og varer, derunder mod
fuld erstatning at lade staten overtage så mange levnedsmidler og
varer, som det er af betydning for samfundet at have rådighed over.
Købesummen for varer, som staten måtte overtage, fastsættes af kommissioner, hvis virksomhed, områder og sammensætning bestemmes
ved kgl. anordning. Denne lov træder straks i kraft." 3 Med disse love
fra de første augustdage i 1914 kunne regeringen styre både udenrigshandlen og i vid udstrækning også hjemmemarkedet.
Reguleringspolitikken, og den magt indenrigsminister Rode havde
fået med augustloven, kom til at betyde ekspropriationer (som jo altid
vækker modstand), maksimalpriser, rationering på levnedsmidler til
befolkningen og på råstoffer til produktionsvirksomhederne. Derforuden indførtes en merindkomstskat, som skulle sikre at folk, der
tjente uforholdsmæssigt meget på krigen, måtte aflevere en del af
denne merindkomst til staten. 4
Dette foregik ikke uden modstand både i Rigsdagen og i befolkningen. Indgrebene i den personlige frihed føltes stærkt. Selvfølgelig
var indgrebene afledt af krigen og de vanskelige internationale handelsforhold. Dog mener historikere som bl.a. Carsten Due-Nielsen5 og
Erik Rasmussen 6 , at der med de mange tiltag var tale om en pludselig
intensivering af allerede eksisterende tendenser. De skridt, der blev
taget i forbindelse med krigen, var udtryk for visioner/ønsker hos det
siddende politiske lederskab, den radikale regering og støttepartiet
Socialdemokratiet, og at dette, hvis det havde ønsket det, kunne have
gjort indgrebene langt mindre omfattende. De mange regulerende
indgreb med bl.a. skat på merindkomst (fordelingspolitik) kan således
ses, som de første tiltag på vej mod etableringen af en velfærdsstat. 7
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Reguleringspolitikken gav også regeringen og især Ove Rode en del
modstandere i Rigsdagen og herunder specielt i Landstinget, hvor
Højre (fra 1915 Det konservative Folkeparti) havde flertallet sammen
med Venstre, som traditionelt varetog interesserne for erhvervsfolk,
godsejerne og storbønderne. Netop de vælgergrupper hvis handlefrihed bogstaveligt talt blev begrænset af Ove Rodes reguleringspolitik
Situationen efter l. februar 1917 - brændselsnøden

Situationen blev drastisk forværret i starten af 1917. Den l. februar
efter Tysklands uindskrænkede ubådskrig var blevet iværksat, blev
vanskelighederne med at få varer frem til Danmark større. USA's indtræden i krigen i april kombineret med effekten af, at krigen nu havde
varet længe, betød tiltagende forsyningsvanskeligheder. 8 Pga. disse
forhold indtrådte der en vis lettelse i forholdet mellem regeringen og
oppositionen i spørgsmålet om de mange reguleringer. Regeringen
imødekom oppositionens ønske om, at indgrebene i større grad skulle
forgå ved lov end i henhold til augustloven fra 1914. Oppositionen
blev derved medansvarlig for den førte politik, som mere fik karakter
af kompromisser. 9
Vanskelighederne med at få varer frem til Danmark bevirkede, at
priserne på importeret brændsel steg kraftigt, og regeringen måtte
tage forholdsregler for at afhjælpe brændselsnød i den følgende vinter.
Planen var at skaffe så meget indenlandsk brændsel som muligt fortrinsvis i form af brænde og tørv. I et forsøg på at afhjælpe problemet
kom der en række love, som blandt andet gjorde det muligt at pålægge skov- og moseejere at frembringe så store mængder brændsel som
muligt og sælge det til en reguleret pris. Man arbejdede også med
muligheden for, at staten kunne ekspropriere, hvis ejere af skov- eller
moseområder ikke selv formåede at få tilstrækkelig produktion ud af
deres ejendom. Dette var dog ikke helt uproblematisk og frembragte
en række ophedede debatter i Rigsdagen. Loven om fremskaffelse
af indenlandske brændselsmaterialer blev dog efter lange og seje
forhandlinger i Folketinget og Landstinget endeligt vedtaget 19. april
1917. 10 Til at administrere loven og dens mange forlængelser nedsatte
indenrigsministeriet Brændselsnævnet, som kom til at bestå af sagkyndige, der var valgt af tørvefabrikantforeningen og Skovforeningen
og af medlemmer af Den Overordentlige Kommission - eller i daglig
tale - DOK, som var blevet nedsat til at håndtere de praktiske sider
af reguleringspolitikken. 11
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Forhandlingerne om brændselslovene var første led i det kæmpe
apparat, der blev sat i sving for at holde danskerne med brændsel under krigen. Samtidigt leder disse forhandlinger direkte op til
spørgsmålet om udnyttelse af vildmoserne.
Forslaget om køb afVildmoserne

Det første sted, tanken om køb af Store og Lille Vildmose dukker
op, er i et memorandum som H. C. Larsen kontorchef hos Statens
Forsøgsvirksomhed sendte til Landbrugsministeriet S. nov. 1917. Dette
indeholdt et forslag til udnyttelse af moserne, der var udarbejdet
på opfordring af prof. T. Westermann, der var formand for Statens
PlanteavlsudvalgY Forslaget redegjorde for de samfundsmæssige
probiemat1ske forhoid, der gjorde det attraktivt at erhverve moserne
med henvisning til, at "de omhandlede efter vore Forhold betydelige
Arealer nu ligger ganske uunyttede hen og nærmest maa siges at være
en Skamplet for Landet." 13 Af de argumenter der blev fremlagt for køb
af moserne var den truende brændselsnød den mest vægtige. Derved
kunne man samtidigt afhjælpe arbejdsløsheden, som var endnu en
følgevirkning af handelsblokaden. Derudover gav man den almene
trang til udvidelse af mængden af dyrket jord pga. den massive oprettelse af husmandsbrug i perioden som grund for en anbefaling for
køb af moserne. Endelig ønskede man at standse private i at ødelægge engarealer i lavmosen ved tilfældig og koncentreret tørvegravning.
Arealerne kunne på den måde ødelægges, så de ikke på længere sigt
kunne omdannes til landbrugsarealer. 14
Det var således som et led i foranstaltningerne mod den truende
brændselsnød, at landbrugsminister Kristjan Pedersen den S. februar
1918 forelagde et lovforslag i Folketinget om køb af vildmoserne. Formålet blev fastslået i den første paragraf: "Til Brug ved Produktion af
Brændsel og Tilvejebringelse af Landbrugsarealer efter en fælles Plan
bemyndiges Landbrugsministeren til for Statens Regning, eventuelt
ved Ekspropriation, i fornødent Omfang at erhverve udyrkede Arealer
af et samlet Flademaal paa indtil S,OOO ha af Store Vildmose i Hjørring
og Aalborg Amter og indtil S,SOO ha af Lille Vildmose i Aalborg Amt."
Foruden selve købet skulle loven give mulighed for, at man påbegyndte forberedende undersøgelser og forarbejder ved en bevillig på
henholdsvis 770 000 kr. og 80 000 kr. til formålet. Kristjan Pedersen
pointerede, at manglen på tilførsel af kul til landet bevirkede, at man
nødvendigvis måtte udnytte moserne i større grad end tidligere. 15 Han
sluttede fremlæggelsen af med at erkende, at han var klar over, at
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forslaget nok ville møde en del indvendinger i Rigsdagen. 16 Det kom
til at holde stik.
Planen var, at der skulle graves store mængder tørv i moserne, og
at disse derefter skulle kunne bruges til landbrug. Brændselsnævnet
erklærede sig parate til at benytte bemyndigelsen til ekspropriation,
hvis brændselskvaliteten var tilfredsstillende. 17 Undersøgelsesarbejdet
blev sat i gang, og lovforslaget om køb af vildmoserne gik til behandling i Folketinget.
Planen for Vildmoserne ved det første lovforslag

Planen var, at de to vildmoser skulle afvandes ved fri afstrømning.
Dette kunne lade sig gøre, fordi mosernes bund lå højt i forhold til de
omkringliggende vandløb. Moserne skulle have forbindelse til Limfjorden via kanaler med sluseværker (man fornemmer inspirationen
fra Holland), så transport af tørv, der sædvanligvis foregik med bane,
også kunne ske med både spedallavede til formålet. For Store Vildmoses vedkommende skulle den sættes i forbindelse med Ryå mod
vest og syd og med Lindholm å ved kanaler.
Arealerne skulle afgraves for tørv i fuld dybde, og det øverste lag af
vegetation af lyng og pors m.m., som ikke var anvendeligt til brændsel, skulle efterfølgende blandes med mineralbunden. Derefter skulle
jorden være egnet til opdyrkning. Staten skulle straks efter anskaffelsen igangsætte de forberedende arbejder. Det drejede sig om undersøgelser, en foreløbig afvanding af moserne, anlægning af kanaler
og færdselsveje, anlægning af læggepladser til tørven og opførelse af
midlertidige arbejderboliger til de ca. 1000 arbejdere, man skønnede
der ville kunne beskæftiges. Selve tørveproduktionen, forestillede
man sig, skulle overlades til private virksomheder. Disse skulle have
gratis adgang til tørven (eventuelt mod en mindre afgift) på betingelse
af, at arealerne blev afgravet efter de principper staten havde fastlagt
og at tørven blev afhændet til staten til en forhandlet fast pris. Planen
var, at jorden efterhånden som den blev afgravet og kultiveret skulle
udlægges til mindre jordrentebrug til en afgift, der svarede til statens
udgifter på projektet. 18 De beregninger, der blev foretaget i forbindelse med denne plan, viste, at brændværdien i de brændselsmængder, der fandtes i de to moser, svarede til 25 millioner tons kul eller
landets samlede kulimport i over 8 år. Man foreslog, at man i starten
udnyttede disse ressourcer så stærkt som muligt, men regnede med,
at hvis man på længere sigt kunne erstatte en tiendedel af importen
med vildmosetørv, ville der være tørv nok til mindst 80 år. 19
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Tillæg A til Rigsdagstidende Il, 1917-18, bilag l.
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Forhandlingerne i Rigsdagen

Da forhandlingerne om køb af vildmoserne gik i gang i Folketinget,
var hele Rigsdagens arbejde stærkt præget af valgkamp. Man må
derfor have for øje, at alle partier gjorde deres bedste for at tækkes
deres potentielle vælgere. Frantz Wendt mener i "Rigsdagen 1915-40",
at samtlige partier i tiden op til valget var ivrigere end ellers for at
"præcisere deres principielle standpunkter". 20 Dette blev afspejlet i en
række af forhandlingerne om krigsrelaterede foranstaltninger i tiden
op til valget og ses også af debatten om erhvervelse af vildmoserne
i form af diskussioner for og imod ekspropriation, maksimalpriser,
statsdrift og jordindvinding.
Lovforslaget fik en omfattende behandling i Folketinget. Referaterne af debatterne i Folketinget viser, at diskussionerne var seje og
meningerne mange. Partierne var dog i stort omfang enige om, at et
køb af mosen ville være en god ide. De var blot ikke helt enige om
hvorfor. ]eg vil her kort skitsere stridspunkterne for at illustrere, at der
var uenigheder på flere fronter.
For det første var der ikke helt enighed om, hvad formålet med
at staten skulle engagere sig i Vildmoserne skulle være. Den mest
markante taler var den konservative Alex. Foss, der kogte hele diskussionen ned til et spørgsmål om 2 opgaver, som skulle - eller
måske kunne løses. Han mente, at man måtte skelne mellem det,
som var en krigsopgave, nemlig at skaffe brændsel til private og til
industrien samt at sætte folk i beskæftigelse, og så den opgave der lå
i at udnytte værdierne i mosen på længere sigt. Foss mente ikke at en
landbrugsmæssig udnyttelse af mosen ville give afkast før efter flere
generationer, idet arealerne efter hans overbevisning ikke ville kunne
afgraves på en gang. Han tillagde derfor ikke det argument den
store betydning. Brændselsproblematikken kunne bedre løses ved at
udnytte de mindre moser, hvorved problemerne med distribution af
tørven og logi til arbejdskraften ville mindskes. For de konservative
var afhjælpningen af den stigende arbejdsløshed det primære - og det
eneste, der talte for forslaget. Foss opsummerede temmelig spydigt:
"Lovforslaget gaar let hen over de store Vanskeligheder, peger paa en
Mængde Fordele, men disse Fordele har noget Karakteren af det, man
paa Fransk kalder "chateau d'espagne", Luftkasteller." 21
For de andre partiers vedkommende var talerne overvejende positive og sluttede op om landbrugsministerens forslag. De havde dog
helt forskellige argumenter for at gøre dette. Venstre fandt det passende, at staten på denne måde ville kunne støtte det private initiativ.
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Westergaard, som var taler på Venstres vegne, var desuden medlem
af Brændselsnævnet og havde været med til at udforme forslaget, så
hans støtte kan ikke overraske. 22 I brændselsspørgsmålet vurderede
Venstre, at tørven i Vildmosen måske ikke var den bedste, men at
man under de givne forhold ikke kunne være kræsne. Partiet fandt
det også tiltalende, at produktion af tørv og tørvestrøelse i mosen
kunne sikre en større grad af selvforsyning, bl.a. til glæde for landbruget. Desuden ville der være god økonomi i ikke at skulle importere
disse varer. Med hensyn til senere landbrugsmæssig udnyttelse mente
man at have masser af beviser for, at dette kunne lade sig gøre gennem Hedeselskabets mange mosestationer.
For regeringspartiet Det radikale Venstre handlede forslaget selvfølgdig om, at afhjælpe nogle af de konsekvenser krigen havde på danske forhold. Det var først og fremmest brændselsnøden, men også den
stigende arbejdsløshed i industrifagene. Kernen i forslaget var dog
ikke disse forhold, der må betegnes som midlertidige, men derimod
frembringelsen af fremtidige landbrugsarealer. Gunner Fog Petersen,
som talte på deres vegne, fandt det ikke forsvarligt at igangsætte det
kæmpe projekt alene for at afhjælpe nogle midlertidige problemer. 23
Derfor var det vigtigt, at staten erhvervede Vildmosen. Dette skal ses
som led i en række jordbrugsrelaterede forslag, som partiet fremsatte
op til valget om: vilkår for bortsalg af jord i offentligt eje, brug af huse
på landet, og om fæstes overgang til selveje. Spørgsmål som ville falde
"i god jord" hos radikale husmænd og småbønder. 24
Regeringens støtteparti Socialdemokratiet lagde vægt på, at betingelserne for en eventuel produktion i mosen var unormale. Man
kunne under ingen omstændigheder forudsige, hvordan forholdene
ville se ud efter krigen. Mosen skulle derfor erhverves både med
henblik på at løse de umiddelbare problemer, men også med henblik
på fremtidig landbrugsmæssig udnyttelse, så der kunne etableres en
række mindre brug på arealerne. På den måde kunne der skaffes
levevilkår for en række mennesker både under den igangværende
krise og i fremtiden. Partiet gav både i Folketinget og i Landstinget
forslaget ubetinget støtte. Den socialdemokratiske taler, N. C. Christensen, der var valgt i Aalborg og havde et indgående kendskab til
mosen og de planer, der tidligere havde været for udnyttelse af denne,
var meget positiv ved udsigten til at kunne få beskæftiget nogle af de
mange arbejdsløse, som uundgåeligt ville blive konsekvensen af de
forværrede forhold for industrien under krigen.25
Endelig var spørgsmålet om eventuel ekspropriation af arealerne
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og erstatning, som ventet, et stridsspørgsmål. Da forslaget gik til
behandling i et folketingsudvalg var det bl.a. dette, der hindrede en
enig erklæring fra udvalget. Venstre og de konservative stod meget
skarpt imod ekspropriation. Westergaard fra Venstre udtalte under
førstebehandlingen, at "nogle af de hidtil foretagne Ekspropriationer
under Krigen har efterladt sig saadanne Spor, at de i nogen Grad har
opskræmt Befolkningen." 26 Man kan nok sætte spørgsmålstegn ved,
om befolkningen generelt var opskræmt. Det har nok nærmere været
visse befolkningsgrupper, som oppositionen repræsenterede, der var
opskræmte. Det lykkedes dog Venstre at forhandle sig til enighed
med flertallet i udvalget, så ekspropriation kun kunne find sted i
yderste nødstilfælde.
Efter udvalgsbehandlingen havde lovforslaget ændret karakter. De
mange penge, der i det første forslag var sat af til forarbejder, faldt ud
af forslaget og dermed også den del af det oprindelige forslag, som
skulle finansiere en afvanding af moserne. I stedet blev der sat 40.000
til rådighed til tekniske undersøgelser, planlægning osv. Dette skulle
sikre, at der ikke blev brugt kostbar tid på store undersøgelser før
tørveproduktionen kunne påbegyndes.
De konservative, med industrimanden Alex. Foss som repræsentant,
skilte sig som de eneste ud ved at tage afstand fra køb. Da der altså
var tale om midlertidige foranstaltninger, skulle staten ikke erhverve
arealerne, men blot indgå en aftale med ejerne angående disse forarbejder. Hvis forarbejderne ikke skulle sættes i gang med det samme,
mistede forslaget sin berettigelse og beslutningen kunne lige så godt
udskydes. Uden de 770.000 til forberedende arbejder kunne man ikke
påbegynde afvanding, kanalgravning, anlægning af veje og lignende
arbejdskrafttunge opgaver. 27 Med et flertal bestående af Det Radikale
Venstre, støttepartiet Socialdemokratiet og Venstre blev forslaget i
marts 1918 vedtaget i Folketinget og oversendt til Landstinget.
Landstingsbehandlingen foregik under et vist tidspres pga. det
forestående Rigsdagsvalg den 22. april 1918. Man mente derfor ikke,
at det var muligt at få vedtaget forslaget inden valget pga. opgavens
omfang og omkostninger. Overordnet var der sympati for forslaget,
men der var en del specifikke punkter, som der var problemer med.
Referaterne i Rigsdagstidende af forhandlingerne viser, at konflikterne i stort omfang var de samme i Landstinget som i Folketinget.
Forholdet var bare det, at oppositionen havde flertal i Landstinget,
der under forhandlingerne især var domineret af den splittede
konservative gruppe. Det var, som ventet, især spørgsmålet om en
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eventuel ekspropriation af arealerne, der gav problemer, men man
var heller ikke enige internt blandt de konservative om formålet med
forslaget. Man mente bl.a. ikke, at forslaget ville kunne afhjælpe de
presserende problemer med brændselsmangel og arbejdsløshed, idet
de mange arbejdsløse var håndværkere og industriarbejdere - ikke
tørvegravere. 28 Pga. den manglende støtte til forslaget blev det sendt
til behandling i udvalg. Udvalget nåede dog ikke at afgive en betænkning, før Rigsdagssamlingen sluttede sit arbejde 20. marts 1918 pga.
det forestående valg og dermed gik den beslutningsmæssige side af
sagen i stå for en tid.
Ved valget fastholdt Det radikale Venstre, som havde dannet en
valgalliance med støttepartiet Socialdemokratiet, sammen med dette
part1 flertallet i .Folketinget, mens Venstre og Det konservative Folkeparti bevarede deres solide flertal i Landstinget. Ved valget havde
krigens afslutning ikke syntes nært forestående, men den situation
ændrede sig i løbet af august og september, hvor de allierede
begyndte at trænge de tyske tropper tilbage. Med våbenstilstanden
den 11. november 1918 stod Tysklands nederlag klart. Nu skulle der
kæmpes for at slippe af med den radikale regering og ikke mindst
Ove Rode. Hans "regeri" byggede på en lov, der blev lavet med krigen som forudsætning og den burde falde bort sammen med krigen,
var ræsonnementet hos oppositionen og landbruget og erhvervslivet,
som mærkede indgrebene hårdt på deres pengepung. 29 Den øgede
modstand mod regeringen kom også til at få konsekvenser for planen
om køb af vildmoserne.
Undersøgelser og forhandlinger med ejerne af moserne

Da, der i Landstinget før valget ikke havde været uvilje mod bevillingen af de 40 000 kr. til undersøgelser og planlægning, meddelte
Landbrugsministeriet Statens planteavlsudvalg, at der stod 40 000 til
rådighed til dette formål. Planteavlsudvalget sendte opgaven med disse
undersøgelser, der skulle danne grundlag for et nyt lovforslag, videre
til Statens Grundforbedringsvæsen. Arbejdet påbegyndtes i maj 1918.
Med tilladelse fra ejeren af Birkelse gennemførte Grundforbedringsvæsenet i løbet af sommeren de planlagte undersøgelser i Store Vildmose. I Lille Vildmose blev der blot fortaget en indledende orientering. 30
Sideløbende med disse undersøgelser førte kontorchef H. C. Larsen
fra Statens Planteavlsudvalg på vegne af Landbrugsministeriet i løbet
af foråret 1918 forhandlinger med stamhuset Birkelse og Lindenborg
gods i Lille Vildmose om køb af arealer i de to moser. Lindenborgs ejer
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meldte tilbage, at han ikke var interesseret i at sælge og dermed var
Lille Vildmose på vej ud af planerne. Ejeren mente selv på tilfredsstillende måde at kunne udnytte brændselsressourcerne i Lille Vildmose.
Stamhuset Birkelse følte sig bundet af en kontrakt, det havde indgået
med det engelske firma "A/S Vildmoserne". Stamhuset var dog principielt villig til at sælge arealerne til staten, hvis dette forhold kunne
ordnes. Det lykkedes ikke at få stamhuset til at opgive den pris, det
ønskede for arealerne. Alligevel anbefalede Statens Planteavlsudvalg
den 9. oktober 1918 Landbrugsministeriet, at staten erhvervede 3000
ha af Birkelses vildmoseareal til 300 kr. pr. ha. Tilbuddet blev også
afgivet til Stamhuset, men her ønskede man tilslutning fra Folketingets finansudvalg, inden man accepterede. Landbrugsministeriet var
på den anden side ikke indstillet på at inddrage finansudvalget, før
Birkelse havde accepteret. 31 Dermed gik forhandlingerne i stå for en
tid og spørgsmålet om udnyttelse af Store Vildmose blev først taget op
igen efter l. verdenskrigs afslutning. Den lidt spegede situation skyldtes, at regeringen var stærkt presset af oppositionen, som ønskede
de stærkt stigende udgifter til det kæmpe reguleringsapparat, der var
blevet etableret under krigen, begrænset.
Sagen trækkes i langdrag ...

Først i 1919 kom der igen lidt skred i sagen. Statens Grundforbedringsudvalg havde nu udarbejdet en betænkning, der byggede på de
undersøgelser, som var udført for de 40.000 kr. Landbrugsministeriet
havde stillet til rådighed. Essensen i den betænkning var, at store
dele af tørven i Store Vildmose var for let og løs, hvilket ville betyde
uforholdsmæssigt store omkostninger på transport, hvis tørven skulle
sælges som brændsel- især nu, hvor krigens afslutning betød, at en
forbedring af indførslen af brændsel til Danmark på trods af fortsat
tonnagemangel var i vente. Det presserende gik derfor af spørgsmålet
om udnyttelse vildmosetørven til brændsel.
I stedet anbefalede man en industriel anvendelse af tørven på
stedet. Man forslog en række mindre anlæg; et glasværk og en strøelsesfabrik og et stort elektricitetsværk, som kunne forsyne industrierne
i mosen og de nærtliggende byer med strøm. Man forventede, at
mosen på den måde kunne være afgravet for tørv i løbet af 100-150
år. Forudsætningen for at denne plan var rentabel, var at prisen på
kul var højere end 30 kr. pr ton. Man forudså, at priserne i lang tid
fremover ville ligge over det niveau, og den samfundsmæssige gevinst
ville derfor være betydelig.
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Planen var tænkt finansieret ved et statsligt indskud på 2.5 mil. kr.,
som bl.a. skulle dække udgifterne til erhvervelse af arealerne. Yderligere 5.5 mil. kr. skulle findes ved private kapitalindskud. Samtidigt
skulle der fokuseres på landbrug i mosens randområder, men landbrugsmæssig udnyttelse af mosen var ikke vægtet højt i Grundforbedringsvæsnets plan. Det understreges af, at der ikke var sat penge af i
planen til opdyrkning af selve arealerne. 32
Betænkningen lå i Landbrugsministeriet i næsten et år inden
landbrugsministeren igen tog sagen om udnyttelsen af mosen op i
Rigsdagen. Denne pause i processen skal nok ses i lyset af de parlamentariske forviklinger, der opstod efter den politiske borgfred blev
brudt med krigens afslutning, samt det faktum at Rigsdagen var stærkt
opLageL af spørgsmåler om genforeningen med Søndeqyiland.
I februar 1919 - det vil sige 2 uger efter betænkningen blev afgivet
- blev regeringen kastet ud i en større krise, da oppositionen nægtede
at bevilge et statslån på 120 mil. kr. til dækning af statsunderskuddet
for finansåret 1918-19 - den såkaldte "statslånskrise". Oppositionen
brugte denne situation som pression for at få afskaffet de magtbeføjelser indenrigsminister Rode havde fået i starten af krigen med
augustloven. Efter halvanden måneds tovtrækkeri gav begge parter
sig, og regeringen overlevede i denne omgang. 33
Da Landbrugsministeren i januar 1920 igen fremsatte forslag om
køb af moserne var det under meget vanskelige politiske forhold. Med
den skærpede modstand mod regeringen, de anstrengte finanser og
statslånskrisen i umiddelbar erindring har yderligere bevillinger på
finansloven ikke været nemme at få gennem Landstinget. Bl.a. derfor
var forslaget denne gang begrænset til et forslag om nedsættelse af
en kommission med landøkonomisk og teknisk indsigt, som skulle
planlægge statens videre rolle i en eventuel tørvemæssig og landbrugsmæssig udnyttelse af moserne (reelt set var Lille Vildmose allerede ude af projektet). Kommissionen skulle derudover også forhandle med alle interesserede parter i sagen, samt skaffe tilbud og forslag
vedrørende udnyttelsen. Paragraffen om erhvervelse af moserne var
helt faldet ud af forslaget. Forslaget om en Vildmosekommission gik
gennem Rigsdagen, selv om der var en del uenighed om, hvorvidt en
sådan overhovedet var nødvendig. Især de lokalvalgte politikere holdt
dog fast på, at det var vigtigt at få undersøgt og planlagt et evt. projekt
grundigt, så man undgik, at staten fejlede med projektet. De mange
andre planer, der tidligere havde været for moserne, var stødt på
vanskeligheder og mislykkedes. De var dog meget positivt indstillede
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overfor at få udnyttet vildmosen og ønskede arbejdet igangsat hurtigst
muligt. Den lokalvalgte Gerhard Nielsen fra Socialdemokratiet udtalte,
at "Befolkningen i Nordjylland er stærkt interesseret i denne Plans
rigtige Løsning". 34 Da han var valgt i lokalområdet, må man forvente,
at han har haft et vist kendskab til den interesse, der har været for
projektet i området. En af årsagerne til, at forslaget gik så let gennem
Rigsdagen var, at der ikke længere var tale om at ekspropriere arealerne. Jeg vil vende tilbage til nogle af de andre årsager senere.
Vildmosekommissionen

Vildmosekommissionen blev nedsat den 24. august 1920. Da havde
landet imidlertid efter den såkaldte Påskekrise, hvor Christian X den
29. marts afsatte regeringen Zahle, fået endnu en ny regering, denne
gang en venstreregering under ledelse af Niels Neergaard. Faktisk
blev den endelige vedtagelse af forslaget om kommissionen vedtaget
under Påskekrisen med Chr. Sonne, der senere kom til at spille en
afgørende rolle for vildmosesagen, som midlertidig landbrugsminister
i forretningsministeriet Friis.
Den landbrugsminister, der kom til at udnævne kommissionen,
var den tidligere forstander på Tune Landbrugsskole og præsident for
Landbrugsrådet 1919-20 Th. Madsen-Mygdal. Det er ironisk, at Th.
Madsen Mygdal, som var indenrigsminister Ove Rodes hårdeste modstander under forhandlingerne med landbrugets organisationer under
krigen, kom til at føre dette radikale og temmelig indgribende forslag
ud i livet. Madsen Mygdal havde dog pga. sin tilknytning til området
en særlig interesse for projektet med nyttiggørelse af vildmosen. 35
Kommissionen kom til at bestå af 5 landøkonomer; forpagter og
tidligere landstingsmand og landbrugsminister - om end kortvarigt
- Chr. Sonne, statskonsulent Frederik Hansen, forsøgsleder L. P. Jacobsen, planteavlskonsulent M. K. Kristensen og dr. phil. A. Mentz. Sonne
blev kommissionens formand og han havde med sin baggrund i landbruget og sin hjemmevanthed i Rigsdagen de rigtige forudsætninger
for at få velvilje for vildmoseprojektet hos regeringen. Sonne var under
krigen, udpeget af landbrugsorganisationerne, en del af Erhvervenes
Fællesudvalg, der førte forhandlinger med England om udenrigshandlen. De øvrige medlemmer var H. N. Andersen og Th. Madsen-Mygdal. Han havde ved sin tilknytning til Landhusholdningsselskabet ført
forhandlinger med den radikale regering under krigen. Sonne blev på
baggrund af dette arbejde indsat af Landboforeningerne som medlem af den nyoprettede centralorganisation Landbrugsrådet i 1919 og
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sad i dette på forskellige poster frem til 1933. 36 Han var endvidere i
årene 1919-1933 Landhusholdningsselskabets præsidentY Han afløste
professor Westermann på posten (som var den person, der satte hele
vildmoseideen i gang og foranledigede H. C. Larsens memorandum).
Endelig sad Sanne fra 1921 i Hedeselskabets bestyrelse som Landbrugsministeriets repræsentant. Sonne blev kommissionens led til
bevillingsmyndighederne og førte forhandlingerne med den tekniske
fagkundskab under arbejdet. 38
Forsøgsleder L. P. Jacobsen var kommissionens lokale element. Han
fungerede som forsøgsleder på Statens Forsøgsstation i Tylstrup og
den mosetekniske forsøgsgård "Fossevangen" i udkanten af mosen.
Han stod bag mange af de indledende forsøg og undersøgelser. Det
va1 såleJes i ha11:> 1egi, aL Je1 allereJe inJen k10oeL falui på plaJs, blev
lavet forsøg med opdyrkning ovenpå højmosen. Han blev også den
person, der tog sig af den daglige organisering af vildmosearbejdet og
involverede lokalbefolkningen i opdyrkningsarbejdet og forhandlede
med landbrugsforeningerne og arbejderorganisationerne. Frederik
Hansen var forsøgsleder på statens første forsøgsstation i Jylland, som
lå ved Askov, og var derforuden statskonsulent i plantekultur. Hans
medvirken i vildmoseprojektet var forholdsvis kort, for han døde
allerede i maj 1921. En hel del af kommissionsarbejdet kom dog til at
bygge på hans forsøgsvirksomhed. Han blev ikke erstattet af et nyt
kommissionsmedlem.
M. K. Kristensen, var Th. Madsen-Mygdals efterfølger som planteavlskonsulent i Foreningen af jydske Landboforeninger og han var
græsmarksekspert Hans deltagen i kommissionsarbejdet var mest på
det landbrugsfaglige område, mens administrationsarbejdet tilfaldt
andre. Dr. Phil August Mentz var Det danske Hedeselskabs repræsentant i kommissionen. Han var botaniker og leder af Hedeselskabets
tørvetekniske afdeling, der især under krigen havde stor betydning.
Han udgjorde sammen med kommissionens sekretær Jul. Rasmussen
den tørvetekniske ekspertise.39
Kommissionens planer for mosen

De nye politiske magthavere - venstreregeringen - havde ikke haft
mulighed for at præge vildmosesagen, før den nærmest var vedtaget,
men fik via Vildmosekommissionen stor betydning for, hvad der efterfølgende skulle ske med mosen.
Kommissionen konkluderede allerede i 1920, da denne påbegyndte
sit arbejde, at brændselsnøden var kulmineret. Kultilførslerne var kom-
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met godt i gang igen og kulprisen begyndte mod slutningen af 1920
at falde igen. De forudsete brændselsproblemer i vinteren 1920 blev i
stort omfang undgået ved de bedrede tilførsler af brændsel udefra. 40
Også arbejdsløsheden var faldet igen. I 1920 var beskæftigelsen højere
end den havde været før krigen. Professor]. Munch-Petersen skrev i
forbindelse med en større artikel om vildmoseprojektet i "Ingeniøren"
i 1923, at den udnyttelse, der var tiltænkt i Statens Grundforbedringsvæsens forslag, var baseret på en temporær krise med hensyn til
brændselspriser og arbejdsløshed i årene 1917-1918, og at forholdene
allerede i 1920 var så forandrede, at brændselsproblematikken ikke
længere var relevant. 41 Det var nogenlunde den samme konklusion
kommissionen var nået frem til.
Vildmosekommissionen nåede derfor hurtigt frem til, at en udnyttelse af mosens tørvemasse ikke ville blive aktuel. Det ville ikke være
rentabelt at afgrave mosen og bruge tørven på stedet, for først derefter
at opdyrke jorden. Desuden mente man, at planerne om afdrivning i
forbindelse med industrielle virksomheder som glasværk, elektricitetsværk, strøelsesfabrik og ved salg af handelstørv, ville gå for langsomt.
Der ville på den måde årligt kunne afdrives 40 ha til opdyrkning.
Dertil kom, at man ikke længere forventede stor interesse fra private
virksomheder for det tørvemæssige aspekt (dermed faldt en del af
den tiltænkte finansiering også væk). I stedet lagdes hovedvægten
på landbrugsmæssig anvendelse af mosen. Når tørven ikke længere
skulle afgraves til brændsel, måtte der tages andre metoder i brug,
for at få moserne omdannet til landbrugsjord. Her skelede man til
erfaringer med opdyrkning på overfladen af højmoser fra udlandet
bl.a. Sverige og Tyskland og fra statens forsøgsgård "Fossevangen" ved
Store Vildmose. Disse steder viste gode resultater med at skabe græsfenner ovenpå en afvandet højmose. Derfor mente kommissionen, at
"en Græsklædning af den uafgravede Vildmose" ville være den bedste løsning under de foreliggende omstændigheder. Ved den løsning
kunne man senere anvende tørven, hvis der skulle opstå behov for
det. 42 Det var ud fra disse betragtninger, at kommissionen anbefalede
Rigsdagen at købe arealerne, dog med den note at staten begrænsede
sit engagement til at opdyrke de arealer, den var blevet ejer af og som
kommissionen havde udarbejdet en detaljeret plan for. 43
Hermed var der sket en væsentlig drejning af vildmoseprojektet,
idet det ene hovedargument for købet røg helt ud af planen for
udnyttelse af mosen. Pga. de ændrede forhold, mente kommissionen
ikke længere, at det var aktuelt, at projektet skulle udformes som
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samarbejde mellem private virksomheder og staten, som det jo ellers
hed i lovforslaget om vildmosekommissionen. Jf. at det ikke længere
var muligt, at få private til at afdrive tørven. Kommissionen mente
derfor, at det var en opgave, som staten måtte løse alene. De dele af
projektet, der stod tilbage, hvis tanken om at afdrive arealerne blev
opgivet, var de dele af projektet, som staten hele tiden havde skullet
tage sig af. Det var erhvervelsen, fugtighedsregulering, anlægning af
færdselsveje og evt. opdyrkning. Dette ville ikke udelukke, at private
kunne drive tørveindustriel virksomhed i stor stil i mosen. Der var
masser af arealer, hvor dette kunne lade sig gøre, mente kommissionen. Opdyrkning kunne derimod pga. de forholdsvis store investeringer, der skulle fortages til maskiner, ikke ventes at kunne fortages af
-··'··~·
_l-)11
v au:~... 44

Købet af mosen

Sidst på året 1920 blev kommissionen opmærksom på muligheden
for, at aktieselskabet "A/S Vildmoserne"s forpagtningskontrakt med
stamhuset Birkelse kunne opsiges. Denne mulighed opstod pga.
selskabets manglende overholdelse af en bestemmelse i kontrakten,
der fastsatte en frist for, hvornår der skulle være etableret en fabrik
og tørveproduktion på arealerne. Stamhuset indvilgede derefter i at
sælge 2800 ha til staten for 250 kr. pr. ha. Det var et areal, der svarede til ca. halvdelen af mosen. Det lykkedes for kommissionen at
få ministeriets og finansudvalgets tilslutning til købet. Den endelige
købskontrakt kom i hus den 11. marts 1921. Staten købte derforuden
efter kommissionens indstilling også Hammelmose Mølle for 30.000
kr., for at kunne sikre en rationel afvanding af mosen. Dette sikrede
endvidere, at man kunne bringe vand ind til eventuelle industrielle
anlæg i mosen. 45
Kommissionsarbejdet skred hurtigt fremad. l 1/z år efter kommissionen var blevet nedsat, kunne den i december 1921 aflægge den
afsluttende kommissionsbetænkning, i hvilken der blev redegjort for
det foregående undersøgende arbejde, kommissionens arbejdsgrundlag, samt fremtidsplanerne for statens arealer i Store Vildmose. Det
var oprindeligt meningen, at kommissionen kun skulle fungere, indtil
spørgsmålet om vildmosernes fremtid var afgjort og der var lagt en
plan for udnyttelsen af moserne, men i praksis fik den overdraget
ledelse og administration af projektet, som blev sat i gang samme
sommer. Landbrugsministeriet overlod det således til kommissionen
at sørge for, at planen blev effektueret og den fungerede helt frem
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Kort 2: Statens del af Store Vildmose

Kort fra vildmosekommissionens betænkning 1921.

til 1935, hvor statens opdyrkning af mosen var afsluttet og vildmosen
blev overdraget til Statens Jordlovsudvalg under Niels Frederiksens
ledelse.46
Den opdyrkning af mosen, som fulgte efter købet af Store Vildmose, vil jeg ikke komme nærmere ind på. Den fulgte i store træk de
planer, som vildmosekommissionen allerede indledende havde lagt.
Det vil sige, at mosen blev opdyrket uden at tørven blev afgravet. I
stedet blev vegetationen, som fortrinsvis bestod af lyng, findelt og
fræset sammen med tørvelaget Der blev derefter sået græs på area163

lerne. I de oprindelige planer var bearbejdningen af tørvelaget en
meget arbejdskraftkrævende proces. Bearbejdningen af vegetationen
og jorden skulle således skabe grundlag for en masse arbejdspladser.
Her overhalede udviklingen imidlertid planerne. Kommissionen, som
var meget duperet af forsøg, de havde set på moseopdyrkningsprojekter i Sverige og Tyskland, anskaffede med Landbrugsministeriets
godkendelse en kæmpe motorfræser. Dermed kunne arbejdet gennemføres hurtigere, end hvis det som tidligere skulle udføres med
redskaber ved håndkraft eller ved hjælp af trækkraft fra dyr. Antallet
af arbejdere blev derved også væsentligt reduceret i forhold til det forventede.47 For en detaljeret skildring af opdyrkningsarbejdet henvises
til M. K. Kristensens "Vildmosearbejdet" (1945).
Motiverne for købet af Store Vildmose

Der gik altså godt 3 år, fra ideen om en statsrelateret udnyttelse af
Vildmosen kom op, til købet af mosen var en realitet. Undervejs i
processen ændredes de bevæggrunde, man havde for at staten skulle
erhverve mosen. Hvor det i udgangspunktet var brændselsproblematikken under krigen, der var det primære argument, var det ved

Den ukultiverede mose, der er sprunget i skov.
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Foto: Trine Møller

Den opdyrkede mose.

Foto: Trine Møller

købet i 1921 ændret så hovedvægten lagdes på en landbrugsmæssig
udnyttelse af arealerne.
Man kan så spørge sig selv, hvorfor staten under den nye venstreregering alligevel gennemførte købet af Store Vildmose, når krigen var
forbi og de forudsætninger, som indledende gav anledning til ideen
om køb, havde ændret sig. I det følgende vil jeg forsøge at afdække
de politiske og personlige motiver, der lå bag købet.
Der er ud fra forhandlingerne i Rigsdagen ingen tvivl om, at det
indledningsvis var brændselsnøden, der var katalysator for vildmoseprojektet Ved forhandlingerne af lovforslaget i februar og marts
1918 var der bred enighed om, at brændselssituationen var ved at
være kritisk og at man ikke kunne forvente, at situationen ændrede
sig foreløbigt. Selv om oppositionen syntes, at de mange reguleringstiltag havde taget overhånd, sluttede de op om forslaget under den
forudsætning, at der kun i yderste nødstilfælde ville blive tale om
ekspropriation. En af Venstres talere Westergaard udtalte under førstebehandlingen at: "Vi staar i en Situation med hensyn til Fremskaffelse af Brændsel, at vi ikke kan være kræsne paa dette Område ...det
(ville) alligevel være uforsvarligt ikke at udnytte de Arealer, vi her har
til Raadighed, og som hidtil har henligget i unyttet Tilstand". 48 Dette
var konklusionen efter en længere afhandling om vildmosetørvens
dårlige egnethed som brændselstørv. Det var netop problemet med
vildmoserne. De egnede sig i virkeligheden ikke særligt godt til tørve-
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produktion i stor stil. Kvaliteten af den tørv, der fandtes i vildmoserne,
var simpelthen for ringe.
Man kan så spørge, hvorfor ministeriet alligevel foreslog erhvervelse af netop disse moser til at søge at lindre brændselsnøden? Det
gjorde det, fordi en erhvervelse af vildmoserne ville kunne tjene flere
formål. Dvs. at man på forskellig vis kunne gøre brug af de tørvereserver, der var i moserne, i krisesituationen under krigen og at man
på sigt kunne anvende arealerne til landbrugsmæssig dyrkning. Det
var netop det, der var forudsætningen for at projektet kunne være
rentabelt for staten i flg. de undersøgelser, der blev lavet af f.eks.
Statens Grundforbedringsvæsen inden lovforslaget. 49 Nu var det jo
heller ikke sådan, at vildmoserne var de eneste steder man havde øje
på. I krafr af brændselslovens bestemmelser var der fokus pa en lang
række af landets andre moser. Tørveproduktionen var også i gang i
Store Vildmose, selv om staten ikke havde del i arbejdet. Hele vejen
rundt om mosen og langs Dalgasvejen var arbejdet i fuldt sving. I de
mindre moser rundt om i landet kunne ejerne i større udstrækning
selv udnytte tørven, bl.a. fordi vanskelighederne med at komme ind
til tørven var mindre, når moserne var mindre. Det var derfor kun i få
tilfælde nødvendig, at staten engagerede sig for at få fuldt udbytte af
brændselsressourcerne. Af Brændselsnævnets oversigt over nævnets
virksomhed fra oprettelsen i februar til oktober 1917 fremgår det, at
nævnet kun i 9 tilfælde havde måttet foretage ekspropriation (i dette
tal indgår både brænde, brunkul og tørv). 50 Selve mosens størrelse
og de vanskelige arbejdsforhold må derfor ses, som en medvirkende
faktor for statens interesse. Dette forhold understreges af, at der i det
første lovforslag var sat 770.000 kr. af til at få en tørveproduktion af
større målestok til at fungere (læggepladser, færdselsveje, afvanding,
tipvogne og spormateriel m.m.) Det ville være en ret stor kapitaludskrivning for en privat ejer eller virksomhed.
Allerede tidligt i forløbet, under Folketingets udvalgsbehandling
i 1918, synes landbrugsargumentet at blive opprioriteret. Idet man
fjernede de 770.000 kr. fra forslaget, der skulle sikre indsatsen mod
brændselsnød og arbejdsløshed med det samme, overgik projektet fra
at tilsigte en løsning på krigsrelaterede problemer til et projekt, der
sigtede mod udbytte længere ude i fremtiden. Man skal formentligt
heller ikke undervurdere den betydning, der kan lægges i, at det
netop var landbrugsministeren, der fremsatte forslaget om udnyttelse
af vildmoserne, i stedet for indenrigsminister Ove Rode, som det
havde været i forbindelse med f.eks. brændselslovene. At landbrugs-
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ministeren så ydermere var Kristjan Pedersen, som var meget optaget
af spørgsmålet om mere jord til landarbejderne og i samarbejde med
Niels Frederiksen netop i denne periode arbejdede på de store jordlove, der skulle sikre landbrugsjord til husmandsbrug og som blev
ført gennem Rigsdagen i 1919, understreger at landbrugsmotivet nok
ikke har spillet en uvæsentlig rolle. Det forekommer sandsynligt, at
landbrugsministeren har fundet den tanke tiltalende, at de ubrugelige
moser kunne omdannes til landbrugsjord og husmandsbrug.
Normaliseringen af indførselsforholdene for brændsel og faldet i
arbejdsløsheden efter krigens afslutning gjorde udnyttelse af tørven
i moserne mindre relevant. Den pause, der var i forløbet fra vildmosesagen strandede i Rigsdagen i 1918 til forslaget om nedsættelse af
en Vildmosekommission kom i 1920, må også ses på baggrund af
en normalisering. De finansielle problemer, der fulgte i kølvandet på
reguleringspolitikken, gav oppositionen pressionsmidlet til afskaffelse
af 7. augustloven og reguleringspolitikken og betød en tilbagevenden
til en mere normal parlamentarisk beslutningsprocedure. Den trængte
finansielle situation må nok desuden ses som årsagen til, at forslaget
ikke blev fremsat igen i samme form som i 1918.
Det regeringsskifte, der fandt sted efter Påskekrisen, betød som
nævnt, at det blev en af landbrugets topfolk - Th. Madsen Mygdal
- der kom til at udpege den kommission, som skulle planlægge Store
Vildmoses fremtid. Hvis man ser på den personkreds, som han indsatte i kommissionen, er det slående, at det er ene landbrugsfaglige
folk. En mand som Sonne var virkeligt en af landbrugets sværvægtere.
De eneste tørvekyndige var Mentz og kommissionens sekretær Jul.
Rasmussen. - Og Mentz var mosekyndig fra et botanisk synspunkt.
Madsen Mygdal indsatte således ledende folk fra landbrugets organisationer og Hedeselskabet i kommissionen, hvilket må have drejet
projektet mod en landbrugsmæssig udnyttelse. Tendensen i netop
Hedeselskabet gik mere og mere i retning mod afvanding og grundforbedring med sigte på landbrugsmæssige formål. Endvidere var der
tætte relationer mellem Hedeselskabet og mange af venstrepolitikerne
bl.a. J. C. Christensen og Jens Westergaard. Det må formodes, at have
haft indflydelse på Venstres velvilje for projektet.
Vildmoseprojektet følger desuden en tendens i Venstre i tiden efter
magtovertagelsen, hvor Madsen-Mygdals hårde liberale linje krævede
en særlig indsats for at fastl1olde partiets "småfolk". Det var dem, man
via den socialliberalistisk lovgivning søgte at fastholde. Madsen-Mygdals revision af husmandsloven i 1921, der fulgte op på og supplerede
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Kristjan Pedersens fra 1919, var et led i denne politik. Med den søgte
partiet at give den ubemidlede del af landbobefolkningen mulighed
for at etablere sig som selvstændige husmænd. Venstres gennemførelse af den radikale plan, kan således ses som et led i partiets indsats for landarbejderne og husmandsvælgerne, idet Vildmoseprojektet
skulle munde ud i jord til netop sådanne småbrug.
Vildmoseprojektet blev derfor et helt andet end ventet i udgangspunktet. I stedet for udnyttelse af tørveressourcerne og etapevis kultivering af mosen, blev mosen afvandet og opdyrket med landbrug
som hovedformål. Både formålet og ikke mindst tidsperspektivet var
derved ændret. I forbindelse med Folketingets behandling af lovforslaget om statens erhvervelse af vildmoserne i 1918 forudså industrimanden Alex. Foss 0111 siclslua:vuLe: "aL fremskaffe disse Årealer...vii
strække sig over mange Menneskealdre; ingen af dem, som interesserer sig for Sagen, vil opleve at se store Resultater, vi vil være døde
og begravede længe inden den Tid".51 Alex. Foss kom ikke selv til at
opleve det, for han døde i 1925, men hans forudsigelse kom ikke til
at holde stik - statens 2800 ha store areal i Store Vildmose var tæmmet på 15 år.
Trine Møller
Cand.mag. i historie og dansk

Græssende køer på mosen i dag.
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Noter:

For en mere dybdegående behandling af processen op til købet af Store
Vildmose og af de motiver der var for dette, henvises til mit speciale "Statens
Køb af Store Vildmose i 1921 - en analyse af forløbet og motiverne til købet."
(2005), hvor der også findes en mere deltaljeret beskrivelse af kildematerialet.
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Et fattiglem fra Vesterbølle
Af Niels ]ørn Østergård
I Vesterbølle (Vesthimmerland) findes et lille egnsmuseum, indrettet
i "Hougården", en af byens gamle gårde. Lærer Karl Nielsen (1919
- 2001) skabte dette lille museum, hvor han udstillede redskaber og
bohave fundet på egnen, ligesom der efterhånden indrettedes smedie,
skolestue og høkerbutik En nabogård, "Lagenholm", blev i 1997 købt
til, med jordtilliggende ud til "Holmen", et meget naturskønt område
i Lerkendfeldt ådal. Det er nu fredet, og her kan man endnu se de
gamle jorddiger, og rester af den gamle drivvej, hvor byhyrden drev
kvæg og får på græs.
Her udfoldedes en stor indsats omkring bevarelsen af gamle husdyrracer, både heste, kreaturer, høns, gæs m.v. Karl Nielsens enke
Inger og døtrene Kirsten og Anna har indenfor de seneste år ført
museet videre og har i en periode fået del i statslige midler til arbejdet
med de gamle husdyrracer. Denne bevilling er dog nu faldet væk, og
det lille museum går en uvis fremtid i møde.
Karl Nielsen viste selv rundt i sit museum, og når forevisningen var
slut, havde han en lille overraskelse at vise frem. Frem fra en skuffe i
museets stue tog han en lille plastikæske, lukkede den op og spurgte,
hvad er dette? I æsken lå noget der bestemt lignede et stykke horn
eller ben, og måske endda virkede lidt uhyggeligt.
Så fulgte historien om "Fattig Ell" og hendes negl. I 2005 besøgte
Historisk Samfund Hougården og Anna Nielsen fortalte igen historien
om "Ell" og hendes skæbne. I denne udgave af årbogen får læserne
mulighed for at stifte bekendtskab med historien.
Indledningsvis gengives to af de beretninger der findes om "Gammel Ell", nemlig Karl Nielsens version, fortalt af Anna Nielsen<n og en
beretning skrevet af cykelhandler Morten Christiansen, der som 14årig i 1906 kom til Vesterbølle(Z) Endelig afrundes med en nærmere
redegørelse for Ellens liv, skrevet af lokalhistorikeren Edith Overgård,
Ålestrup lokalarkiv, der har været igennem næsten alle tilgængelige
kilder, der kunne belyse Ellens liv og levned. Til slut reflekteres
over den fattiglovgivning, der har ligget til grund for "Fattig EllY
skæbne.

171

Karl Nielsens beretning

Lærer Karl Nielsen havde sin opvækst i Vesterbølie, hvor han hørte
historien om "Fattig Eli". Anna Nielsen genfortæller historien, som hun
har hørt faderen fortælle den.
Fattig Eli boede i en årrække i Vesterbølles fattighus. Eli boede i
den ene ende af huset og Otto i den anden ende. Forplejningen af
fattighusets beboere skulle afholdes af sognet. På et tidspunkt skulle
Eli have større og større træsko. Grunden til dette var, at hun på ene
fod ikke klippede neglene. Sikkert fordi de smertede hende. En læge
har udtalt, at der givetvis var både svamp og betændelse i dem. De
nye træsko der skulle til blev efterhånden en dyr udskrivning. Sådan
et par kostede en hel krone. Efterhånden som det blev værre, gik Eli
med en træsko pa den ene fod og en sivsko på den anden. Det kunne
selvfølgelig ikke blive ved på denne måde. Så sognerådsformanden
ville gøre noget ved sagen. Skulle Eli på hospitalet for at få foretaget
"operationen" indebar det, at en bonde måtte lægge både mand, hest
og vogn til, og det helt til Hobro. Så det var nok lovlig meget at gøre
ud af det. Sognerådsformanden og en ekstra hjælper væbnede sig
med en stor skræddersaks. Med sig havde de også noget wienerbrød
og brændevin, som Eli holdt så meget af. Men da de så neglen, blegnede de, og blev klar over at skræddersaksen ikke var meget bevendt.
I stedet gik den ene af mændene hjem efter et "ørnenæb", som er
beregnet til at kappe grene over med. Så passede redskabet til opgaven, og neglen måtte forlade fattig Ell's fod. Men der flød både blod,
sved og tårer. Senere i livet flyttede Eli ind hos en familie i Knudstru p.
Her blev hun gode venner med en lille pige. En dag kaldte Eli pigen
til sig og fandt en pakke frem fra sine gemmer. Denne pakke fik
pigen besked på at smide i Lerkenfeldt å. Pigen var selvfølgelig nysgerrig efter at se, hvad pakken indeholdt. Og før pakken blev smidt i
åen, åbnede hun den og så at den var fyldt med børnetøj. Så det var
nok en grund til, at Eli 's liv var blevet som det var.
Karl Nielsen glemte ikke denne historie og begyndte at spørge rundt
omkring efter neglene, som efter sigende skulle være blevet gemt efter
"operationen". En dag da Karl havde ærinde på Gedsted mølle, var
han faldet i snak med "Kesse" (foderstofuddeleren). De kom så ind på
historien om fattig Eli, og de "berømte negle". "Negle, sagde "Kesse",
dem ka do da godt fo, de ligger da her i skoffen". Så den dag vendte
fattig-El's negle hjem til Vesterbølle igen. Det kunne være "Kesse"s farfar, som var med til at klippe neglene af. Hændelsen foregik i starten
af 1900 tallet. Fattig Eli døde den 29.december 1910, 86 år gammel.
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Fra cykelhandler Morten Christiansens erindringer

Det følgende er historien, som Morten Christiansen fortalte den i
1970:
Da jeg som 14-årig i 1906 kom til Vesterbølle, boede i Fattighuset to
mennesker, Ell og Otto. Huset var af bindingsværk og stråtag med en
dør på sydsidens midte ind i en lille gang. Fattighuset lå i den nederste trekant af Emma Kristensens have. Der var til hver side en stue,
der beboedes af Otto til højre og Ell til venstre. Ell led af hovedpine,
og hun gik ofte ind til Otto for at få panden gnedet i brændevin.
Otto mente, at det var bedre, hvis hun drak det, og så gik den pine
væk. Otto døde, og Ell fik ophold hos Maren Nielsen i den ejendom,
som senere blev telefoncentral. Hvor Ell døde, vides ikke, men det
fortælles, at fattigforstanderen J. C. Jensen i Knudstrup ikke kunne
få hendes træsko store nok. Hun ville nemlig ikke have sine tånegle
klippede. Da sognerådsformanden, møller Jensen i Glerup ville have
Ell 's negle klippet, kunne fattigforstanderen ikke gøre det, da de var
blevet for kraftige. Så kunne mølleren selv. De to mænd mødte op
med en stor saks, men de blev blege, da de så neglene, der så ud som
gedebukkehorn. De tilkaldte naboen, som mødte med en grensaks og
et stykke wienerbrød, der var Ell 's livret. Med grensaksen fik de bugt
med neglene, og en af storetåneglene er endnu opbevaret hos Karl
Nielsen i Vesterbølle på hans egnsmuseum. Den er ca 5 cm lang.
Lokalhistorikeren Edith Overgårds historie

I Ålestrup Lokalarkivs årsskrift 1999 har lokalhistorikeren Edith
Overgård skrevet om fattig Ell, med reference til de kilder, der måtte
omhandle sagen. Det er kirkebøger, folketællinger, sogneråds- og fattigprotokoller, skudsmålsbøger m.v.
Ell levede sit liv som ugift og indtil 50 års alderen, havde hun en
lang række tjenesteforhold, som almindelig tjenestepige. Herefter går
det ned ad bakke og den sidste del af Ell 's liv foregår på fattigården,
arbejdsanstalt og hos familier hvor kommunen laver akkord om kost
og pleje.
Ell bliver født i Østerbølle i 1823, som datter af gårdejer Niels
Pedersen og hustru Mette Nielsdatter. Forældrene dør allerede i 1824,
ligeledes bedsteforældrene, der levede på aftægt i gården. Disse pludselige dødsfald, sammen med andre tilsvarende i sognet, tilskrives
en smitsom sygdom. Ellen var ikke engang fyldt l år, og hendes
søskende, en bror på 2 år og en søster Ane Kirstine på 6 år, stod nu
uden forældre og uden egentlig forsørgelse. Materielt og økonomisk
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var der ikke noget efter forældrene. Da boet var gjort op, viste det sig
at familien var fallit. Fremtiden for disse børn, blev de plejefamilier,
som sognet nu kunne få en "fordelagtig" aftale med. Som spæd måtte
kommunen antagelig betale noget for ophold, men så snart de var
gamle nok, kunne de også gøre nytte for kost og klæder.
Indtil omkring 1845 er Ellen i pleje hos en familie i Bygum, vistnok slægtninge til faderen. Her er hun indtil 22 års alderen. Frem til
omkring 1870 følger nu en lang række tjenestesteder. 1845 i Vesterbølle, 1848 Gedsted Nørgård, 1850 Lille Restrup ved Ålestrup, 1852
i Hobro, 1854 Hadals mølle, Hobro - 1866 vistnok i Randers. Flere
af stederne er der skrevet i hendes skudsmålsbog, hvor alt tyder på
hun har haft et godt omdømme, "tro og skikkelig" som der står. Hun
forbiiver ugift, og har vel ikke været et særligt godt parti, uden slægt,
penge og materielle ejendele.
I 1870 bor Eli i Hobro, og nu er det som om tilværelsen går hende
imod. Et begyndende overforbrug af brændevin gør, at hun har svært
ved at passe et arbejde.
I november 1870 anmoder hun Vesterbølle sogneråd om hjælp til
at betale husleje. Selvom hun er bosiddende i Hobro, har Vesterbølle
sogn forsørgelsespligten for hende. Ifølge lovgivningen på området
skulle en person have haft 5 års ophold i en kommune før end der
kunne søges hjælp. Ellers var det fødestedskommunen, der havde
forsørgelsespligten, hvis noget gik galt. Hjemstedskommunen fremgik

Parti fra Vesterbølle.
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Foto: Lokalhistorisk Arkiv i Ålestrup

af skudsmålsbogen. Ell fik dog ikke tilsagn om penge lige med det
samme, men efter gentagne skrivelser, bevilger sognerådet i 1871 6
rigsdaler til Ell. Det vil sige, pengene udbetales til den husvært, hvor
Ell har lejet sig ind.
I fattigvæsenets protokol skrives om hjælpen til Ell, at den tilstedes,
fordi hun "fremdeles var i trang og ikke kunne ernære sig". Af protokollen fremgår også at hun ejede følgende værdigenstande: l seng
med sengeklæder, l bord og l stol, l spinderok og l dragkiste, med
en del fornødne klædningsstykker.C4>
Resten af Ell's tilværelse er styret og administreret af Vesterbølle
fattigvæsen. Hendes liv kan til dels følges i fattigkomissionens protokoller, og heraf fremgår det at hun opholder sig i fattighuset, er hos
private og sandsynligvis flere perioder på arbejdsanstalten i Viborg.
Ell opnår at blive 86 år gammel, og de sidste 38 år af hendes liv er
en ustandselig flytten fra sted til sted, alt efter fattigkommissionens
bestemmelser.
I 1872 flytter hun til Vesterbølle fattighus, da sognerådet finder det
for dyrt at betale til hendes ophold i Hobro. Som beboer i fattighuset
tilstedes hun fattighjælp , og af protokollen fremgår det hvilke ydelser
der var tale om. Hjælpen gives primært som naturalier. For perioden
1873 - 1875 får hun tildelt 12 skæpper rug og 8 skæpper byg, og i
rede penge 4 rigsdaler. Naturalieydelsen udbetales pr kvartal (8 skæpper korn giver l tønde, der igen er 100 kg).
Efter de første par år skønner sognerådet, at Ell nu selv kan medvirke til sin livsforsørgelse, d.v.s. hun skønnes i stand til at udføre
arbejde. Sognerådet træffer aftale med gårdejer Anders Kristian Nielsen, at Ell skal have ophold, kost og pleje hos ham, foreløbig for et
år. For denne ordning betaler kommunen 30 kr. for vinterperioden og
18 kr. for sommeren. I sommerhalvåret skønnes det, at Ell kan hjælpe
til på gården.
Hun vender dog tilbage til fattighuset og får igen naturaliehjælp, og
et pengebeløb. I 1880'erne får hun sværere og sværere ved at styre
sit alkoholforbrug, og folk i landsbyen klager over hende, og har
åbenbart været generet af hendes opførsel. Der er forslag om, at hun
bliver indsat på arbejdsanstalten i Viborg i en periode, for om muligt
at forbedre sig. Det kunne dog ikke på dette tidspunkt vinde gehør
i sognerådet, måske fordi udgifterne til opholdet i Viborg, ville overstige udgiften til opholdet i fattighuset Ell's tilstand og opførsel bliver
værre, og der klages gentagne gange over hendes drikfældighed og
over hendes omgang med ild og lys.
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I slutningen af 1880'erne ser det ud som hun har haft ophold på
tvangsarbejdsanstalten i Viborg, dog ikke af længere varighed. I 1890
er hun atter i ophold hos private, nemlig Søren Slot i Østerbølle. Hun
ender igen i fattighuset I 1901 oplyser folketællingen for Vesterbølle
sogn, at Ell opholder sig i fattighuset De sidste år veksler mellem fattighus og privat ophold. Hun dør i 1910, 86 år gammel. Antagelig hos
en familie på Østerbølle hede.
Så vidt Edith Overgårds undersøgelser vedrørende gammel Ell, et
menneske ramt af en trist skæbne og i årevis under Vesterbølle fattigvæsens forsørgelse.
Refleksioner over fattiglovgivningen i 1800-tallet

Forholdene omkring fattigvæsenet og fattighuset i Vesterbølle, har
sandsynligvis hverken været værre eller bedre end andre landsogne
i landet. At komme under fattigvæsenet i 1800-tallets Danmark var
for mange vel næsten noget af værste der kunne ske. Alligevel blev
det løsningen for de tusinder, der ikke kunne klare sig selv, enten på
grund af sygdom, alder, arbejdsløshed, forældreløse børn o.s.v. Forholdene omkring fattigforsorgen, eller de tilbud som det offentlige gav
de nødlidte, virkede på mange måder som om det skulle afskrække
folk fra at søge hjælp.
Ell i Vesterbølle kommer under sognets fattigforsorg, og er som
sådan et udmærket eksempel på praksis. I landsognene ydedes hjælpen mest i form af naturalier, og et mindre pengebeløb. Ofte fandt
sognerådet en husstand, der for et mindre beløb ville tage den fattige
i forsørgelse, selvfølgelig under den forudsætning at hvis den fattige
kunne gøre nytte, altså arbejde, så blev forsørgelsespengene mindre.
Sognets fattighus kunne i sig selv heller ikke være en særlig tiltalende
bolig, idet det uden tvivl var en simpel bygning, måske kun nødtørftig
vedligeholdt. I 1879 er husets tilstand på sognerådets møde, og der
skrives i protokollen, "da der i Vesterbølle fattighus, i den vestre stue
er meget gamle sengeklæder og slemt med væggelus, vedtages, at der
skallaves nye sengeklæder, som det så bliver overdraget fattigforstanderen at få udrettet".C 5J
Intentionerne i fattigforordningen af 1803, der i hele 1800-tallet blev
gældende for området, synes at have været rimeligt formuleret, idet de
nødstedte anerkendes retten til hjælp. Der gøres endda forsøg på at
målrette hjælpen til individuelle behov. Gamle og svage havde brug
for pleje, syge for behandling, unge skulle aplæres og de arbejdsløse
sikres arbejde.C6l
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Det gøres dog også klart, at det er de enkelte kommuner, der er
ansvarlige for fattigforsorgen, både i praksis og økonomisk. Selve
loven skulle administreres lokalt af en fattigkommission, der på landet
skulle bestå af præsten, godsejeren, sognefogeden og to af sognets
bedste mænd.m Disse kommisioner afløstes i 1841 af sogneforstanderskabet og i 1867 overdrages administrationen af fattighjælpen til
sognerådene.csl
Det skulle hurtigt vise sig, at evnen og måske også "viljen" til at
opfylde forordningens bestemmelser ikke var til stede i kommunerne,
og at der i vid udstrækning satsedes på de absolut billigste ordninger.
Oprettelse af hjælpekasser på frivillig basis gjorde ikke forholdene
mærkbart bedre. Hvis fattigforordningen af 1803 på nogen måde havde anerkendt de fattiges rettigheder i samfundet, blev disse formodninger gjort til skamme. Hvis en fattig søgte offentlig hjælp og forsørgelse, blev der efterhånden lagt en lang række restriktioner ind, der
mest af alt mindede om fratagelse af alle personlige rettigheder.C 9l
I 1808 mistede den forsørgede rettigheder til sine personlige ejendele, der ved modtagelse af fattighjælp, overgik til kommunen. I 1824
bliver de frataget retten til at gifte sig uden tilladelse, hvis ikke fattighjælpen var tilbagebetalt. Det gjorde sig ligeledes gældende med
grundloven i 1849, at hvis en borger skyldte penge til fattigvæsenet,
så blev han frataget sin valgret. Andre restriktioner blev lagt omkring
den forsørgelsespligtige kommune. For at få fattighjælp skulle personen have haft ophold i en kommune i tre år, fra 1839 i fem år. Ellers
var det fødestedkommunen, der havde forpligtigelsen. Det førte ofte
til, at opholdskommunen fik den fattige eller arbejdsløse bortvist,
inden de opnåede ret til hjælp. Fra midten af 1800-tallet fik kommunerne mulighed for at låne penge til opførsel af arbejdsanstalter, og
senere hen regulære fattiggårde. Hvor beboerne i et fattighus trods alt
har haft en vis form for frihed og selvstændighed, så blev opholdet
på den "institutionaliserede" anstalt eller fattiggård, i virkeligheden
fratagelsen af al personlighed. Her gjaldt strenge reglementer, hvis
overtrædelse medførte sanktioner.
På sociallovgivningens områder kommer der reformer i 1890'erne
og starten af 1900-tallet, der bygger på en kombination af forsikring
og offentlig ydelse. Bl.a. alderdomsunderstøttelse, sygekasser, arbejdsløshedskasser, ulykkesforsikring m.v. Alderdomsunderstøttelsen kunne gives efter det fyldte 60. år. Dog betinget af at personen ikke havde
modtaget fattighjælp indenfor de seneste 5 år. Men den egentlige
fattighjælp blev stadigvæk givet med tidligere nævnte restriktioner og
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fratagelse af en række rettigheder.<10) Først med Steinkes socialreform
i 1933 sker der en ændring i forhold til det hidtidige. Det nye er, at
sociallovgivningen kommer til at bygge på et retsprincip, i stedet for
de skønsmæssige ydelser. Det falder udenfor denne artikel at gå mere
i dybden med de store komplicerede sociallove. Kun at begrebet
fattighjælp med 1933-reformen nu kun gives til meget begrænsede
grupper af "asociale" personer, som det udtrykkes. 0 1) Det kunne være
arbejdsuvildige, alkoholister, vagabonder o.l. For disse grupper gjaldt
stadigvæk fratagelsen af personlige rettigheder, hvis de oppebar fattighjælp. Dog kan man sige at fratagelse af rettigheder, nu var en
undtagelse, hvor det før var hovedregelen.
Historien om fattig Ell er et udmærket eksempel på administrationen af 1800-tallets fattiglovgivning i Danmark. Det er samtidig også
en historie, der har været fortalt vidt og bredt i Vesterbølle sogn igennem årene. Nogle hændelser, der har fæstnet sig i folks bevidsthed. At
blive fortalt igen og igen har nok ikke gjort historien ringere. Måske
har det også haft noget at gøre med forsmået kærlighed. Et barn i
utide, jævnfør pakken med børnetøj, der skulle smides i Lerkenfeldt
å. Det får vi aldrig opklaret, og gjorde vi det, ville det nok ødelægge
noget af historien.
Niels ]ørn Østergård
Museumsinspektør
Spillemands-, jagt- og Skovbrugsmuseet i Rebild
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LITTERATUR OM HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED
Udarbejdet af bibliotekar Tove Michelsen
Bibliotekets Lokalsamling - Det nordjyske Landsbibliotek
Tm-kultur@aalborg.dk- 9931 4332
Litteraturlisten dækker perioden medio 2005 - medio 2006, 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, der
stadig udkommer, og væsentlige internetkilder.
En detaljeret registrering af litteratur om Nordjyllands Amt findes
i Nordjyllandsbasen - en database, der indeholder bøger, tidsskrifter
og artikler fra 1995 og frem. Det er her, man finder alle artiklerne fra
de lokalhistoriske årbøger og tidsskrifter registreret. Herunder selvfølgelig også alle artikler fra samtlige årgange af "Fra Himmerland og
Kjær Herred".
Nordjyllandsbasen findes på Det nordjyske Landsbiblioteks hjemmeside, her findes også andre interessante links til lokalhistorie og
slægtshistorie. Se www.njl.dk
Alle data fra Nordjyllandsbasen indgår i www.noks.dk - Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase. Her kan man samsøge mellem arkiver, biblioteker og museer i Nordjylland.
Nordjyllands Amt er den geografiske grænse for de publikationer,
vi anskaffer til Bibliotekets Lokalsamling. Vi søger at skabe en komplet samling og vil derfor meget gerne have besked, hvis vi skulle
have overset nogle udgivelser. Er en bog trykt hos bogtrykker, kommer den via pligtaflevering på de nationale boglister, der finder vi
den. Men er den ikke pligtafleveret, finder vi den kun, hvis nogen
fortæller os om den.

NORDJYLLAND
Færch, Ole (j 1946)
Herredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm
birketing samt Hornum-Fleskum herredsting l Ole Færch. - Aalborg : Ole

Færch, 2006. - 96 sider : ill.
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jubler Hansen, John
Cykle- og Ringfabriken Jyden l John Ju h ler Hansen ; with an English summary. - Aalestrup: Danmarks Cykelmuseum, 2006. - 48 sider: ill.
Om Peder Andersen (1868-1942) og udviklingen af hans forretningstalent fra
cykelhandler til cykelfabrikant
På omslaget: P. Andersen, en iværksætter i Himmerland.
Nordjyske profiler: de gjorde og gør en forskel l Henrik Fog, John Laden
Jensen, Arne Lybech. - Aalborg : Lindtofte, [2006]. - 77 sider, ill.

Qvistoiff, Helge V
Iværksættere i Nordjylland - de gjorde det bare. Jysk Lokalhistorisk Forlag/
Spar Nord. 2006. 296 sider

Sørensen, Knud (j 1928-03-10)
Digterne omkring Limfjorden : en rundtur til stederne l Knud Sørensen;
kort: John Fowlie. -[Kbh.] : Gyldendal, 2006. - 172 sider : ill.
En guidet køretur på begge sider af Limfjorden, med fortællinger om de
mange forfattere der har haft deres gang på egnen. Tidligere: l. udgave.
2002.
Toft Jensen, Anders
Lindenborg Å: kultur, natur og lystfiskeri l Anders Toft Jensen. - l. udgave.
- [Aalborg] : Tofts Forlag, 2005. - 251 sider : ill.
ARDEN
Lokalhistorisk forening for Arden Kommune. Årsskrift. - (Udkommet siden
1995 -)
HADSUND

Ernstsen, Olav
Hadsund Kommunes øer l Olav Ejde Ernstsen. - [S.l.] : [Olav Ejde Ernstsen],
[2005]. - 29 sider : ill.
Gammelt nyt : lokalhistorie fra Sydøsthimmerland. Museumsforeningen for
Hadsund og Omegn : Lokalhistorisk Forening for Als og Omegn : Lokalhistoririsk Forening for Veddum og Omegn : Lokalhistorisk Forening for
Skelund og Omegn : Lokalhistorisk Forening for Øster Hurup og Omegn,
(Udkommer siden 1987)
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Livet i Sydøsthimmerland 1930-1960. - [Hadsund] : Lokalhistoriske foreninger i Hadsund Kommune, [2006]. - 77 sider : ill. ; 30 cm. - (Gammelt nyt
tema hæfte ; 2)
Veddum Brugsforening 1905-2005 l redigering: Ole Loell. - [S .l.] : [s.n.l, 2005.
- 78 sider : Jubilæumsskrift med forskellige indlæg om Veddum Brugsforening gennem årene.
Indhold: Uddeler i Veddum Brugsforening 1910-1933 ; Barnetid og drengetid
i Veddum Brugsforening 1920-1934 ; Min tid som lærling 1935-1938 ; Spejlet
- Festavis 1945; Elevtid 1945-1947; Veddum Brugs 1945-1955; Lærling i Veddum Brugs 1971-1974 ; Veddum og Omegns Brugsforening 1905-2005.
HALS
Binde1~ Vibeke
En pioner fra Vendsyssel: landmand, jurist og politiker Jens Kristian Larsen, 29.
august 1840 - 16. december 1926, Ulsted, Aalborg, København, Hjørring : en
biografi l Vibeke Binder. - [Dronninglund) : Nord-Press, 2006. - 96 sider : ill.

Gjøde, Henrik
Øster Hassing Kirke : 1880 - 29. august - 2005 l Henrik Gjøde Nielsen ;
redaktion: Henrik Gjøde Nielsen. - [Gandrup) : for Øster Hassing Menighedsråd ; [Hals] : Hals Museum, 2005. - 80 sider : il!.
Ting og tider : nyt fra Hals Museum. - Hals : Museumsforeningen for Hals
Kommune : Hals Museum, (Udkommet siden 1988)
HOBRO
25 års jubilæum - Thorsgaard Efterskole. - Hobro : Thorsgaard Efterskole,
[2005]. - 19 sider : ill.

Schoop, Gerhard
Hobro Sygehus 125 aar l tekst Gerhard Schoop. [2005]. - 26 sider : ill.

Sygehus Himmerland,

Hostruphuse. - [Hobro) : Biecentret, 2006. - 34 sider : il!.
Årsskrift l \Hobro Museumsforening\. - [Hobro) : Hobro Museumsforening,
(Udkommet siden 1988)
LØGSTØR

Krejl : lokalhistorisk tidsskrift for Løgstør og omegn. N.H. Lindhard .
(Udkommet siden 1981)
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LIF's 100 års jubilæum. - [Løgstør] : Løgstør Idrætsforening, 2005. - 202 sider
:il!.

Lindhard, N H.
Pavillon Christiansminde gennem 75 år l N.H. Lindhard. - [Løgstør] : Løgstør
Kommunes Almennyttige Erhvervs- og Kulturfond, 2005. - 31 sider : ill.
NIBE
Nibe Købstad 275 år. - [Nibe] : [Nibe Kommune], [2005]. - l cd-rom : lyd,
farve. På omslaget: En hyldest til købstaden - Nibe i 275 år.
NØRAGER
Folk fortæller: årsskrift \Nørager\. - Boldrup Museumsforening, (Udkommet
siden 1978)
SEJLFLOD
Frederiksen, Birthe (j 1942)
Husmandskone : om liv og dagligdag i Lille Vildmose l fortalt af Birthe
Frederiksen ; redaktion: Hans Bjørn. - [S.!.] : Vildmoseforeningen, 2006. - 90
sider : i1l. i farver

Jensen, Søren Chr. (j 1945)
Spritfabrikken i Lille Vildmose l af Søren Chr. Jensen. - [S pentru p] : Vildmoseforeningen, 2005. - 34 sider : i1l.
Købmand i Gudumholm l Inger & Hans Bjørn ; redaktionsudvalg: Rigmor
Sørensen, Henning Andersen, Ebbe Nielsen. Storvorde : Lokalhistorisk Forening for Sejlflod - 2005. - 36 sider : ill

Lund, Thorkild
Lille Vildmose : fra natur til natur l tekst: Thorkild Lund ; redaktør: Trine
Fisker Christensen ; fotos : Flemming Ahlmann ... [et al.]. - l. udgave. - Storvorde : Sejlflod Udviklingsråd, 2006. - 79 sider : ill.
Om hvorledes naturen og menneskene i Lille Vildmose, bestemt af kravet
om udvikling, har præget hinanden og hinandens eksistens.
Indhold: Høstemark ; Mulbjerge ; Portlandsmosen ; Tofte Mose-Smidie
Bakke ; Tofte Sø ; Kjællingbjerg Klint ; Fiskeriet.
SKØRPING
Egnsminder fra Skørping Kommune l udgivet af Lokalhistorisk Arkiv for
Skørping Kommune. - (Udkommet siden 1992 -)
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Qvistorff, Helge V.
"Fryseslottet" fra tuberkulosesanatorium til privathospital. - Skørping Hospi-

tal, 2006

STØVRING
Christensen, Inger Marie
Sørup kirke - og Sørups historie, 2006, 50 sider.
Udgivet i anledning af Sørup Kirkes 100 års jubilæum.
Hanen : nye tidender om gamle emner. - [Svenstrup] : Støvring Kommunes

Lokalhistoriske Forening, (Udkommet siden 1973)

AABYBRO
Bavnen : meddelelser fra Lokalhistorisk Forening for Aaby Sogn (Udkommet
siden 1988)

AARS
Årsskrift : \fortællinger fra Aars Kommune\: Lokalhistorisk Forening for Aars
Kommune, (Udkommet siden 2001)

AALBORG
30 år med slægtsforskning : vi søger slægtens kilder.. : 16. marts

1976-2006 l Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen. - Aalborg : Slæftshistorisk Forening for Aalborgegnen, 2006. - 19 sider
Udgivet i anledning af foreningens 30 års jubilæum 16. marts 2006.
Bjerg-posten : medlemsblad. - [Nibe] : Lokalhistorisk Forening i Frejlev, Nørholm, Sønderholm Sogne, (Udkommet siden 1977)
Danmarks gade :et miniportræt af Danmark l af Knud Labohn (tekst) & Lars
Pauli (fotos) ; redaktion: Henrik Højer Mikkelsen. - l. udgave. - [Aalborg] :
Bøjers Forlag, 2005. - 150 sider : ill. ; 21x30 cm
52 portrætter af mennesker fra Danmarksgade i Ålborg skildret gennem
interviews og sort-hvide fotos.
Egnsmindesamlingen for Sulsted og Ajstrup Sogne : Årsskrift. - Sulsted :
Foreningen Egnsmindesamlingen, (Udkommet siden 1993)

Ellemose, Søren
Giganten : fra Salling til Dansk Supermarked l Søren Ellemose ; redaktion:

Anne Mette Futtrup. - l. udgave. - Kbh. : Jyllands-Posten, 2006. - 303 sider
: ill.
Historien bag Dansk Supermarked, der for alvor tog fart i 1960'erne med
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et hånelslag mellem skibelrederen A.P. Møller og købmanden Herman Salling (1919-2006), der stod for opbygningen af virksomhederne: Føtex, Bilka,
Netto og stormagasinerne i Århus og Aalborg.
Ellidshøj : en landsby i Himmerland 2003-2004 l produceret for Ellidshøj Svenstrup - Godthåb Lokalhistoriske Forening. - [Svenstrup] : Lokalhistorisk
Forening Ellidshøj, Svenstrup, Godthåb, 2004. - l dvd-video (ca. 29 min.)
I ord og billeder beskrives landsbyen Ellidshøj og omegn.
FDF i Aalborg 1905-2005 l redaktion: Per Andersen og Preben Friis-Nielsen ;

billedred aktion: Ole Hulgaard Nielsen og Jan Kronborg. - [Aalborg] : Aalborg
Stadsarkiv, 2005. - 213 sider : il!. (nogle i farver)
Cijøae, Henrik
Til kirkens pryd og herskabets ære : Klarup Kirke og Klarupgård l Henrik
Gjøde Nielsen ; fotografier og illustrationer: Henrik Gjøde Nielsen, hvor intet
andet er nævnt. - [Klarup] : Klarup kirke : & Klarupgårds Forlag, 2005. - 288
sider : il!. Bygger på hans: Klarup Kirke ; Klarupgård.
Godthaab Hammerværk : familievirksomhed og fabrikssamfund l Hans
Huus Sørensen & Peter Jørgensen. - [Farsø] : Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, [2005]. - 48 sider : il!.
Godthåb : et bysamfund omkring Guldbækken l produceret for Ellielshøj
- Svenstrup - Godthåb Lokalhistoriske Forening af Peter Jørgensen & Frank
Bødker. - [Svenstrup] : Lokalhistorisk Forening Ellidshøj, Svenstrup, Godthåb, 2006. - l dvd-video (ca. 40 min.) Med udgangspunkt i Guldbækken
beskrives Godthåb og byens udvikling i ord og billeder.
Gregersen, Hans (j 1946)
Grevens Fejde l Hans Gregersen ; redaktør: Henrik Højer Mikkelsen ; tegninger og kort: Frede Fabek. - l. udgave. - [Aalborg] : Højers Forlag, 2006.
- 46 sider : ill .. - (Borgerkrige ; l)Med litteraturhenvisninger.
Hasseris Gymnasium 1970-2005 : 35 års jubilæum l redaktion: Ellen Bruun
... [et al.] ; foto: Erik Christensen, Jørgen R. Rømer m.fl.. - Aalborg : Hasseris
Gymnasium, [2005]. - 23 sider : ill.
Jensen, Arne (f 1934)
En Vejgaard dreng fortæller om sin tid i Vejgaard : fra 1934-1951 l Arne
Jensen. - Aalborg : Vejgaard Lokalhistoriske Forening, 2005. - 20 blade : il!.
; 22x30 cm

184

Lybecb, Arne
Vestbyen : et faktuelt, litterært, personligt og historisk tilbageblik fra år 1900
til 2006 l Arne Lybech. - [Aalborg] : Lindtofte, 2006. - 92 sider : ill. (nogle i
farvet} Omslagstitel: Vestby krøniken.
Lybech, Arne
Vesterbro : et faktuelt, litterært, personligt og historisk tilbageblik fra år 1900
til 2005 l Arne Lybech ; 2005 fotos: Per Madsen. - [Aalborg] : Lindtofte, 2005.
- 92 sider : il!. (nogle i farvet)
Omslagstitel: Vesterbro krøniken.
Nørresundby-filmen 1936 : byen på Solsiden : porten til Vendsyssel l tilt·ettelæggelse og indtaling Ketty Johansson ; fotograf Christian Jacobsen. - Nørresundby : Sundby Samlingerne, 2006. - l dvd-video (ca. 25 min.) : sort-hvid.
Indspillet i 1936 af biografejer Christian Jacobsen, Regina Teatret. Teknisk
bearbejdning: Dafolo TV-Video, 1992
Postkort fra Hasseris l [billed]tekst, redaktion ... Jørgen Elsøe Jensen. - Aalborg : Hasseris Grundejerforening : Museumsforeningen Hasserisstuerne,
2005. - 32 sider : alle ill. Fotografisk billedværk

Qvistorff, Helge V
Den skotske malerinde : kunstnerfamilien i Hammer Bakker l Helge V.
Qvistorff ; foto: Ole Kjær. - [Vrål : Løkken-Vrå Kommune ; Terndrup : Jysk
Lokalhistorisk Forlag, 2004. - 22 sider : ill
Om Sheena Page Villadsen
Skolerne i sognet : fra landsbyskolernes start til 1951 da Centralskolen kom
til sognet l redigeret af Jytte Andersen. - Aalborg : Lokalhistorisk Forening
for Nørre Tranelers Sogn, [2006]. - 59 sider :
Da Centralskolen, den nuværende Mellervangskole, blev taget i brug i 1951,
blev 6 små landsbyskoler neellagt Her fortælles om de små skoler i Nørre
Tranders, Øster Sundby og Øster Uttrup i deres storhedstid fra 1900 til
1951.
Sko~foged Laursen, Ih
Fra Mutter Langsnabel til Lange Anton og Goliat : nordjyske tidsbilleder
fra 1900 til 1960 l Ib Skovfoged Laursen. - Aalborg : Ib Skovfoged Laursen,
2005. - 112 sider : ill.
Indhold: En arbejderfamilies tragedie ; Juleaften hos Mutter Langsnabel ; Et
politisk vagtskifte ; "Nero Bambasius Kraft" ; Volden som politisk redskab
; "Kridtpiben" i Bredgade ; Thorvald Smit i "Kridtpiben" ; De velbjærgede
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; Engelske vandklosetter ; Toldbetjenten og politimesterens vandkrukke ;
Bundskraberne ; Svajerne, bytyrene, mælkedrengene og byens kaffebarer
; Byen ændrer ansigt ; Horsens Tugthus og tøjgaden Bispensgade ; Stærke
jægere ; "Rettigheder... jeg skal gi' dig rettigheder" ; Nørresundbys stærke
fiskehandler ; De stærke Vejgaard-piger ; Mødet på kirkegården ; En epoke
slutter.
Sundsholmeren. Udgivet af Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske
Forening. Udkommet siden 1983)
Vadum sogn gennem 100 år l samlet af Harald Søland ... [et al.). - [S.l.]
Vadum Borgerforening, 2006. - 202 sider : ill. (nogle i farvel)
Kolofontitel: Vadum borgerforening jubilæumsskrift.
På omslaget: Vadum Borgerforening 1906-2006.
Ørnbjerg, Jakob
Jens Bang : en købmand i 1600-tallets Aalborg . Selskabet for Aalborgs Historie : i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv : Aalborg
Historiske Museum, 2005. - 141 sider : ill - (Aalborgbogen ; 2005)
Indhold: Et portræt af Aalborg ; Jens Bang i historien ; Jens Bang - ude og
hjemme ; Selskabelighed og familieomgang ; Jens Bang og aalborgenserne ;
Jens Bang - en blandt mange.

Østerå-Boulevarden : arkitektur i Aalborg fra renæssancen til nationalromaotikken l forfattere: Erik Iversen og Viggo Petersen ; redigeret og fotograferet
af Erik Iversen ; billedredigering og fotos ... Jan Slot-Carlsen. - [Virum) : SP
Grafik, 2005. - 189 sider : ill.
Aalborg Harmonikaklub 25 års jubilæum : 2. marts 1981-2006. - [Aalborg) :
Aalborg Harmonikaklub, 2006. - 27 sider : ill. (nogle i farve1)
Om harmonikaklubbens medlemmer, arrangementer og organisation gennem 25 år.

ROMANER OG ERINDRINGER
Brovst, Bjarne Nielsen
Mormors hus : fortællinger l af Bjarne Nielsen Brovst. - Herning : Poul Kristensen, 2006. - 122 sider : ill.
Fortællinger fra forfatterens (f. 1947) barndom i det nordjyske. Om slægten,
om barndommens sommerferier, og om jyske originaler
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Eriksen, Inge (j 1935)
En kvinde med hat : roman l Inge Eriksen. - [Kbh.] : Gyldendal, 2006. - 397

sider
Ida Francescas liv kommer til at bære præg af 1900-tallets udvikling: født i
middelklassen og gift ind i overklassen i Aalborg, men med mange relationer såvel tilbage til Den spanske Borgerkrig og den 2. verdenskrig som til
Cubakrisen og den europæiske historie.
Holst, Kirsten (j 1936)
Sin brors vogter : spændingsroman l Kirsten Holst. - l. udgave. - [Kbh.]:

Forum, 2006. - 329 sider
Krimi fra Nordjylland, hvor Beatrice, kaldet Bea, er medejer af et sikkerhedsfirma. Hendes gamle kæreste Henrik bliver dræbt af en brevbombe, der
måske var tiltænkt Bea, og hun undersøger selv sagen
Thellefsen, Camille
Kunstmalerens datter : svigt og misbrug bag bohemelivets facade l Camille

Thellefsen. - Hellerup : Documentas, 2005. - 175 sider : ill.
Camille Thellefsen's (f. 1967) skildring af misrøgt og incest i en kunstnerfamilie. Men også om hendes kamp for at genvinde sit liv og overvinde de
psykiske men, overgrebene påførte hende.

INTERNETKILDER
www.noks.dk
Nordjyllands Kulturhistoriske Søgedatabase
Søgning i 170.000 registreringer fra nordjyske arkiver, biblioteker og museer.
Ny, udvidet version fra efteråret 2005.
www.njl.dk/aalborgleksikon
Aalborg Leksikon
Gadernes historie i Aalborg Kommune. Lavet i samarbejde mellem Det nordjyske Landsbibliotek, Aalborg Historiske Museum og Aalborg Stadsarkiv.
www.kulturrejsen.dk
De nordjyske museers rejse gennem Nordjyllands kultur og historie.
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Meddelelser fra styrelse og redaktion
Generalforsamlingen blev i år afholdt i forbindelse med sensommelturen til Godthaab Hammerværk, hvor der først var rundvisning
ved Hans Huus Sørensen og Peter Jørgensen, der øste af deres store
viden om Hammerværket og hele anlægget i Godthåb. Ca. 30 medlemmer deltog i den efterfølgende generalforsamling, der indledtes
med, at formanden takkede de to rundvisere for deres oplysende
og spændende beretning. Herefter aflagde Knud Knudsen styrelsens
beretning:
Arbejdet i styrelsen har fungeret godt i den forløbne periode. Som
nævnt i sidste års beretning er vi gået over til fire møder om året,
og vi har i den forløbne periode især benyttet disse møder til nogle
mere overordnede diskussioner om arbejdet i Historisk Samfund.
Målsætningen for arbejdet i styrelsen er, som den blev formuleret på
den foregående generalforsamling, den dobbelte, nemlig l) at sikre
fremgang for foreningen i form af et øget medlemstal og 2) at sikre
en sund økonomi i foreningen. Som nævnt på generalforsamlingen
sidste år så blev den kedelige tendens til faldende medlemstal bragt
til ophør, og vi kunne notere os et svagt stigende medlemstal. Denne
tendens er fortsat i denne periode, så vi nu har 474 medlemmer; herunder ingen restanter, men "gode" kontingentbetalende medlemmer.
I lyset af at der hele tiden er medlemmer, som falder fra, af den ene
eller anden grund, kan vi kun være tilfreds med medlemsfremgangen.
Vi tror, at det blandt andet skyldes den hvervekampagne med boggaver, som vi iværksatte sidste år. Vi må i den kommende periode
arbejde for, at medlemstallet fortsat stiger og gerne en smule hurtigere. Det vigtigste er imidlertid, at vi er en forening i fremgang.
Vi kunne allerede sidste år fortælle om en god økonomi, og den
benyttede vi til at få lavet en særudgivelse, nemlig publikationen om
Godthåb Hammerværk Vi mente, at det ville være en oplagt ide at
gå ind og støtte arbejdet omkring Hammerværket Her har der gennem en årrække været en kreds af aktive folk, som har arbejdet for
bevaringen af det enestående anlæg som Hammerværket er. Vi har
modtaget ekstern støtte på 10.000 kr., som vi er meget taknemmelige
for, og vi tror, at bogen vil kunne tjene sig selv ind.
Som nævnt har vi på de seneste styrelsesmøder haft nogle bredere
diskussioner om, hvad vi kan gøre for at skabe fremgang, trække
nye medlemmer til o.s.v. Det er vores opfattelse, at vi med den bedre
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økonomi har fået et økonomisk råderum til forskellige aktiviteter. Der
skal dog ikke herske nogen tvivl om, at vi ser udgivelsen af årbogen
som vort hovedformål. Det er vores primære opgav at udgive · n god
og læseværdig årbog. Om selv ;~rbejd t m d årbogen er cl r intet nyt
at fortælle i forhold til sidste ar. Der konun r fortsat h nv ndclser ind
til redaktionen om bidrag, og vi har ikke svært ved at få skribenter til
årbogen. Årbogen for 2005 var på 176 sider og blev præsenteret ved
et arrangement i Bryggergården den ?.december 2005. Inger Bladt
fortalte om sin artikel om "Genbrug", og Hans Huus Sørensen præsenterede publikationen om Godthåb Hammerværk Det kan nævnes,
at vi har allerede på nuværende tidspunkt har tilsagn om bidrag til
årbogen for 2007.
Hlandt de tiltag, som vi har været enige om i styrelsen er behovet
for en præsentationsfolder, som vi kan bruge til at gøre opmærksom
på foreningen. Vi vil få lavet en sådan præsentationsfolder i løbet af
i år, og vi håber selvfølgelig, at den også vil kunne bruges i arbejdet
for flere medlemmer. Der er sket ganske få ændringer i sammensætningen af udvalgene, som det fremgår af den efterfølgende oversigt
I november 2005 havde vi en rundvisning ved Inger Bladt i udstillingen "Genbrug" på Aalborg Historiske Museum. Fremmødet hæmmedes dog noget af et usædvanligt "vådt" regnvejr. Vejret var til
gengæld med os, da vi i maj havde en vellykket forårstur til Sæbygård
og Voergård. Et deltagergebyr på 100 kr. havde åbenbart ikke skræmt
medlemmerne. Sensommerturen har som nævnt været Godthaab, og
endelig har vi rundvisningen i Apotekersamlingen den S.november.
]eg skal også nævne Bogmessen på Aalborg Historiske Museum
lørdag den 25.marts, hvor vi var til stede - og ikke bare solgte bøger,
men også fik et par nye medlemmer. Det kan også nævnes, at Årbogen 2006 vil blive præsenteret ved et arrangement i Bryggergården
den 6.december kl. 14. Beretningen blev herefter godkendt.
Klem Thomsen fremlagde og gennemgik foreningens regnskab,
redegjorde herunder for medlemstallet; udgifterne til turene har været
større end budgetteret. Der var ingen kommentarer til regnskabet,
som herefter godkendtes.
På valg i 2006 var Niels ]ørn Østergaard og Bent Kanstrup. Begge
blev genvalgt.
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Jens Topholm, Aalborg
Niels ]ørn Østergaard, Støvring
Reddaktionsudvalg

Formand

Ketty Johansson
Knud Knudsen
Henrik Gjøde Nielsen
Thorkild Nielsen
Jens Topholm
Niels ]ørn Østergaard

Knud Knudsen
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9635 84 14
E-mail: kk@ihis.aau.dk

Turudvalg

Næstformand og sekretær

Inger Bladt
Bent Kanstrup
Finn Rindom Madsen
Flemming Sørensen
Niels ]ørn Østergaard

Henrik Gjøde Nielsen
Postboks 31
9370 Hals
Tlf. 98 25 72 67
E-Mail: hgn-kultur@aalborg.dk

Torsdagsforedrag

Kasserer

Jens Topholm

Klem Thomsen
Heden 9,
Vester Hassing
9310 Vodskov
Tlf. 98 25 72 67
E-mail: klem@thomsen.tdcadsl.
dk
Redaktør

Knud Knudsen (som ovenfor)
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Resultatopgørelse for 2005
Kontingent
Tilskud

100.033,00

Aalborg Kommune
Ekstraordinært tilskud
Sulsted-Ajstrup Sparekasse
Aars Kommune
Nørresundby Bank
Salg af ældre årbøger
Renter
Indtægter i alt

7.500,00
10.000,00
1,500,00
500,00
1.000,00

Trykning og forsendelse af årbog
Andel af udgifter ved torsdagsforedrag
Medlemsudsendelser

20.500,00
9.765,50
298,62
130.597,12
93.656,00
8.170,00
12.704,00
-1

Uc1giftP.r VP.rl t11r.;o

Ann nn

• •""tv;:;r,uu

Kontorholdsudgifter
Kontingenter
Gebyrer
Udgifter i alt

5.386,33
2.500,00
154,00
123.979,33

Arets overskud

Status pr. 31. december 2005
Indestående bankkonto
Tilgodehavende tilskud
Aktiver i alt

107.398,63
1.000,00
108.398,63

Formue pr. 1. januar 2005
Forudbetalt kontingent
Årets resultat
Passiver i alt

67,380,84
34.400,00
6.617,79
108.398,63

Revisionspåtegning:
Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for regnskabsåret 2005 for Historisk Samfund
for Himmerland og Kjær Herred.
Vi har i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført
revis onen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om , at årsregnskabet er uden
væsenUige fejl eller mangler.
Vores revision har ikke givet anledning til bemærkninger.
Aalborg , den 10. marts 2006
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Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er stiftet i 1912. Dets
væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse.
Bogen rummer h,·ert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra
et område, der svarer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder
årbogen en opdateret liste over lokalhistorisk litteratur for hele området.
I sommerhalvåret har Historisk Samfund for tiden 3 arrangementer,
museumsbesøg, historiske byvandringer eller ture til kulturhistorisk
interessante steder i Nordjylland. I vinterhalvåret er Historisk Samfund
sammen med de kulturhistoriske foreninger i Aalborg med til at finansiere Torsdagsforedragene i Aalborg, som er en foredragsrække om kulturhistoriske og arkæologiske emner. Medlemmer af Historisk Samfund
har gratis adgang til museerne under Nordjyllands Historiske Museum.
Derudover udsendes et ]'TuhArlch•·m • ,;J '"~, --- --11
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Med dette udbud søger l
red at give et godt tilbu
øge den kulturhistoriske
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