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Indledning
Årbogen indleder med Arne Sloth Kristoffersens artikel, der fører
os tilbage til de umiddelbare efterkrigsår 1945-47. Her berettes om
en tysk familie, der flygtede fra den røde hær i foråret 1945 og ad
omveje endte i flygtningelejren i Hvorup Plantage. Arne Sloth Kristoffersen bygger sin historie på et helt unikt kildemateriale, idet
artiklens hovedperson, Franz Goike førte dagbog under opholdet i
Nørresundby, tegnede scener fra lejren og gav sin helt personlige skildring af mødet med Danmark og Nordjylland. Det er meget sjældent,
vi herhjemme har fået historien om de tyske flygtninge fra den tyske
flygtnings side. Det gør vi her. Det er en artikel, der på bedste vis
forener "den store historie" om verdenskrigens afslutning og "den lille
historie" om en families skæbne i de år. Derfor er vi meget glad for
at kunne bringe den i årbogen.
Det er også tyskerne, der kommer "til orde" i Henrik Gjøde Nielsens artikel om "Hess i Hals", dels gennem de fotografier, som tyske
soldater og herunder marineofficer Karl Hess tog fra Hals, og dels
gennem den krigsdagbog, som de tyske kommandanter over "Afsnit
Nordjylland" førte under besættelsen. Mens krigsdagbogen omtaler
de militære sider af besættelsen, viser de 19 fotografier, som bringes
i artiklen, i højere grad de civile og sociale sider af livet blandt de
tyske soldater i Hals.
Fra Nørresundby og Hals bevæger vi os ned i Himmerland. Årbogens øvrige artikler omhandler himmerlandske emner. I den allerførste årbog Fra Himmerland og Kjær Herred, som udsendtes op til
jul 1912, var der en artikel af journalist P. M. Lundsgaard med titlen
"Ved Lundby den 3.juli 1864". Den handlede om slaget ved Lundby
under krigen i 1864. Siden har der gennem årene været flere artikler
i årbogen om slaget ved Lundby. Der har tilsyneladende været en
stadig interesse for dette slag, og interessen er tilsyneladende blevet
vakt igen efter udgivelsen af Tom Buk-Swientys bog om "Slagtebænk
Dybbøl" tidligere på året. I denne årbog følger vi op med Benjamin T.
Christensens artikel om slaget i Lundby, hvor der i dag er et mindesmærke og et museum, som holder erindringen herom i live.
Per Andersen behandler i sin artikel myten om "Timanden" i
Rebild, hvis borgerlige navn var Jens Christian Christensen, og gør
gældende, at der ikke er nogen forbindelse mellem "Timanden" i
Rebild og Timandsvej i Hadsund. Det er en historie, der bringer os
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til Østhimmerland, som fører os gennem flere generationer af skovfogeder i Rebild og tillige fortæller et stykke borgerskabshistorie fra
Hadsund.
I Jens N. Nielsens artikel er vi tilbage ved "den lille historie", der
illustrerer "den store". Det er en historie om en udvandrer fra Siem i
Østhimmerland, Richardt Therkildsen, og det er samtidig en historie
om de forhold, hvorunder tyende og tjenestefolk levede i tiden før
1.verdenskrig under den gamle tyendelov. I Richardt Therkildsens
tilfælde blev det en del af baggrunden for at han udvandrede til Amerika. Jens Nielsen forfølger sporene efter Richardt Therkildsen til New
York, hvor de fortaber sig i tiden omkring l.verdenskrig.
Sidste år udsendte vi det første bind i vores bogserie i anledning
af Historisk Samfunds 100 år jubilæum - "Fra Vesthimmerland" med
Thorkild Nielsen som redaktør. Bogen behandlede sider af det moderne Vesthimmerlands tilblivelse og historie. Thorkild Nielsens artikel i
denne årbog om Amtsudstillingen i Aars i juli 1907 knytter an til dette
tema. Her - i Aars i 1907 - mødtes land og by - eller landbrug og
håndværk - ud fra en fælles interesse i at markedsføre egnen.
Gennem årene har Fra Himmerland og Kjær Herred bragt mange
artikler om arkæologiske udgravninger i Vesthimmerland. I år skriver
Klaus Ebbesen om (udgravningen af) en runddysse ved Astrup nord
for Aars.
Ansgar Havbæk Madsen fortsætter beretningen om "Da Grundloven kom til Himmerland". Vi er nu kommet til folketingsvalget i
Aalborg Amts fjerde valgkreds i december 1849. Som i sidste artikel
belyses vanskelighederne ved at omsætte de demokratiske idealer i
praksis.
Tove Michelsen fra Aalborg Bibliotekerne har igen i år samlet et
udvalg af litteratur vedr. Himmerland og Kjær herred.

Knud Knudsen
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Flygtninge i Hvorup Plantage 1945- 47
Franz Goikes dagbog
Af Arne Sloth Kristoffersen
Den svære beslutning

Den 30. april 1945 traf det tyske ægtepar Agathe og Franz Goike deres
livs sværeste beslutning. Den Røde Hær var kun 800 m fra deres
landsby, der konstant blev bombarderet, og værnemagtens officerer
pressede på for at få indbyggerne evakueret og ud til havet. Beslutningen blev taget kl. 17.30 og kl. 18.15 sagde de farvel til deres hus og
hjem, indbo, arbejde, venner og alt det, de havde bygget op gennem
40 års ægteskab, men også til deres hjemstavn, landsbyen Schoneberg
ved bredden af floden Weichsel i fristaden Danzig, nutidens Gdansk.
Familien var så heldig at bo nær havet, så allerede den 2. maj kom
familien videre med transportdamperen M.S. Sachsenwald. Om morgenen den 4. maj kunne de se den danske kyst, og kl. 15.00 sejlede
skibet ind til København. Derved blev familien en del af de ca. 3
millioner tyskere fra Østpreussen og Danzig, der deltog i verdenshistoriens største evakuering over havet. Ca. 250.000 kom til Danmark,
hvor de boede i en række flygtningelejre, bl.a. i Hvorup Plantage,
hvor der nu er kaserne.

Ægteparret Agathe og Franz Goike.
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Alfons Winkler var 9 år, da
familien flygtede fra Danzig.
Han har udgivet bedstefaderens dagbog.
Dagbogen

Denne beretning står i en 236
sider stor dagbog, som Franz
Goike begyndte at føre den
l. januar 1945 og afsluttede
den dag i 1947, da de vendte
hjem til Tyskland. Dagbogen er uhyre velskrevet og
detaljeret, og den giver et
førstehåndsindtryk af livet i
flygtningelejrene, af flygtningenes længsler, bekymringer
og sorger. Foruden den velskrevne tekst indeholder den
en lejrsang og unikke tegninger fra lejren i Hvorup Plantage. For et par år siden fik jeg dagbogen
af Franz Goikes barnebarn, Alfons Winkler fra Hamborg, der selv
deltog i flugten og senere har udgivet bogen.
Via Høveltelejren kom familien til flygtningelejren i Hvorup Plantage. Familien omfattede bedsteforældrene, Agathe og Franz Goike,
deres to døtre, Elisabeth og Lena, samt Elisabeths seks børn: Gerhard,
Christel, Alfons, Bruno, Gunter og Ursula. Elisabeth og børnene var i
1943 blevet evakueret fra Berlin til det dengang fredelige SchOneberg.
Tilbage i Tyskland blev børnenes far, Bruno, datteren Maria og sønnerne Hans og Franz, der var soldater, og deres skæbne kendte de
ikke. Desuden havde forældrene mistet sønnerne Alfons og Eduard,
der var faldet i krigen.
Baggrund

Da danskerne vågnede op af festrusen efter befrielsen den S. maj 1945
opdagede de, at de 250.000 tyske soldater, som havde været i landet
i fem år, var blevet afløst af 250.000 tyske flygtninge. I 1949 forlod de
sidste flygtninge Danmark for at rejse tilbage til resterne af Tyskland,
der samme år blev delt i Vesttyskland og DDR. Samtidig mistede
flygtningene deres hjemstavn for altid, idet Tyskland måtte afstå alle
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provinserne øst for Oder-Neise floderne: Pommern, Østpreussen,
fristaden Danzig og Schlesien til Polen. Drømmen om den for altid
tabte hjemstavn i øst tog de med sig, og den fulgte dem resten af livet.
Nogle af disse flygtninge blev anbragt i flygtningelejren i Hvorup
Plantage. Desuden var der meget store lejre på de to flyvepladser i
Rørdal og ved Vadum, ved vandflyvepladsen på Kastetvej, på Vestre
Alle, i Øster Halne og i Jægerspris. I alt var der ca. 20.000 flygtninge
i Aalborgområdet
Da Den røde Hær i 1944 nærmede sig de tyske østgrænser i Østpreussen, gjorde den tyske befolkning sig ingen illusioner. Den havde
også grund til frygt, for russerne huskede de tyske soldaters blodige
fremfærd i Sovjetunionen, og i bagagen havde soldaterne et kampskrift af forfatteren Ilja Ehrenburg, hvor der stod: "Tyskerne er ikke
mennesker. Hvis du ikke i løbet af en dag har dræbt mindst en tysker,
har dagen været en spildt dag. Når du har dræbt en tysker, så dræb
endnu en. Tæl ikke dagene. Tæl ikke kilometerne. Tæl kun et, hvor
mange tyskere du har dræbt. Dræb tyskerne. Det beder din grånende
moder om. Tøv ikke. Stands ikke. Dræb!"
Med en knibtangsbevægelse nåede Den røde Hær i begyndelsen
af 1945 frem til Østersøen vest for Danzig. Derved var ca. 3 millio-

Schoneberg ligger nu i Polen og hedder Ostaszewo. Byen er uforandret, blot har man skiftet befolkningen ud.
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Fra venstre mod højre:
Gerhard, Alfons, Christel,
Bruno og Gunter.

ner tyskere i Østpreussen
og Danzig blevet lukket
inde. Den tyske befolkning
flygtede i rædsel over de
isbelagte strandsøer mod
kysten, hvor de samledes
i enorme mængder på tangerne og i byerne i håb om at komme væk over Østersøen. Indbyggerne i Schoneberg havde gennem flere måneder set de endeløse
flygtningeskarer fra Østpreussen vandre forbi i regn og sne, i storm
og kulde i deres flugt mod Østersøen. De udstrålede stor elendighed
og sorg, for de havde måttet forlade alt. Skarerne bestod af kvinder,
børn og ældre, ikke våbenføre mænd. Mange var blevet adskilt fra
hinanden og levede i angst, ikke blot for deres egen, men også for
deres mænds og sønners skæbne ved fronten. Mange var døde under
flugten og var blevet begravet i vejsiden.
Det første tyske skib med flygtninge kom til København den 11.
februar 1945. Det hed Warthegau, og det var ved skæbnens ironi det
samme skib, som i 1943 havde transporteret de danske jøder og kommunister til Tyskland. Da danskerne protesterede mod flygtningenes
ankomst, svarede den tyske rigsbefuldmægtigede, Werner Best, at
Tyskland var en ruinhob. Det var Danmark ikke. Desuden var afstanden til de danske havne, specielt til København, den korteste, ligesom
der var mere kul og olie i Danmark end i Tyskland.
Den tyske marine indsatte en armada på 790 skibe til at evakuere
de indespærrede fra havnene i Danzig, Konigsberg, Memel, Libau osv.
under ledelse af admiral Konrad Engelhardt. I løbet af kun 115 dage
blev der evakueret ca. 2,5 millioner flygtninge og soldater, hvoraf
mange var hårdt sårede. Flygtningene var tæt sammenstuvede, men til
det sidste var der orden om bord på skibene. Brændstof, mad, læger
og sygeplejersker. Ofte måtte de tyske krigsskibe holde de angribende
russere på afstand ved hjælp af kanonild, mens flygtningene kom om
bord. Flere af disse overfyldte skibe blev ramt af sovjetiske torpedoer,
bl.a. Wilhelm Gustloff, der forliste med 9.000 om bord. Det er verdenshistoriens største skibskatastrofe. Alligevel var det imponerende,
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at kun ca. l % af de evakuerede omkom. Resten nåede målet, Danmark eller Slesvig-Holsten. En imponerende flot bedrift af den tyske
marine.
Selv efter den tyske delkapitulation den 5. maj arbejdede marinen
på højtryk for at få evakueret så mange som muligt. Mellem den 3.
maj og midnat, natten mellem den 8. og 9. maj 1945, hvor den totale
tyske kapitulation trådte i kraft, nåede en konvoj af hurtigt sejlende
krigsskibe at sejle to ture mellem København og Danzig. Af de
120.000 flygtninge, der var stuvet sammen på stranden ud for Danzig, lykkedes det at evakuere 63.000. Resten måtte man efterlade på
stranden til en uvis skæbne.
Efter befrielsen fik den danske regering ansvaret for de tyske
flygtninge, og det var en stor og bekostelig opgave umiddelbart efter
krigen. Flygtningene blev samlet i store lejre, der blev afsondret fra
den danske befolkning og bevogtet for at undgå fraternisering. Lejrene var på mange måder selvstyrende med egne "borgmestre", skoler
og gymnasier. Mange flygtninge døde i Danmark, og de er samlet i
store fælles kirkegårde, bl.a. på Aalborg Søndre kirkegård, hvor der er
begravet ca. 2000. Der er mange små børn blandt navnene på mindestenene, og såvel flygtningene som mange danskere har bebrejdet
de danske læger, at de ikke hjalp disse børn, der ofte døde af børnesygdomme som mæslinger.

Den katolske kirke i Sch6neberg blev brændt ned af Værnemagten i
krigens sidste dage, og den ligger fortsat som en ruin.
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Danzig (nutidens
Gdansk) med byens
berømte kran.

Flugten

Allerede da Den røde
Hær erobrede Warszawa
den 16. december 1944
blev familien Goike klar
over, at de også ville
opleve krigens rædsler.
I januar 1945 hørte de
den første kanontorclen.
Den 24. december havde
de fået ordre til at flygte,
men de blev i Schoneberg. Dog måtte de opleve, at mange af deres
slægtninge, venner og
/
endda deres præst kom
i russisk fangenskab, da
Den røde Hær den 13. marts besatte en del af deres landsby, kun 800
m fra deres bopæl. Himlen var oplyst af lyskastere, og kanontordenen
var ofte uudholdelig. Flyangrebene var næsten konstante, så familien
måtte ofte søge ly i kælderen. Det var derfor i sidste øjeblik, at de
den 30. april 1945 forlod Schoneberg og sluttede sig til de tusinder,
der ventede på at komme om bord på et skib.
Det var kun en uge før 2. Verdenskrigs afslutning i Europa, at de
den 2. maj var så helelige at komme med transportdamperen M.S.
Sachsenwalcl, mens hele området konstant blev angrebet af fjendtlige
fly, der blev beskudt af flak. Kl. 23.30 afsejlede damperen med kurs
mod København. Skibet var nybygget og på sin første rejse. Om bord
var 8.000 soldater, bl.a. mange sårede, 6.000 flygtninge samt flakpersonale og besætning, i alt ca. 14.000 personer. Det siger sig selv, at
pladsen var meget trang, De kunne ikke strække benene og havde
svært ved at sove. Samticlig frygtede man russiske fly og krigsskibe.
Forplejningen var god og rigelig, og familien begyndte allerede at
gemme proviant til senere.
Den 3. maj kl. 18.00 kunne man se kysten af øen Rugen. Den
14

anden nat forløb også godt, og om morgenen kunne man se den
danske kyst, og kl. 15.00 den 4. maj sejlede skibet ind til København.

I København
Franz Goike beskrev Københavns havn som levende og fyldt med
store og små skibe. De fik besked på, at de ikke kom i land de første
fire uger. Der var så lidt plads, at lille Ursula skulle blive i barnevognen dag og nat. Mange blev syge, for de befandt sig under presenninger 9 - 10 meter oppe, hvor der var koldt og blæsende. Der opstod
også hurtigt problemer med lus.
- Alfons Winkler, der på dette tidspunkt var ni år gammel, har
fortalt mig, at hans første erindring fra Danmark var fra København,
mens "Sachsenwald" lå i havnen. Han og en anden dreng gik på
opdagelse i skibets lastrum, hvor de blev meget chokeret over det,
de så. Hele rummet var fyldt med hårdt sårede soldater, og da en af
drengene kom til at røre ved en af dem, lød der et frygteligt skrig, et
skrig som Alfons kan høre den dag i dag -.
Endelig den 16. maj kom den længe ventede melding, at de skulle
forlade skibet. De fire voksne vandrede derefter med seks børn og al
deres bagage mod hovedbanegården, hvorfra de blev transporteret til
Høveltelejren. Det danske politi og alle de danskere, som de kom i
berøring med, var meget hjælpsomme. Mange af flygtningene var syge

Selv stenene "taler tysk", og husene kunne lige så godt have ligget i
Niedersachsen.
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Fra 1944 til 1947
blev ca. 20 millioner
tyskere fordrevet fra
Østeuropa. Ca. 3 millioner døde under
flugten.

og elendige. Maden
var dårligere end på
skibet og meget uregelmæssig, og der var
heller ikke speciel mad for små børn. Heldigvis havde de endnu noget
af den medbragte mad i behold som fedt, brød og flæsk. Familien
blev indkvarteret på en stue på 20 m2, hvor der var 20 personer i alt.
Den 20. maj var familien, der var katolikker, til messe og nadver for
første gang i tre måneder.
Den første uge i lejren døde 80 mennesker, deraf rigtig mange
børn. Den lille Ursula skrantede, og familien var meget bekymret.
Sygehusene blev kaldt for dødshuse og børnesygehusene for englefabrikker. Der florerede allehånde rygter, og en læge blev citeret for at
sige, at der ikke var interesse for at gøre noget for børn under tre år.
De følte sig nu for alvor som fangne bag pigtråd, og mødrene måtte
ikke besøge deres syge børn på sygehusene, og det skabte stor fortvivlelse. Lisbeth blev på det voldsomste afvist, da hun ville besøge
Ursula. Mange mødre beholdt derfor deres syge børn i stedet for at
sende dem på sygehuset.
Det gik dårligere med Ursula. Hun fik mellemørebetændelse og
senere også lungebetændelse. Den dårlige og uregelmæssige mad
hjalp ikke på situationen. Den 6. juni blev Lisbeth kaldt til hospitalet, og alle vidste, hvad det betød. Kl. 10.30 døde Ursula. Lisbeth fik
lov til at sidde ved hende den sidste time, men Ursula var ikke ved
bevidsthed. - I løbet af de 18 dage, hvor de havde været i lejren, var
80 børn døde på sygehuset.
"Alfons Winkler har fortalt mig, at hans mor en dag kom tilbage
og fortalte, at Ursula var sovet ind for altid. Alle græd af sorg. Hans
bedstefar ville begrave Ursula, men det måtte han ikke. Familien fik
ingen informationer, og de fik aldrig at vide, hvor deres lillesøster var
blevet begravet".
Den 28. juni kom der melding om, at lejren skulle rømmes, og at
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flygtningene skulle til Aalborg i Jylland. Dermed måtte de endegyldigt
opgive håbet om snart at komme hjem. Lejren i Aalborg lå 300 - 400
km fra Høvelte og 1.100 km fra Danzig.
Kammerdal Plantage

Den 4. juli kl. 2.15 om natten var det familien Goikes tur til at komme
af sted fra Helsingør med passagerskibet Århus. Foran skibet sejlede
to minestrygere, og to gange stoppede skibet, sandsynligvis fordi der
var fundet miner. Franz Goike beskrev med begejstring de mange
lys på den svenske kyst. Kl. 19.00 nærmede skibet sig Nordjyllands
kyst og kl. 23.00 nåede skibet Aalborg havn. Derpå blev flygtningene
transporteret i busser til den nye lejr i Kammerdal Plantage. Familien
fik anvist et lyst og smukt værelse, hvor der var 20 køjesenge, hvoraf
de kunne disponere over den ene side. De ville gerne blive i lejren
og håbede, at forplejningen var bedre end i Høvelte.
I Høvelte havde man tegnet et dystert billede af lejren i Aalborg,
men den var helt anderledes, end de havde frygtet. Den kunne slet
ikke sammenlignes med Høvelte, for den nye lejr var meget sundere.
Desuden var forplejningen meget bedre end i Høvelte. I stuen havde
de et stort bord, en bænk og en skammel, og der var gode sovemuligheder. Alle lejrens beboere blev registreret med et kort og et løbe-

Brødrene Bruno, Gerhard, Gunter og bedstefar Franz Goike.
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nummer, der tjente som ausweis og billet. Desuden skulle de voksne
udfylde et spørgeskema, bl.a. om deres erhvervs- og partitilhørsforhold. Derefter fik mange fornyet håb om snart at kunne komme hjem,
selvom enkelte hellere ville blive i lejren.
Lejrchefen, en kaptajn, var ikke kun officer, men også et menneske.
I den korte tid, de havde været i lejren, kunne de straks mærke, at
han ville gøre alt for at lette deres triste lod som flygtninge. Derimod
malede den tyske lejrledelse med de sorteste farver og fortalte, at
der var hungersnød, sygdom og pest i Tyskland. De bemærkede, at
dagene var længere og nætterne lysere end hjemme i Schoneberg.
Vejrets hurtige skift fra solskinsdage til dage med storm og regn var
også anderledes end derhjemme. Der gik allehånde rygter om den
mulige hjemrejse til Danzig. Et af rygterne gik ud på, at der var blevet
bosat polakker eller russere i Danzig, og at alle tilbageblevne tyskere
skulle væk.
Den 15. august 1945 fejrede danskerne verdenskrigens afslutning i
Asien, og lejrledelsen ville lave en variete for flygtningene. Selvom det
var velment, ville de ikke deltage. For dem var der ikke fred endnu.
De havde mistet sønnerne Alfons og Edward og lille Ursula, deres
hus, ejendom, og ikke engang en stol og en seng ejede de. Deres liv
var præget af afsavn, sygdom, skuffelser, håbløshed og adskillelse.
Børnenes far var i krigsfangenskab. Kropsligt og sjæleligt var de slidt

Lejren Hvorup.
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op. Der ville først blive fred for dem, når de ikke længere var fangne,
men frie.
Hvorup Plantage 2 (Lindholm Høje)

Den 15. september 1945 blev familien flyttet fra Kammerdal til Hvorup Plantage, der lå en km borte. I Hvorup Plantage var der tre lejre,
der havde et tæt samarbejde, Hvorup l, 2 og 3 med op mod 4.000
flygtninge. Familien kom til at bo i Hvorup 2, hvor der var 49 beboelsesbarakker, der indeholdt fra et til seks rum. Familien Goike fik
anvist en barak med kun et rum på 21 m2 og kun for deres familie.
Desuden var der 14 andre barakker med forvaltning, køkken, værksteder, badeanstalt, forplejning, redskaber og brændsel samt et lazaret.
Franz Goike beskrev lejrens natur i begejstrede vendinger. Der var
heder, sandede områder med mange træer, enge og kornmarker. Da
de tre lejres areal var stort, kunne de gå mange smukke vandreture.
Der var meget bakket, og fra de højeste punkter var der en flot udsigt
over Aalborg, Limfjorden, Kattegat og Flugplatz West. Familien var
meget tilfreds med den nye lejr. Maden var desuden god og rigelig,
så hvis bare Bruno, børnenes far, var der, og at de vidste, hvor deres
andre børn var, så ville de være tilfredse med deres lod. Over alt
så man nu tobaksplanter, og Franz Goike kunne lave tobak af god
kvalitet.
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Fest- og kirkesal.
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Fra den 11. oktober 1945 udkom der regelmæssigt en tysk avis,
Deutsche Nachtrichten, der blev trykt i Danmark. I den stod alt
af interesse for lejrens beboere. Men der var også oplysninger om
idømte straffe for tyveri og udgang fra lejren uden tilladelse. Der blev
også afholdt enkelte razziaer, da nogle af de sidst ankomnes ejendele
var blevet stjålet.
I lejren var der en stor bygning, som fungerede som festsal. Den
indeholdt en stor scene, og en til to gange om ugen var der arrangementer med blandet indhold. Desuden blev de katolske og evangeliske gudstjenester afholdt i denne bygning.
Lejren var indhegnet, bl.a. med pigtråd, og de første år bevogtet af
militæret. Senere overtog politiet bevogtningen, bevæbnet med geværer og maskinpistoler. Det var muligt at få udgangstilladelse, normalt
for 40 personer pr. dag. Internt blev der valgt blokledere, et lejrråd og
en borgmester for alle tre lejre, der skulle indgå i et tæt samarbejde
med den danske lejrledelse.
- Alfons har fortalt mig om en tragisk ulykke, hvor en af vagterne
snublede, så hans gevær gik af, og hans kammerat blev dræbt af dette
vådeskud-.
Den 26. november 1945 fik alle drenge og mænd nye sko. Alle personer mellem syv og 70 år blev vaccineret mod tuberkulose og alle
over 70 år mod difteritis .
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Familien Goikes barak med udsigt mod øst til Limfjorden og Rørdal
Cementfabrik.
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Den 18. januar var det lejrlederens fødselsdag. Der blev derfor
arrangeret en stor overraskelsesfest for ham i festsalen. Festen blev
indledt med korsang, og selv skolebørnene ærede "onkel Rudi" med
sange, digte og gaver. Alle lejrens ansatte og næsten alle flygtningene
takkede og ærede lejrlederen, der blev så bevæget, at han knap kunne få fremstammet en tak. Men han havde fortjent denne ære. Man
kunne virkelig se, at han havde opnået alle beboernes tillid.
Maden

Franz Goike omtalte gang på gang maden. Eksempelvis beskrev han
den 31. oktober 1945 en uges menuer. Søndag: Kartofler og forloren
hare med sovs samt grøntsagssuppe. Mandag: Grød med mælk. Tirsdag: Pillede kartofler med gullasch. Onsdag: Grøntsagsgryde med
roer, hvidkål og kartofler. Torsdag: Pillede kartofler, sovs og en meget
stor, stegt helleflynder. Fredag: Grød med grøntsager. Lørdag: Roer
og kartofler. I alt 2.000 - 2.500 kalorier pr. dag. Den første juleaften
bestod festmiddagen af kogte kartofler, frikadeller, sovs og surkål, og
nytårsdag 1946 fik de kogte kartofler, gullasch og gule ærter.
Pinsen 1946 blev fejret med hellig messe kl. 8.00, men da der var
dårligt vejr, blev alle udendørs arrangementer aflyst. Men som en
ekstra ration fik hver person udleveret 50 gram smør, pølse, ost og
350 gram hvedebrød. - Familien fik besøg fra nabolejren, og der blev
udvekslet gode og dårlige underretninger og talt om længslen efter
hjemstavnen. Franz Goike noterede samtidigt, at det gik dem godt i
lejren i sammenligning med forholdene derhjemme.
Den 19. juni 1946 var Franz Goike i Aalborg, hvor han besøgte
pastor Ulrich i den katolske Sankt Maria Kirke. De spiste middag sammen, og den bestod af kartofler, forloren hare og sovs, og dertil drak
han mindst 3/4 l mælk. Under deres samtale havde de røget en pibe
tobak sammen. Han fik også noget tobak, ost og pølse med hjem.
Igen i august besøgte Franz Goike pastor Ulrich i hans smukke hjem
på Karmelianergården, hvor han fik morgenmad, en flaske øl og en
cigar. Det var to år siden, hans sidst havde drukket øl.
Rygterne om tilstandene i Tyskland tog til i løbet af 1946, og den 9.
juli skrev Franz Goike, at mens de i lejren fik 2.500 kalorier, fik de i
Tyskland kun mellem 1.000 og 1.500 kalorier om dagen.
Fromme katolikker

Familien Goike var fromme katolikker, og Franz Goike var en aktiv
og ledende skikkelse blandt flygtningene. Han blev valgt som blok21

leder og til lejrrådet, og han var også aktiv inden for den katolske
menighed, idet han stod for planlægningen af messerne og klargøring
af festsalen til messe. Det var desuden bemærkelsesværdigt, så tæt
samarbejdet var med præsterne i Sankt Mariæ Kirken. Hver søndag
skiftedes de to præster, pastor Ulrich og pastor Buckhardt, til at holde
messe i Lejr 2 for alle tre lejre, og der var altid stor tilslutning.
Franz Goike har omhyggeligt beskrevet, hvordan højtiderne jul,
påske og pinse blev fejret, men også de specielt katolske som Kristi
Legemsfest og firmelse (konfirmation). Det gjorde et stort indtryk på
ham, at firmelsen blev ledet af den katolske biskop Suhr fra København, der på tysk erklærede, at han også var flygtningenes biskop.
Den første jul nærmede sig, og den 16. december 1945 var en særlig
dejlig dag for de fleste flygtninge. Den store sal var smukt pyntet med
gran og krysantemum, og alteret var stillet op på scenen og belyst af
sceneprojektørerne. Det gav messen et særlig smukt skær, hvor otte
drenge og piger deltog i altergangen (kommunion) for første gang
sammen med deres forældre, bl.a. deltog også Alfons. Den hellige
handling blev ledsaget af flerstemmig sang og musikindslag, bl.a. med
Ave Maria. Der deltog enkelte udefra kommende, bl.a. to nonner. Efter
messen fik børnene og deres forældre serveret en særlig velsmagende
budding.
Samme dag var der yderligere to arrangementer. For en overfyldt
sal holdt missionærer fra Den apostolske Kirke en fest med tale, sang
og musik, og de havde gaver med til børnene. Dernæst opførte lejrens
børn et krybbespil, hvor familien Goike havde en hovedrolle. Alle
de efterfølgende dage op til juleaften var hektiske, hvor alle lejrens
indbyggere var i gang med juleforberedelserne. Midt i disse var det
deres faldne søn, Alfons' fødselsdag, hvor han kunne være blevet 28
år. Han faldt i 1942, 25 år gammel.
Den 24. december blev en uforglemmelig dag. Den begyndte
med evangelisk gudstjeneste og derefter katolsk messe, og vanen
tro beskrev Franz Goike omhyggeligt den mad, som de fik i løbet af
dagen. I den store sal var der opstillet to store juletræer, og den ene
ende af salen var fyldt med julegaver. Højtidsfesten blev indledt med
et digt, "Juleaften", som lejrens tyske underholdningsleder, hr. Piotrowski læste. Derefter sang man "Stille Nacht, heilige Nacht" og "Oh'
du frohliche" ledsaget af flygtningeorkestret Mange af deltagerne blev
bevægede, idet de mindedes deres hjemstavn og de slægtninge, der
var borte. Mange af mændene havde sikkert aldrig grædt før, men
ingen skammede sig.
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Derefter kom julemanden, der formanede børnene om at gøre det
gode. Hans rute hertil gik fra Danzig, Konigsberg, Elbing, Posen og
her til Danmark. Så gled scenetæppet til side, og alle børnehjerterne
strålede. Bag tæppet var der fyldt med legetøj, og alle 180 børn fik
en gave af julemanden. Der var vogne, heste, toppe, dukker, vugger
og selskabsspiL De voksne fik også gaver i form af kager, slik, tobak,
sæbe og smør. Ved festens afslutning blev der udtrykt stor tak til den
danske lejrleder og hans medhjælpere for det flotte julearrangement
Hjemme i deres blok fejrede de også julen med et lille juletræ og
hjemmelavet pynt. Den 25. december, l. juledag var festsalen fyldt til
sidst plads til den hellige messe ved pastor Buckardt.
- Alfons Winkler har fortalt mig, at han og hans ældre bror Gerhard kravlede ud gennem hegnet og stjal det omtalte juletræ, som de
fældede i en nyplantning med en spade, selvom to soldater konstant
patruljerede rundt om lejren. Ifølge Alfons var hans familie den eneste, der havde deres eget juletræ -.
Den 14. januar 1946 blev der læst et hyrdebrev op af pastor Ulbricht.
Det formanede til genopbygning af kristendommen i Tyskland, så der
kunne blive bedre og sikrere tider i Tyskland.
Underholdning

Der blev arrangeret alle mulige former for underholdning: Film,
variete, blandede aftener, koncerter og skuespil. Eksempelvis blev der
i april 1946 afholdt en hjemstavnsaften med musik, sange og oplæsning af digte samt klaverspil med Schumanns Traumerei og Handels
Largo. Der blev også arrangeret dans, sport og skakaftener. Der var
megen kontakt med flygtningene i andre lejre, og man udvekslede
kor, orkestre og teaterstykker med hinanden.
Familien Goike deltog i danseaftenerne og to gange om ugen i
andre arrangementer, og enkelte gange var de i Lindholm Bio. Da
familien boede alene i barakken, fik de ofte besøg af venner og
bekendte fra de andre barakker. Så bliver der spillet rommy eller skat,
og de havde en gemytlig aften. En aften lavede de bønnekaffe. En
anden gang delte de 1/3 liter snaps sammen med noget tobak, og det
var en fuldendt nydelse. Så blev der talt om gode, gamle dage og om
de kære, der var borte. Sådan gik nogle gode timer, der for en stund
fik dem til at glemme alt det triste.
Ved en fest for et sølvbrudepar holdt den tyske lejrleder tale, og
den danske lejrchef, der også var til stede, forærede parret en gave i
form af et par sko til hver.
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Aalborg

Den 14. august 1945 blev to af vennerne fra Schoneberg begravet
på Friedhof Western Allee, og Franz Goike fik udgangstilladelse og
deltog. Kirkegården lå 14 km fra lejren og turen gik til fods gennem
Lindholm, over broen og endnu fem kilometer gennem Aalborg til
kirkegården ad meget rene og til dels landlige gader med flere grønne
områder. De fleste huse lå i store haver, der var meget velplejede, og
der var mange blomster i vinduerne. Kirkegården var meget smuk.
Den største del var for danskerne. Et andet område var for tyske
soldater, på hvis grave man så de sædvanlige kors. En anden del var
bestemt for flygtningene. De blev lagt i massegrave, hver med 10
døde, og nogle dage efter blev der holdt begravelse for den enkelte
med en katolsk eller evangelisk præst.
Senere på måneden gik Agathe og Franz Goike ud af lejren for
at besøge fru Andrews på Sank Josef Hospitalet, men hun var død
aftenen før. Hendes datter Dora var derfor helt alene i lejren. På hospitalet gav en nonne dem kartofler og nudelsuppe, og det smagte dem
vidunderligt. Derefter gik de for første gang en tur i Aalborg sammen
og så på de mange spændende forretninger, men det var en lukket
verden for dem. De havde intet at købe for, og hvis de havde haft
danske kroner, måtte danskerne ikke sælge til dem. Ved Limfjordsbroen stod en mand med en vogn og solgte poser med blommer. Han
fik åbenbart medlidenhed med de to flygtninge og ventede, til andre
var væk, hvorefter han gav dem en pose. De tænkte så på deres egen
have, der var fyldt med frugt, som andre nu kunne høste.
Den 19. oktober 1945 var Agathe og Franz igen i Aalborg for at
besøg nogle bysbørn fra Schoneberg i lejren på Western Allee. De
bemærkede, at træerne endnu havde deres blade, og at vedbendrankerne op ad husene var mørkerøde. Endnu engang fastslog de, at Aalborg måtte ligge i et af de smukkeste områder i Danmark. For første
gang i 3,4 år, siden de forlod deres hjem, var de i en katolsk kirke. Det
indre i Sankt Mariæ Kirken var som derhjemme, men besøget var en
særlig glæde for dem. Året efter gik de den lange tur ud til Flugplatz
Ost i Rørdal for at besøge gamle venner. Igen var Franz Goike en
fremragende iagttager, og han beskrev alle de bygninger og virksomheder, som f.eks. cementfabrikken, som de så på deres vej.
Beskæftigelse

Næsten alle mænd under 60 år havde et arbejde nogle få timer om
dagen, bl.a. på værksteder, hvor der blev repareret møbler og lavet
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legetøj til børnene. Alle kvinder under 60 år skulle på skift hjælpe
til i køkkenet. Der var også en kvindelig skomager, ligesom der blev
oprettet et skrædderværksted. De 15 - 20årige blev inddelt i grupper,
der skulle sørge for lejrens tørv, hugge brænde og tømme toiletterne.
Desuden kunne man tilmelde sig engelskundervisning for såvel nybegyndere som fortsættere. Der var også børnehave og skole.
I hver blok var der et blokudvalg, der skulle sørge for tørv, træ,
mælk, mad, sukker osv. til den enkelte blok. For familien Goike
drejede det sig kun om deres egen familie, da de boede alene i
blokken.
I februar 1946 blev der dekreteret totalt udgangsforbud i alle
områdets lejre. Det skyldtes, at nogle kvinder i lejren i Flugplatz Ost
havde forladt lejren i flere dage og nætter, hvor de havde opholdt sig
i Aalborg. Efterfølgende var de blevet anholdt af politiet. Desuden
var lejrene plaget af tyverier. Derefter blev der oprettet en lejrdomstol bestående af syv medlemmer, fortrinsvis kvinder, så man kunne
komme de mange tyverier til livs.
Der blev sendt talrige eftersøgningskort af sted gennem røde Kors
for at opspore savnede slægtninge, og kun to havde haft et positivt
resultat. Samme måned skete noget, de havde ventet og håbet på
længe, idet de fik et telegram fra datteren Maria, afsendt fra Wien. Nu
ventede de bare på livstegn fra Bruno, Hans og Franz, for at deres
lod kunne blive lettet. Først den l. april 1946 blev det dem tilladt at
skrive breve til Tyskland.
Vintervejret skiftede fra klar himmel til stiv blæst, og den 26. februar havde der været snestorm i tre dage, og overalt lå store snedriver.
Men allerede på dette tidspunkt var der planer om at anlægge haver
med grøntsager, blomster og tobak. Planer, som nogle var glade for,
da de så deres fremtid i lejren. Andre blev bedrøvede, da det cementerede opholdet og mindede dem om hjemstavnen.
Den 23. april 1946 fik beboerne udleveret det længe ventede havefrø, og der var købt frø til de tre lejre for 5.000 kr. Hver en plet blev
udnyttet til grøntsager, blomster, 300 tomatplanter, 5.000 tobaksplanter og græsplæner, og hver familie fik desuden sit eget stykke jord
at dyrke.
Længsel og frygt

Det fremgår klart af dagbogen, at længslen efter hjemstavnen og frygten for de tre børns og svigersønnens skæbne fyldte en stor del af
deres tanker. Det første år efter flugten drømte de om at komme hjem
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til Schbneberg, senere blev længslen rettet mod at komme tilbage til
Tyskland og ud af "fangenskabet".
Den 30. april 1946 var det et år siden, at de flygtede. Det var kun
dette håb om at vende tilbage, der holdt dem oppe. Hvis de skulle
blive her endnu et år, ville mange gå sjæleligt til grunde. Det så også
sort ud med tøj og sko, da man næsten ikke havde mere tilbage af
det medbragte hjemmefra.
Familien Goike fik i løbet af 1946 flere breve fra venner og slægtninge, der havde trodset frygten for Den røde Hær og var blevet tilbage i Schoneberg. Nu berettede de om de frygtelige lidelser, som de
gennemlevede. Flere end 100 tyskere var døde, også unge og ellers
raske. I familien Goikes hus var der flyttet to polske familier ind. Over
alt udviste polakkerne de tilbageblevne tyskere. Franz Goike glædede
sig endnu engang over, at de var flygtet.
Den 11. maj 1946 blev en glædens dag for familien. Der var kommet brev fra Tyskland med livstegn fra deres børn. Sønnen Hans
og svigersønnen Bruno levede. Den lille Alfons gik ind til naboen,
Lewandowski, og sagde: "Unser Papa lebt". Sønnen Franz havde de
intet hørt fra. Sandsynligvis var han i fangenskab. Datteren Maria i
Wien havde de hørt fra gennem breve og telegrammer.

Den tidligere evangeliske kirke tjener nu som byens katolske kirke.
Som minde om den polslifødte pave, Johannes Paul 2.s besøg, er der
rejst en buste afpaven på kirkegården.
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Den 20. august 1946 blev igen en glædens dag for familien, da der
kom det første livstegn fra Franz. Han var i russisk krigsfangenskab,
og den 12. september sendte familien brev til ham, som de håbede,
at han fik. Året efter, den 18. juni 1947, skrev datteren Maria, at Franz
var blevet flyttet 1.000 km mod øst til en lejr i nærheden af Stalingrad.
Håbet om at se ham igen svandt derfor for familien. Men allerede den
2. juli fik de melding om, at Franz var blevet løsladt, og at han nu
opholdt sig i Hannover.
Hjemrejse
I slutningen af 1946 kom de første rygter om en forestående hjemsendelse. Det var dog ikke til hjemstavnen, men til et sønderbombet
Tyskland, der var opdelt i fire besættelseszoner. Den 5. november
1946 afgik den første transport til den britiske zone, hvorefter der i
lang tid intet skete.
Lejren havde haft besøg af en apostolsk præst fra Amerika, der propaganderede for udvandring til Argentina. Ca. 60 havde meldt sig, sikkert personer, der intet havde at komme hjem til Tyskland efter. Franz
Goike havde fået til opgave af pastor Ulrich at organisere forløbet, og
da han afleverede listen til denne, fik han en cigar og en flaske øl.

Hansastaden Danzig med de smukke gavlhuse.
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Den 2. og 13. januar
1947 var der transporter til
den britiske og den franske
zone, men familien Goike
ønskede at komme til den
russiske zone, da svigersønnen Bruno, børnenes
far, opholdt sig i Berlin.
Den 3. marts 1947 skrev
Franz Goike, at den forløbne uge havde været
den sværeste i den tid, de
havde været i Danmark.
Danskerne mente, at det
var den værste vinter i
30 år. Tilførslen af brændsel og levnedsmidler var
svær. Biltrafik var umulig
og med heste kun med
firspand. Franz Goike kunBørn af Agathe og Franz Goike.
ne derfor tre dage senere
Maria, Franz (i sovjetisk fangenskab)
skrive, at der var lukket for
og Lena.
tørv, og madrationerne var
skåret ned. Kun om søndagen var maden god og rigelig. Indtil nu var
der imidlertid tilstrækkelig tobak, ofte som gaver eller cigarskod, også
fra præsternes askebægre. Tobakken var det eneste, der kunne holde
hans nerver i ro.
Endelig. Den 29. marts blev flygtninge til Storberlin registreret, også
Lisbeth og børnene. En måned senere, den l. maj kl. 18.00 kom den
svære afskedsstund, hvor de forlod lejren og drog mod Aalborg. Toget
afgik kl. 21.00 og målet var Kolding, som de nåede næste morgen kl.
7.00. Først den 18. maj nåede de via Gedser - Warnernl.inde frem til
den sovjetiske zone, hvorefter de blev genforenet med deres mand
og far.
Afskeden var svær for bedsteforældrene, for de havde nu været
sammen i fire år og heraf to år som flygtninge i samme rum. Men
nu tog børnene hjem til far. De var nu alene, og da de kom hjem i
barakken, var der tomt. Mange gange var det som om, at de hørte
børnene råbe udenfor.
Den l. juli 1947 var Franz Goike for sidste gang i Aalborg, hvor han
l

/
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talte med sognepræst Buckhart og pastor Bender. De oplyste, at deres
lejr ville blive opløst den 14. juli. Begge forærede ham 50 g tobak.
7. juli. Situationen var højspændt. Agathe og Franz Goike havde
allerede pakket deres bagage, da de fik besked på, at de den 10. juli
kunne komme med en transport til Brandenburg.
10. juli. De havde nu haft den sidste nattesøvn i barakken og lejren. Om eftermiddagen tog de afsked med de tilbageblevne, og for
sidste gang gik de ud af lejrens port og op i de ventende biler. I et
vidunderligt vejr kørte de gennem Lindholm, over den smukke bro og
gennem den oplyste by til banegården.
Den 11. juli kl. 2.00 om natten kørte toget fra Aalborg, og Franz
Goike beskrev turen meget omhyggeligt. Kl. 7.00 nåede de Århus,
hvor de alle fik varm mælk. Kl. 12.00 kørte toget gennem et særlig
smukt område. Det var Vejle, der sammen med fjorden lå så herligt,
at det sikkert var det smukkeste område i Danmark. Efter 15 timers
kørsel nåede de Kolding.
Allerede den 15. juli kom afrejsedagen, der startede kl. 7.00 med
hellig messe og velsignelse af de hjemrejsende. Kl. 18.20 forlod toget
Kolding og kørte over Fredericia, den smukke Lillebæltsbro og over
Fyn til Nyborg. Sejlturen over Storebælt varede to timer, og kl. 02.30
om natten nåede de til Korsør.
I Korsør steg de om bord i det tog, der skulle føre dem det sidste
stykke ud af Danmark til Gedser. Franz Goike fik alligevel registreret,
at de på denne tur kørte over den længste bro, som de nogensinde
havde set (Storestrømsbroen). Så snart de steg af toget i Gedser, kom
de om bord på færgen, der skulle sejle dem til Warnemunde og dermed til Tyskland.
16. juli 1947 var Agathe og Franz Goikes sidste dag i Danmark, og
Franz Goike skrev: "Kl. 7.30 forlod vi i herligt vejr Danmark i retning
mod Tyskland på en dansk færge".
Efter en times sejlads kunne de ikke mere se land. Kl. 10.00 kunne
de derimod se den tyske kyst.
"Endelig!"
(Dermed sluttede dagbogen)
Efterskrift

Agathe (1884 - 1976) og Franz Goike (1881 - 1971) rejste til den sovjetiske besættelseszone, der i 1949 blev til den kommunistiske stat
DDR. De bosatte sig i bydelen Berlin Karlshorst, også kaldet Berliner
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Kreml, fordi Den røde Hær havde sit hovedkvarter der. Deres ønske
om at bo i nærheden af Lisbeth og Bruno Winkler og de fem børnebørn gik derved i opfyldelse, idet de kun boede to minutters gang fra
hinanden. - I 1959 flygtede de for anden gang, idet de sammen forlod
DDR og bosatte sig i Hamburg. To år efter blev Berlinmuren bygget.
Hverken de eller deres børn og børnebørn genså nogensinde deres
hjemstavn, Schoneberg ved Danzig.
P.S. Min kone og jeg besøgte, sammen med min søn og svigerdatter, i 2006 Schoneberg, der nu ligger i Polen og hedder Ostaszewo.
Arne Sloth Kristoffersen
Fhv. skoleinspektør, Aalborg

Kilder:
Tagebuch des Franz Goike. -Januar 1945 bis Juli 1947.
Breve fra og samtaler med Alfons Winkler i Hamburg, der var
med og har udgivet dagbogen.
Ordforklaringer:
Flak: Luftværnsskyts.
Fristaden Danzig: 195.000 indbyggere. Efter l. Verdenskrig genopstod
Polen og fik adgang til havet gennem Den polske Korridor, hvor man
grundlagde havnebyen Gdynia. Den nærliggende tyske havneby Danzig
(nutidens Gdansk) og dens nærmeste omegn blev gjort til en fristad under
Folkeforbundet, hvor Polen fik nogle militære og handelsmæssige
rettigheder. Genindlemmet i Tyskland 1939.
Ilja Gregorowitsch Ehrenburg, 1891 - 1967: Russisk-jødisk forfatter,
journalist, krigskorrespondent og agitator i l. Verdenskrig, Den spanske
Borgerkrig og 2. Verdenskrig.
Konrad Engelhardt: Tysk kontraadmiraL Ekspert i evakueringer.

Familiebillederne, som vises i artiklen, har været med på flugten.
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"Det havde været mord ..."
Kampen ved Lundby d. 3. juli 1864

Af Benjamin T Christensen
D. 3. juli 1864

En tidlig søndag morgen står en gruppe landsbyboere lidt uden for
Gunderup og spejder mod nord. Egentlig burde de slet ikke stå her. De
burde være i færd med at gøre klar til at gå i kirke, men i dag er det
ikke præstens ord de venter på at høre. I stedet lytter de intenst efter
hvad de ved må komme. Der er stilhed før storm.
I løbet af de tidlige morgentimer er først et prøjsisk og siden et dansk
kompagni marcheret gennem Gunderup med retning mod nabolandsbyen, Lundby, og det er nu kun et spørgsmål om tid før de støder
sammen. Landsbyboerne er spændte. Deres udsyn er spærret af en
stor høj, bag hvilken der snart må ske noget. De lytter... intet at høre.. .
går lidt nærmere... stadig intet... så lyder der pludselig tre skud hurtigt
efter hinanden og så en hel salve. Den lokale præstegårdiforpagter
johannsen hører dem ligesom de andre: "Derude hørte vi tydeligt det
skarpe smæld fra den første salve. Det var en blikstille sommermorgen,
så vi kunne endog høre danskernes hurra, da de gik løs på diget. Så
kom der nogle flere smæld, og derefter blev alt så uhyggeligt stille. Vi
følte os ilde til mode og listede af hjem. Nu vidste vi, at der flød blod,
og hvad der mere var sket, kunne vi tidsnok få at vide. "1
Den Anden Slesvigske Krig mellem Danmark og de to allierede Prøjsen og Østrig-Ungarn, er i sommeren 1864 gået ind i sin slutfase.
Ved indgangen til juli måned er krigssituationen håbløs for Danmark.
Dannevirke er rømmet, Dybbøl faldet, Fredericia opgivet og Als
tabt. Hele Slesvig og store dele af Jylland er nu besat af prøjsiske og
østrig-ungarske tropper. Den danske overkommando beslutter derfor
at evakuere de sidste danske soldater fra Nordjylland for at samle
hele hæren på Fyn. I Aalborg og Nørresundby efterlader man derfor
kun en mindre styrke under ledelse af oberstløjtnant Hans Charles
Johannes Beck. Han får til opgave at sløre overførslen af resten af det
Nørrejydske Armekorps, mens det udskibes, og om muligt foretage
enkelte fremstød syd for Limfjorden for at forsinke prøjserne i deres
fremmarch. 2
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Fra Nørresundby til Ellidshøj
D. 2. juli kl. 20.00 blæses der til alarm for l. regiments 5. kompagni,
der, som en del af Becks styrke, befinder sig i Nørresundby. De
omtrent 180 soldater stimler sammen og får af deres kaptajn, P.C.C.
Hammerich, at vide, at de straks skal bevæge sig mod byens færgeleje, hvorfra de vil blive sejlet over Limfjorden til Aalborg. Ved færgelejet mødes kompagniet af regimentschefen, oberstløjtnant Beck, og 16
dragoner. En mindre gruppe bestående af sekondløjtnanterne Tegner
og Grave, regimentsskriver sergent Ebbesen, dennes assistent, korporal Gisling, oberstløjtnant Becks adjudant, Abrahams, og regimentets
intendant Hartmann slutter sig også til kompagniet. Alle har de meldt
sig frivilligt til den ekspedition, som 5. kompagni skal ud på. Flere
af dem har endnu ikke været i kamp og har derfor set dette som en
sidste chance for at møde fjenden, før krigen var ovre. 3 Kompagniets
frivillige svenske premierløjtnant, Pehr Johan Conrad Betzholz, der
endnu ikke har været i kamp, er også ivrig efter at skulle i kamp, og
i sin iver dunker han en ung korporal ved sin side i ryggen og udbryder: "Nu skal vi ud og hente os ridderkorset!", mens hans blik søger
over mod oberstløjtnant Beck. 4
Hans Charles Johannes Beck er af natur lille og svagelig, hvilket
bestemt ikke er gode udgangspunkter for en karrieresoldat I sin karriere har han dog også set mere til de bonede gulve i generalstaben
end til øvelsesterræn og feltliv. Han har endda haft tid til at forfølge
en politisk karriere i partiet Højre, og har i to omgange været valgt
til folketinget for partiet. Derfor kommer det også som et chok for
ham, da han mod slutningen af 1863 forflyttes fra en post som chef
for generalstabens taktiske afdeling til l. regiment. Nu skal han være
med ved fronten! 5 En officerskollega, der lykønsker Beck med udnævnelsen, får det korte svar: "Du ved hvor meget det er mod mit ønske."6
Også Becks kommende adjudant, Abrahams, indser straks, hvilken
fejl det var at forflytte oberstløjtnanten til aktiv felttjeneste: "Oberstløjtnant Beck var generalstabsofficer og havde tilbragt sit liv ved stabene
og på de militære kontorer, og det var sikkert et misgreb at gøre ham
til chef for en fodfolksafdeling og tilmed for en så vanskelig afdeling
som l. Infanteri-Regiment." 7
Alligevel er alt tilsyneladende gået godt for oberstløjtnant Beck
indtil nu. Hans regiment var ved Sankelmark med til at redde hæren
ved at stoppe de forfølgende østrig-ungarere, og for denne indsats
har både han og mændene høstet stor hæder og ære. Hans navn har
været på alles læber i hele landet, og hyldest- og lykønskningsbreve
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strømmer ind. Men inderst inde
ved han godt, at han ikke har
gjort sig fortjent til al den ros, han
modtager. Hvis folk kendte den
virkelige historie, ville han måske
snarere være stillet for en krigsret
anklaget for at være en kujon.
Sandheden er nemlig den, at han
allerede ved slagets begyndelse
forlod sin post for at hjælpe en
lettere såret officerskollega til en
forbindings-plads. Han lod sine
mænd i stikken og vendte ikke
Oberstløjtnant Bech.
tilbage, før faren var drevet over. 8
Men nu har han endelig fået en Stik udlånt fra Lundbyfondens
chance for at råde bod på alt det.
museum.
Nu er der en mulighed for den garvede politiker og blændende retoriker til at vise, hvad han dur til. Han
kravler op på den færge, der ligger og venter i færgelejet, og kigger
ud over sine soldater og den gruppe af civile, der nysgerrigt er stimlet
sammen for at finde ud af, hvad der skal ske. I svulstige og patriotiske
vendinger forklarer han nu, at man har modtaget oplysninger om, at
der er prøjsiske styrker ikke langt syd for Aalborg i den lille landsby
Ellidshøj, og at han har udvalgt kompagniet til at foretage et natligt
overfald på disse. 9 En af kompagniets fire svenske frivillige fortæller
om folkenes reaktion på denne nyhed: "Disse meddelelser modtages
med et stormende bifald, og vi svenskere er ikke mindst glade for
muligheden for at se fjenden i øjnene." Om marchen ud af Nørresundby og Aalborg fortæller han desuden, at "da vi kort tid derefter
afmarcherer gennem Nørresundbys gader, fulgt af en masse mennesker, både militære og civile, lyder der overalt fædrelandssange,
og mange ønsker om lykke og fremgang følger os på vej. Vi bliver
hurtigt sejlet over Limfjorden til Aalborg, og samme hjertelige velkomstønsker møder os her."10 Også den menige danske soldat Holger
Petersen beretter om afmarchen fra Aalborg: "Det er med de bedste
forhåbninger og det bedste humør af verden, at kompagniet drager fra
Nørresundby til Aalborg og marcherer sydpå for at træffe fjenden." 11
Omkring kl. 24:00 ankommer kompagniet til Ellidshøj, men prøjserne er væk. Efter en kort skudveksling med de danske forposter ved
Svenstrup tidligere på dagen har de valgt at trække sig tilbage sydpå
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mod Gravlev for at gå i kvarter for natten der. De lokale kan fortælle,
at et andet prøjsisk kompagni vistnok har valgt er tilbringe natten i
Gunderup omtrent Wz mil mod øst. Chancen er altså ikke forspildt!
Beck kan endnu nå at overraske en fjendtlig afdeling i løbet af natten.
Da klokken kun er omtrent 00:30 beslutter Beck, at soldaterne må få
et tiltrængt hvil i vejkanten, men dog uden at kunne få noget at spise,
hvilket afstedkommer højlydte beklagelser fra mandskabet - men man
er kommet afsted fra Nørresundby i hast uden oppakning. Imens går
oberstløjtnant Beck og adjudant Abrahams til landsbyens præstegård
for at opsøge den lokale provst, Albrechtsen, der måske vil kunne
give dem nærmere oplysninger om fjenden. De finder provsten stærkt
ophidset over at prøjserne, inden de forlod landsbyen tidligere på
dagen, slog en af hans tre køer ihjel og tog en anden med sig. Over en
kop kaffe får de imidlertid beroliget den ophidsede provst, alt imens
adjudant Abrahams minutiøst nedskriver dennes klager, så man kan
se på dem ved lejlighed. Efterfølgende falder man i snak om krigen og
dens indflydelse på lokalområdet - og alt imens går tiden. 12 "Under al
denne fortællen og mens jeg efter oberstløjtnantens anmodning tager
noter, løber tiden. Intendanten, løjtnant Hartmann, kommer ind for at
søge at påskynde afmarchen," fortæller Peter Abrahams. 13
Intendant Hartmann og de andre officerer venter udenfor sammen
med soldaterne, og Hartmann er efterhånden ved at være nervøs for,
om man kan nå det planlagte natlige overfald på de prøjsiske styrker.
Selvom der ikke er langt til Gunderup, ved han, at det vil tage tid for
kompagniet at bevæge sig frem ad små landeveje i mørke, samtidig
med at man for alt i verden ikke må skabe støj og på den måde alarmere fjenden. Man bliver nødt til at gå frem på listeføder:
"Tiden går imidlertid; klokken bliver 24:00, derefter 00:30, og
endnu ligger styrken på samme plet. Da klokken bliver 01:00 går
jeg på officerernes opfordring ind i præstegården, hvor de herrer med en kop kaffe sidder i samtale med præsten, og tillader
mig som bekendt mand at henstille til oberstløjtnanten at vende
tilbage, da natten nu er så fremskreden, at vi ad den lange og
til dels besværlige vej over Miels ikke kan nå Gunderup før kl.
04:00, altså efter solopgang, hvilket formentligt ikke er nogen
heldigt valgt tid til et "natligt overfald", hvilket udtryk han tidligere på natten havde brugt." 14
Intendant Hartmanns indvending er logisk nok, for hvis regimentet
ikke kan angribe fjenden om natten og dermed være nogenlunde sik-
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ker på i bogstaveligste forstand at tage denne på sengen, reduceres
chancen for succes kraftigt. Skal man op mod et fjendtligt kompagni
af nogenlunde samme størrelse som ens eget ved højlys dag, ændres
betingelserne for den mission, der for få timer siden så fortrinsvis
simpel ud, sig pludselig drastisk. Men oberstløjtnant Beck er overbevist om, at man ikke må forpasse chancen, og svarer intendanten, at
"jo vist marcherer vi til Gunderup!" Mændene bliver kommanderet på
benene og gør klar til afmarch, men til officerernes irritation beslutter
oberstløjtnanten først at holde endnu en lille opildnende tale: "Han
havde en lyrikers svulmende og farvemættede sprog og forfægtede
sine patriotiske synspunkter med en særlig veltalenhed, hvor en vis
eksaltation let kom til udtryk," forklarer intendant Hartmann 15 , og
adjudant Abrahams noterer sig også: "Der var kommet en opgørelse
over det store antal bajonetsår, som de fjendtlige soldater havde fået
ved Sankelmark [hvor kompagniet havde kæmpet], og i den anledning
udtalte Max Muller [brigadechef] i sin dagsbefaling, at enhver fører
skulle lægge sig dette på sinde, og når han traf en fjendtlig afdeling
søge lejlighed til at kaste sig over ham, og benytte den overvægt,
vi havde i brugen af bajonetten." 16 Denne opfordring følger oberstløjtnant Beck nu, og han spørger sine mænd, om de har lyst til at
angribe fjenden med bajonetten. "Et enstemmigt "ja" er vort svar, og
marchen ændredes nu i retning af Gunderup", skriver den svenske
kilde 17 . Klokken er derfor blevet omtrent 01:30 søndag morgen d. 3.
juli, da kompagniet endelig forlader Ellidshøj med retning mod fjenden i Gunderup. 18
Fra Hobro over Gundecup til Lundby

Den 2. juli først på eftermiddagen står en gruppe bønder og snakker
sammen i landsbyen Gunderup. Tidligere på dagen har de set prøjsiske soldater på egnen, men heldigvis har ingen vist sig i deres landsby
i denne omgang. Tidligere på sommeren så de rigeligt til prøjserne,
mens der blev forhandlet om fred i London. Dengang kunne man
være sikker på, at der ikke var optræk til ballade, men nu er der krig
igen, og bønderne er derfor ikke begejstrede for udsigten til at skulle
have "gæster" sydfra. De står og snakker om hvad, der mon nu skal
ske, og om man kan forvente fjenden vil komme til Gunderup også.
En af bønderne er Peder Johannsen, der har Gunderup præstegård
i forpagtning. Han har specielt ikke megen lyst til at se egnen hjemsøgt af ufred igen, da han og hans kone for ganske kort tid siden er
blevet forældre til en lille pige. Johannsen fortæller: "Vi står nogle

35

mænd på gaden og snakker sammen [. . .] Men før vi aner noget, er vi
omsværmede af blå husarer, der kommer ind ad byen fra alle kanter,
og lidt efter kommer infanteriet." Gunderup er besat. Uden at nogen
har bemærket det, har en prøjsisk styrke nærmet sig byen for at overnatte der. 19
Den prøjsiske styrke består af ca. 144 infanterister og 92 husarer
under ledelse af major Krug von Ridda. Dagen før marcherede de
fra Hobro med ordre om at rykke frem mod Aalborg ad ruten Lindenborg-Gunderup-Sønder-Tranders for at undersøge, hvilke danske
styrker, der måtte befinde sig i området. Som normalt må præstegården lægge hus til størstedelen af de ubudne gæster. Provst Henrik
Wulff, der er født i Rendsbarg og derfor taler flydende tysk, får de
prøjsiske officerer ind i præsteboligen, alt imens infanteriet må nøjes
med lader, udhuse og for de uheldigste: Gårdspladsen. Også Johannsen får besøg i forpagterboligen, hvor den prøjsiske assisterende læge,
Dr. Franzel, indlogerer sig sammen med et par underofficerer. "De
beordrer straks dørene lukket", fortæller Johannsen "og det er klogt,
for der er hele natten masser af mennesker både ved vinduer og døre
for at komme ind. Det er en dejlig lun sommernat, så det kan udmærket lade sig gøre at sove under åben himmel, men det har de måske
gjort så tit, at de nu længes efter at komme i en seng." Indenfor i
forpagtergården flokkes de prøjsiske underofficerer om vuggen, hvor

Lundby 1864. Diorarna fra Lundby-samlingen.
Foto udlånt fra Lundbyfondens museum.
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forpagterparrets nyfødte ligger. Mere end en enkelt har nok tænkt på
familien derhjemme, på koner, kærester, børn og forældre, som de
ikke har set i mange måneder. 20
Næste morgen, d. 3. juli, er prøjserne tidligt oppe. Efter at have
indtaget et hurtigt morgenmåltid haster de videre mod nord, mod
Lundby. Her gør størstedelen af styrken holdt, alt imens major Krug
von Ridda med nogle få infanterister på bøndervogne og alle husarerne på nær to fortsætter nordpå mod Sønder-Tranders. Kommandoen over de resterende prøjsiske tropper i Lundby overlader han til
kaptajn von Schlutterbach. 21
Kampen ved Sønder-Tranders

Ved Sønder-Tranders ligger en mindre dansk forpost på ca. 15 infanterister fra l. regiments 2. kompagni samt 2 dragoner. Da de tidligt om
morgenen d. 3. juli hører lyden af heste og vogne, der nærmer sig, er
de straks klar over, hvem det er, der er på vej. Den lokale kromand
i Sønder-Tranders er netop i færd med at skænke soldaterne en morgenbitter og udbryder: "og så er det vist på tide, I ser efter at komme
af vejen, for det varer ikke mange minutter, før vi har prøjserne."22
Danskerne trækker sig herefter stille og roligt tilbage nordpå mod
Aalborg, hvor de vil kunne skjule sig blandt egnens mange bakker
og høje. 23
Mellem bakkerne udvikler der sig nu en mindre kamp. Først kommer de to danske dragoner i aktion og får i første omgang sendt 6
prøjsiske husarer på flugt. Danskerne trækker sig derefter tilbage,
men prøjserne sender igen deres husarer frem. Denne gang affyrer
det danske infanteri en salve, og en prøjsisk husar rammes. Derefter
tager danskerne opstilling ved foden af en høj, hvor terrænet gør det
svært for de prøjsiske husarer at trænge frem. En prøjsisk kilde skriver:
"I mellemtiden er det prøjsiske infanteri kommet til og har forladt
vognene. Løjtnant von Klinkowstrom fører dem frem , dækket af
vejgrøften, og så med en venstredrejning mod fjenden, opdelt i
to skyttekæder. På 300 skridts afstand åbner han ild som fjenden
søger at trække sig bort fra, idet de atter trækker sig tilbage bag
højen. Men derved bliver de fordrevet fra deres dækning i terrænet og jages hen under husarernes sabler. Eskadronen angriber
igen, modtager på 300 skridts afstand en virkningsløs salve fra
den hurtigt dannede klynge [af danskere] og er få øjeblikke inde
blandt fjenden, som efter svag modstand kaster våbnene fra sig
og overgiver sig." 24
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Mens Krug von Ridda samler de tilfangetagne danskere sammen og
sørger for, at de sårede bliver forbundet, indløber der besked om, at
den efterladte styrke i Lundby også er i kamp med danskerne. Hurtigt
samler han sine mænd og sender dem af sted mod syd, for han kan
høre lyden af geværskud i det fjerne. 25
"Hvad mon de vil?"
I Lundby har alt åndet fred og idyl d. 2. juli, og de fleste indbyggere
har derfor valgt at sove længe denne søndag morgen. Ingen bemærker derfor, at de prøjsiske tropper ankommer til byen ved 4-tiden om
morgenen d. 3. juli, og at nogle af dem igen forlader landsbyen for at
angribe den danske forpost ved Sønder-Tranders. I Jens Kristian Christensens gård bliver karlene først vækket, da der bliver banket hårdt
på vinduet. Fra gårdspladsen kan de høre lyden af råben, støvletramp
mod brosten og smækken med porte og døre. Den 22-årige tjenestekarl, Søren Uhrenholt, er straks klar over, at det må være prøjserne,
der er i byen, og spørger undrende gårdens anden karl: "Hvad mon
de vil på denne her tid af dagen?" Hvad prøjserne vil? De vil rekvirere
heste og vogne, og derfor finder Uhrenholt dem i færd med at trække
gårdens to vogne ud af vognporten, da han er kommet i tøjet og ud
på gårdspladsen. Prøjserne forlanger af ham, at han skal skaffe to sæt
heste til vognene, og derfor sendes en dreng i marken, hvor hestene
har stået for natten. Denne historie gentager sig samtidig i byens
andre gårde, hvor prøjserne hurtigt får sat de søvndrukne lundbyboere i sving med at hente heste og gøre vogne i stand. Alt imens stiller
prøjserne deres geværer i pyramider på en mark nord for byen og
gør sig rede til at slappe lidt af og eventuelt nyde lidt morgenmad. 26
I Jørgen Christensens gård bliver fru Christensens bror, Søren Staffen, sendt i marken for at hente gårdens heste hjem. Men da Staffen
tager sig god tid, sendes den prøjsiske soldat, Nerke, efter ham. "Vi
vandrer fra indhegning til indhegning, men ingen steder er der heste
at se, jeg synes det er mistænkeligt. For at se mig omkring klatrer
jeg op på en kæmpehøj [Kongehøj], og da ser jeg til min skræk tæt
ved mig en hel afdeling danskere til hest og til fods i lejr og ved at
spise morgenmad. Jeg springer ned, giver den forræderiske vejviser
[Staffen] et kolbestød i nakken, så han trimler om i grøften og smører
haserne." Nerke når dog ikke langt, inden han bliver taget til fange
af danskerne. 27
Nede i Lundby aner prøjserne endnu ikke, at danskerne står nogle
få hundrede meter mod syd, gemt bag den store Kongehøj. De er sta-
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dig i færd med at rekvirere heste og vogne, alt imens enkelte af dem
har kastet sig over brødposerne for at få sig lidt morgenmad. Andre
har fundet piben frem, og de, der endnu har noget tobak tilbage,
deler med dem, der er løbet tør. "Men lige med et hører vi et hornsignal," fortæller Uhrenholt, "og væk er prøjserne som fejet bort af
en hvirvelvind." Uhrenholt går sammen med gårdens anden karl hen
til gårdsleddet, hvorfra de kan se de prøjsiske soldater løbe frem og
tilbage "akkurat som en flok får, hunden er efter." Uhrenholt lægger
mærke til, at mange af prøjserne kigger mod syd, op mod Kongehøj,
og da han følger deres blikke, opdager han en enlig rytter på toppen af bakken. Prøjserne sender hurtigt en husar op mod højen for
at fastslå, om det er ven eller fjende, men allerede da han er kommet
halvvejs op, snurrer husaren sin hest rundt og affyrer sin karabin op
i luften til advarsel - danskerne er opdaget! 28

Fra Ellidshøj til Kongehøj
En halv times tid tidligere finder vi Peder Johannsen i færd med at
rydde op i præstegården i Gunderup. Prøjserne efterlod sig et værre
rod, da de få minutter før forlod stedet. Overalt flyder det med halm,
som de har brugt til at sove i, og Johannsen synes ikke, at det sømmer sig for en præstegård at se så rodet ud - og da slet ikke på en
højhellig søndag! Han kalder gårdens tjenestekarl til sig: "Løb ud i
byen og se at få fat på nogen, der kan hjælpe os med at slæbe al det
halm sammen. Det er jo søndag, og så skulle det jo helst se lidt mere
anstændigt ud." Karlen løber ud i byen, men kommer ganske kort tid
efter tilbage: "Det nytter vist ikke at tænke på at rydde op foreløbigt,
for nu kommer der flere!" Kommer prøjserne allerede tilbage? Nej.
Det er oberstløjtnant Becks soldater, der har marcheret hele natten
og nu står ved udkanten af Gunderup. 29 "Efter et øjebliks ophold får
dragonerne ordre til at jage gennem byen med hurra og svingende
sablerne", fortæller intendant Hartmann. De fortumlede bønder i
Gunderup dukker frem fra deres gårde og forklarer danskerne, der
intetsteds kan finde den fjende, de ellers har ventet at finde i Gunderup: "Åh! Var de bare kommet noget tidligere!" 30 Og de forklarer
de skuffede danske soldater, at prøjserne blot en halv time tidligere
forlod landsbyen. Oberstløjtnant Beck spørger derfor Johannsen, om
han kan fortælle ham, hvor prøjserne nu befinder sig:
'\De kan vel knapt være i Lundby endnu," svarer jeg, og da han
vil vide besked om, hvor den by ligger, og hvordan der ser ud
ved den, giver jeg ham alle oplysninger, også om den lange bak-
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keskråning ned til byen. »Men den kan De slippe uden om ad to
veje" siger jeg, "og De kan komme lige ind til byen uden at blive
set.« Dertil giver han et kort, afvisende svar, så jeg bliver helt flov
derved. •Ja oberstløjtnanten må undskylde mig," siger jeg. ·Jeg
har aldrig været soldat og forstår mig vel ikke på de dele, men
jeg giver mine oplysninger i den bedste mening. Ligger prøjserne
i Lundby, bliver det en grim bakke at gå ned ad." ·Ja tak! Det er
godt« siger oberstløjtnanten, og så marcherer han nordpå med
sine folk, lige bagefter prøjserne."31
De danske soldater lader til at være i højt humør, og enkelte af dem
kan ikke dy sig for hånende at henvende sig til den simple bonde, der
prøver at advare dem: "Vi er første regiments femte kompagni. Den
klat prøjsere spiser vi til vor frokost!", råber en soldatY
Johannsen er ikke den eneste lokalkendte person, der denne morgen advarer oberstløjtnant Beck mod at angribe ned ad den lange
bakkeskråning kaldet Kongehøj, der ligger imellem Gunderup og
Lundby. Også gårdejer Peder Nielsen, der er ude for at hente sine
heste ind i stalden og smeden Henrik Larsen advarer Beck, da han
når frem til bakken. Begge anbefaler, at danskerne enten går vest om
byen, hvor en tæt bevoksning vil skjule deres fremmarch, eller går
øst om byen, hvor en dalslugt også vil kunne skjule dem - i stedet
for at angribe Lundby frontalt. Det er mens Beck står og snakker med
disse lokale folk, at Søren Staffen kommer travende op over Kongehøj

Lundby 1864. Diorarna fra Lundby-samlingen.
Foto udlånt fra Lundbyfondens museum.
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med den prøjsiske soldat Nerke i hælene - lige ind i blandt Becks
folk. Og samtidig har den danske dragon ved uforvarende at søge op
på toppen af Kongehøj afsløret danskernes position for de prøjsiske
styrker i Lundby. 33
Kampen ved Lundby

Fra toppen af Kongehøj har oberstløjtnant Beck et godt udsyn over
Lundby, og hvad han ser, beskrives ganske godt af det svenske øjenvidne:
"Landevejen, som fra bakken, hvor vi står, er omkring 15-1800
alen lang og på begge sider omgivet af marker; men uden om
denne går en anden vej til højre fra bakkens top gennem en
tørvemose som bøjer sig i en halvcirkel til den løber sammen
med landsbyens gade. Til venstre foran landsbyen strækker sig
et langt og højt stengærde, som i en halvcirkel omslutter den ene
mark, mens der til højre savnes noget beskyttelse; dog findes der
langs med byens gade, strækkende sig mod mosevejen et dige.
Bag landsbyen ligger det såkaldte Lundby-krat, der består af høje
klitter bevokset med småskov. På bakkens top [hvor danskerne
står red.], til venstre for vejen, befinder sig en kæmpehøj, og
langs hele venstre side af landevejen ned mod landsbyen strækker sig et mindre dige ... "34
Oberstløjtnant Beck kan se prøjserne, der haster mod marken på
den modsatte side af landsbyen, hvor deres geværer står opstillet i
pyramider. Foran byen kan han se jorddiget, der vil yde prøjserne
god dækning, hvis de når frem til det før hans folk. Det gælder for
alt i verden om at nå frem til diget før prøjserne, ellers kan det her gå
grueligt galt. Der er ingen tid at spilde, så han råber til kaptajn Hammerich: "Hr. kaptajn, vil De uophørligt udføre et raskt og determineret
bajonetangreb på byen! Vil De sætte bajonetten på og kaste Dem
over fjenden!" En premierløjtnant gør nogle indsigelser om, at man i
stedet for at storme lige på bør prøve at omgå prøjsernes stilling, men
Beck slår hurtigt protesten hen med en afværgende bevægelse med
hånden: "Lad os nu ikke spilde tiden med den slags, bare lige på dem
med bajonetten."35
Hurtigt får Hammerich sat de ca. 180 mand i bevægelse. Først går
det trægt; soldaterne er trætte, og geværer og udrustning udgør en
dødvægt, som ikke sådan lige kommer op i fart, men snart går det
hastigt ned af bakken. Der har ikke været tid til at formere ordentlige
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Kaptajn Peter Carl Hammerich.
(1829-1897) Foto: Rigsarkivet.
Udlånt fra Lundbyjondens
museum.

skyttekæder, så kompagniet er
stadig i marchkolonne - kun
med nogle enkelte folk ude på
fløjene som en slags skytter. 36
Det er svært at forestille sig,
hvad der går igennem hovedet
på en soldat i sådan en situation. Stormende frem over åben
mark med geværet i hånden
velvidende, at han lige straks vil
være midt i en kamp på liv og
død med fjenden. Soldaterne
sveder og pruster efter en lang
nats march, samtidig med at adrenalinen pumper gennem kroppen.
Flere af dem frygter nok, for hvad der nu vil ske, hvordan det skal
gå. Om lidt kan det hele være forbi. Hammerich håber måske, at
løjtnant Carl Irminger fra regimentet har ret i det han nogle få år
tidligere havde skrevet: "Vi er her alle enige om, at denne tiraillering
[skydning] ikke har noget videre at betyde i en fægtning. Vi nærmer
os fjenden på 300 til 350 alens afstand og så i løb lige løs på ham
med bajonetten. Alle hans kugler går lige over hovedet på os." 37 Hammerich husker, at mens regimentet stadig lå i Rendsborg, foretog de
prøveskydninger, der viste, at der på denne afstand ville være så stor
opdrift i en kugles bane, at der sagtens ville være plads til en fuldvoksen mand under denne. Han håber, at resultatet af disse prøveskydninger også vil vise sig at holde, når det om lidt bliver alvor. Derimod
har han nok ikke ofret mange tanker på sin egen mærkedag: Netop i
dag, d. 3. juli fylder han 35 år- om lidt vil det blive afgjort, om han
også får chancen for at runde de 36 år.
I Lundby er prøjserne nået frem til deres geværer ude på marken
og er nu på vej tilbage gennem byen for at tage opstilling bag diget Søren Uhrenholt ser prøjserne "samle sig bag ved Niels Christensens
gård, og derfra søger de ind i Kristen Winthers have, hvor de smider
sig bag jorddiget med bøssepiberne pegende ud mod landevejen. De
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ligger godt dækkede alle sammen. Kun en befalingsmand
står oprejst i hjørnet af haven,
vel sagtens for at have frit syn
over det hele." 38 "Det ophidsede
mandskab har allerede geværerne i hænderne," skriver en
anonym prøjsisk soldat, "[soldaterne] føres i løbeskridt gennem
landsbyen, og befæster med 64
mand en jordvold med hæk,
som ligger omkring et hus i
Lundbys sydlige ende,"39 - prøjserne har vundet kapløbet om
at komme først frem til diget.
Resten af den prøjsiske styrke Premierløjtnant PJ C. Betzholz i
svensk uniform med Dannebrogsholdes i reserve bag nogle huse.
Danskerne kommer dund- mændenes sølvkors. Stik udlånt
rende ned ad Kongehøj. De kan fra Lundbyfondens museum.
se, at prøjserne allerede er i
stilling bag diget, men nu er det
for sent at stoppe - det må gå, som det nu bedst kan. Endnu er der
ikke lydt nogen skud fra fjenden bag diget, men inde i Lundby har
den prøjsiske øverstkommanderende, Hauptmann von Schlutterbach,
svært ved at holde sine unge nervøse underordnede i ro. "Vores unge
mandskab vil benytte sig af øjeblikket og skyde, men den forsigtige
fører beroliger sine mænd... Mangen prøjsisk finger søger aftrækkeren."40 Forklarer den anonyme prøjser. Også den unge prøjsiske
korporal Heymann er nervøs: "Det var det første, vi så til en fjende
stående overfor os bevæbnet; forgæves forsøger jeg at forklare de
følelser, som jeg dengang havde, men et ved jeg bestemt, jeg svor i
mit indre at gøre min pligt."41
Et kort øjeblik er danskerne midlertidigt skjult af en bakkeknude,
og først da de dukker frem bag denne, åbner prøjserne ild. "Så kom
de danske med et hurra frem fra bakken," forklarer Søren Uhrenholt,
"og i det samme brager en salve løs fra prøjserne. Det ser ud, som
om der løber en lang flamme af ild om hele diget."42 Ude blandt de
danske soldater kan vi følge den første salves virkning i et brev, som
den 20-årige menig Holger Petersen skriver til sin familie dagen efter
kampen: "Da sender tyskerne os den første salve, og dens virkning
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er frygtelig! Næsten alle, både dem, der er trufne, og dem, der ikke
er trufne, kaster sig plat på jorden, uden dog at have synderlig dækning."43 Inde bag diget ser vores anonyme prøjsiske kilde også den
første salves virkning:
"Og fjenden stormer modigt videre i normal orden som ved en
øvelse. Nu har han tilbagelagt 50 skridt mere; så hører man fra
Lundby de rolige, faste ord: "Viserklap 250, fyr nu i Guds navn!".
I det øjeblik lyder 3 skud, som hurtigt følges af skud som i en
salve. Røgen letter hurtigt; danskerne står fast og uden ophold i
fremmarchen, selvom i fortroppen allerede 2 officerer og flere af
mandskabet falder, og ligeså i den venstre flanke, som er udsat
for skuddene. Ved Lundby høres kun raslen af kamrene, som
åbnes, så lægger alle an igen. Fjenden er kommet ind på 220
eller 200 skridts afstand. Igen brager det fra diget, og nu forsvinder organisationen så meget, at man ser huller i hele kolonnens
udstrækning. Alligevel rykker disse uforskrækket videre; uforsagte lader de de faldne bag sig og stormer fremad." 44
Også korporal Heymann husker senere den anden salve:
"Gud i himmelen, hvor frygtelig var virkningen, men disse brave
fra l. regiment, som også allerede ved Oversø [Sankelmark]
havde måttet udholde hovedstødet af de strenge østrigere,
bekymrer sig ikke om de som
falder. De slutter sig tættere
sammen, og "Hurra!" videre
går det.' 45

Gravsten for de to faldne, Robert
Emil Ekstr6m og Friedleif Edoardo
Sørensen.
Privaifoto.
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På bakkeskråningen har den
danske menig Petersen på
nærmest mirakuløs vis undgået at blive ramt, på trods af at
der rundt omkring ham falder
folk til alle sider: "Enkelte, deriblandt jeg, stormer længere
frem; men da vi er for få til at
udrette noget, må vi kaste os
ned ganske nær ved fjenden.
Jeg ligger i en lav kornmark

og får mit gevær afskudt et par gange .. .'" 6 Og her må vi indtil videre
lade menig Petersen ligge, mens vi igen bevæger os ind bag diget,
hvorfra vi følger prøjserne affyre deres tredje salve, da danskerne er
kommet helt tæt på: "Så falder den 3. salve på 180-150 skridts afstand,"
forklarer den anonyme prøjsiske kilde, "Alt, også stort mod, har sine
grænser; kolonnen farer fra hinanden og søger beskyttelse i kornet.
Men fjenden giver ikke fortabt endnu; indtil nu har han kun gjort lidt
brug af skydevåbnene; nu åbner han heftig ild."47 På trods af at mange
af de danske soldater på dette tidspunkt er faldet eller såret, er der
enkelte, der kæmper videre.
En af de danskere, der kæmper videre, er kaptajn Hammerich. Han
er sammen med en mindre gruppe nået næsten helt frem til diget.
Sammen med de af de danske soldater, der endnu ikke er døde eller
sårede, kaster han sig til jorden og prøver herfra at optage en skudduel med prøjserne bag diget. Inde i Lundby hos Søren Uhrenholt
bliver det nu farligt at opholde sig: "... deres [Danskernes] kugler går
over hovedet på prøjserne og flyver forvildede om inde i byen. Et par
stykker slår mod muren tæt ved siden af os, og vi retirerer ind i gården for at hytte vore skind.'" 8 Men duellen er ulige, for danskerne har
svært ved at lade deres forladegeværer i liggende stilling og må derfor
rejse sig halvt op, hver gang
de skal genlade og er dermed
lette mål for prøjserne, der
med deres bagladegeværer
kan blive liggende i sikkerhed
bag diget hele tiden. Det er
dødsensfarligt at rejse sig, så
de fleste danske soldater vælger i stedet at blive liggende
godt gemt i det høje korn. En
enkelt skikkelse rager dog op
midt på vejen: Den svenske
frivillige, løjtnant Betzholz,
stavrer frem mod prøjserne.
Han er ramt af en kugle i
hver arm og en af kuglerne
har fortsat sin bane ind i løjtnantens bryst. Ude af stand til
at holde sig på benene falder Mindestenen ved Lundby.
Privatfoto.
han om midt på vejen. Lig-
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gende på jorden fortsætter han dog med at opildne sine folk: "Skyd
kammerater, skyd! Jeg kan ikke mere!" Straks rammes han af endnu
et skud; han kaster sig lidt rundt på vejen, råber til sine mænd, at de
skal hilse hans venner og slægtninge derhjemme, besvimer af smerte
og ligger stille på vejen. 49
Imens forsætter skudduellen. En prøjsisk soldat kommer springende rundt om hjørnet ved Niels Christensens gård men rammes i
det samme af en kugle. Den befalingsmand, som Uhrenholt fortæller
blev stående i et hjørne af haven, rammes også nu af et skud i armen.
En mindre gruppe danske soldater ledet af sergent Witthoff forsøger
at omgå fjendes stilling ved at søge ned i den slugt, der fører øst om
Lundby, men denne manøvre har Hauptmann von Schlutterbach forudset, og han har allerede sendt en del af de tropper, der var blevet
holdt i reserve, af sted for at stoppe eventuelle angribende fra den
kant. Witthoff og hans gruppe tages derfor hurtigt til fange.50
Menig Petersen, som vi forlod liggende fladt trykket ned mod jorden nogle få meter foran diget, og som på den måde har undgået at
blive ramt, forsøger nu at komme tilbage i sikkerhed bag Kongehøj.
Han bliver som flere andre flygtende nu mål for prøjsernes kugler: "...
nu hvisler kuglerne omkring mig, indtil en af dem strejfer mit venstre
lår og går helt igennem det højre." Han forsøger at rejse sig og humper et stykke fremad, men falder udmattet om, tappet for kræfter pga.
blodtabet. 51 Også Hammerich prøver at komme tilbage til højen, men
han rammes i armen og besvimer tæt på diget. 52

Slaget i 1864 efterlod kugle i træværket på dette hus i Lundby.
Foto udlånt fra Lundbyfondens museum.
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For at undgå at lide samme skæbne som deres kammerater, forbliver mange danske soldater i skjul i kornet, eller de forsøger at kravle
mod øst eller vest for at komme væk fra slagmarken. Hellere holde
sig tæt til jorden end at prøve lykken ved at løbe tilbage til Kongehøj,
hvor en tavs oberstløjtnant Beck nærmest i vantro har set sit kompagni blive udslettet på få minutter. Han lader hornblæser Gundelach
blæse til retræte, og den ivrige blæser vælger selv at tilføje signalet
for "løb". "Nu gælder det Aalborg eller Magdeburg!" 53 skal Gundelach
have sagt med henvisning til hhv. sikkerheden hos den danske garnison i Aalborg og den prøjsiske krigsfangelejr i Magdeburg. "... og
der ligger kompagniet på landevejen, døde, sårede og overvældede af
den morderiske ild. Skydningen standses; sandt nok, det havde været
mord, om de havde fortsat skydningen." skriver adjudant Abrahams
senere. 54

Efterspil
Onsdag d. 6. juli 1864, tre dage efter kampen ved Lundby, samledes
man mange steder i Danmark for at fejre, at det var 15-årsdagen for
det succesfulde udfald fra Fredericia under Treårskrigen. Man havde
behov for at kunne dele nogle lykkelige minder med andre, nu da alt
så ud til at være tabt i den igangværende krig mod Prøjsen og ØstrigUngarn. Mange af de folk, der samledes for at mindes og feste, kunne
tydeligt huske Treårskrigen - nogle havde endda selv deltaget. Man
mindedes sejrsparaderne og de jublende folkemasser, fællesskabet og
glæden.
Stemningen i Aalborg og Nørresundby var dog en ganske anden,
her var ingen fest og ingen gode minder. Den lokale befolkning var
trykket af en nederlagsstemning, der måske bedst blev udtrykt af Aalborgs stiftsprovst, Hans Egede Glahn, der denne dag holdt tale til en
forsamling i Nørresundby: "For 15 år siden var denne dag en sejrsdag
i Danmark, da vor tapre hær slog oprørerne uden for Fredericia; i dag
er der sorg over Danmark, sorg over en overmægtig fjende .. "55 Og der
sørgedes over de danske soldater, der søndagen inden var faldet ved
Lundby, og hvem man denne dag begravede.
Både kaptajn Hammerich og menig Holger Petersen overlevede
deres sår, men måtte tilbringe resten af krigen i prøjsisk fangenskab.
Mange andre var ikke så heldige. I alt døde 32 danske soldater, 26
sårede blev bragt til danske lazaretter og 38 (heraf 18 sårede) blev
taget til fange af prøjserne. Den svenske løjtnant Betzholz var blandt
dem, der ikke overlevede deres sår. Omtrent halvdelen af den styrke
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Oberstløjtnant Beck
drog ud med blev tilintetgjort. På prøjsisk side
var tabene anderledes
beskedne: 3 soldater
var blevet såret (heraf
døde den ene senere),
og l enkelt soldat var
blevet taget til fange af
danskerne. 56
Mange af de øjenvidneskildringer og andenhåndsberetninger, der
beskriver kampen ved
Lundby, beskæftiger
sig i høj grad med de
faldne, de sårede og
de tilfangetagnes skæbne. Det er tydeligt, at
lokalbefolkningen var
chokeret over det store
tabstal på dansk side
Foto Viggo Petersen.
og forsøgte at finde en
forklaring, finde nogen
at give skylden. Det samme har de historikere der har beskæftiget sig
med kampen forsøgt, og oftest har de lagt hovedansvaret for udfaldet på oberstløjtnant Becks skuldre - et indlysende valg, da han var
øverstkommanderende for de danske styrker. Som beskrevet tidligere
havde han visse personlige grunde til at ønske ekspeditionen gennemført. Og selve planen synes da også gennemførlig - med succes.
Man har dog undret sig over, at Beck kun benyttede en så lille styrke,
som det var tilfældet. Han vidste, at han sandsynligvis ville komme op
mod en fjendtlig styrke af samme størrelse som hans egen, og burde
måske derfor have benyttet et større antal soldater i sin ekspedition.
Beck selv vedkendte efterfølgende, at han burde (og ville) have benyttet en større styrke, men at der ikke var tid til at samle en større styrke
end den anvendte. 57
Det største kritikpunkt af Becks ledelse har altid været hans beslutning om at foretage et bajonetangreb frem over åben mark mod en
fjende, der bevæbnet med bagladegeværer og liggende i god dækning
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med lethed kunne nedskyde hans kolonne, inden denne nåede ind
på livet af dem. Beck selv mente dog klart, at han ikke havde begået
nogen fejl. Under en kort samtale med sin husvært i Nørresundby
om aftenen d. 3. juli skal han således have sagt: 'Jeg skal nok bære
ansvaret for, hvad jeg har udrettet i Dag. Kompagniet blev ført fuldt
ud korrekt." 58 Også generalstaben var enig i Becks vurdering, idet
der i dens officielle udlægning af affæren står: "Det er kun det yderst
ulykkelige udfald af ekspeditionen, der giver anledning til et par
bemærkninger."59
Bajonetangreb var da også den generelt accepterede angrebsmetode hos den danske hær på det tidspunkt. Man havde med stor
succes benyttet den under kampene ved Oversø og Sankelmark og
foran Dannevirke. Det eneste problem ved disse tidligere erfaringer i
krigen var, at man da havde kæmpet mod østrig-ungarerne, der var
udstyret med forladegeværer som de danske og i øvrigt kæmpede ud
fra de samme taktikker og ideer. Ved Lundby stod oberstløjtnant Beck
med l. Regiments S. kompagni overfor prøjserne. Og det viste sig, at
den danske taktik var håbløst forældet imod en fjende med moderne
hurtigtskydende våben. Nogle mener, at Beck burde have lært af de
erfaringer, danske enheder havde gjort i forpostkampene foran Dybbøl og i kampene på Als tidligere under krigen, men det lader ikke
til, at man havde nået at evaluere på bagladegeværernes betydning i
disse træfninger endnu. Oberstløjtnant Becks ledelse lader i hvert fald
ikke til at have været anderledes, end hvad man kunne forvente af en
dansk officer på dette tidspunkt, hvilket tydeligt fremgår af General
Steinmanns proklamation af 9. juli 1864 til de danske styrker på Fyn:
"Indlad eder ikke på lang skyden, men kast fjenden med bajonetten i
havet, når han forvovent skulle have overskredet det!"60
5. kompagni fik ved Lundby en dyr lektion i moderne skydevåbens
overlegenhed overfor de taktikker, man i århundreder havde benyttet. En lektion, som de fleste desværre ikke synes at have lært noget
af, for 50 år senere gik Europas nationer i krig igen. I de forløbne år
havde våbenteknologien udviklet sig yderligere, men man benyttede
stadig de gamle angrebstaktikker, der allerede ved Lundby havde vist
sig at være forældede. Resultatet blev et unødvendigt stort tab af menneskeliv under den første verdenskrig.

Benjamin T Christensen,
Historiestuderende ved Århus Universitet
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Myten om Timanden en himmerlandshistorie
Af Per Andersen
Myten om Timanden i Rebild og Timandsvej i Hadsund

Det har været en udbredt opfattelse på egnen omkring Rebild, at der
er en forbindelse mellem Timanden i Rebild og Timandsvej i Hadsund. At Timanden skulle være flyttet til Hadsund på sine gamle dage
og der fået en vej opkaldt efter sig. Dette er dog ingenlunde tilfældet,
hvilket nedenstående redegørelse turde være et bevis for, men begge
navne har historisk interesse på hver sin måde.
Timanden, hvis borgerlige navn var Jens Christian Christensen, var
3. generation i en tidligere skovfogedfamilie i Dybdalshus i Rebild
nordre Bakker, eller Timandshuset, som det senere kom til at hedde.
Det siges, at han havde fået navnet Timanden, fordi han som ung
havde tjent hos en fiskehandler i Aalborg, der hed Niemann. Så med
vanlig himmerlandsk lune, og velsagtens også tilsat et gran af ironi,
kunne man naturligvis hævde sig ved at forhøje første stavelse i navnet fra 'Ni' til 'Ti'.
At Timandsv j i Hadsund hedder Timandsvej beror derimod på
noget ganske k ni r r ide[ cl n !·Ører direkte op til den del af skovområdet i Lindalene, der ri lilgere blev kaldt Timandsskoven. Både
Lindalene og en mindre del af Thygeslund Skov var nemlig i begyndelsen af 1900-tallet ejet af et konsortium, der bestod af ti mænd.
På et areal beliggende i Timandsskoven gik afholdsforeningerne i
Hadsund omkring 1910 sammen om at bygge en skovpavillon. Denne
pavillon blev senere igen afløst af institutionen "De gamles Hjem", der
dog atter har ændret status, idet disse bygninger nu er bygget om til
ungdomsboliger.
Skovfogedfamilien i Rebild

Forhenværende museumsinspektør Peter Riismøller har skrevet således om navnet Rebild:
"For få århundreder siden voksede bøgeskoven hen over Rebild
bakker. De var Rebild bys inddelte bønderskov og har ligefrem givet
navn til byen, der i middelalderen hed Reb-bylt = den rebede skov, i
årenes løb afslidt til nutidens form: Rebild."
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Timanden i Helge V Qvistorfrs streg.
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Skov-Kræn
Christen Christensen, kaldet Skov-Kræn, blev født den 25. april 1801 i
Klodholm Skovhus, hvor faderen var skovfoged og husmand, og derfor blev kaldt Kræn-Skovfoged. Da både far og søn var døbt Christen
Christensen, var det meget praktisk, at man skelnede navneligheden
mellem dem i form af deres kaldenavne.
Da Skov-Kræn nåede voksenalderen, forberedte han sig på at efterfølge faderen, og han var da også kun 27 år, da Kræn-Skovfoged døde
som aftægtsmand. Uden præstens velsignelse sørgede han samtidig et
par gange for, at befolkningstilvæksten ikke stagnerede. Imidlertid var
det Karen Sørensdatter, datter af gårdmand Søren Sørensen Viborg,
Viborggaarden i Rebild, der flyttede ind til Skov-Kræn længe før den
egentlige vielse. Først den 26. december 1827, kort før det første barns
ankomst, blev skovfogeden i Klodholm Skovhus, Christen Christensen, lovformeligt viet i Skørping Kirke til Karen Sørensdatter. (Vi taler
her om den kirke, der i dag kaldes Gammel Skørping Kirke som følge
af oprettelsen af Skørping Nykirke i 1914).
Klodholm skovdistrikt tilhørte på det tidspunkt, sammen med flere
andre skovdistrikter i Rold Skov, herregården Lundbæk Men da det
efterhånden var blevet mindre attraktivt og for urentabelt for godserne at eje sådanne fjerntliggende skovarealer, og da Staten gerne
ville komplettere skoven, efter at have overtaget Buderupholm Gods
i 1826, solgte baron Niels Juel-Rysensteen de lundbækske skove til
Statsskoven den 27. november 1845.
Vi ved ikke, hvor længe Christen Christensen, kaldet Skov-Kræn,
var skovfoged i Klodholm, men meget kunne tyde på, at han her
også blev den første skovfoged under Buderupholm Statsskovdistrikt,
som i dag hedder Skov- og Naturstyrelsen Himmerland. Det skal dog
siges, at det at være skovfoged i midten af 1800-tallet, ikke var helt det
samme som i dag, hvor en skovfoged har en høj forstmæssig uddannelse. Klodholm betegnes da også i vore dage som et skovløbersted.
Det har været her i rigtig mange år, og det har, som så mange andre
skovløbersteder, også haft tjenestejord. En del af tjenestejorden er nu
plantet til, mens en lille del er udlagt til lejrplads.
Der er meget, der taler for, at Christen Christensen har haft hele sit
arbejdsliv på Klodholm, idet alle familiens fem børn, Christen, Bodil
Marie, Anne Marie, Christen og Søren, er født her. Den sidste, Søren
Christensen, vender vi tilbage til. På deres gamle dage flyttede SkovKræn og hans kone, Karen, op i Dybdalshuset på Ørnebjerg i Rebild
nordre Bakker. Når vi taler om Rebild Bakker, omhandler disse jo
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Dybdalshuset, også kaldet Timandshuset, i Rebild Nordre Bakker.
Billedet venligst udlånt af Lokalhistorisk Arkiv, Skørping.

ikke kun området lige omkring Nationalparken, men dækker et stort
areal mellem Stendalen i syd, Kovrsbækken i vest, Bundgårdens marker i nord og Rebild bys arealer i øst.
Dybdalshuset havde oprindeligt været fæstehus under Store
Restrup, og den tilhørende jord var trekanten mellem Nørre og Søndre
DybdaL Staten havde købt det i 1847 og her ses netop Christen Christensen som lejer i 1860. Relationerne til hans arbejde i skoven hang
dog ved. Da Skov-Kræn døde i 1878 har præsten noteret i kirkebogen,
at han var forhenværende skovfoged, ligesom han kone blev betegnet
som skovfogedenke, da hun døde fire år senere i 1882.
Skov-Soren

Som den næste generation var den yngste søn, Søren Christensen,
allerede begyndt at gå faderen til hånde i jagten på krybskytter, mens
de endnu boede på Klodholm. Det var dog ikke sådan, at de i deres
omsorg for skovens dyr undlod at spise dem, men de fastholdt stædigt, at det kun var anskudte dyr, som de havde løbet op. Det siges, at
da de flyttede fra Klodholm, var det længe siden, at der havde været
krybskytter i det område. Det fortælles også, at far og søn var et par
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hårde halse, og at brændevinen flød i en lind strøm mellem dem. Den
havde vel altid gjort det, men det tog nu mere og mere overhånd.
Skov-Soren flyttede således med op i Dybclalshuset, mens forældrene endnu levede. Han var født i Kloclholm Skovhus i 1834 og
havde, som de fleste andre unge mennesker, været ude at tjene, inelen
han vendte tilbage for at dele bolig med forældrene, efter at han var
blevet gift med sin første kone, Maren Christensen. Hun døde dog
blot 50 år gammel allerede i 1877, hvorpå familien, efter en tid, måtte
tage sig en husbestyrerinde. Velsagtens fordi Skov-Sorens mor, Karen
Sørensclatter, da var kommet op i årene og ikke længere kunne klare
arbejdet. Efter moderens død overtog Søren Christensen lejemålet af
Dybdalshuset den l. maj 1883.
Denne husbestyrerinde, Mette Marie Jensdatter, havde på det tidspunkt to børn. En søn på 13 år, Jens Christian Christensen, og en
nyfødt datter, Andrea Kirstine Christiane Jensen. Som udlagt barnefader for Jens Christian ses ungkarl Christen Christensen, og noget
kunne tyde på, at han er en af Skov-Sorens ældre brødre. For Christiane bliver der som barnefader udlagt en Andreas Mortensen, men
ved skæbnens ugunst omkommer han ved drukning i Limfjorden,
inden barnet bliver født.
Skov-Soren bliver altså plejefar for disse børn, og efter atter nogle
år bliver han selv udlagt som barnefar af Mette Marie. Skov-Soren og
Mette Marie har altså levet på det, som man den gang kaldte at leve
på polsk. Den 11. april 1885 føder Mette Marie atter en søn, Christen,
og mon ikke det har givet anledning til, at hun og Skov-Soren blev
gift året efter den 24. juli. Fra nu af var Mette Marie blevet til SkovMette.
Den ældste af Mette Maries sønner, Jens Christian Christensen,
bliver på et senere tidspunkt 3. generation i Dybdalshus. Det er ham,
vi kommer til at kende som Timanden, så ham vender vi tilbage til.
I Helge V. Qvistorffs bog, "hvor Danmark er lunere", kan man
læse en helt grotesk historie om Skov-Soren og hans far, Skov-Kræn.
Historien om "Skov-Kræns ligbegængelse" er en af de mest barokke
og sorte blandt egnens historier, men den rummer alt, hvad den kan
af dette egenartede, barske, roldskov-lune, skriver Helge Qvistorff:
"På bakkekammen ned mod den kønne Dybdal i det nordlige
Rebild Bakker kan man mellem enebærbuske, gyvel og brombær
endnu se rester af Timandshuset Her udspandt historien sig for
omkring 130 år siden - eller rettere helt nøjagtigt i 1878.
Både Skov-Kræn og hans søn, Skov-Soren var nogle hårde halse,
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der ikke veg tilbage for en dram - eller mange. Noget særligt godt
forhold havde de to ikke, så det var ikke den store sorg, da Skov-Kræn
døde som 78-årig i 1878.
Skov-Soren kørte til en god ven, Voile og spurgte, om han ikke ville
skaffe en kiste. Det syntes Voile, at Skov-Soren selv skulle, men da
denne gik, sagde han henkastet: "Så får han og ligge!" Volle vidste,
at Skov-Soren var så hård i filten, at det ikke ville genere ham at lade
faderen ligge, så han indvilligede i at hente en kiste.
Dengang havde man ikke sådant noget hypermoderne som en tommestok. Når man skulle måle noget i de små almuehjem, tog man strå
og lagde i forlængelse af hinanden, og sådan havde Skov-Soren også
taget mål af den usædvanligt lange Skov-Kræn. Det sidste strå blev
knækket af ved fødderne, og så havde Skov-Soren længden på faderen. Da Voile og Skov-Soren kørte gennem skoven med studene for
kassevognen, fik dyrene nykker og trak så hårdt til på de bumpede
veje, at stråene, der lå i bunden af vognen, faldt af.
Efter at have tømt deres brændevinsdunk tog de til snedkeren og
bestilte kisten til Skov-Kræn efter øjemål. Om det var spiritussen, der
gjorde udslaget, dårlig hukommelse eller dårligt øjemål er ikke godt
at vide, men da de kom hjem med kisten, viste det sig, at den var for
kort. Skov-Kræns fødder rakte et godt stykke udenfor.
De overvejede problemet lidt, alt medens de fik et par drammer
mere. Voile var ikke stemt for at tage til byen efter en ny kiste, men
det gjorde heller ikke noget, for som Skov-Soren sagde: "Vi saver
benene af ham!" "Nej det vil jeg ikke være med til!" sagde Voile og
fortsatte: "Kan vi ikke brokke ham ned?" Og det gjorde de så, og
med megen møje fik de Skov-Kræns knokler brokket ned i kisten. Så
blev låget sømmet på, og så må Voile åbenbart have syntes, at det
hele var så barokt, at han ikke ville undlade at komme med endnu
en kommentar: "Nu kan han jo ikke få luft!" Med god himmerlandsk
besindighed gik Skov-Soren ind i huset og hentede et gammelt skovbor. Så borede han - uden at sige et ord - nogle huller i kistelåget. Da
han var færdig kiggede han blot på Voile: "Nu kan Skov-Kræn få luft!"
Ja, sådan slutter Helge Qvistorff sin historie, og man må give ham
ret. Dette er himmerlandsk lune når den er allermest forunderlig.
I 1890 var den ældste søn, Jens Christian, for længst kommet ud at
tjene for fremmede, mens Søren Christensen og Mette Marie Jensdatter stadig bor i Dybelalshuset sammen med de to yngste, Christiane
og Christen. Det gør de også i 1906, men nu ganske alene. Skov-Soren
var efter et måske lidt hårdt liv ved at falde af på den, og han døde da
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også et par år senere 73 år gammel. At Skov-navnet stadig hang ved
familien, ses af, at præsten endnu i 1908 skrev, at han var søn af skovfoged Christen Christensen. Skov-Mette levede derimod til omkring
1920, men hun boede så vidt vides ikke hele tiden i Dybdalshuset
Timanden

Som før nævnt blev Skov-Soren stedfar for sin kones ældste søn, Jens
Christian Christensen, og dennes søster, Christiane. Senere får de
sammen sønnen Christen, men da denne døde kun 16 år gammel
i 1901, blev det derfor Jens Christian Christensen, der blev den 3.
generation i Dybdalshuset eller Timandshuset, som det senere kom
til at hedde.
Jens Christian Christensen var født i Ottruphuse i 1867 og var allerede ved sin konfirmation kommet ud at tjene hos gårdmand Christen
Jensen Kjær på det forhenværende skovløbersred Overklit i Rebild
Skovhuse. Navnet Overklit relaterer til godset Overklit ved Vennebjerg
i Vendsyssel, der, som så mange andre godser, engang har ejet et
stykke af Rold Skov.
Som ung mand boede Jens Christian Christensen i Kobberkrog, der
ligeledes ligger ved vejen ind til Rebild Skovhuse. Herom har Evald
Nielsen, kaldet "Bette Evald", fra Rebild Skovhuse fortalt i tidsskriftet "Lokalhistorie, Skørping
Kommune".
"Timanden havde boet i
Kobberkrog, som dengang
lå i det åbne land, og ikke
som nu, hvor det ligger inde
i skoven. Timanden var glad
ved at tage til Aalborg for at
besøge pigerne. En af dem
tog han med hjem. Det var
"Fies-Bolette", og han tog
endda en datter med i købet.
Senere flyttede Timanden op
i Dybdalshuset eller "Timandens Hus" nord for Rebild.
Navnet Timand havde han
vistnok fået fordi han havde jens Christian Christensen, kaldet
arbejdet for en fiskehandler i Timanden, og hans datter ChriAalborg, der hed Niemann."
stense, 1928.
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Timanden må dog have løbet hornene nogenlunde af sig, for i 1894
blev han viet i Skørping Kirke til sin husholderske, Karen Marie Nielsen, som var født i Lading 15 km nordvest for Århus. I de nærmeste
følgende år boede familien flere steder, idet deres tre børn, Theodor
Marinus, Hans Anton og Elsine Christense, blev født i henholdsvis
Hesselholt, Skørping og Rebild Skovhuse.
Efter Skov-Sorens død i 1908 overtog Jens Christian Christensen
Dybdalshuset i Rebild, men allerede i 1913 blev også han enkemand,
idet Karen Marie døde blot 52 år gammel. Timanden måtte således
igen tage sig en husbestyrerinde. I 1916 ses en Leonora Pedersen og
en ganske lille pige at bo hos ham i Timandshuset, som det efterhånden kom til at hedde.
Der er mange "morsomme" historier på egnen om livet i Timandshuset Man skal dog i den forbindelse erindre sig de fattige kår uden
større social forsorg. Den følgende historie viser imidlertid, at selv
småkårsfolk kunne være i besiddelse af værdier uden at vide det. Da
en ung pige fra Bundgården engang spadserede forbi en aften, lød
der højrøstet skænderi, og pludselig røg en stak tallerkener tværs gennem et af de lave vinduer. Med jysk sans for værdierne listede pigen
derover for at se, om alle tallerkener var gået i stykker - nej et par
stykker var hele. Dem tog hun med og gemte under en loftsbjælke på
Bundgården - og glemte dem. Hun blev senere husholderske for sin
ugifte bror, Anders Bundgaard, og som ældre blev de en dag gæstet
af en mand (Peter Riismøller) fra Aalborg Historiske Museum, som
samlede gamle ting. Hun huskede da pludselig på tallerkenerne og
fandt dem frem under støvet. En af disse tallerkener findes nu som
en perle på museet. Blandt ældre folk på egnen mente man, at det
skulle have drejet sig om det fornemme Kellinghusen-fajance, mens
der i virkeligheden er tale om gammelt Gudumlund-fajance, hvilket
bestemt heller ikke gør fundet ringere, set med nordjyske øjne.
Det varede dog kun en kort årrække før "skovfamiliens" æra i
Timandshuset var slut. Jens Christian Christensen fraflyttede det i
1920, hvorefter skovrider Poul Lorenzen lejede det ud til kunstmaleren Hans Nikolaj Hansen. Skovrideren havde håbet, at den meget
velhavende kunstmaler ville have renoveret det meget faldefærdige
hus, hvilket dog ikke skete, og i 1922 faldt det fuldstændigt sammen.
Hans Nikolaj Hansen havde i forvejen bygget en stor stråtækt villa
på toppen af Ørnebjerg og ville formodentlig bare sikre sig, at være
"alene på bjerget" sammen med den navnkundige Peter Ørnebjerg,
der boede i et lignende himmerlandshus som Timandshuset I dag er
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alle tre beboelser borte, men man kan stadig finde sporene efter dem.
Især er det let at finde ruinerne af den store kunstnervilla.
Timands-konsortiet i Hadsund

I 1890 blev der på Lolland oprettet en såkaldt "tolvmandsforening",
som bestod af større landbrugere og som havde til formål, at medlemmerne, ved gensidige besøg på hinandens bedrifter, kunne foretage
faglige drøftelser. En ide, som i starten især bredte sig på øerne. Medlemstallet bestod dog ikke altid af 12 personer, men kunne strække
sig mellem 8 og 14, alt efter de lokale forhold.
Men også andre steder i landet så man en fordel i at danne et fællesskab, om end i mindre målestok, og måske endog slå sig direkte
sammen som et konsortium. Således i Hadsund, hvor det var ti mænd,
der sluttede sig sammen for at opkøbe nogle tæt ved byen liggende
skovarealer, herunder den nordøstlige del af Thygeslund Skov samt
de smukke Lindale, hvor det sydøstligste område følgelig blev kaldt
Timandsskoven.
At det var blandt byens spidser med forstand på økonomi, man
kunne finde disse investorer, ses tydeligt af konsortiets sammensætning. Som formand valgtes doktor Chr. Kirk. Han var født i 1868 i
Harboøre, men gennem hans søn, forfatteren Hans Kirk, ved vi, at en
stor del af denne fiskerfamilie flyttede ind til mildere egne ved Limfjorden, især på Gjøl. Chr. Kirk blev uddannet som læge og nedsatte
sig som sådan i Hadsund i 1897. Her opnåede han blandt meget andet
at blive formand for Hadsund Bankråd, Hadsund Elektricitetsværk og
Hadsund Grundejerforening. Som henholdsvis kasserer og sekretær
sås apoteker Hans Chr. Kjær og redaktør Hans Jensen. Hans Chr. Kjær
var byens første apoteker, idet man efter to forgæves ansøgninger
endelig ved kgl. resolution af 1905 fik bevilling til at drive et apotek i Hadsund. Hans Chr. Kjær døde efter få timers sygdom i 1921.
Til at varetage jobbet som revisorer valgtes købmændene Herman
Skyum og C.]. Mogensen. Herman Skyum var født i 1864 i Viborg,
men havde lært hos Chr. Hornbech i Hadsund. Han havde startet
Visborg Teglværk og blev senere medindehaver af "De Forenede
Østjydske Teglværker". C.]. Magensen var født i 1862 i Ringkøbing og
havde lært i Bollerups Kolonial og Foderstofforretning. Begge sad i
repræsentantskabet for Hadsund Bank Til at varetage den praktiske
del af konsortiets drift var vognmand S.]. Munch tilsynsførende med
markjordene, tandlæge S.N. Sørensen tilsynsførende med jagten og
manufakturhandler J.M. Justesen og købmand Frantz L. Blichfeldt
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Borgerskabets første skovpavillon i Thygeslund Lystskov.
Billedet venligst udlånt af Hadsund Egnsmuseum.

tilsynsførende med skovpavillonen. Endelig sås partikulier Wilhelm
Sørensen som det 10. medlem af konsortiet.
Det forholdt sig således, at mens det i Timandsskoven var afholdsforeningerne, der opførte en skovpavillon, var det i Thygeslund Lystskov konsortiet selv, der her ligeledes opførte og drev en skovpavillon
i form af et aktieselskab, også med Dr. Kirk som formand
Thygeslund Skov

Allerede i 1899 havde håndværkerforeningen taget initiativ til at tegne
aktier for at kunne købe en del af Thygeslund Skov med det formål at
anvende den som lystskov og opføre en skovpavillon der. Der skulle
imidlertid gå syv år, inden dette projekt blev realiseret, og da således, at det økonomiske og praktiske ansvar lå uden for foreningens
ansvarsområde. Først efter et møde på Hotel Hadsund i 1905, hvor
man havde indbudt til at tegne aktier for de i alt 7.000 kroner, som
det ville koste at opføre pavillonen, kom der omsider gang i projektet.
Det nystiftede aktieselskab indledte straks byggeriet, og allerede den
20. maj 1906 kunne den nye skovpavillon indvies.
At den ikke fik for lidt, når man skulle fremhæve lystanlæggets
herligheder, ses tydeligt i amtsvejviseren 1908-10: "Endelig findes i
lystanlægget i Thygeslund Skov, Skovpavillonen, der er opført i 1906
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Borgerskabets nye skovpavillon fra 1930-erne.
Billedet venligst udlånt af Hadsund Egnsmuseum.

og ejes af et aktieselskab, og hvis vært er Hr. A. Svejstrup. (Blev efter
få år afløst af Hr. O. ]01·dansen, der, ligeledes som Svejstrup, også
var ejer af Hotel Hadsund). Her er restauration med veranda, hvorfra
udsigt over mod den sydlige fjordbred, danseestrade samt flere gange
og plæner. Endvidere findes i dette anlæg et 12 alen højt udsigtstårn,
hvorfra man har en vid og storslået udsigt over hele den skønne
egn til alle sider. Herfra skimtes mod øst Kattegat og Als Kirke, mod
nordøst de store Rold Skove. Dette tårn er tilgængeligt for publikum,
når pavillonen er åben, og enhver, der kommer til byen, bør ikke
forsømme at nyde udsigten herfra."
De omtalte herligheder til trods, var den gamle skovpavillon allerede så nedslidt og forfalden, at man i 1930'erne havde indviet en ny
skovpavillon. Disse bygninger, som eksisterer endnu, var i mange år
ramme om byens foreningsliv samt et yndet udflugtsmål. Stedet blev
senere omdannet til kursuscenter, og som det seneste er der nu planer
om at bygge et helt nyt hospice i de skønne omgivelser.
Timandsskoven

Som tidligere nævnt, var Timandsskoven i den sydøstlige del af Lindalene ejet af det samme Timands-konsortium. Deraf navnet. Her blev
der omkring 1910 også bygget en skovpavillon, men i modsætning til
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Afholdsbevægelsens skovpavillon i Timandsskoven.
Billedet venligst udlånt af Hadsund Egnsmuseum.

borgerskabets pavillon i Thygeslund Skov, var det afholdsbevægelsen,
som her ønskede, at have sin egen skovpavillon.
Det var netop i disse år, at afholdsbevægelsen voksede frem overalt
i landet, og af en uforklarlig årsag kom den til at stå specielt stærkt
i det sydøstlige Himmerland. Hadsund Afholdsforening blev stiftet i
1893, og i de følgende år blev der, alene i Hadsund by, oprettet endnu
tre afholdsforeninger: NIOGT-logen "Hadsund Fremtids Lykke", Verclancli-orclenens afdeling i Hadsund og Det blå Bånd, "Færgen". Hertil
kom, at der i byens nærmeste opland blev oprettet afholdsforeninger
i både Als, Veddum, Visborg, Vive og på Vive Hede, hvilket yderligere
bekræfter, hvor stærkt bevægelsen stod i starten af 1900-tallet.
Som det var tilfælelet med den første pavillon i Thygeslund Skov,
kom afholdsbevægelsens skovpavillon i Timandsskoven heller ikke
til at stå i særligt mange år. Afholdsbevægelsens styrke svandt efterhånelen ind, Hadsund Kommune overtog ejerskabet af Linelalene og
dermed også Timandsskoven, og på et møde den 11. oktober 1938
vedtog sognerådet enstemmigt, at man ville bygge et nyt alderdomshjem i "den såkaldte Timanclsskov". "Skovpavillonen skal nedbrydes
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De Gamles Hjem, Hadsund 1940.

og af materialernes anvendes, hvad der kan bruges", blev der med
datidens respekt for tingenes værdi yderligere føjet til.
Trods intentionerne om at genbruge nogle af de gamle materialer,
blev det et meget flot og moderne alderdomshjem, som kunne indvies
den 15. oktober 1940. De nye beboere var dog allerede begyndt at
flytte ind i løbet af sommeren, efterhånden som dele af bygningen
stod færdig. Lokalhistorikeren Egon Larsen husker, at man bestræbte
sig på at gøre de forskellige afsnit færdige etapevis, idet man simpelthen var bange for, at besættelsesmagten skulle tage bygningen i brug
"til andet formål", som man så "diplomatisk" udtrykte sig den gang.
Som nævnt i indledningen, er "De gamles Hjem" nu bygget om
til ungdomsboliger. Nye krav til ældreplejen havde bevirket, at man
i 1977 indviede den nye institution "Bernadottegården" og fire år
senere plejehjemmet "Skovgården", hvorefter de sidste beboere flyttede ud fra det da "gamle" alderdomshjem på Timandsvej.
Konklusion og afsluttende bemærkninger

Ovenstående redegørelse påviser således, at navnene Timanden og
Timandsvej intet har med hinanden at gøre. Vi ved, at Timanden
boede i Timandshuset i Rebild til 1920, hvilket skal ses i forhold til, at
den i Hadsund så navnkundige handelsmand Peter Pedersen, kaldet
"Kro Peter", så tidligt som i 1921 købte Ellebækhus, der da allerede
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lå på Timandsvej. Vi ved også, at Timandsvej ganske enkelt var kommet til at hedde sådan, fordi den gik direkte op til Timandsskoven.
Oprindeligt som blot en grusvej, der senere blev asfalteret og fuldt
udbygget på begge sider.
Godsejer Jørgen Maarup har fortalt således om "Kro Peter" i "Barn
af Himmerland" XV: "Det hører også med til jobbet at kunne handle.
Tidligere var det almindeligt, at handelsmænd kom til gårdene for at
købe dyr. Jeg mindes "Kro Peter" fra Hadsund. En dygtig handelsmand med mange kunder. Når han kom tilbage fra kvægtorvet for at
afregne for de dyr, han havde haft i kommission, var jeg lige forbavset
hver gang. Aldrig havde jeg set så mange pengesedler i en tegnebog".
Der går mange andre historier om den farverige "Kro Peter", bl.a.
at han engang blev udsat for mordforsøg, netop fordi han gik med
mange penge.
Og hvad blev der så af Timanden, da han forlod Rebild i 1920?
Måske som en reminiscens fra ungdommens muntre ture til Aalborg,
tog han netop hertil og bosatte sig gennem nogle år i Algade. Han
arbejdede da som gartnermedhjælper hos gartner Th. Sauer i Jyllandsgade, byens kendte søn, der har både en gade og en plads opkaldt
efter sig.
Jens Christian Christensen boede senere en kort tid i både Skt.
Hansgade og Kattevad, inden han endelig fik bolig på alderdomshjemmet på Annebergvej. Her døde han den 4. juni 1937, hvorfor han
følgelig også blev begravet i Aalborg. At hans tilnavn 'Timanden' ikke
var et skældsord, ses klart af, at familien har tilføjet dette i parentes
ved dødsfaldet.
Disse uomgængelige fakta viser altså, at der ikke var nogen som
helst sammenhæng mellem Timanden i Rebild og Timandsvej i Hadsund. Dette er jo egentlig også i sig selv ganske uvæsentligt, kan man
sige. Det væsentlige i forbindelse med den gamle myte er, at der i høj
grad er "historie" bag begge navne.
Per Andersen
Slægts- og lokalhistoriker
Fhv. montør

66

Kilder vedrørende Timands-familien:

Skørping Sogns kirkebøger fra 1750 til 1918.
Buderup Sogns kirkebog 1840-1854.
Stor Arden Sogns kirkebog 1892-1905.
Vor Frelsers Sogns kirkebog 1933-1939.
Folketællinger Skørping Sogn fra 1845 til 1916.
Peter Riismøller, 'REBILD -Motiver og Mål for Udvandring og Hjemfærd', 1952.
Svend Rosenkilde Jensen, Egnsminder fra Skørping Kommune nr. 4, 'SkovKræns besynderlige jordefærd', 1995.
Helge V. Qvistorff, Lokalhistorie - Skørping Kommune nr. 13, 'Rebild Skovhuse', 1983.
Helge V. Qvistorff, 'hvor Danmark er lunere', 1996.
Helge V. Qvistorff, 'Rold Skov - Danmarks største', 2001.
Statsskovrider Preben Møller, 'Seks traveture i Rold Skov', 1976.
Statsskovrider Preben Møller, 'Ni traveture i Rold Skov', 1987.
Aalborg Stiftstidende, 'Timandens dødsannonce', 7. juni 1937.
Inger Bladt, Aalborg Historiske Museum, 'Meddelelse ang. Gudumlund Fajance', 2008.
Ellen Ødegård, Norge, 'Meddelelser om Timandens periode i Aalborg', 2009.
Anja Thrane Skovmand, 'Meddelelse om Timandens boligforhold i Aalborg',
2009.

Kilder vedrørende Timandsvej:

A.]. Bak, ']ydske Byer og deres Mænd - Hadsund Stationsby', 1917.
Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, bind 2, 1991.
Aalborg Amtsvejvisere, 'Lystanlægget i Thygeslund Skov', 1908-10 og 1914-18.
Egon Larsen, Hadsund, 'Meddelelser om Timandsskoven m.m.', 2008.
Gadefortegnelse i Hadsund, 'Ang. Timandsvej nr. l til 3', ca. 1925.
Helge V. Qvistorff, Lokalhistorie - Hadsund Kommune nr. 2, 'Mordet på KroPeter', 1982.
Vibeke Foltmann, 'Hadsund - fra Iadested til industriby', 1985.
Aalborg Amtstidende, 'Ang. nyt byggeri i Timandsskoven', 12/10 1938 og 16/10
1940.
Lise Andersen, E. Gammelmark og H. Wessel Hansen, 'Hadsund- en by bliver
til', 2004.
Jørgen Maarup i Barn af Himmerland XV, 'Et liv ude og hjemme', 2008.

67

68

Amtsudstillingen i Aars
13.-21. juli 1907- mødet mellem land og by
Af Thorkild Nielsen
Indledning og baggrund

Den første udstilling af dansk fremstillede produkter blev afholdt i
Kiel i 1806. 1 I konsekvens af Englandskrigene blev der trukket ekstra
militær til hertugdømmerne. Den regerende Kronprins Frederik forlagde derfor flere gange, bl.a. i 1805, residensen til Kiel for personligt
at lede de militære bevægelser der. "Handelsbalancen" mellem hertugdømmerne og kongeriget viste, at de danske fabrikanter stort set
ikke afsatte varer i hertugdømmerne, hvorfor man arrangerede en
udstilling, "Danische Manufactur-Waaren", i Kiel i januar måned 1806.
De godt tredive danske udstillere viste et bredt udsnit af en række
danske fabrikanters formåen. Udstillingen blev en reklamernæssig
succes, som endda vakte stor opsigt i København.
Den første udstilling i kongeriget blev arrangeret af "Selskabet for
indenlandsk Kunstflid". Udstillingen blev afholdt fra 15. september
til 16. oktober 1810 med 66 udstillere, hvoraf Rådvad Isenkramfabrik
var den største. Selskabet, der var stiftet i 1808, og dets virksomhed
var udslag af det danske forbund med Napoleon om bl.a. at lukke for
import af engelske varer til det europæiske fastland, herunder Danmark. Som kompensation søgte man på enhver måde at stimulere den
danske fabrikation og var derfor meget ivrig efter at fremvise dansk
erhvervslivs formåen og kunnen. 2
Lignende motiver lå bag de efterfølgende store københavnske
udstillinger i 1852, 1872 og 1888. 3 Udstillingen i 1852 var alene en
industriudstilling, hvis genstande fra 756, overvejende københavnske,
udstillere kunne rummes i en træbygning på Christiansborg Slots
ridebane.
Udstillingen i 1872 var betydeligt større med 3.348 udstillere, så
Industriforeningen opførte nye udstillingsfaciliteter ved Vesterbrogade. Danmark havde kort før oplevet 1864, så udstillingen blev
udtrykkeligt fremhævet som led i bestræbelserne for at vinde indadtil,
hvad der var tabt udadtil. 1872-udstillingen omfattede for første gang
udstillere fra både København og forskellige landsdele samt Sverige
og Norge og viste det ypperste indenfor håndværk, industri og, som
noget helt nyt, kunstshåndværket
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Alle tidligere udstillinger havde haft et opdragende og belærende
formål. For at tiltrække et større og bredere pLlblikum føjede udstillingen i 1888, Den Nordiske Industri- Landbrugs- og Kunstudstilling
med 5 - 6.000 udstillere fra Danmark og Norden, underholdning og
forlystelser ind i udstillingskonceptet. 4 Derfor valgte man at inddrage
selveste Tivoli i det 39,5 tdr. land store udstillingsareal. Det faglige
indhold i 1888-udstilling var også nyt, idet landbruget for første gang
var blandt udstillerne. Siden 1872-udstillingen var landbruget trådt i
karakter. At vise landbrugets maskiner arbejdende side om side med
industriens har sikkert bidraget afgørende til forståelsen af, hvad
dansk landbrug faktisk betød for den samlede danske samfundsproduktion. De elendige sociale forhold for landarbejderne og daglejerne
blev forbigået.
Også uden for København blev der afholdt udstillinger. I 1811 blev
der afholdt en udstilling i Aalborg med 17 udstillere og senere igen i
1837. Odense var værtsby for en udstilling i 1846.
Landsudstillingen i Aarhus i 1909 var den første store udstilling
uden for København. Det nye element i denne udstilling var arkitekturen. Den arkitektoniske stil, Bedre Byggeskik, blev her rigt repræsenteret i opførelsen af en hel stationsby. 5 Landsudstillingen havde
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Udstillingens hovedbygning i Lystanlægget, den senere "Pavillon".
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udloddet et fikst og færdigt husmandssted som hovedpræmie i en
stor konkurrence. Husmandsstedet blev vundet af en brøndborer fra
Aars. Huset er i dag kendt som "Danmarkshuset" og er beliggende på
Gislumvej i Aars.
Det var land og by, repræsenteret ved landbruget, handelen og
håndværket, der i forening stod bag amtsudstillingen i Aars i sommeren 1907. Amtsudstillingerne var ikke ukendte fænomener i de første
årtier af 1900-tallet. Udstillingen i Aars var således led i en eksisterende tradition, hvor landbruget og fabrikationserhvervene side om
side viste deres kunnen for et lokalt publikum.
Initiativet

Ideen til amtsudstillingen blev fremlagt på Aars Borger- og Haandværkerforeningens forårsgeneralforsamling 18. april 1906 af skræddermester]. Jensen. 6
Oprindeligt omfattede ideen kun en mindre udstilling af udvalgte
varer og produkter ledsaget af en tombola i vinteren 1906/07.' Tilrettelæggelsen skulle foregå i et udvalg bestående af otte medlemmer.
Bestyrelsen bevilgede 100 kr. til det forberedende arbejde.
Udvalgsarbejdet blev imidlertid meget frugtbart og den oprindeligt
planlagte lille udstilling voksede snart til en regulær amtsudstilling
for håndværk og industri m.m. 8 Men hermed sluttede initiativet ikke.
Udvalget tog kontakt tillandboforeningerne for Nibe-Løgstør, HobroAalestrup, Aalborg Amt samt en lang række enkeltpersoner. Meget
tyder på, at udvalget var grebet af den optimisme, der opstod som
følge af den kraftige vækst i Aars i disse år. 9 Det kan heller ikke udelukkes, at efterretningerne fra forberedelserne til landsudstillingen i
Aarhus kan have en inspirationskilde. Noget andet er, at Socialdemokratiet var begyndt at agitere kraftigt i Vesthimmerland. Der blev
i april måned 1907 stiftet en socialdemokratisk forening i Hornum,
hvilket naturligvis affødte en kraftig agitation i Aars. 10 Udstillingens
skifte fra en lille lokal begivenhed til en stor og spektakulær amtsudstilling kan også godt ses som en politisk reaktion fra venstre og
konservativ side.
Organiseringen

I løbet af vinteren blev organisering af udstillingen lagt i mere faste
rammer. Med tre deltagende landboforeninger samt en lang række
enkeltpersoner som støtter for udstillingen, blev det nødvendigt at
etablere en formel organisation. Resultatet blev en organisation bestå71
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Den samlede plan over udstillingen.
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ende af et præsidium, et forretningsudvalg, et sekretariat samt en
udstillingskomite.
Det formelle ansvar for udstillingen lå i præsidiet. Præsidiet var
bistået af et forretningsudvalg, der havde den daglige ledelse. Sekretariatet varetog administration og koordinering af udstillingens opbygning og regnskab.
Præsidiet bestod af udstillingens præsident, stiftsamtmand Charles
Brun, Aalborg med Folketingets formand, Anders Thomsen, Haubro
og herredsfoged og borgmester i Løgstør, Johan Peter Valdemar Boss
som vicepræsidenter.
Udstillingskomiteen, der også inkluderede forretningsudvalg og
sekretariat, bestod af 60 (!) personer, med formanden for Aars Borgerog Haandværkerforening, bogbinder Carl Andersen som formand.
Tekstilfabrikant A. Petersen, Aars, var forretningsudvalgets formand.
Førstelærer Mads Møller-Madsen, Aars, var udstillingens sekretær.
Den 10. april 1907 mødtes den samlede komite i Aars Gæstgivergaard (det nuværende restaurant Gilleleje m.fl.) for at gøre status over
det forberedende arbejde og de økonomiske forhold. Formændene
for udvalgene for de respektive udstillinger aflagde beretning om
det hidtidige arbejde. Det drejede sig om udstillingerne af planteavl,
håndværk og industri, fjerkræ, kaniner og kunstindustri. Der blev
vedtaget kriterier for udpegning af udstillingsdommere. Et vigtigt
punkt var vedtagelsen af entreens størrelse. Man var enige om at
udstede partoutkort til hele udstillingsperioden. Efter en del diskussion om prisen på partoutkortene enedes man om 2,5 kr. Prisen på
en dagbillet blev fastsat til 50 ører, dog 75 ører på åbningsdagen samt
eventuelt andre særlige dage. Det var endvidere hensigten, at et eventuelt overskud fra udstillingens tombola skulle anvendes til en teknisk
skole. Man blev (ikke overraskende!) enige om, at diplomerne til de
præmierede udstillere skulle udfærdiges så smukke som mulige. En
af udstillingerne skulle omfatte kulturhistorien. Tanken var at udstille
almuegenstande fra udstillingens geografiske dækningsområde, men
indsamlingsarbejdet var for omfattende til, at et enkelt udstillingsudvalg på 4-5 personer kunne overkomme den. Det blev derfor vedtaget, at opfordre alle komitemedlemmer til at virke for indsamlingen
med to skolelærere og forstanderen for landbrugshøjskolen i Aars som
tovholdere, idet udstillingen skulle vises på landbrugshøjskolen. Som
sidste punkt på mødet fremlagde byggeudvalgets formand tegninger
og planer for den store hovedbygning i anlægget. Som afslutning på
mødet forsikrede de mange deltagere hinanden om, at alle fortsat
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var indstillet på at virke for en velgennemført amtsudstilling. 11 Tre
måneder før åbningen kunne det dermed konstateres, at den store
udstillingskomite fungerede gnidningsfrit og at alle trak på samme
hammel.
Opbygningen

Med en tydelig parallel til forlystelseselementet i Den nordiske Udstilling i København i 1888, blev Aars Lystanlæg inddraget som udstillingens centrum, men det kunne ikke rumme hele udstillingen. Derfor
blev både landbrugshøjskolen og kommuneskolen inddraget, da de
umiddelbart kunne anvendes uden for mange bygningsmæssige forandringer.
Arkitekt Thorvald Andersen, København, var antaget til at tegne
og planlægge de mange bygninger i anlægget. 12 Midt i maj måned
forlød det, at arbejdet med såvel restaurationsbygningen som hovedbygningen var godt i gang. 13 I begyndelsen af juli forlød det, at også
de mindre udstillingsbygninger, trods strejke blandt tømrer- og snedkersvendene, var godt undervejs og samtidig begyndte også opbygningen af selve udstillingerne. 14
De i alt 12 deludstillinger var fordelt således: I Lystanlægget vistes

Det samlede pressekorps.
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udstillingerne med håndværk, industri, husflid, landbrugsmaskiner
m.v., biavl, kaniner og fjerkræ. Derudover var der i anlægget restaurationer og forlystelser. I landbrugshøjskolen vistes udstillingerne for
planteavl, Hedeselskabet, kunstindustri, kulturhistorie og smør. I skolen vistes skolematerieludstillingen.
Kunstindustriudstillingen var arrangeret og opstillet af Kunstindustrimuseet i København og omfattede bl.a. et klædeskab udført af
arkitekt Jensen Klint, et mahogniskab udført af Thorvald Bindesbøll,
porcelæn og fajance fra Den Kongelige Porcelænsfabrik og Bing og
Grøndal, vævede og broderede tæpper, sølvgenstande fra hofjuveler
Michelsen, hedebosyning og møblement til en husmandsstue.
Skolematerieludstillingen var arrangeret og opstillet af Dansk Skolemuseum og omfattede bl.a. anskuelsestavler og kort af forskellig
art, fotografier af vilde dyr, modeller af forskellige maskiner samt en
model af en fuldt udstyret moderne gymnastiksal. I udstillingsperioden blev der desuden holdt en del foredrag om skolemæssige og
historiske emner.
Landbrugsmaskinudstillingen viste bl.a. en radrenser, en husmandsharve, en ajlepumpe samt forskellige markredskaber og plove.
Kaninudstillingen omfattede ca. 150 dyr, hvoraf flere blev solgt til
gode priser.
Planteavlsudstillingen omfattede bl.a. en svensk kaliudstilling,
kulturer fra sandjordsbrug fra statens forsøgsmark i Askov og Hedeselskabets særudstilling over den positive udvikling i indvindingen af
hedearealerne.
Den kulturhistoriske udstilling havde voldt lidt besvær, idet genstandene jo lå i private hjem. Den opfordring, der lød på det koOt·dinerende komitemøde den 10. april om, at alle komitemedlemmerne
skulle virke for indsamlingen af genstandene, havde over al forventning båret frugt. Man havde oprindeligt kalkuleret med et rum på
landbrugshøjskolen til formålet, men det viste sig, at der var indsamlet
så mange genstande, at udstillingen kom til at fylde hele fem rum. 15
Måske blev de første kim til det senere Vesthimmerlands Museum lagt
i disse julidage i 1907.
Til at adsprede det forventede store publikum var der arrangeret
Varieteforestilling hver udstillingsdag kl. 14, 16, 18 og 22. Der var karrusel, kraftprøver, frugtsalg og bagervarer. Der var dans på estraden
hver aften mellem kl. 21 og 24. Og så blev der vist biograffilm i biograftheateret. Endelig var der en tombola med præmier for i alt 8.000
kr. Hovedgevinsten var en hest.
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Markedsføringen

Komiten var meget bevidst om mediernes rolle i forbindelse med
udstillingen, og at pressen skulle "smøres" for at dække begivenheden loyalt og detaljeret. Derfor inviterede man repræsentanter for det
lokale og regionale pressekorps til forprang søndag, den 7. juli med
bespisning og fremvisning af faciliteterne. Under selve udstillingen var
der etableret en særlig presseloge, hvor journalisterne kunne arbejde
uforstyrret. 16
Der blev endvidere fremstillet en særlig plakat, udført af stationsforstander Hansen, Aars. Den blev ophængt på jernbanestationer og
andre steder, hvor den blev set af mange mennesker. Motivet viser
den opgående sol over Aars. Byen er fremstillet som en ægte gammel landsby med kirke og vindmølle på bakketoppene og husene
liggende lunt og idyllisk i dalstrøget derimellem. Byen er omgivet af
frugtbare agre. Det er morgengry, og bag bakkerne står solen op og
fortrænger morgendisen og skyggerne med sine klare stråler. "Den
opgaaende Sol - l - et træffende Symbol baade for den store Udstilling, der skal afholdes, og den By i fremvækst, der skal rumme den. "17
Endelig blev der fremstillet et omfattende program over forlystelser,
musikalsk underholdning og oversigtsplan over hele udstillingsområdet samt et katalog over de enkelte udstillinger.
Det er interessant at konstatere, at bevidstheden om markedsføring
allerede var blevet en del af moderniteten.
Åbningen

Alle sejl var sat ved åbningshøjtideligheden lørdag, den 13. juli kl. 12
i den store hovedbygning i lystanlægget. 18 Udstillingens præsident,
stiftsamtmand Bruun, Aalborg, gav ved amtsudstillingens åbning følgende meget beskrivende karakteristik af mødet mellem land og by:
''Arbejde og Virksomhed - det er den Bund, hvoraf denne Udstilling
er opvokset, det er det, hvorom denne udstilling skulde tale, og det er
det, som den skulde mane til. Det er betegnende at se, hvorledes det nu
er de smaa, de lokale udstillingers Tid, de dukke op alle vegne. Hvad
er det for en Trang, der fremkalder dem, og hvilken Opgave har de?
ja, for at forklare Trangen maa vi gaa tilbage i Tiden; for blot 50 Aar
siden kunde en Udstilling som denne ikke tænkes. De ved, at Erhvervslivet da foregik under ganske andre Former. I umindelige Tider, ja
mere end 01 Aartusind havde saa godt som alle Haandværk været
forbudt udenf01' Købstæderne. Hovedreglen var: Ingen Haandværksmand maa bo paa Landsbyen. Da fik vi i Grundloven af 5. juni 1849
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vort frihedsbrev paa Erhvervslivets Omraade som paa mange andre
Omraade1~ idet det blev bestemt: "Alle Indskrænkninger i den fri og
lige Adgang til Erhverv, som ikke er begrundet i det almene Vel, skulde
hæves ved Lov", og Loven blev da givet den 29. December 1857. Som
De ser, har Haandværk og Industri paa Landet kun haft 50 Aar til at
opstaa, vokse og bære Frugt. Det er ikke nogen lang Tid, men det er,
som om Haandværk og Industri nu har gennemgaaet deres Læreaar
og føler sig stærke nok til at udføre deres Mesterstykke og fremstille det
for Offentligheden. Det er denne Trang, som er Aarsag til Udstillingen,
og dermed er dens Opgave ogsaa givet. Opgaven er ikke den at konkurrere med de store Verdensudstillinger i mærkværdige Opfindelser
eller i Sensation, men Opgaven er den ganske simple at vise, hvad den
gyldne Frihed er værd, og hvad ærligt Arbejde, ofte under smaa Kaar,
kan udrette. "19
Uanset stiftamtmandens udtalelse tydeligt bærer præg af den højtidelige anledning, giver den et meget fint stemningsbillede.
Første programpunkt efter udstillingspræsidentens åbningstale var
en udstillingsmarch for orkester, komponeret specielt til anledningen
af udstillingens musikalske hovedmand, musikdirektør Søren Telling.
Korsangen blev dirigeret af lærer Christensen, Nørager.
Derefter blev der fremført første del af den ligeledes til anledningen
forfattet kantate for mandskor, solo og orkester:
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Aaret tre og tres vort Land
Dybt af Sorg blev knuget.
Angst og Modløshedens Aand
Over Landet ruged.
Hvor er Hjælpen, hvor er den,
Som os kan beskytte?
Kongen død, og Prøjsens Ørn
Spejder efter Bytte!
Vinter gik, og Sommer gik,
Flyttet blev vor Grænse.
Da oprandt en Arbejdstid
For vor Mark at rense.
Frodig Kraften vælded frem.
Kærlighedens Kilde
Sprang og rejste Riget med
Aands og Haandens snilde.
Alle Kræfter kom i brug,
Kongen stod paa Fløjen;
Vadmelskofte, haandværksmand,
Dem i Fiskertrøjen,
Alle bygged Riget op:
Plov skar Muld af Hede,
Hvor vi før fandt Ørkensand,
Træ ved Træ sig Brede!
Enigt løfted' vi i Flok
Arbejdstid var inde:
Hvad vi tabte, vindes skal!
Haab og Tro vi finde;
Fælles gerning, fælles Maal
Riget vil genrejse.
Danmark, Danmark, Fædreland,
Stolt dit Flag vi hejse!

Så bød udstillingskomiteens formand, fabrikant Petersen, Aars velkommen og beskrev derefter i korthed udstillingens forhistorie. Han
takkede for den velvilje, der var ydet fra stat, amt og kommune og for
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det gode samarbejde med udstillerne. Herefter afleverede ban udstillingen til dens præsident.
Efter formandens tale sang apoteker Budz, Aars, solo:

Fra nær og fjern er vi stævnet til Fest,
At se hvad fra Landet kan ydes.
Hver Kvinde og Mand nu velkommen som Gæst
Tilfredelig Strid her indbydes.
ja, Kampen om Æren og Hædrens Pris
Den skal adle Mand i hans Virke.
Det bedste at bringe paa egen Vis
Er Adelsmærke.
Fra Aars: Tak til alle, som her er mødt frem,
God Vilje hos alle vi mødte,
Saa give nu ret for de mange Hjem
Vor Udstilling Glæde maa bringe.

Kor:
Til Ære og Lykke for Himmerland!
Lykke for Himmerland!
Saa knejse Taarne og Tinder mod Sky,
Og Vimpler og Flagene smelde.
Nu Tonerne runge, vort Værk er begyndt,
Om Flid og Arbejd' det melde
Om Landboens Gerning og daglige Dont
Paa Mark og i Hjemmene læres,
Om Haandværkets Arbejd' i smaat og stort
Vidnesbyrd bæres
Fra Landsbyens Værksted og Husflidens Hjem,
Om Kunst og om Snilde vi lære.
Saa give da, at vor Udstilling her
Til Gavn og til Glæde maa være.
Kor:
Til Ære og Lykkefor Himmerland!
Lykke for Himmerland.
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Herefter talte udstillingens præsident, stiftamtmand Brun, Aalborg.
Han sluttede sin tale med et nifoldigt Hurra for Konge og Fædreland,
hvorefter orkesteret spillede "Kong Christian."
Herefter igen solosang af apoteker Budz:
Nu kommen er Stunden,
Og Maalet er naad~
Da Dagen er oprunden
For fredelig Daad.
Vort Løsen skal være:
Spred Kundskabens Glans,
Og bejl saa med Ære
Til Hæderens Krans.
Naar Maalet vi ramme,
Er Grundvolden lagt
Ved Frihedens Flamme
Oplysningens Magt.
Umiddelbart herefter solosang ved borgmester og herredsfoged Boss,
Løgstør:
Som Fuglene Frøkorn sanke,
Travle Hænder tog fat,
Fra første spirende Tanke,
Da Maalet blev født og sat!
Det Maal omkring os at samle
Er Billede fra vort Land,
Læren for unge og gamle;
Arbejdet adler sin Mand!
I Unge, oplad jert Øje,
Pluk af Lærdommens Frugt,
Lad Tro og Alvor bøje
jert Sind til Flidens Tugt.
Du Ungdom, gør, hvad du mægter,
Lyt til de gamles Raad,
Og husk, at paa kommende Slægter
Bygges vor Drøm om Daad!
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ja, Hæder og Pris for Fliden,
Opfyld trolig din Pligt,
Da bliver for Stor og Liden
Livet det dejligste Digt.
Naturen nu os forjætter
Paa Danmarks frodige jord:
Skærsommerens lyse Nætter,
Høstens bugnende Bord!

Herefter talte dommerudvalgets formand, fabrikant Berbom, Aalborg,
der samtidig var Indenrigsministeriets tilforordnede. Han indledte
med at bringe en tak fra Fællesrepræsentationen for dansk Haandværk og Industri. Han sagde bl.a.: "... De andre Stænder hm· set, at de
maa have Haandværket med. Det bedste Bevis herfor er det, der sker
her i Aars i dag; Udstillingen er arrangeret i Fællesskab med Landbruget, og det bør bemærkes, at i Udstillingskomiteen sidder Folketingets rormcmd og Folketingsmændene Pinstrup, Jensen- øncleru.p og
tal revi or Anders Nielsen, et Bevis paa, at man paa Rigse/a en med
vågent øje følger Haandværket. Der er ikke mere noget, som hedder
Lcmclbctcmdværkere og Byhaandværkere, men der er noget, som hedder danske Haandværkere ... "20

Efter talen fulgte afslutningen på kantaten:

Saa aabne vi alle Døre
Og byde enhver til Gæst,
Og Alvor og Lyst skal føre
I fællig til Sejr vor Fest.
Vor Ager med Flid vi pløje,
At fremad det bære maa.
Er kaarene end lidt drøje,
Vi fastere sammen staa.
Og stolte vi mindes Navne
Som Dalgas, Tietgen og Fjord,
Og naar vi vort Land vil gavne,
Vi følge deres Spor.
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Er Sandjorden end lidt magm~
Med Bakker ved Eng og Strand,
Hver Plet dog vort Hjerte drager;
Thi det er vort Fædreland.
Vi
Vi
Vi
Vi

elslee
elske
elske
elske

dets Mark og Skove,
dets blanke Søe1~
dets salte Vove,
dets grønne Øer!

Og monne vor Moder kalde,
Da mødes vi Mand ved Mand.
Dig elske vi højst af alle:
Thi du er vort Fædreland!

Kl. 14 var der festmiddag for særligt indbudte, hvorunder der blev
holdt en lang række taler. Middagen var overordentlig vellykket og
der blev sendt følgende telegram til kongen:

Kunstindustriudstillingen på Landhrugshøjskolen.
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Hs. Majestæt Kongen, Charlottenlund.
Ved Aabningen af Amtsudstillingen i Aars sender en Forsamling af
Brqfolkningen undersaatlig Hilsen til vor Konge, som vi ved med høj
Interesse omfatter alt, hvad der højner vort Fædrelands Kaar.
Brun, Stiftsamtmand, Præsident.
Kongen svarede følgende:
Stifisamtmand Brun, Aars.
Hans Majestæt beder Dem bringe sin Tak til den Forsamling af
Brqfolkningen, der ved Aabningen af Amtsudstillingen har sendt Hs.
Majestæt den smukke Hilsen.
Efter allerhøjeste Befaling
Ibsen, Kapt., Adjudant du Jour. 21
Åbningen var et imponerende skue med specielt til anledningen komponeret musik og sangtekster fremført af lokale fremtrædende mænd.
Sangteksterne svulmer af national retorik og utvetydig lovprisning af
landbrugets og håndværkets rolle som de forenende kræfter, der skal
bære Danmark og egnen frem i de nye tider. Ungdonunen manes til
arbejde, tilegnelse af lærdom og urokkelig tro på en fremtid, hvor
land og by er forenet i et frugtbart produktions- og kulturfællesskab.
De mange sange til åbningen ligger i naturlig forlængelse af sangtraditionerne fra 1880'erne og frem. De tidlige sangforeninger var
væsentlige fora for mødet mellem de tilflyttende håndværkere og
handlende og den lokale befolkning. 22
Afrunding

Amtsudstillingen blev en stor succes med et besøgstal på ca. 20.000
gæster. Økonomisk blev der et underskud på 1.233,58z3 Udstillingen demonstrerede, at landboorganisationerne i Vesthimmerland og
håndværket kunne samarbejde med det fælles formål at vise omverdenen resultaterne af deres virke. Samarbejdet hvilede på en fælles
interesse i at markere egnen som handlekraftig og målrettet.
Amtsudstillingen i Aars blev stor manifestation af Aars Borger- og
Haandværkerforenings initiativrigdom og stædige vilje til at gennemføre en stor begivenhed, der var forankret i foreninger og personer
langt ud over sognets grænser. Det blev ikke blot en udstilling for
en snæver kreds indenfor landbruget og håndværket. Der blev tillige
vist kunstindustri, kulturhistorie og de nyeste undervisningsmidler i
folkeskolen. Altså nærmest det vi i vore dage ville kalde en event og
mediebegivenhed.
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Efter industriens indtog i Vesthimmerland i 1960'erne blev der i de
følgende årtier jævnligt afholdt erhvervsudstillinger og messer over
hele Vesthimmerland. Messecenter Aars er i dag hjemsted for en lang
række lokale udstillinger m.v. 24
Thorkild Nielsen, Aars
cand. mag.
personalekonsulent
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Noter
l
2

3
4

Nyrup (1903).
Der blev afholdt lignende udstillinger i de følgende år. Efter statsbankerotten i 1813 og tabet af Norge i 1814 ophørte udstillingsvirksomheden
indtil 1834, hvor tre instituter, som hvert ad sin vej havde fædrelandsk
kun t og vindskibel ighed for øje, F un takad miet, Landhu holdningsse! l<al el og !skabet for nllll'l rens Udbredelse, arrangerede elstilli ngen ~~ r indenlandske I ndustriprodukter for at give en ud ·igt ver industriens ti lling h •r i landeL tistillingen blev afholdt i Kunstak:tcl 'mi 1
p<i Charloltenborg f'n1 l. til 2 . septeml -r 183 med i air 190 udstillere
fra hel d<.!l dan ke monarki. dslillingen blev gentaget 1836 med 27 1
udstillere. Industriforeningen, der var oprettet i 1838, medvirkede ved en
ny udstilling, ligeledes i Kunstakademiets på Charlottenborg, i 1840 med
252 udstillere. Industriforeningen afholdt alene en udstilling i 1844. Den
næste udstilling, der var berammet til afholdelse i 1848, blev, på grund
udbruddet af l. slesvigske krig, først afholdt i 18S2. Se nærmere Nyrop
1873.
Berg og Linvald.
Linvald, p. 2S f.f.
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Floris, p. 25 f.f.
Vestergaard Nielsen, p. 12.
Det var den traditionelle udstillingsform i samtiden.
Bistrup, p. 21.
Fx Vort Landboblad, Aars Adresseavis, nr. 14, 5. april 1907.
Nielsen 94.
Vort Landboblad, Aars Adresseavis, nr. 15, 12. april 1907.
Det har ikke i skrivende stund været muligt at fremskaffe nærmere oplysninger om arkitekt Thorvald Andersen.
Vort Landboblad, Aars Adresseavis, nr. 20, 17. maj 1907.
Vort Landboblad, Aars Adresseavis, nr. 27, 5. juli 1907.
Registranten over den kulturhistoriske udstilling, der omfatter flere hundrede numre, befinder sig på Aars Kommunes Lokalhistoriske Arkiv.
Vort Landboblad, Aars Adresseavis, nr. 28, 12. juli 1907.
Vort Landboblad, Aars Adresseavis, nr. 28, 12. juli 1907. Vesthimmerlands
Muse\un er d værre ikke i besiddelse af e l eksemplar af plakaten.
D t vHr den bygning, d r blev Li l "P<willonen." Den stod i anlægget helt
frem Li l begyndels n <1f 19'0' rn , hvor liden var løbet fra dens mangeitrige funkt ion som samlings- og forly l l· ssted.
Aalborg Amtstidende nr. 165, lørdag, den 13. juli 1907.
Vort Landboblad, Aars Adresseavis, nr. 29, 17. juli 1907.
Vort Landboblad, Aars Adresseavis, nr. 29, 17. juli 1907.
Vestergaard Nielsen, p. 7.
Bidstrup, p.21.
Se nærmere Nielsen 95, p. 34 f.

Fra Siem til New York
Afjens N Nielsen
Fysisk afstraffelse af medarbejdere er i dag ikke bare ulovligt, de
fleste mennesker mener også, at det er forkert. Det er en relativ ny
holdning. Indtil 1921 var det tilladt at foretage fysisk revselse af tjenestefolk; for drengenes vedkommende indtil de var 18 år, mens det for
pigerne var til de fyldte 16 år. Det blev i temmelig stor udstrækning
praktiseret og kunne til tider antage karakter af rutine. Således skriver
Jeppe Aakjær i Vredens Børn (1904), at han ikke kunne få disse barneskrig fra husbondes afstraffelse af tjenestedrengen ved husgavlen
ud af sin erindring. 1
En tegning

I 1950'erne indleverede en gårdejer fra Siem i Østhimmerland en blyantstegning af afstraffelsen af en tjenestekarl til Aalborg Historiske
Museum. Han kunne endvidere oplyse navnene på personerne på
tegningen.
En illustration af en sådan handling er i sig selv en sjældenhed. Tegningens værdi øges af, at det er muligt at finde oplysninger om personernes baggrund, deres levnedsforløb og årsagen til handlingen. 2
Billedfeltet måler 18,6 x 29,2 cm. I venstre side ses dele af et stuehus i bindingsværk og vinkelret herpå er der en udbygning. Begge
bygninger er tækket med strå. På gårdspladsen er der bl.a. en trillebør
og nogle høns. I billedfeltets højre side skimtes hjørnet af en bygning
og i det fjerne ses en bygning med skorsten.
Gården ligger i den østlige udkant af Siem by. 3 På et kort fra
1880'erne er der angivet en firlænget gård med et mindre udhus
vinkelret på stuehuset, som på tegningen. Hjørnet på bygningen på
tegningen er gårdens nordlige længe og stuehuset i det fjerne er et
hus i byen. Tegningen er set fra den østlige længe.
Centralt på tegningen fastholdes tjenestekarl Niels Nielsen Lund
(Bilag 2) bagfra med to arme om brystet af gårdens ejer, Jesper Thorsen (Bilag 1). Bag ham står Jesper Thorsens far og gårdens tidligere
ejer, Thor Nielsen. Han holder i venstre hånd en kæp, hvormed
afstraffelsen sikkert skal fuldbyrdes. Ind fra billedets højre side kommer en person med lang pibe. Det angives at være sognefoged, gårdejer Michael Andersen.
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Richardt Therkildsens tegning af afstraffelsen af tjenestekarl Niels
Nielsen Lund.

I baggrunden ses der i hjørnet mellem stuehuset og udbygningen to
personer, den ene i døråbningen til stuehuset og den anden uden for.
På registreringskortet nævnes kun en person, nemlig Thor Nielsens
datter Ane Thorsen. Det er formodentlig hende, der - tilsyneladende
noget betuttet ved situationen - titter frem i døråbningen. Personen i
fuld figur uden for døren er sikkert moderen, Mette Jensen.
Det er ikke oplyst, hvorfor tjenestekarlen skal afstraffes, blot at han
har forset sig. Det er imidlertid med baggrund i de oplyste navne
og arkivalske oplysninger muligt med stor sandsynlighed at udrede
årsagen.
Ane Thorsen boede sammen med sine forældre på gården. Hun var
32 år gammel og ugift. I kirkebogen oplyses, at Ane Thorsen den 7.
juni 1884 nedkom med en dødfødt dreng. Det nævnes også, at Niels
Nielsen Lund var barnefader. Han var i 1880 tjenestekarl på gården,
men på afstraffelsestidspunktet opholdt han sig i Ejstrup umiddelbart
øst for Siem.
Det må anses for særdeles sandsynligt, at afstraffelsen hænger sammen med, at Ane Thorsen ikke har kunnet eller villet skjule, at hun
var gravid og hvem faderen var. Der er næppe tale om en moralsk
begrundet afstraffelse. Fødsel af et barn uden for ægteskab var langt
fra et særsyn i datidens danske samfund. Fra 1880 til 1890 blev der i
Siem sogn født 103 børn og 24,3 % af dem blev født uden for ægte88

skab. I alle tilfælde var moderen ugift, men kun i elleve sager nævnes,
at faderen var ungkarl. Det vides da også fra andre sammenhænge, at
f.eks. gifte gårdmænd var fædre til børn med tjenestepiger.
Antallet af uægte børn i Siem sogn er mere end dobbelt så stort
som gennemsnittet (9,9o/o) i Danmark. Det er et udtryk for, at der var
store geografiske og især sociale forskelle. 4
Det var først og fremmest vigtigt for moderen, at faderen i 14 år
betalte et årligt beløb til barnet (alimentationsbidrag). Det gav både
hende og barnet bedre fremtidsudsigter, f.eks. at barnet kunne blive
hos moderen og ikke - som det ofte skete - blev sat i pleje. Også Jesper Thorsen havde interesser i, at der blev sikret alimentationsbidrag,
da Ane jo boede på gården og næppe havde nogen indkomst. Sognefogedens tilstedeværelse skal sikkert især ses i lyset af, at en aftale
sikrede, at sognerådet ikke kom til at hænge på forsørgelsespligten.
Som regel blev der indgået frivillige aftaler, men retslige faderskabssager forekom også. Ane Thorsens tilfælde illustrerer, at det kunne
være så som så med det frivillige, når alimentationsbidraget skulle
sikres.
Til gengæld er det forståeligt, at Niels Nielsen Lund - set fra en økonomisk synsvinkel - ikke kunne være interesseret i en aftale. Ganske
vist blev der ved fastlæggelsen af alimentationsbidragets størrelse
taget hensyn til faderens formueforhold, men han skulle mindst betale
halvdelen af udgifterne til barnets nødtørftige underhold i 14 år. 5 Det
satte snævre grænser for hans fremtidige økonomiske råderum. Måske
afspejler det sig i hans videre livsforløb.
Niels Nielsen Lund blev i januar 1886 gift i Brøndum Kirke med
Ane Kirstine Madsine Jørgensen fra Ejstrup. Hun fødte 23. maj 1886
en dreng, hvilket altså betyder, at hun var gravid i fjerde måned ved
vielsen. Dette og at bruden kun var 19 år gammel kunne tyde på,
at brylluppet ikke alene skyldtes forelskelse. Ægteparret fik efterfølgende hvert andet år yderligere to børn. Den ene af disse blev hjemmedøbt Årsagen angives ikke, men det var formodentlig på grund af
sygdom. Ved alle fødsler betegnes Niels Nielsen Lund som indsidder,
hvilket vil sige, at han sad til leje. Han var søn af en gårdmand og
kravlede altså et stort trin ned ad den sociale rangstige.

Richardt Therkildsen
Det blev ved indleveringen til museet oplyst, at tegningen var lavet
af Richardt Therkildsen (Bilag 3). Det er i fin overensstemmelse med
forbogstaverne i nederste højre hjørne - RTh. De er udført meget
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regelmæssigt og sammenskrevet, så det nærmest har karakter af et
monogram. Efter bogstaverne står der "pinx.", hvilket er en forkortelse
af det latinske ord pinxit, der betyder har malet (det). Det må tages
som udtryk for, at Richardt Therkildsen havde lært noget om tegning,
måske ved regulær undervisning. 6
Tegningens detaljer og perspektiv afslører da også visse færdigheder, selv om der ved nærmere analyse af f.eks. ansigter kan ses nogle
stereotype træk.
Det er nærliggende, at han overværede afstraffelsen, for han boede
på skolen, der kun ligger 250 m fra gården. Tilsyneladende gjorde
handlingen et stort indtryk på ham, så stort, at han nogle år senere
forevigede den på en tegning.
Afstraffelsen må, bl.a. fordi barnet var dødfødt, have fundet sted,
mens Ane Thorsen var gravid, hvilket vil sige sidste halvdel af 1883
eller begyndelsen af 1884. Da var Richardt Therkildsen kun 7-8 år og
selv med helt usædvanlige tegnefærdigheder kan han ikke have lavet
en tegning som den foreliggende.
Et andet forhold underbygger, at tegningen er lavet et stykke tid
efter handlingen. Som nævnt blev det ved indleveringen oplyst, at
sognefoged Michael Andersen ses på tegningen. I 1880 var gårdfæster
Peder Nielsen sognefoged i Siem og ved sin død i september 1886
benævnes han stadig som sognefoged. Han afløses sikkert af Michael
Andersen, der nævnes som sognefoged i folketællingen i 1890. For
øvrigt var han svigersøn til Peder Nielsen. Ifølge disse oplysninger,
kan tegningen tidligst være lavet i 1886.
På dette tidspunkt var Richardt Therkildsen kun 10 år gammel
og det forekommer stadig usandsynligt, at han kunne lave en sådan
tegning. Et gæt kunne være, at tegningen tidligst er lavet, da Richardt
kom i puberteten - altså omkring 1890.
Richardt Therkildsen var søn af lærer Jens Christian Therkildsen i
Siem. Familien kom i 1876 til Siem fra Vester Brønderslev. Det kan vi
slutte af, at Richardt Therkildsen blev født i 1876 i Vester Brønderslev,
men i juni samme år medvirker lærer Therkildsen ved en konfirmation i Siem.
Richardt Therkildsen havde ni søskende, hvoraf fire døde inden de
blev to år. Den ældste blev født i 1868 og den yngste i 1885. Moderen
var altså i næsten tyve år fra hun var 18/19 år gammel konstant enten
gravid eller ammede.
Arbejdsbyrden blev lettet af, at lærer Therkildsen havde (1880) en
tjenestepige på 16 år i huset.
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Kortfra 1880'erne over Siem by med Thor Nielsens gård markeret.

Store børneflokke var i slutningen af 1800-tallet så småt ved at
forsvinde i det danske samfund. Det blev i stigende grad ikke mere
anset for umuligt at undgå graviditet. Ændringen ses bl.a. af en optælling i 1905 af antal børn i København, provinsbyer og på landet for
forskellige sociale grupper. Landboerne fik flest børn, københavnerne
færrest og de velstillede fik også relativt få børn. Lærere på landet
ligger med 4,3 børn relativt højt i statistikken. Men som i familien
Therkilelsens tilfælde, skal dette ses i lyset af den høje børnedødelighed. Familien ligger med seks børn, der overlevede de første år, over
gennemsnittet.~

Familiens situation ændrede sig markant, da lærer Therkildsen
døde i 1886. Hustruen Kirstine Jensen stod herefter 37 år gammel
alene med seks børn i alderen fra nyfødt til 18 år. Formodentlig
boede de to ældste på 16 år og 18 år ikke hjemme. Fire år senere
boede hun i et hus sammen med et ældre ægtepar og hun betegnes
som pensioneret- vist skolelærer-enke. Hun havde altså en indkomst.
Fire af børnene boede stadig hjemme, heriblandt Richardt, der nu
var 14 år.
Udvandring

Det har ikke været muligt at finde oplysninger om, hvad Richardt
lavede efter, at han forlod skolen og hvornår det skete. Han dukker
op igen i 1893, da han 17 år gammel udvandrede til Amerika.
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Årsagen kan ikke klarlægges, men der skal peges på nogle forhold, som kan have spillet en rolle. Som nævnt blev moderen enke i
1886 og med flere hjemmeboende børn har økonomien sikkert været
anstrengt. Hun har derfor formodentlig ikke haft økonomiske ressourcer til at give ham en boglig uddannelse. Måske kan tegningen netop
tages som udtryk for, at han på dette område havde særlige interesser
og derfor muligvis vanskeligt ved at tilpasse sig det landlige miljø.
Det var ikke et optimalt tidspunkt at rejse til USA på. En voldsom
økonomisk nedtur - "The Panic" - begyndte i 1893 og varede i fire
år. Den fik, som andre økonomiske nedgange i USA, meget hurtigt
strømmen af indvandrere til at falde. 8
Richardt Therkildsen rejste med Thingvallaliniens dampskib Island.
Det danske rederi (fra 1897 Skandinavien - Amerika Linien og
overtaget af DFDS) transporterede fra grundlæggelsen i 1879 og til
nedlæggelsen i 1936 over 617.000 skandinaviske udvandrere til USA.9
Thingvallalinien lå i skarp konkurrence med engelske og tyske rederier, men kunne - og gjorde det nidkært - reklamere med, at rederiets
skibe sejlede direkte til USA, mens de andre selskabers passagerer
skulle over engelske eller tyske havne. Selskabet havde over for
nordjyske udvandrere yderligere et salgsargument, nemlig at de ikke
behøvede at rejse til København, men kunne rejse via Frederikshavn.
Man undlod omhyggeligt at fortælle, at skibene ikke altid lagde til i
Frederikshavn, og at udvandrerne i så fald blev fragtet til Kristianssand i Norge med postbåden.
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Dampskibet Island, som Richardt Therkildsen rejste med til Amerika.
Foto: Handels- og Soefartsmuseet.
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Engelske rederier reklamerede også med afgang fra Frederikshavn,
for - som det hed - at undgå omveje. Hermed mente de, at man ikke
skulle til København, men de fortalte ikke, at udvandrerne skulle via
en engelsk havn. Også tyske rederier angreb Thingvallaliniens reklamering med direkte sejlads fra Danmark til USA. Således annoncerede
en agent i Sæby med, at der var direkte forbindelse fra Bremen til
New York
Richardt gik sandsynligvis ombord i Frederikshavn. Ved ankomsten
til New York den 13. marts 1893 blev det ved registreringen på Ellis
Island syd for Manhattan noteret, at skibet kom fra Christiania, Christianssand og Frederikske; det sidste er sikkert Frederikshavn.
Under rejsen kom han tilsyneladende i kontakt med Carl Fr. Chr.
Bayer, en 28-årig arbejder fra Aalborg og hans 32-årige kone Nielsine
Marie Bayer. Det tyder flere forhold på, bl.a. står Carl Fr. Chr. Bayer
opført umiddelbart efter Richardt Therkildsen i skibets passagerliste.
Muligvis havde de kontakt inden afrejsen, for alle tre havde Racine i
Wisconsin som bestemmelsessted, et af de hyppigste mål for danske
udvandrere.
I NewYork

Richardt Therkildsen nåede ikke til Racine. Han blev af ukendte
årsager i New York Det er ikke noget enestående tilfælde. Under hele
rejsen mødte udvandrerne f.eks. agenter for rederier, jernbaneselskaber og stater i USA samt tidligere udvandrere (yankees), som prøvede
at få dem til at ændre rejseplaner eller på anden måde udnytte dem.
Trængsierne begyndte for alvor i Nyhavn i København, som var
omdrejningspunktet for den danske udvandring. Her gik udvandrere
i land fra både fra provinsen og Sverige, inden de fortsatte med tog til
en tysk havn eller med båd til England - medmindre de gik ombord i
et af Tingvallaliniens skibe direkte til New York I nogle år passerede
omkring 14.000 udvandrere i løbet af få måneder Nyhavn.
Selv på bådene over Atlanten blev udvandrerne opsøgte. Den helt
store prøvelse kom, når de efter registreringen på Ellis Island blev
landsat på sydenden af Manhattao - det kunne blive et regulært
mareridt. Den danske præst R. Andersen var en af dem, som forsøgte
at lede indvandrerne uden om de værste fælder. Det skete bl.a. ved
at udlevere et kort med bosteder o.a. til indvandrerne med besked
om at henvende sig til den første betjent, de mødte og ikke indlade
sig med andre. 10
Richardt Therkildsen passer godt ind i det overordnede billede af
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den danske udvandring til USA inden første verdenskrig. I de forudgående par årtier var den kendetegnet ved, at gennemsnitsalderen
var midt i trediverne og at langt de fleste rejste til landbrugsstaterne i
Midtvesten. I 1890'erne blev en væsentlig del af dem i New York og
det var fortrinsvis unge mennesker, som ofte var beskæftiget inden
for håndværk, industri og service. I år 1900 var der 5.621 danskere i
New York, men i en by med næsten 3,5 mill. indbyggere synede de
ikke meget.U
For Richardt Therkildsen og mange andre indvandrere var kontrasten voldsom. I 1890 boede der 185 personer i Siem sogn. Da han
i 1893 som 17-årig ankom til New York, var det en millionby og en
sand heksekedel på godt og ondt.

Under den europæiske masseindvandring i de sidste årtier af 1800-tallet kunne der ankomme over 50.000 indvandrere til New York på en
måned. Det gav et kolossalt pres på boligmarkedet og de berygtede lejekasserne skød op i hobetal. En af disse lå ved Mulberry Bend på den
sydlige del af Mahatten, som den danske journalist og fotograf Jacob
A. Riis kaldte "en stor menneskelig svinesti." Buk-Swienty 2007, s. 270.
Foto afJacob A. Riis af Mulberry Street i begyndelsen af 1890'erne. I
gyderne og lejligbederne hag facaden kom der aldrig sollys. Lejekaserner ved Mulberry Street blev 1897 jævnet medjorden og omdannet til
en park. Begge dele har Richardt Therkildsen silekert oplevet. Foto ejter
Buk-Swienty 2007, s. 268/Afuseum of the City of New Yorle.
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De amerikanske folketællinger i 1910 og 1920 viser, at Richardt
boede som lejer på sydspidsen af Manhattan og var enlig. I 1920
boede han sammen med 42 andre personer på Manhattan Assembly
District 2.
Det oplyses, at han arbejdede på et hotel, jf. folketællingen i 1910
som kontorist, mens han i 1920 er registreret som arbejder. Hans
efternavn angives i 1920 til at være Herhildsen, men bl.a. fødselsår og
-sted fastslår med sikkerhed identiteten. Sådanne ændringer i navne
var slet ikke ualmindelige på dette tidspunkt.
Af ukendte årsager findes Richardt Therkildsen ikke i den senest
tilgængelige amerikanske folketælling fra 1930. Den næste oplysning
om ham er fra 1944, hvor han er 68 år gammel. Han boede stadig til
leje og på Manhattan, men nu omkring den nordlige del af Central
Park. Det år søgte han om og fik bevilget amerikansk statsborgerskab.
Dødsåret for Richardt Therkildsen er forgæves eftersøgt. 12
Arbejdet som kontorist e.l. på et hotel i New York falder i god tråd
med Richardt Therkildsens baggrund i Siem, herunder udarbejdelsen
af tegningen. Måske arbejdede han på et af hotellerne, hvor nyankomne indvandrere overnattede inden den videre rejse.
De sparsomme oplysninger tyder ikke på, at Richardt Therkildsen
kom højt op på den sociale rangstige i USA. Alligevel er det muligt,
at tilværelsen i New York var mere tilfredsstillende end der var udsigt
til i Siem.
jens N Nielsen
Fhv. museumsinspektør ved
Aalborg Historiske Museum
Noter
l. Dybdahl 1965, s. 315.

2.

3.

ÅHM registreringskort nr. 16104. Forespørgsler til Nordjyllands Kunstmuseum, Randers Kunstmuseum, Statens Museum for Kunst og Kobberstiksamlingen har ikke resulteret i fund.
Følgende materiale har været benyttet: Folketællingerne (FT)(Arkivonline og Dansk Demografisk Database (DDD) for Siem sogn i 1880 og
1890 samt kontrol/stikprøver i enkelte andre sogne og år. Kirkebøgerne
for Siem sogn og enkelte andre sogne for den berørte periode. Et kartotek over indbyggere i Siem sogn på Stadsarkivet i Aalborg. Retsprotokollen for Hellum herreel på Landsarkivet for Nørrejylland, Viborg (Der var
ingen sager vedrørende de i artiklen nævnte personel} Dansk Politistat
(Landarkivet). Ingen sager vedr. de berørte personer.
Matr. nr. 7a, Siem by, Skørpingvej 32. Venligst oplyst af Lokalhistorisk
Arkiv for Skørping Kommune. Måske med en enkelt undtagelse lå alle
sognets gårde i byen. Der var i 1880 fire gårde i sognet og - ikke ualmin-
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deligt - var det tal ti år senere tredoblet.
Madsen 2003, s. 10. I nabosognet, Torup var andelen af uægte børn i
samme periode 22,3%.
5. Deuntzer 1892, s. 307f.
6. Elevprotokol for Aalborg Tekniske Skole for 1887- 1893 er gennemgået,
men her figurerer Richardt Therkildsen ikke.
7. Dybdahl 1965, s. 319ff.
8. Hvidt 1971, s. 85. Jeppesen 2005, s. 190f.
9. Hvidt 1971, s. 362.
10. Databaser over danske udvandrere (Det Danske Udvandrerarkiv, Aalborg). Hvidt 1971, s. 65 ff. Database over immigranter registreret på Ellis
Island i New York ved ankomsten. Hvidt 1971, s. 84ff. Endvidere Nielsen 1978. Annoncer o.a. materiale fra dagblade registreret i forbindelse
med udarbejdelse af hovedfagsspeciale i historie ved Århus Universitet:
Danske dagblade som informationsspredere om Amerika 1870-97. 1977.
11. Jeppesen 2000, s. 211, 218f.
12. Database, United States Federal Census. Statsborgerskabet fundet af
museumsdirektør Torben Grønnegaard Jeppesen, Odense Bys Museer.
Tak.
Avisen Nordlyset i New York er gennemgået 1945-1955, men der er ingen
bemærkninger om Richardt Therkildsen. Desuden har museumsdirektør
Torben Grønnegaard Jeppesen, Odense Bys Museer søgt i New York
Times og i sin egen database, som stort set omfatter alle danskere i New
York. Oplysninger fra "The New York Public Library" i mail af 9-3-2009.
Søgning vanskeliggjort af, at der er brugerbetaling på mange amerikanske arkiver.
4.
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Født, sogn

FT 1880

FT 1890

33 år

43 år

Thor Nielsen
Far
Aftægt

72 år

82 år

Mette Jensen
Mor
Afttægt

70 år

Birgitte Thorsen
Søster
Ugift

29 år

39 år

Ane Thorsen
Søster
Ugift

27 år

37 år

Bilag l
Jesper Thorsen
Gårdmand og husfader
Ugift

Niels Nielsen Lund
Tjenestekarl

x

80 år
x

Astrup

16 år

Else Nielsen
Slægtning, enke
Nyder ophold på gården

80 år

Jens Peter Thorsen
Plejesøn

Sdr. Kongerslev

Bilag 2
Niels Nielsen Lund
Indsidder, 1888, 1890

18-8-1863
Astrup

12 år

Ane Kirstine Madsine Jørgensen
Hustru
Datter af gårdfæster Jørgen
Jørgensen, Vestergård, Ejstrup

5-10-1866
Ejstrup

Jørgen Vestergård Nielsen
Søn

23-5-1886

Andrea Matine Katrine Vestergård
Datter

13-9-1888

Niels Johannes Nielsen
Søn
Hjemmedøbt

6-7-1890
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Bilag 3
Richardt Therkildsen l)

1876

4 år

14 år

V. Brønderslev

Jens Kristian Therkildsen
1845
35 år
V. Brønderslev
Far
Lærer og kirkesanger
Foretog hjemmedåb i Siem 1-7-1877
Død 20-2-1886 i Siem
Kirstine Gudrun(?) Jensen
Mor

V. Brønderslev

Kristian Ludvig Therkildsen
Bror

V. Brønderslev

31 år

41 år
Enke 3)

12 år

22 år

Teresia Marie Andrea Therkildsen 1879
10 år
V. Brønderslev
søster

20 år

1849
1868

Jens Kristian Ferdinand Johannes
Evald Therkildsen
Bror

1872
Gunderup

8 år

Albert Bernhard Therkildsen
Bror, død 14-3-1880

1878
Siem

2 år

Thorvald Ernst Emil Therkildsen
Bror, død 29-1-1879, 10 mdr.

1879
Si em

Thora Albertine Kirstine Marie
Therkildsen
Søster

1880
Siem

Valborg Agathe Therkildsen
Søster, død 25-1-1882, 8112 mdr.

1881
Siem

Bernhard D.. .? Therkildsen
Bror

1884

Udøbt dreng
Bror, døde efter 5112 dag

1885
Siem

Ane Kirstine Nissen 2)
Hushjælp

1864

9 år

6 år

16 år

l) I kirkebøgerne (til 1892) ikke anført som konfirmand. Alle søskende konfirmerede,
2) Sandsynligvis datter af Anders Nissen (1880, 55 å1) og Ane Katrine Jacobsen (1880, 48 å1),
som 1880 boede på en gård og havde S andre børn.
3) Husstanden omfattede i 1890: Moderen 41 år, Teresia 20 år, Richard 14 år, Thora 7 år og
Bernhard 6 år. I samme hus boede et ældre ægtepar.
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Hess i Hals
Billeder og beretninger fra besættelsestiden 1940-1945

Af Henrik Gjøde Nielsen
Hjørnet af land

Om morgenen den 9. april 1940 kl. 04.15 overskred den tyske Værnemagt den dansk-tyske grænse ved Krusaa og Tønder, og tyske flådeenheder sejlede gennem Lillebælt og Storebælt og gjorde landgang
forskellige steder i Jylland og på øerne. Hærenheder stødte op gennem Jylland, og skulle første angrebsdag, via Viborg og Oddesund,
nå Aalborg. Aalborg Flyveplads ved Rødslet blev indtaget af tyske
faldskærmstropper kl. 06.15, og kl. 16.30 nåede en motoriseret infanteristyrke Aalborg. Og fra den tidlige morgenstund var luftrummet
over Danmark behersket af Luftwaffe, af bombe- og jagerfly og af
tunge transportmaskiner, der fløj soldater og forsyninger ind, for en
dels vedkommende i transit i Aalborg, inden de fortsatte til kampene
i Norge.
Allerede fra morgenstunden observerede man fly over den tidligere
Hals Kommune, over Stae, Vester Hassing, Gandrup, Hals og Hou; på
de tider et særsyn, men på denne dag altså i store mængder. Sidst på
dagen indfandt de første besættelsestropper sig i området. En fortrop
på godt en halv snes motorcykler, senere fulgt af infanteri, alle trætte
og forfrosne efter den første lange invasionsdag. I den vestlige del
af området oplevede man besættelsen i "transit," idet tropperne blot
passerede, men i Hou og navnlig i Hals fik man den 9. april 1940
blivende gæster. 1
Som Christian IV med Hals Skanse havde ønsket at beherske indsejlingen til Limfjorden, var det også for den tyske besættelsesmagt
af afgørende betydning at beherske indsejlingen til Limfjorden, og i
konsekvens af de foregående århundreders teknologiske udvikling nu
også indflyvningen. Fra Hals skulle tyskerne komme til at beherske
indsejlingen, mod øst Kattegat og mod syd Limfjordsmundingen, og
tillige luftrummet, med et imponerende anlæg, der talte fire 12,7 cm
kanoner, beregnet til beskydning af flådefartøjer, 20 mm antiluftskytskanoner, samt diverse støttevåben og -anlæg, hvilket dog alt sammen
først kom til senere i besættelsestiden, da Danmark fra september
1943 blev opprioriteret i det tyske invasionsforsvar. 2
En del af bunkerne fra dette anlæg kan fortsat ses på Hjørnet af
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land, Vendsyssels sydøstligste punkt. Særligt antiluftskytsbunkerne er
her imponerende, idet de p.g.a. den høje grundvandsstand er bygget
oven på jorden, ikke gravet ned, som man ellers hyppigst ser det. I
dag står bunkerne skjult i et lille skovstykke. Det gjorde de for så vidt
også ved opførelsen i 1943, men da var træerne kunstige, en "skov"
etableret for at sløre anlægget og beskytte det mod angreb.
Såvel mobile som de permanente antiluftskytsbatterier var virksomme i 1940-1945, i modsætning til kystbatterierne, der aldrig affyrede
et skud mod fjenden. Men inden man i efteråret 1943 for alvor tog
fat på at udbygge de permanente befæstningsanlæg, havde tyskerne
stationeret mænd og materiel i Hals, både med henblik på luftforsvar,
og med henblik på den tyske Krigsmarines aktiviteter i det lokale,
geografisk og psykologisk markante farvand, der gennem århundreder har givet føde i fred, og tiltrukket problemer i krig.
Billeder og beretninger

Gennem hele perioden var nogle hundrede tyske tropper garnisoneret i Hals. Det drejede sig om tropper af mange våben og kvaliteter.
Om utrænede flak- eller antiluftskytsenheder, om marineenheder
og til tider om kamptrænede SS-tropper, fra berømte og berygtede
enheder som "Viking" og "Adolf Hitler," hærdede fra Østfronten og
fra fronten i Italien. For vel de fleste gjaldt det imidlertid, i det mindste som krigen skred frem, at opholdet på disse kanter var ufrivilligt,
men man måtte jo leve her, når man nu var her. Og som så mange
andre i fremmede egne, yndede også visse af de tyske soldater her
at fotografere hverdag og fest, vel mest for at vise dem derhjemme,
hvis de fortsat levede, hvordan man havde det her, men med den formodentlig utilsigtede sidegevinst, at billederne også giver eftertiden
muligheden for at få et indtryk af, hvordan man indrettede sig i tider
og på steder, hvor i hvert fald danske kunne imødese problemer ved
åbenlyst at fotografere.
Det er sådanne fotografier, der vises et udsnit af i det følgende.
For tiden 1940-1943 gælder det, at billederne er optaget af en eller
flere ukendte soldater. For tiden 1943-1945, efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943, gælder det, at billederne er optaget
af Karl Hess, officer i Krigsmarinen. Som ramme om billederne er
hentet oplysninger fra Krigsdagbogen for kommandanten over Afsnit
Nordjylland. 3 På den måde omkranses soldaternes billeder af "privat"
karakter af det officielle hoveddokument for området. Det er altså
i høj grad tyskerne, der her kommer "til orde." Overført for så vidt
100

angår billederne, direkte for så vidt angår brugen af Krigsdagbogen.
Krigsdagbogen i sig selv udvikler sig i takt med krigen, om end med
modsat fortegn, så at sige. I de første krigsår er indførslerne meget
minutiøse, og angiver f.eks. luftalarmer med præcise angivelser af
varslings- og ophævelsestidspunkter og præcise angivelser for de
lokaliteter, der berøres, mens man i de sidste krigsår hyppigt indskrænker sig til lakonisk og generelt at anføre f.eks. luftalarm over
østkysten, ingen kontakt med fjendtlige fly. Artiklen afsluttes med en
kort redegørelse for anlægget, som det blev fundet og vurderet af de
elanske myndigheder og de allierede efter krigens afslutning.
Hess i Hals - og andre billeder og beretninger fra Hals 1940-1945

De tyske tropper nåede på besættelsens første dag frem til Vendsyssels sydøstlige hjørne, og fra slutningen af april 1940, tog man fat på
at deployere styrker af mere permanent karakter på disse kanter. Til
de første af disse hørte en let luftværnsafdeling bevæbnet med 2 cm
flak- eller antiluftskytskanoner, som kom til Hals i slutningen af april
1940. 4 I Hals, som de fleste andre steder, kom besættelsesmagten hurtigt til at præge bybilledet, og tyskerne måtte på deres side finde plads
til såvel anlæg som indkvartering, mens elanskerne måtte affinde sig
med, at besættelsesmagten både lagde beslag på områder og bygninger, og med sans for behagelige omgivelser f.eks. fandt frem til byens
hoteller og restauranter, tog havnen i øjesyn m.v. Tilsynelaelende
foregik besættelsen i den første tid, stort set, i god ro og orden. At alt
dog ikke var lutter idyl antydes af, at den øverstkommanderende for
"Abschnit Norcljutlancl," Korvettenkapiran Edouard Becker, 5 den 23.
maj 1940 fandt det nødvendigt at indføre en passus i Krigsdagbogen,
som gengav en tysk meddelelse der var indrykket i alle nordjyske
aviser, på vanlig ikke formfuldendt dansk:
"Med viljen til at skabe god forståelse for den danske befolkning
vil der alligevel være den strengeste straf for enhver fornærmelse af
tyske soldater for at forebygge overgrebene fra det danske politi, som
tilbageholder alle danske piger, der ses sammen med tyske soldater,
og tildeler dem politistraffe."
Det, der hentydes til, må være det forhold, at nogle danskere har
fornærmet såvel tyske soldater som deres danske piger, med deraf følgende tumult og arrestationer af pigerne, selvsagt; soldaterne kunne
vanskeligere risikofrit arresteres af dansk politi. For at forbygge videre
ballade, ser besættelsesmagten sig derfor nødsaget til at indskærpe,
at tyske soldater ikke må fornærmes, idet dette kan give anledning til
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politiets arrestation af soldaternes danske kærester. Her i foråret 1940
kunne de tyske tropper da også færdes selvsikkert og sejrssmilende
hvor det passede dem, og bidrage til et nyt og noget anderledes indslag i gadebilledet.

Fig. l. IjJske tropper
med deres flakkanon i
Hals, forå1'et 1940. Flak
var den tyske forkortelse
for "Flugzeug Abwehr
Kanone."
Foto: Museumscenter
Hanstholm.

Fig 2. Der gøres holdt
ved Als Hotel i Havnegade.
Foto: Museumscenter
Hanstholm.

Fig. 3. Tysker tropper
ved Als Hotel i Havnegade.
Foto: Museumscenter
Hanstholm.
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Fig. 4. Tyske tropper på
havnen i Hals, foråret
1940. I baggrunden ses
Hals Lodseris udkigstårn.
Foto: Museumscenter
Hanstholm.

Fig. 5. Et snapshot fra
ladet af en tysk lastbil,
Havnegade i Hals, fra
foråret eller efteråret
1940. Dateringen er lidt
usikker.
Foto: Museumscenter
Hanstholm.

Trods den slags bekymringer rasede 2. Verdenskrig for fuld styrke,
og man havde andet at tænke på end fornærmelser og piger. Den 12.
juni 1940 oplyser den øverstkommanderendes Krigsdagbog, at man
nu har forberedt minestrygningsgruppe Aalborg, dens indlogering og
sikring af kommunikationen mellem støttepunkterne og chefen for
13. Havnebeskyttelsesflotille. Mandskabet fra denne flotille indlogeres
på Als Hotels i Hals, og senge m.v. er transporteret fra Frederikshavn
til Hals. Havneplads og vandforhold er undersøgt, alle formaliteter
i orden, skønt man få dage senere, den 19. juni 1940, er nødt til at
drøfte forplejningsforholdene i Hals, hvor vandet angiveligt er dårligt,
og hvor kaffe-, the- og sukkerleverancer skal skaffes fra forplejningsafdelingen i Aalborg. Den 13. juni 1940 løber Gruppe Aalborg ind
til Hals efter at have afsøgt befalede ruter, og samme sted er ifølge
Krigsdagbogen "Truffet anordning, så de faldnes grave bliver bragt i
orden." Om disse grave har været på Hals Kirkegård, har ikke kunnet
konstateres. Indkvarteringen på Als Hotel har nok alligevel været for
ekstravagant, for den 6. juli 1940 oplyses det, at man nu indkvarterer
Havnebeskyttelsesflortille Aalborg [ - Hals] "i barakkerne." Der er tale
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om de barakker, som tyskerne opførte på glaciet syd for Hals Skanse
i krigens første år; ligeledes i sommeren 1940, den 10. juli, tog man
det på Hals Skanses sydvestre bastion nyoprettede tårn der skulle
"tjene som artilleriudkigstårn," i brug. 6 På samme tidspunkt overvejede man at etablere et lille signalmeldingstårn på havneindsejlingens
molehoved. Et par dage senere, den 13. juli 1940, oplyses det, at der
var problemer med såvel den endelig ibrugtagning af barakkerne
som mandskabets optagelse af troppeforplejningen, idet soldaterne i
havnebeskyttelsesflotillen betegnes som "uerfarne."
Erfaringen kom hurtigt. Natten mellem den 14. og 15. juli 1940
meldtes om fjendtlige flyvere, d.v.s. det britiske Royal Air Force, RAF,
over såvel Aalborg som Hals. Målet var minelægning. I Hals måtte
flakenheden notere sig en "Rohrkrepierer," d.v.s. en granat som eksploderede i kanonrøret, "da mundingsproppen ikke blev fjernet under
det pludselige angreb af fjendtlige flyvere." Så var man den erfaring
rigere. Og man lærte også snart at bjærge miner; en af de opgaver, der
blev gennemgående under krigen for den tyske Krigsmarines enheder
i Hals? Man måtte beskytte havnen, og snart også Hals Barre, der var
et yndet mål for de britiske minenedkastningstogter. Således måtte
man sikre sig, at skibsfarten blev advaret i diset vejr, når Hals Barre
som følge af minefare blev spærret for sejlads. Denne forholdsregel

Fig. 6. En mine bjærges i Kattegat. Der er formodentlig tale om en
britisk mine. Bjærgning af miner var rimeligt fast beskæftigelse for
den tyske enhed i Hals.
Foto: Museumscenter Hanstholm.
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tog man den 8. august 1940, og natten mellem den 19. og 20. august
1940 blev fjendtlige fly observeret over Hals Barre, som straks blev
afspærret.
Men miner er lumske. Naturligvis søgte man at gardere sig ved
at afspærre områder, hvor man vidste at fjendtlige fly netop havde
nedkastet miner, og man søgte efterfølgende at rydde farvandet,
bjærge minerne. Men ikke alle miner lod sig bjærge; de flød rundt i
vandet, og kunne når som helst forårsage død og ulykke. Det skete
den 21. maj 1940, hvor en dansk damper, "Anoe," 187 tons, løb på en
mine ved Hals og sank D.v.s. løb og løb; den lå for svaj, for anker.
Fire mand døde, hvoraf en, den tyske gefrieter Herbert Neuser, Luftnachrichtenabteilung Aalborg, nævnes i krigsdagbogen. De øvrige har
formodentlig været danskere. Den 24. august tog man ud for et bjærge
ligene fra vraget, men måtte opgive p.g.a. dårligt vejr.
Men det var ikke kun genstande bevidst kastet i vandet, Hafenschutzflotille Hals måtte bjærge. Det skete også, at man måtte bjærge
ting fra luften, som den 18. september 1940, hvor man bjærgede en
engelsk "lænkeballon." Under krigen, og særligt under Slaget om
England i september 1940, søgte briterne at beskytte deres byer mod
luftangreb, ved at opsætte store spærreballoner. Fra tid til anden rev
en af disse sig løs, og gjorde den lange rejse over Nordsøen, for bl.a.
at ende i Hals, til vands eller til lands, som det skete flere gange i
løbet af besættelsen.

Fig. 7 Mandskab fra
Hafenschutzflotille Hals
defilerer forbi kommanderende ojfice1~ Torvet
i Hals.
Foto: Museumscenter
Hanstholm.
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Samtidig med, at man således fik krigens gru, med kvæstede og
døde, stadigt tættere ind på livet, måtte man fortsat sikre sig, at basale
fornødenheder blev varetaget. Her i besættelsens første år fandt man
det fortsat nødigt at indføre relativt banale forhold i Krigsdagbogen,
som den 10. oktober 1940, da man drøftede spørgsmål vedr. beboelses- og vaskebarak i Hals, og bedre telefonforbindelser mellem Hals
og Frederikshavn, "med inddragelse af Batteri Hals," hvilket på dette
stadie i krigen ville sige et mobilt batteri.
Da det første krigsår i Danmark gik mod enden, oplyste Krigsdagbogen for den 24. december 1940, at Kommandanten bl.a. deltog i
julefesten i Hals, sammen med mandskabet fra Hafenschutzflotille
Hals og Batterie Hals. For nogle den første, for andre den anden
krigsjul, fjernt fra hjemmet, men ikke den sidste.
Januar 1941 bød på den første, hårde krigsvinter. Allerede den 3.
januar måtte flotillen i Hals opgive bevogtning af Limfjorden p.g.a.
tilisning, og samme dag blev al minesøgning af samme grund indstillet. Ligeledes måtte sejlads mellem Hals og Frederikshavn opgives
den 10. januar.
Kl. 14.25 den 18. januar 1941 blev den tyske damper "Godfried
Bueren" minesprængt ved Hals, og sank. Hele den 28 mand store

Fig. 8. Der er pyntet op til julefest i mandskabsbarak, HafenschutzfloFoto: Museumscenter Hanstholm.
tille Hals.
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Fig. 9. Takket være optagelserne i Oberleutnant zur See Karl Hess' fotoalbum, kan vi nu for første gang siden 1945 få et indblik i, hvorledes
tyskerne indrettede sig i Hals Skanse, da de i august 1943 okkuperede
denne og bortviste den daværende beboer samt Hals Sognekommunes
kontor i Tøjhuset. Her er vi ved hovedparten, den nordlige indgang
til skansen, ved den anden dæmning over voldgraven; d.v.s. efter
ravelinen, den lille forskanse. Bemærk hegnet, hvis facon kendes fra
de ældste fotografier af skansen, fra slutningen af 1800-tallet, samt
skildvagten til højre i billede. Til venstre ses en af de barakker, tyskerne
Foto: Museumscenter Hanstholm.
opførte inde i skansegården.

besætning blev reddet, og indkvarteret i "Baracke Hals." Damperen
sank på så lavt vand, at dens båddæk ragede op af vandet.
Det var ikke kun i åben sø, i Kattegat, at minefaren lurede. Også
inde i Limfjorden nedkastede briterne miner, og den 26. april 1941
løb den finske damper "Lapponia" på en mine ved Gaaser, nogle km
vest for Hals. Man afsøgte efterfølgende Limfjorden for miner, uden
resultat, når bortses fra fundet af den faldskærm, som den magnetmine, der fik den finske damper til at synke, havde været forsynet
med ved nedkastningen. Men skønt eftersøgningen var uden resultat,
var det dog ikke ensbetydende med, at fjorden var ryddet. Den 30.
april sprang en mine foran molen i Hals Havn, og Limfjorden blev
efterfølgende afspærret.
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Fig. 10. I et indhug i nordvolden placerede tyskerne denne sten, med
teksten: "Sieg Heil. Hafenschutz- Flotille Aalborg- Hals. 1941." Et
andet foto af stenen kendes, hvor den står ved en barak, fo1'modentlig
de i starten af krigen opførte barakker syd for skansen. Stenen er forsvundet. Efter 1945 blev broerne over ravelin- og voldgraven fyldt ud,
erstattet af dæmninger. Måske er stenen havnet som fyld i en af disse.
Foto: Museumscenter Hanstholm.

I maj 1941 var fjendtlige flyangreb på mål i Aalborgområdet blevet
så hyppige, at man både måtte kæmpe mod bombefly og miner, som
den 11. maj, hvor Limfjorden igen blev spærret p.g.a. minefare, og den
14. maj, hvor man tog fat på drøftelserne af de batterier, der skulle
opstilles i Hirtshals og Hals, sandsynligvis til afløsning af de lette
flakenheder, der ikke længere kunne håndtere opgaven.
Sideløbende skærpedes forholdet mellem danskerne og den tyske
besættelsesmagt. I Krigsdagbogen for 3. juli 1941 noteres det, at
Kaptajnløjtnant Erons melder om episoder i Hals, "fremprovokeret af
danskerne." 8
Forstærkningen af tyskernes antiluftskyts i Hals gav resultater. Den
27. august 1941 anføres i Krigsdagbogen, at en engelsk flyver blev
skudt ned med 51 skud fra Batteri Hals: "l mand (radiotelegrafisten)
reddet i gummibåd. l mand bjærget død. Besætningen bestod af 5
mand. Maskinen sank på smult vand ca. 1000 m vest for Batteriet."9
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Man fandt siden endnu et lig fra besætningen, og samme dag som de
to blev begravet i Frederikshavn, den 30. august 1941, var batteriet i
Hals igen i fuldt beredskab, da en fjendtlig maskine fløj ind i luftrummet over byen.
Den 2. september 1941 var der endnu engang fjendtlig flyaktivitet
over Hals Barre, og Limfjorden blev spærret. Fra det i august nedskudte fly havde man bjerget en 325 kg tung intakt mine med en ny
og ukendt udløser, som ligeledes den 2. september blev fragtet til
nærmere undersøgelse i KieJ.l 0
Den 11. Juli 1942 kl. 19.53 blev de tyske styrker i Nordjylland sat i
alarmberedskab. Der meldtes om indflyvning af 20 engelske maskiner i bred front over Nordjylland. Fra Aalborg, Blokhus, Slettestrand,
Frederikshavn, Sæby og Hjørring indløb meldinger, uden at man dog
fik klarhed over formålet med indflyvningen. Befalingen lød derfor på
at udvise "yderste agtpågivenhed over for faldskærmsudspringere og
luftlandetropper." Kl. 20.34 konstateredes bombenedkastning øst for
Aalborg, og flotillechefen for Hafenscbutzflotille Hals meldte: "Henimod kl. 2100 5 bombenedkastninger mellem Gaaser og Haltet, som
faldt på åben mark." Under flyveralarmerne blev indkvarteringslejrene, barakker m.v., rømmet, og soldaterne anbragt i sikkerbedsgrave
og beskyttelsesrum, med alarmposter på plads. Bombenedkastnin-

Fig. 11. Udsigt over skansegården,
Foto: Museumscenter Hanstholm.

medfrugttræe1~

fra sydvolden.
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Fig. 12. Skansegården, med en af tyskerne opført barak i baggrunden
ved nordvolden, set fra den gennembrudte sydvold Bemærk træbroen
Foto: Museumscenter Hanstholm.
øverst i billedet.

gerne øst for Aalborg er formodentlig blevet gennemført for at lette
flyet, som kan have været ramt af flak- eller antiluftskyts over Aalborg. Bomberne mellem Gaaser og Haltet gav nogle kraftige huller i
jorden. Og mere kom der så ikke ud af den alarm.
Den 11. august 1942 var der igen alarm over området, med hektisk
flyaktivitet over Kattegat, fra Mariager Fjord til Hals, hvorfra man
meldte om overflyvninger i lav højde. Der har sandsynligvis været
tale om mineudlægninger. I farvandet ved Hals fandt man senere fire
brændstofbeholdere, løsnet og nedkastet fra de britiske fly.
Den vedholdende mineudlægning fra britisk side fik flere gange
fatale konsekvenser. I Krigsdagbogen for 17. august 1942 står følgende
at læse:
"Troppetransportskibet "Wuri" er ved Hals Barre kl. 10 på 12 m
vand løbet på en mine og sunket. Minen traf forskibet Hsfl. [Hafenschutzflotille] Aalborg [Hals-deployeringen] er straks afsejlet for at yde
hjælp ved at tage del i bjærgningen af mandskab og døde. "Wuri"
havde ca. 1000 orlogssoldater fra Norge om bord. Den hidtidige opgørelse angiver 6 døde, 59 savnede, 116 sårede. Hfsl. Aalborg stillede
med arbejdskommando og overtog bevogtningen efter bjærgning af
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Fig. 13. Den interimistiske træbro over gennembruddet i sydvolden,
med udsigt til sydøstre bastion. Bemærk Tøjhuset til venstre i billedet,
Foto: Museumscenter Hanstholm.
næsten skjult bag træer.

orlogssoldaterne. K.iA. [Kommandanten im Abschnit] har kommanderet samtlige i Aalborg stationerede motorkøretøjer fra Kraftfahrkompanie til Hals for hurtigst muligt at transportere sårede til Aalborg."
Også danske fiskere, der lå på positionen, deltog i redningsarbejdet, bl.a. Kesse Sørensen, som, da "Wuri" passerede, havde sagt til
sin makker: "Bare de dog for fanden ville sejle på en mine." Sekunder
efter lød braget. n
Få uger senere var det galt igen, på samme position, da den finske
damper "Britanik" den 6. september 1942 sank ved vraget af "Wuri,"
efter at være løbet på en mine. Mandskabet blev bjærget af en af de i
Hals stationerede tyske forpostbåde, og bragt til Aalborg. Tabene lød
på tre sårede og en død, som endnu senere i september 1942 befandt
sig på skibet. Om vedkommende blev bjærget vides ikke.
Mineudlægningen fortsattes ufortrødent, bl.a. natten mellem 18. Og
19. september 1942, og om morgenen den 19. september, kl. 09.05,
indløb melding om en damper i havsnød i farvandet ud for Hals med
understregning af, at hurtig hjælp var nødvendig. Slæbebåden "Garm,"
der lå ved vraget af "Wuri," afsejlede til assistence, og der blev givet
ordre til Hsfl. Aalborg og Hals om øjeblikkeligt at afsejle med to far-
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Fig. 14. Sydvolden, fotograferet mod vest. Udkigstårnet, opført på den
sydvestre bastion, indgik i tyskernes marinestation i Hals.
Foto: Museumscenter Hanstholm.

tøjer. Af en eller anden grund var situationen så alvorlig, af Marinebefehlshaber Danemark blev telefonisk underrettet. Kommandanten for
Nordjylland foranledigede start af et søredningsfly, som bjærgede fem
mand fra det pågældende fartøj, damperen "Astrid." De tililende fartøjer bragte besætningen fra "Astrid" i land i Hals Havn, en mand såret,
ti uskadte. Den sårede blev af Kustenpolizei Hals indbragt på Hals
Sygehus, den øvrige besætning indkvarteret og forplejet i tyskernes
barakker på området syd for Hals Skanse. Af besætningen savnedes
tre mand, som Hafenschutzboot (havnebeskyttelsesbåd) "Johanne"
eftersøgte, uden resultat. Hvorfor man satte dette store apparat i gang
for at redde mandskabet på "Astrid," og efterfølgende placerede dem
i tyskernes eget kvarter, får stå hen i det uvisse. Måske har der været
vigtige folk ombord.
Den 17. november 1942 var der igen livlig fjendtlig flyaktivitet i
luftrummet over Hals, hvor antiluftskytsbatterierne afgav "tilintetgørelsesild," 134 skud, uden dog at kunne konstatere nogen virkning.
To dage senere, 19. november 1944, var der atter flyalarm for område
Nordjylland. Alarmen blev sat kl. 07.55 og afblæst kl. 08.05. Afblæsningen blev dog kun en stakket frist.
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Fig. 15. Barak opført op mod den nordlige vold. En tysk marinesoldat
slikker solskin. I baggrunden Tøjhuset, i dag Hals Museums udstillingsbygning.
Foto: Museumscenter Hanstholm.

Kl. 09.10 indløb melding om, at damperen "Duisburg" var løbet
på en mine, og var i synkefærdig tilstand. Øjeblikkeligt blev samtlige disponible fartøjer i Hals, fem i alt, kommanderet ud, og medtog desuden slæbebåden "Garm," der fortsat lå på bjærgningsstedet
ved "Wuri." Samtidig rekvireredes et søredningsfly, af typen Dornier
XVIII, der fløj mod "Duisburg," med ordre til at kredse over ulykkesstedet, til mandskabet var samlet op i fartøjerne fra Hsfl. Hals. Kl.
16.09 indløb melding fra ulykkesstedet: "Duisburg" holdt sig flydende,
omend hun stak en meter dybere, besætningen var atter gået ombord,
og slæbebåden "Garm" forsøgte at slæbe skibet til Hals. Det lykkedes.
"Duisburg," der var i fragt med jern fra Bremen til Randers, kastede
kl. 19.30 anker ved Hals. Ingen kom til skade.
RAF's aktiviteter i luftrummet over Nordjylland intensiveredes som
krigen skred frem, ikke blot i.f.m. minelægninger, men også med
angreb rettet mod udvalgte tyske mål, med strejftogter, hvor flyene
frit kunne vælge og angribe de mål, der nu måtte vise sig, og med
nedkastninger af flyveblade, materiel til modstandsbevægelsen m.v.
Ofte anvendtes Limfjordens munding som pejlepunkt, og batterierne
i Hals var i hyppig aktivitet, bl.a. den 17. december 1942, hvor der
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Fig. 16. Skansegården, foran Tøjhuset i baggrunden tyske officerer. I
forgrunden frugttræer og .fJerkræ. Foto: Museumscenter Hanstholm.

blev afgivet 162 skud "tilintetgørelsesild," og den 9. januar 1943, hvor
forbruget ved afgivelse af "tilintetgørelsesild" var 191 skud. Der blev
ført nøje regnskab.
Det var imidlertid ikke kun briterne, der havde fly i luftrummet
over Nordjylland. Også Luftwaffe gjorde sig gældende, om end i stadig mindre grad og med stadigt mindre succes, som besættelsen skred
frem. Den 4. april 1943, sidst på formiddagen, styrtede et ]U 88 ned
tre km øst for Hals. To både fra Hafenschutzflotille Hals afsejlede kl.
12.20 for at bjærge flyet, eller mandskabet fra dette. Om det lykkedes,
er ikke anført i Krigsdagbogen.
Den 23. august 1943 melder Krigsdagbogen om strejkeuroligheder
i Aalborg og Frederikshavn, den 24. august om det samme i Skagen,
og den 25. august oplyses følgende:
"Situationen fortsætter med at være spændt. Skønt en stor del af
befolkningen er arbejdsvillig, går strejken videre. Vore tropper har
overalt grebet til selvhjælp for at holde livsnødvendige og krigsvigtige
funktioner i gang og sikre troppernes forsyninger."
Den 29. august 1943:
"Militær undtagelsestilstand. . . . Samtlige havne og landingspladser
for fiskefartøjer bliver med et slag spærret. ... En svag modstand blev
brudt."

114

Samarbejdspolitikken, der siden den 9. april 1940 havde sikret
den danske regering en vis indflydelse, var brudt. Tyskerne overtog
kontrollen med Danmark, departementschefstyret tog sin begyndelse.
Bruddet medførte, at hvor man fra allieret side tidligere havde tvivlet,
eller i det mindste været usikker, på Danmarks placering i krigen,
blev den 29. august 1943 dagen hvor Danmark valgte side. Et "gearskifte" i dansk besættelsestidshistorie, så at sige.
Og et "gearskifte" i indførelserne i Krigsdagbogen for kommandanten for Nordjylland. Detaljeringsgraden blev som tidligere nævnt
ringere, generaliseringerne hyppigere. Og sideløbende med kampen
mod de regulære, allierede styrker, til lands, til vands og i luften,
måtte tyskerne efterhånden også kæmpe med problemerne med
den danske modstandsbevægelse, som i Hals-området i sensommeren og efteråret 1944 udførte udførte et par sabotageaktioner i form
af sprængninger mod Aalborg-Sæby-banen, ved Vester Hassing og
nord for UlstedY Danskerne blev modigere, modstandsbevægelsen
stærkere, og planlagde endog etablering af et invasionsbrohovede i
Nordjylland, 13 og tyskerne blev stadigt mere presset på alle fronter.
I maj 1945 var det fordi. Den tyske Værnemagt overgav sig, Det
Tredje Rige kapitulerede. 14

Fig. 17 En tysk marineofficer hengiver sig til den alt andet end militære beskæftigelse at fodre gæs, behørigt indhegnet, på militært område.
Bag officeren ses krudtkammeret i skansen.
Foto: Museumscenter Hanstholm.
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Fig. 18. Trods krige og ufred, og en skærpet situation i Danmark, måtte man nyde livet når lejlighed bød sig. Her en gruppe tyske officerer
samlet omkring kaffebordet uden for en af tyskernes barakker i Hals
Skanse.
Foto: Museumscenter Hanstholm.

Fig. 19. Manden bag fotografierne,
Oberleutnant zur See Karl Hess.
På venstre bryst bærer Bessjernkorset af 1. Klasse.
Foto: Museumscenter Hanstholm.

116

Hals - sommeren 1945

I løbet af sommeren 1945 afgik de tyske tropper fra Hals, efter bl.a. at
have ryddet det minefelt, med 9.500 landminer, der omgav tyskernes
fæstningsværk på Hjørnet af Land. 15 Samtidig måtte der ryddes op
efter tyskernes marinestation på Hals Havn, og hvor de ellers havde
sat deres præg, bl.a. i præstegårdens have, hvor materialerne fra de
af tyskerne opførte barakker blev solgt for 237,50 kr. 16 Arealerne på
havnen og i byen lod sig stort set retablere, når bortses fra det i 1801
opførte søbatteri syd for Hals Skanse, som tyskerne sløjfede allerede i
besættelsestidens begyndelseY Værre stod det til med fæstningsværket på Hjørnet af Land.
De mange bunkere herude lod sig ikke så let fjerne. I løbet af
sommeren 1945 gennemgik såvel britiske officerer som den danske
Søværnskommandos Kystdefension de tyske anlæg, bl.a. ved Hals. I
Kystdefensionens rapport fra Hals beskæftiger man sig ikke med den
tyske Krigsmarines eventuelle efterladenskaber, og man beskæftiger
sig ironisk nok ikke meget med de tyske flak- eller antiluftskytsbunkere på Hjørnet af Land. D.v.s. de dele af stillingen, der så hyppigt var
i aktion i løbet af krigen. Derimod beskæftiger man sig ganske indgående med stillingens hovedbestykning, der aldrig kom i funktion.
Den endelige rapport fra Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg, blev indsendt til Marineministeriet og Krigsministeriet den 8. marts 1946. Om anlægget ved Hals hedder det:
"Beliggenhed: Ca. 1500 m øst for Hals ved Bisnapgaard. Batteriets
afstand til kystlinien ved Kattegat er ca. 400 m, og til kystlinien ved
Limfjorden ca. 500 m.
Artilleri: 4 stk. 12,7 cm [kanoner .. .] i skjold på åben brisk. Sideretningsfrihed 360 grader. Elevationsfrihed 0-30 grader. Mundingshastighed 830m/s. Rækkevidde 17.400 m. 3 bunkers hvoraf den ene er
ildlederstation med l stk. 3 m stereomåler. l ladeøvelsesapparat til
12,7 cm.
Balt riets kanoner og anlæg har imeresse for (r rmidig anvendelse.
Skytsstandpladserne var åbne med betonbrisk og jordbrystværn.
Ildlederstation og ammunitionsrum var af beton i let udførelse. Luftværnsskytsstandpladserne var anbragt over mandskabs- og ammunitionsrum, der var af beton i svær udførelse. Batteriet var ikke fuldført.
Batteriet foreslås bevaret."
Disse oplysninger kan suppleres af den britiske rapport af 20.
december 1945, hvoraf det fremgår, at anlægget ved Hals tillige var
udstyret med to lyskastere, og var normeret til en besætning på 150
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mand, 18 om end dette tal varierede kraftigt i løbet af besættelsen. Det
er værd at bemærke, at anlægget ikke var fuldført, og at det i den
danske kystdefensionsinspektionsrapport foreslåes bevaret.
Det blev det ikke. Kun de tre antiluftskytsbunkere, bygget oven
på jorden, skjuler sig i dag i skavstykket på Vendsyssels sydøstligste
punkt. Ildlederbunkeren er omkranset af en siden besættelsestiden
opbygget høj vold, der skjuler dens funktion. Et par af ammunitionsbunkerne i let udførelse, opført i umiddelbar nærhed af stillingerne til
J2,7 cm kanonerne, har i lang · tider v, ret anvendt af får. Og d ~Hm
br.isk hvor cl • tore 12 cm ka n ner v·u· placer t r i dag d kket af
jord og græs og udgør en del af goLfbanen i Hal ·, hv r piU rne, de
flest intetanende, . <lede ·lår l lclen h n ov r l vn fra 2. Verden ' krig. Således kan begrebet bunker siges at have flere betydninger, på
disse kanter.
Henrik Gjøde Nielsen
Museumsinspektør ved Hals Museum

Noter

l
2
3

4

5

6
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Nielsen, 1995, s. 8-10.
Op.cit., s. 36-46. Andersen, 2007, s. 157 ff.
Mus u ms hef Jens AndCJ· n, Museum center Hanstholm, tal kes hjert ligt for al have srll l l samtlige de l denne arLikel anven h~ fotografier til
nkl ighcd for forfm re ren. Ligelede takk ·s j en A nd r en fl r den g nerelle
generø il t h~tn har udvis!, ved al stille "l rieg wg bu h d s Kommandanren !m bschnlt NordjOllancl ," blandt nlange andre centrale dokumenter, heraf en del oversat til dansk, til rådighed for alle og enhver, på
Museumscenter Hanstholms hjemmeside, www.museumscenterhanstholm.dk. Krigsdagbogen befinder sig i original i Bundesarehiv Freiburg.
De følgende billeder, fig. 1-5, stammer fra et "slagtet" album, Museumscenter Hanstholm. D.v.s., at billederne er taget ud af deres oprindelige
sammenhæng. Albummet og fotografierne er taget af en ukendt soldat.
]ens Andersen har i første omgang identificeret billederne fra Hals, af
hvilke et udsnit vises her.
Korvettenkapiran Edouard Eecker var afsnitskommandant i Nordjylland
fra 30. april 1940 til 15. juli 1943. Fra 16. juli 1940 til l. oktober 1944 var
Kapitan zur See Karl Hinsch afsnitskommandant, og fra l. oktober 1944
til befrielsen 5. maj 1945 var Kapitan zur See Heinrich Kaiser afsnitskommandant i Nordjylland. De følgende oplysninger stammer, hvor intet
andet er angivet, fra "Kriegstagebuch des Kommandanten im Abschnit
Nordji.itland." Alle afsnitskommandanter var stationeret i Frederikshavn.
Nielsen, op.cit., s. 30.

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Fotografierne fig. 6-19 er taget af Oberleutnant zur See Karl Hess, tjenstgørende i Hafenschutzflotille Hals-Aalborg. Museumscenter Hanstholm,
MCH album, MCH 2281. Der er næppe slægtskab mellem Karl Hess og
l<rigsforhry<.leren Rtldulr Hes~ . Det vides ikke hvor længe og i hvilken
period , llcss pholdt ·ig l l fals-. Imidlertid ~::r en relativt stor mængde af
fo tografierne taget i Ha ls Skan~e , og eftersom tyskern~: !(.)rst besatte selve
skans n, idet d· ·om tidligere n. vnt allerede fra bcsæl!cl$ ns start havde
lagt beslag på en del af området syd for skansen, efter samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943, jf. Nielsen, op.cit., s. 30, er i hvert fald
en del af billederne taget mellem august 1943 og senest frem til maj 1945.
Hess er ikke nævnt i Krigsdagbogen.
Se Nielsen, op.cit., s. 22-24.
Se op.cit., s. 17, samt Kristensen, 2005.
Se tillige Nielsen, op.cit., ibid.
Andersen og Nielsen, 2005, s. 43. Senere opgjorde tyskerne tabet til 138
sårede, 9 døde og 38 savnede. Op.cit., s. 42.
Nielsen, op.cit., s. 43.
Nielsen, 2008.
Om det specielle befrielsesforløb i Hals maj 1945, se Nielsen, 2006, s.
32-43.
Nielsen, op.cit., 1995, s. 60.
Op.cit., s. 62.
Nielsen, 2001, s. 61.
Dokumenterne findes i henholdsvis Det kongelige Garnisonsbibliotek
og i Rigsarkivet, og er her venligst stillet til rådighed for forfatteren af
bunkereksperten Kenneth Kristensen, Bangsbo Musemu og Arkiv, Frederikshavn.
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Bundesarchiv, Abteilung Militæmrhciv, Freiburg
RM 45 III/ 240 KTB [Kriegstagebuch] 30.4.1940-15.2.1945.
Museumscenter Hanstholm
Fotoalbum, ukendt tysk soldat.
MCH album, MCH 2281.
Det kongelige Garnisonsbibliotek
Kommissionen til Besigtigelse af Kystbefæstningsanlæg, rapport indsendt 8.
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En runddysse ved Astrup i Himmerland
Af Klaus Ebbesen
Stendysserne er et karakteristisk element i det danske kulturlandskab.
Overalt i Danmark kan man se dem stå som ruiner med en stor sten
ovenpå tre andre sten. De står tættest på de gode jorder og næsten
altid i nærheden af vand. Det gælder også for den dysse, som her
skal omtales.
Runddyssen findes ved Astrup i det frodige Himmerland, ca. 3 km
nordøst for Års< 0 . Den er bygget ret højt i terræn'et; på sydsiden af en
bakkeskrænt, som mod øst skråner ned til Sønderup Å, der i atlantisk
tid var en fjordarm af Limfjorden. Undergrunden på stedet er ler.
Runddyssen indgår i en større gruppe af megalitgrave. Kun ca. 200
m mod øst udgravede pastor Brumer således i 1892 en jættestue med
bikammer. Ca. 300 m syd for højen har ligget en anden megalitgrav,
kaldet "Den svenske stald". Den undersøgtes i 1942 og i dyssetomten
fandtes en fragmenteret mangekantøkse; dele af en kraveflaske samt
ravperler og flækker. Yderligere 200 m længere mod syd ødelagdes
i 1890 en jættestue. Herved fremkom 3 stridsøkser, 14 dolke, 3 pilespidser og 18 ravperler<2J.
Højen ligger således i et område, der er meget rigt på megalitgrave
(græsk: mega=stor, lithos=sten) fra såvel dyssetid som jættestuetid.
Undersøgelsen

I foråret 1910 startede lodsejeren en udgravning i denne gravhøjs sydøstlige side, næsten midtvejs mellem midten og foden. Han gravede
så lang ned, at han kunne se den sydsydøstlige ende af en stor dæksten; den tilsvarende ende af to noget mindre dæksten; noget af de
to gangstens sider, samt den øverste del af de to sidesten i kammerets
SSØ-ende. Han fjernede en tørmurskonstruktion mellem de to kammersten, så der fremkom et 0,7 x 0,65 m stort, åbent hul, hvorigennem
man kunne se ind i kammeret. Herefter standsede han arbejdet og
kontaktede Nationalmuseet med forespørgsel om, hvorvidt det havde
museets interesse at undersøge og fredlyse mindesmærket.
En undersøgelse af højen gennemførtes derefter i august 1910 af
museumsinspektør Carl Neergaard.
Højen var da ca. 22 m i diameter og 3,25 m høj. Hullet efter lods121
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Fig. 1. Stendyssen i Astrup. Grundplan
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1m

af anlægget.

ejerens plyndring stod tydeligt og i dets bund kunne dyssens sydsydøstlige del hurtigt erkendes.
I højens top var tidligere fundet to urner med brændte ben fra yngre bronzealder. I højens sydside iagttoges 6,1-6,2 m indenfor højfoden
toppen af to randsten; 0,7 m fra hinanden. Der gravedes fri omkring
disse, ligesom der anlagdes en række prøvehuller i en tilsvarende
afstand forskellige steder fra højtoppen. Derved iagttoges ialt seks af
dyssens randsten. Den ene stod tæt øst for den østligste af de nævnte
sten; 4 fandtes i tæt række nordvest for den vestligste af disse; mens
den sidste randsten fremkom i højens østnordøstlige del.
Såvel kammer som gang var forud for undersøgelsen næsten helt
jordfyldt op til dækstenenes underside. Fylden karakteriseredes som
muldjord, mod bunden iblandet småsten. Der udgravedes oppefra
og ned. 0,10-0,15 m over bunden iagttoges i kammerets sydlige del
ialt seks næsten hovedstore sten, som lå på linie fra vestsydvest til
østnordøst og adskildte den sydlige del af kammeret. I samme niveau
fremkom en menneskelig knogle nær den sydvestre sidesten, d.v.s.
indenfor stenrækken, mens der ligeledes i samme niveau udenfor
den - mod sydøst fandtes en flintdolk (fig. 1). Den lå næsten vandret
med spidsen mod nordøst.
Efter undersøgelsen fredlystes og restaureredes mindesmærker< 3)
Lodsejerens hul i kammerets sydside blev lukket med mindre sten
lagt i cement. Der blev lagt et jordlag ind på kammergulvet for at
beskytte dette og støtte kammerets stærkt skrånende sidesten. Plyndringshullet i højen blev fyldt op. Derimod førtes gennem højen fra
ØSØ et 6 m langt og 2-3 m bredt skår ind til dyssekammerets gang
for at lette publikums adgang til højen.
Anlægget

Stendyssen har oprindelig været placeret midt i en rundhøj, som har
haft en diameter på ca. 9,7 m. Den har oprindelig været omsat med
randsten hele vejen rundt langs højfoden. Anlægget er bygget på den
gamle jordoverflade.
Såvel kammer som gang er orienteret østnordøst-vestsydvest. Kammeret er sat af ialt fem 0,9-1,4 m brede sidesten, nemlig en mod
vestsydvest og to på hver af de to langsider. De danner alle en stump
vinkel mod hinanden. De er placeret med den flade side indad mod
kammeret, ligesom de hælder 0,3-0,6 m indad.
Kammerets grundplan er således uregelmæssig sekskantet. Det er
ved bunden ca. 2,35 m langt og 2,0 m bredt, mens det foroven kun er
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1,9 m langt og 1,25 m bredt. Sidestenene er 1,4-1,6 m høje. Kammeret
er 1,4 m højt ved tærskelstenen, 1,2 m højt ved midten (fig. 1).
Mellemrummene mellem sidestenene er udfyldt med tørmurskonstruktion. Dog fandtes der kun få sten for neden mellem den sydøstre
og den sydvestre sidesten, som står tæt sammen. For oven havde
lodsejeren fjernet tørmurskonstruktionen ved sin plyndring. Mellem
hjørnestenene i kammeret og den inderste sidesten i gangens sydlige
side manglede helt tørmur. En sådan fandtes derimod mellem kammeret og den inderste gangsten i nord. Den udgjordes foroven af en
stor, flad sten. Tørmurskonstruktionen mellem den sydvestre og vestre
sidesten er meget uregelmæssig og ligger for oven skråt. Derimod var
tørmurskonstruktionen mellem en nordre og den vestre sidesten lagt
meget regelmæssigt med stenene liggende vandret. Det samme er tilfældet for den nedre del af tørmurskonstruktionen mellem den nordre
og den nordøstre sidesten, mens tørmursfliserne her højere oppe lå
skråt; idet der midt på sås et par skrå, tildels lodretstillede fliser.
Over kammerets bæresten og tørmurskonstruktionen var lagt større
og mindre, flade mellemliggersten for at forøge kammerets højde. De
var trukket lidt ind mod kammerets midte.
Kammeret var dækket af to dæksten, nemlig en stor, vandretliggende sten imod østnordøst og en mindre skråtliggende sten mod
vestsydvest. Dens laveste del lå mod østnordøst. Den nordlige dæksten hvilede på den sydlige, som igen hvilede på gangens dæksten.
Kammerets bund ver brolagt med flade og mere toppede sten,
hvorpå var lagt et lag ildskørnet flint. Mod østsydøst findes en for
neden 0,50 m bred, for oven 0,25 m bred indgang. Her ligger i bunden
en tærskelsten, som rager ca. 20 cm op over gulvet.
Herfra udgår mod østsydøst en næsten l m lang og 0,4-0,7 m bred
gang, sat af et par lodretstillede sidesten. Over den nordlige lå en
mindre mellemliggersten, således at gangens højde var ca. 0,95 m til
1,25 m. Gangen var dækket af en 17-18 m tyk dæksten, der som nævnt
skød sig ind under kammerets sydøstlige dæksten. Udenfor gangens
nordside iagttoges en lodretstående sten, 0,95 m høj. Muligvis er der
endnu en sidesten i gangen, som altså oprindelig har været længere.
I kammeret fandtes kun en flintdolk (type IliA). Skaftdelen har
rhombisk tværsnit; og her ses på kanterne gnidemærket efter læderhåndtaget. Dolkens blad er let opskærpet(fig. 2)C4l.
Diskussion

Anlægget er oprindelig opført som en runddysse med et centralt grav124

kammer. Højen har været ca. 9,7 m i diameter og ved foden var den
omsat med randsten. Stenalderhøjens højde kendes ikke, da anlægget
synes udviddet senere i oldtiden. Det kan være sket i yngre bronzealder, hvor der placeredes to urnegrave i højens top. De pågældende
urner er imidlertid forsvundet, og der er aldrig opmålt et snit gennem
højen.
Gravkammeret er af en type, som er særlig almindelig i Nordjylland. Det må være bygget i slutningen af dyssetiden eller ca 3.400 år
f. Kr. . Hvor lang gangen oprindelig har været og om den muligvis
har gået helt ud til randstenskæden, er uklart. Mellemliggerstenene
mellem både kammerets og gangens side- og dæksten er specielt for
denne dysse. Indtil flere lag mellemliggersten, som endog antyder et
loft med en slags falsk hvælv, kendes fra mange af de store jættestuer,
navnlig på øerne. Derimod optræder de næsten aldrig i dysserne,
som tilfældet er her. Det kan skyldes, at sidestenene til dette anlæg
har været for små.
Loftskonstruktionen er heller ikke den for dysserne sædvanlige,
idet dækstenene her hviler på hinanden med en deraf følgende forøgelse af kammerets højde ind gennem gang og kammer.
Der er ikke bevaret hverken skeletdele eller gravgaver fra de første
begravelser i dyssen. Det kan skyldes, at knoglerne er udvaskede, og
at der ikke er medgivet gravgaver ved de første begravelser. En anden
mulighed er, at kammeret er blevet udrømmet forud for dets anvendelse i dolktiden. Denne sidste tolkning er dog ikke sandsynlig, idet
dolktidens gravlag lå ca. 10 cm over kammergulvet Som underlag for
det må have tjent et lag af gennem århundrederne indsivet højfyld.
Flintdolken (fig. 2) er af den slags, som anvendtes i midten af dolktiden, eller ca 2000 år f. Kr. Den daterer dolktidens begravelse til
den tid. Den række på ialt 6 sten, som i kammerets sydlige del iagt-

<
Fig. 2. Stendyssen i Astrup. Flintdolk fra kammeret. H. Ørsnes del.
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toges i samme niveau som dolken, må have tjent til afgrænsning af
den senneolitikse ligplads. Tilsvarende fænomener er iagttaget i flere
andre megalitgrave. Der er således ikke noget specielt ved den senneolitiske anvendelse af dyssen i Astrup. Derimod illustrerer fundet
meget tydeligt den kildekritiske forsigtighed, man skal anvende ved
dateringen af megalitgravene og gravlægelserne i disse, alene ud fra
de fundne gravgaver.
Klaus Ebbesen
Dr. Phil, koncernchef, Hørsholm

Noter
l. Højen har no. 30 i NM Is, beskrivelse af Giver sg. Det er K. Ebbesen,

2.
3.

4.
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Danmarks megalitgrave, - Kataloget nr. 3351. København 2008.
Anlæggene har henh. nr. 3352, 3353 og 3354 i K. Ebbesen, Danmarks
megalitgrave - bind 2. Katalog. København 2008.
Højen købtes efter en længere forhandling for 125 kr. Oprindelig forlangte ejeren 500 kr; en i datiden helt urimelig høj pris for en dysse.
Gennem brevveksling blev der så truffet aftale om, at søge størrelsen
af pengegodtgørelsen for oldtidsmindet afgjort ved voldgiftsmænd,
valgt af henholdsvis lodsejeren og Nationalmuseeet. Voldgiftsmændene
takserede i august 1910 værdien af høj og stengrav til 160 kr; et beløb
C. Neergaard på Nationalmuseets vegne erklærede var alt for højt. Der
opnåedes derefter enighed om en fredlysning for de nævnte 125 kr.
Fundet opbevares på Nationalmuseet under nr. A 26.262. Dolken er 27,5
cm L, 4,0 cm br., 2,2 cm t. Den tilhører type IliA (jf. E. Lomborg, Die
Flintdolche Danemarks. Kbh. 1973, s. 47 ff.).

Da Grundloven kom til Himmerland
2. Del: Folketingsvalget i Aalborg Amts 4de Valgkreds
den 4. december 1849

Af Ansgar Havbæk Madsen
Al begyndelse er svær

De få vælgere i Aalborg Amts 4de Valgdistrict,
som havde haft overskud til at møde frem i
Brorstrup til forpremieren på folkestyret den 5. oktober 1848, teede
sig knap som forventet ved valget af distriktets mand i Den Grundlovgivende Rigsforsamling. Selve valghandlingen foregik udendørs på
gårdspladsen i Brorstrupgaard, som det er beskrevet i årbogen for
2008, med Provst Spleth som formand for valgbestyrelsen:
Aabenlyst havde de kastet Vrag på hans Kandidat, paa selveste
Christian Flor, Professoren og Etatsraaden fra København og tidligere
Højskoleforstander i Rødding i Sønderjylland.
Et stort Flertal af dem havde vovet at trodse ham, Provsten!
Med et Stemmetal på 238 mod 108 havde de sikret Christen Eriksen, Mølleren fra Tingbæk, den Plads, som Brorstrupkredsen var
berettiget til. Og hermed paa tydeligste Vis demonstreret, hvor uhyrligt det nu vil gaa, naar et sådant Misfoster af en Grundlov gør alle
lige og giver Stemmeret til baade Gud og Hvermand!
- Provsten måtte græmmes.
Helt modsat havde valgdagen i fjor været en opløftende begivenhed
for Niels Ammitzbøll, Godsforvalteren på Nørlund, som også var
formand for sogneforstanderskabet i Brorstrup-Ravnkilde-Haverslev
kommune. For ham var almuens forvandling til et folk allerede på
vej her og nu:
- En fri grundlov var en kendsgerning; på mirakuløs vis var den
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kommet til at indeholde en sand perlerække af rettigheder og pligter,
som nu skulle være gældende for både høj og lav. Godsforvalteren
glædede sig til at opleve den ansvarlighed gro frem, som grundloven
havde tildelt almuen, se den gøre sin virkning blandt hans mange
fæstebønder.
- Og så var det endda lykkedes at skabe et endog stort flertal for
denne grundlov, selv om den altså indeholdt valgbestemmelser så frie,
at man nu med fuld ret kunne hævde, at der i Danmark var indført
"lige og almindelig valgret" og en tilsvarende "valgbarhed": - Alle
Mænd kan stemme og lade sig vælge uanset Stand og Kald! Jamen,
smag da lige på ordene!
- Og på tirsdag den 4de December her i 1849 skal denne Ædelsten i
Perlerækken praktiseres. Den Dag skal den lovgivende Magts første
Folketing vælges.
Sognerådets rolle i Brorstrup-Ravnkilde-Haverslev kommune

Både Godsforvalteren og Provsten var medlemmer af sogneforstanderskabet for Brorstrup-Ravnkilde-Haverslev kommune her i 1849.
Og ansvaret for planlægningen af valget havde valgloven tillagt netop
sogneforstanderskabet i den kommune, hvor valgkredsens mødested
var beliggende. Begge d'Herrer lever nu i et land med et repræsentativt folkestyre, og begge har de så bare at tage Grundloven af Ste
Juni 1849 til efterretning. I samme folkestyre vil der dog altid være
indbygget både en ret og en pligt til for den enkelte at stemme efter
overbevisning og altså også til at være i opposition til det aktuelle
flertal, som p. t. besidder magten. Så begge de'Herrer skal nu helt
kontant forholde sig til planlægningen og gennemførelsen af noget
så ejendommeligt, noget så uprøvet og noget så uhåndterligt som en
demokratisk valghandling.

Ændringer i valgloven giver muligheder
Valgloven var i en revideret udgave udsendt fra Indenrigsministeriet
så tidligt på året som den 16. juni, og hvor mærkeligt det end kan
lyde, er samme valglov opløftende læsning for Provsten, nærlæsning
afslører nemlig, at det der udemokratiske i den første valglov, hvor
amtsrådet skulle udpege formanden, er ændret, så valgbestyrelserne
i amtskredsene fremover selv skal finde ud af, hvem de ønsker i formandsstolen.
Formandsvalget skulle med andre ord ske ved almindelig konsti128

tuering blandt pågældende valgbestyrelses medlemmer, en ordning,
som siden har været accepteret i alle kredse, fordi den fungerer godt.
Affødt af nødvendighedens strenge krav påbød valgloven 1 imidlertid, at denne konstituering først skulle ske på selve valgdagen, når
valgbestyrelsens medlemmer endelig nåede frem til valgstedet, altså
just forud for valghandlingens påbegyndelse. På sin vis er det vel forståeligt, for på det trafikale område ville Danmark i 1849 kun kunne
betegnes som et u-land med en dårlig infrastruktur. Sådan ville man
afgjort udtrykke sig nu om dage, hvor en afstand på 30-40 km i bil
ad asfaltveje kun regnes for en smuttur en aftenstund. I 1849 ville den
samme tur være en besværlig heldagsrejse, og derfor måtte et konstituerende møde, afholdt i god tid forud for et valg, blive en omstændelig affære. Men en nyvalgt formand blev på den måde ikke levnet
mange muligheder for at fungere hverken efter valglovens bestemmelser eller efter eget ønske. For det første kunne han af gode grunde
ikke kende noget til alt det, som var gået forud for valget, hvilket må
være en simpel forudsætning for valgets heldige gennemførelse, og
for det andet blev tid til overvejelser ham ikke beskåret, på trods af at
valgloven tillige udpegede ham til at være valgmødets dirigent, altså
til simpelt hen at lede valghandlingens gang.
Herr Provst Spleth som kommitteret

Selv om nyskabelsen altså smagte af demokratisering med yderligere
magtbeføjelser lagt ud til folket, har Provst Spleth i Smorup glædet
sig. For hvad gør man i et folkestyre, når problemer opstår? Hvordan
løser man dem i et demokrati? Gennem et kompromis naturligvis!
Ulemperne ved en dårlig infrastruktur afhjælper valgloven af 16. juni
1849 gennem en bestemmelse om, at repræsentanten for den kommune, hvor valghandlingen foregår, forud for valget tillægges særlige
opgaver og forpligtelser.
Ved gennemgangen af valgloven i sogneforstanderskabet for
Brorstrup-Ravnkilde-Haverslev noterede man sig naturligvis denne
ændring, men tvivlsomt er det nok, om ret mange af de øvrige medlemmer til bunds gennemskuede mulighederne i denne bestemmelse.
Det gjorde til gengæld Provsten. Denne gang var han absolut ikke
fraværende hverken ved sogneforstanderskabets møde den 20. august
eller den 02. november. 2
Grundlovens første folketingsvalg var som nævnt udskrevet til
afvikling tirsdag den 04. december 1849, og det indirekte valg af
landstinget skulle finde sted sidst i december.
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Ved sogneforstanderskabets møde i august skulle valglisterne være
klar, så de kunne fremlægges til eftersyn, og ved mødet i november
gjaldt det så i første omgang sogneforstanderskabets stillingtagen til
eventuelle klager over valglisterne. Ingen klager indløb overhovedet,
så der var god tid til næste og sidste punkt på dagsordenen:
2. Valg af Sognesforstanderskabets Repræsentant til Brorstrupkredsens Valgbestyrelse.
Om valget fremgår af protokollatet følgende:
Til ved det forestaaende Rigsdagsvalg at deltage i Valgbestyrelsen
som kommitteret for nærværende Sognefm-standerskab blev Sognepræsten Herr Provst Spleth udnævnt.
Provstens muligheder

Værtskommunens medlem af valgbestyrelsen var som allerede nævnt
tillagt stor kompetence, og Provsten kunne dem på fingrene:
l. han skulle forestå alle forberedelser til selve valget
2. han skulle modtage anmeldelsen af kandidater
3. han skulle modtage alle andre til valgbestyrelsen rettede
meddelelser
4. han skulle på valgdagen åbne valgbestyrelsens møde og forestå
valget af formand.
Om selve ordvalget i protokollatet herover fra mødet den 2. november fornemmer man, at det er formuleret i mere højtidelige vendinger
end vanligt og dermed lader os ane, at alle trods alt var klar over
betydningen af denne udnævnelse. Noget måtte være i gære, når den
selvrådige Provst som så absolut modstander af et folkestyre under
nogen former sætter så meget ind på at blive valgt. Men hvad?
Som nutidig iagttager kan man tillige undre sig over det sene tidspunkt. Folketingsvalget skulle trods alt finde sted allerede en måned
senere, og valget af kommunens kommitterede kunne vel udmærket
have fundet sted ved mødet i august.
For Provsten var det alt tidligt nok
En forsinket valgannonce

Så sent som den 28. november 1849 indrykkede han følgende annonce i Aalborg Stiftstidende:
Det bekjendtgjøres herved, at Valget til Folkethinget for Aalborg
Amts 4de Valgkreds bliver foretaget i Brorstrup By den 4de
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December næstkommende, Fonniddag Kl. 10, samt at Undertegnede, ifølge Valglovens Pamgraf 24, modtager i Brorstru.pgaard Anmeldelser af de Candidater, som ville stille sig i nævnte
Valgkreds.
Smorup Præstegaard, den 26de November 1849. Spleth.
§ 28 i valgloven forlanger, at: "Dagen og Klokkeslettet, da Valget

afholdes, bekjendtgjøres i vedkommende Stiftsavis med i det mindste
8 Dages Varsel". Et kig i kalenderen afslører, at Provsten er sent ude;
det går dog lige, men opfylder han monstro lovens krav ved udelukkende at annoncere i Aalborg Stiftstidende? Er det Stiftsavisen? Langt
den største del af vælgerne i Brorstrupkredsen bor trods alt i Viborg
Stift. Inclusive Provsten selv! At man som vælger ved, at valget foregår, og hvornår man har at møde frem, er dog noget elementært, men
forhåbentlig har Provsten så skikket bud ud til alle 37 sogne med
fornødne oplysninger, så §28 i valgloven på det punkt kan overholdes.
Der står: "Bekjendtgørelse kan skee ved Kirkestævne de tvende sidste
Søndage før Valgdagen. 3
Aalborg Amts 4de Valgkreds i udstrækning og tal

At valget skal finde sted i en vintermåned, kan Provsten naturligvis
ikke bebrejdes, med risiko for vejrlig, som kan gøre det umuligt at
gennemføre en valghandling på de betingelser, som valgloven foreskriver. Hvordan valget så i øvrigt skulle have været gennemført, hvis
samtlige vælgere i kredsen var mødt frem hin decemberdag i Brorstrup, må have kunnet give alle andre sved på panden. 2.173 er det
officielle antal vælgere. Og uanset hvem der har bestemt tidspunktet,
er det en fornærmelse mod vælgerne i så vidtstrakt en valgkreds, når
valghandlingens påbegyndelse fastsættes til kl. 10 formiddag. Helt
ude fra Limfjordsegnene i vest er de forhåbentlig på vej, vælgerne: Fra Ranum og Overlade, fra Strandby og Foulum, fra Louns og Alstrup
ved Hvalpsund. Og der er virkelig tale om afstande på mellem 35 og
45 kilometer. Fra øst kommer de helt fra Vive sogn, som ligger tæt
ved Hadsund, med en afstand på omkring de 30 km. På en mørk
decembermorgen skal de forsøge at nå frem til Brorstrup By, inden
Herr Provsten åbner valghandlingen kl. 10, hvis de da overhovedet
orker at tænke alle besværlighederne ved en sådan tur igennem, og
hvis de dernæst orker at tage beslutningen om at drage af sted. I så
fald skal de op midt om natten, have hestene spændt for og af sted
i buldrende mørke. Alene at finde vej må have været et problem. I
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mørke foregik det jo nemlig både hen og hjem og sandsynligvis uden
vejskilte af nogen art.
Og naar Mændene nu endelig er kommet af sted alene, så skal de
da også gerne have noget ud af "Fridagen"! Man kan levende forestille
sig diskussionen om, hvad dagen kunne hænde at byde på, efterhånden som vognene hin morgen sneglede sig frem ad den tids veje, som
ved vintertide har været ret så ufremkommelige:
- Sagde Sognefogden derhjemme da ikke Brorstrup Bye forleden? Men
gad vidst, hvor meget Bye der er, når det kommer til Stykket?
- Mon der overhovedet er en Kro?
Som Jokalkendt konstaterer man de geografiske vanskeligheder allerede, når man ved læsning af "Regulativ for Kongerigets Inddeling i
Valgkredse" ser dem for sig, de 37 sogne, der udgør Aalborg Amt 4de
Valgkreds, og dernæst beboernes antal, som opgives til 12.729. I Aalborg Stiftstidende d. 6.12.1849 formuleres kritikken med følgende ord
allerede i den efterfølgende omtale af det første valg, og den gælder
såvel valgkredsens udstrækning som mødestedet:
løvrigt kunne en Omregulering af denne Valgkreds, der strækker sig i en høist uregelmæssig Figur og i en Længde af ca. 10
Mile fra Mariager Fiord (Dalsgaard) til Hvalpsund ved Liimjorden, samt maaskee ogsaa en Forandring af Valgstedet, være
særdeles ønskelig.
Med kort og kugleramme

En kortskitse over valgkredsene i Aalborg amt vil vise, hvor uhensigtsmæssig deltagelsen i valghandlinger vil blive for en stor del af vælgerne i netop den fjerde af Aalborg amts fem valgkredse. Den ellers
så vågne presse i Aalborg burde nok have fulgt kritikken op, for med
kort og kugleramme har de vise fædre bag inddelingen nok siddet
ved et skrivebord derovre i København og funderet: - Nørresundbykredsen nord for Fjorden giver sig selv! - Aalborg Købstadkreds
ligeledes! Og Folketallet passer begge Steder! - Bælumkredsen i øst
og Nibekredsen i vest bliver ganske rimelige i Udstrækning og Form.
Og Befolkningstallet passer sandelig også her! - Tilbage er der så de
37 Sogne i syd! Kuglerammen viser, at de tilsammen har et passende
Befolkningstal. Og så var det vedtaget!
Vedrørende mødestedet fristes man til en lige så formastelig tanke:
- De vise fædre har simpelt hen placeret en lineal på kortet med
Ram1m sogn i vest og Vive sogn i øst som yderpunkter, og Brorstrup
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blev så valgt, fordi den havde den mest centrale beliggenhed. I den
forbindelse bør man nok bemærke, at Års, som i 1901 afløste Brorstrup som mødestedet, ikke havde hverken størrelse eller betydning,
som det senere blev tilfældet.

Provsten som foreløbig formand
De dårlige veje ved vintertide og de lange afstande har imidlertid passet fint ind i Provstens strategi, hvis endemål i gejstligt tilsnit kunne
lyde sådan:
Valg af en Candidat, der forsager Grundloven af Ste Juni dette Aar
og alle dens Bestemmelser om lige og almindelig Valgret, og som vil
kæmpe for at sikre Kongen Absolut Vetoret.
Den sidste søndag før valget

Under gudstjenesten i Ravnkilde den 2. december kan sognefoged og
sogneforstander Laust Andersen ikke slippe tanken om, at det så er
på tirsdag, det første folketingsvalg skal foregå.
Midt i sidste salme kommer han pludselig i tvivl, for: ... saa vidt han
husker fra sidste Møde, skulle Valget da også denne gang bekjendtgøres ved Kirkestævner ud over hele Valgdistrictet de sidste to Søndage
før Valget.
-Jamen, Provsten har da intet nævnt. Ikke det mindste har han hørt
fra Provsten om Valget og Kirkestævner.
- Og der blev da heller ikke lyst til Kirkestævne her i Ravnkilde sidste
Søndag!
Sognefogeden mumler halvhøjt hen for sig, så de vender sig i bænken
foran.
- Og Provsten lyste da heller ikke til Kirkestævne i Dag fra Prædikestolen for et Øjeblik siden!
- Bare Ammitzbøl dog havde været her! - Provsten skal han ikke have
spurgt. Han bliver saa vranten, hver Gang Talen falder på Valget.
- Og så forlangte han endda rent ud at blive Kommitteret for vores
Kommune i Valgbestyrelsen!
- Underligt er det! For Provsten kan da ikke være ved at blive glemsom, tænker Laust Andersen.
- Det var da en god Prædiken, han holdt i Dag.
Den sidste hverdag før valget

Annoncen i Aalborg Stiftstidende d. 28. november om valgets afholdelse kundgjorde tillige for alverden, hvor Provsten som foreløbig formand
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for valgbestyrelsen skulle tilbringe den sidste del af dagen før valget:
Træffetid har han indtil kl. 22 i Brorstrupgaard for Modtagelse
af eventuelle Anmeldelser af Kandidater.
Hvordan det så foregik i Storstuen hos Proprietær Ryge, og hvad Provsten i øvrigt foretog sig den sidste dag før det skæbnesvangre valg,
ja, det ved ingen, men det kunne udmærket have været en dag som
beskrevet herunder, men ren fiktion er det:
Sent på eftermiddagen Mandagen den 3de December ankom Provsten i sin lille enspænder. Allerede på gårdspladsen bliver han taget
vel imod af gårdens ejer, bred og velnæret er Peder Ryge på vej fra
de nye avlsbygninger til gårdens hovedbygning.
- Bare han nu kan klare det. Sognefoged og Sogneforstander er han
jo også.
Staldkarlen kan se på hesten, at Provsten ikke kommer direkte hjemme
fra præstegården i Smorup. Han må have været længere af led.
- Hvor mange Kandidater bliver der så i Morgen? spørger Ryge.
-Ja, foreløbig er der tre, svarer Provsten, men sidste Frist er jo først i
Aften Kl. 10, så hvem ved?
- Og hvem kan det mon være? Ryge tæller på fingrene: Mølleren fra
Tingbæk, det højtærede og nu forhenværende Medlem af Rigsforsamlingen! - Og så Pastor Jørgensen?
- Den ganske Dag har jeg været i Thisted, svarer Provsten. Og nu har
han givet Tilsagn. Og jeg er næsten sikker på hans Synspunkter. Men,
men, det er så underligt med den Mand, for han virker så rastløs, så
ustadig, så svingende. Også i sine Synspunkter!
- Alene i indeværende Aar har den gode Thisted-præst søgt Embede
fire Steder, 4 betror Provsten Ryge.
- Og det er da underligt, tilføjer Provsten, for han har bestemt gjort
det godt i Sogneforstanderskabet derovre. Han er Mand for sin Hat!
Og Bønderne kan lide ham!
- Helt rigtigt! afbryder Ryge. Jeg er overbevist om, at han trækker rigtig mange af sine Sognebørn her til Brorstrup i Morgen.
- Og med Jørgensen valgt, får Aalborg Amts 4de Valgkreds da i det
mindste en Repræsentant af en rimelig Standard.
- Men kan han nu hamle op med Mølleren? Provsten og Ryge er langt
væk i valgstrategiske funderinger.
- Men, fastslår Ryge med hævet stemme, Pastor Jørgensen bliver kun
valgt, hvis vi kan få Proprietærerne til at stemme på ham.
- Enig, enig, min gode Ryge!
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- Ingen udfordrende Synspunkter i Morgen, Hr. Pastor! Det var mit
sidste Råd til ham.
- Men det har jeg så sandelig også brugt hele Dagen på at få ham til
at forstå, nikker Provsten samtykkende, da de forsvinder ind ad døren
til den ventende middag, som var forbeholdt de to alene.
-Jamen, hvem er så den tredje? hørte staldkarlen Ryge spørge.
- Det er Seminarieforstander Miiller i Ranum, svarede Provsten.
Og staldkarlen hørte ham tilføje, lige før døren blev lukket efter dem:
- Og han er god nok, men på denne Tid af Aaret, kommer der ingen
Vælgere fra de Kanter.
Dårligt varsel for morgendagen?

Provsten og Sognefogden nød middagen. Tilsyneladende var alt under
kontrol, så ventetiden til anmeldelsesfristens udløb kunne fortsat bruges til at planlægge slagets gang i morgen.
Pludselig brydes freden imidlertid af uro på gårdspladsen. 8 Mennesker vil ind. Hårdt og utålmodigt bliver der banket på den tunge
gangdør.
- Ukendte Folk tilsyneladende og langvejs fra.
- En ubehagelig Overraskelse her i elvte Time? Provsten kigger skeptisk over til Ryge.
- Varsler det dårligt Nyt for Morgendagen?
Det viser sig at være Kromanden fra Rostrup med stillere. Søren
Christian Anclersen hedder han. En flok vælgere fra den østlige ende
af valgkredsen har fundet ud af, at de vil have ham som deres folketingsmand. Og derfor har de taget den lange tur til her Brorstrup.
- Det var svært at finde frem til jer, sagde en af dem, før de drog af.
- Vi håber, det giver Pote at være "Kromand" i Brorstrup By i Morgen,
tilføjede en anden med et svedent grin.
Da flokken var vel ude igen, blinkede Provsten fornøjet til Ryge:
- Måske slet ikke så dårligt et Varsel alligevel!
-Jamen, jævne Folk var det da, og de vil stemme på Mølleren! Og
møder der tilstrækkeligt mange af den Slags op i Morgen, saa er vi da
lige vidt, udbrød Ryge betænkeligt.
Provsten lyttede et øjeblik og blinkede igen: - Ikke med det Vejr, min
gode Ryge!

Valgdagen oprinder
Om selve valgdagen i Brorstrup ved vi til gengæld temmelig god
besked gennem Aalborg Stiftstidende, dels gennem avisens egen kri-

135

tiske omtale af valghandlingen og dels gennem et særdeles kritisk og
ret så detaljeret læserbrev:
Provsten vågnede tidligt. - Alt for tidligt at stå op! Tankerne får frit spil
i den mørke alkove.
Og Provsten småsnakker med sig selv: -Tirsdag den 4de December,
en Skæbnedag for vort Land!
Fuldt og fast var Provsten overbevist om, at Monrad nu en gang for
alle skulle stoppes i sin evindelige prædiken lige og almindelig valgret.
- Hvis virkelig jordløse Husmænd og Indsiddere, for ikke at tale om
Arbejdere i de større Byer, skulle til at styre Land og Rige, ja, saa var
det ikke svært at se Konturerne af Proletariatets Diktatur. 5
- Underlige Tider er det blevet, sukkede Provsten, da han i mørket
famlede sig frem til tøflerne på deres plads til højre for alkoven.
Da han fik gardinet trukket fra, blev han dog synligt oplivet.
- Så må Pastor Jørgensens Valg være sikret, mumlede han hen for sig,
mens han forsøgte at få tællelyset tændt.
Demokratisk vås

Kl. 9 skulle valgbestyrelsen samles i Storstuen på Brorstrupgaard for
at gøre klar til valget, men først og fremmest for at vælge formanden
for valgbestyrelsen.
- Igen noget demokratisk Vås, tænkte Provsten, da han i sin enspænder svingede ud fra præstegården.
- Nu har jeg gjort Arbejdet her op til Valget, og så!
- Nå, men Valgloven forlanger jo en Afstemning. Og jeg får så vist
Kritik nok i Dag.
- Men, men lad os nu se, hvor mange fra Valgbestyrelsen der overhovedet når frem, sluttede Provsten sine overvejelser.
- Og Hensigten helliger vel Midlet! trøstede han sig med.
- Hvis ikke jeg er Formand Kl.lO, bliver det svært at styre Begivenhederne.
Og hvor skal valget mon foregå?

Provst Spleth blev valgt!
Selv om der lød knubbede ord over forberedelsen af valget, vovede
ingen at foreslå andre, så Provsten var hurtig til at erklære formandsvalget afsluttet. Klokken nærmede sig 10, og mødet blev erklæret for
hævet.
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- Men hvor har Provsten mon tænkt sig, at Valget skal foregå? lød det spagt.
Valgbestyrelsens medlemmer var på vej ud fra Storstuen. Og nu løsnedes tungebåndene.
- Hvor mange er der derude?
- Der er både Kvindfolk og Børn, så Stemmeberettigede kan de ikke
være alle sammen!
Trods mindre godt vejr syntes tilstrømningen større end forventet.
- Det bliver nok helt umuligt at være indendøre, men hvad saa?
-Ja, heldigvis er Brorstrupgårds Lader da fyldt på denne Tid af Aaret.
- Jamen, så må den store Gårdsplads kunne bruges.
-Ja, det vilde være fint, for så kan det hele foregå i nogenlunde Læ
for den kolde og klamme Vestenvind.
Udenfor var Ryge og hans folk travlt optaget af at få de mange køretøjer placeret og hestene tøjret.
Under det almindelige opbrud fra Storstuen, da den forløsende snak
mand og mand imellem var i god gænge, råbte Provsten pludselig
op. Han ville lige gøre opmærksom på, at han da havde modtaget
Valglisterne fra alle Valgkredsens Kommuner.
- De ligger klar her i Valgbogen, hvis der forlanges Navnlig Afstemning til Protocollen.
- Men fri os da for slig Kommers! fuldender Provsten tankegangen
for sig selv.
Provstens talerstol og format

- Men hvordan sådan rent praktisk? - Hvordan skal det hele foregå?
Valgbestyrelsesmedlemmerne spørger hinanden så tilpas højt, at Provsten ikke kan undgå at høre det.
- Tribune er der ingen af. Og det er da praktisk, at Folk kan se, hvad
der foregår.
-Provsten har haft andet at gå op i, men Ryge får et par karle til straks
at køre en arbejdsvogn frem, som så placeres nede ved laden, men
uha, den krænger fælt, da Provst Spleth gør sin entre på den.
- Kan den holde til flere? Tilværelsen deroppe synes usikker!
Ikke et eneste ord var blevet nævnt i Storstuen om de fejl, der vitterligt
var begået, men næppe var Provsten færdig med sin åbningstale, før
godsejer Dahl6 ønskede ordet:
- Kan Provsten måske fortælle, hvor mange Vælgere der er i hele
Valgkredsen?
- Naa, det kan Provsten ikke! Men saa kan jeg oplyse Forsamlingen
og Hr. Provsten om, at der er tæt på 3.000.
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- Og hvor mange er så mødt op her i Dag, Hr. Spleth? Skammeligt er
det, at vores ny Grundlov skal have en sådan Start her i Himmerland.
Lov er Lov, Hr. Spleth, og Lov skal holdes'
- Hr. Spleth! Svar mig direkte: - Hvorfor er Valgreglerne ikke overholdt? De to sidste Søndage har jeg været i Kirke. Intet Kirkestævne
med Kundgørelse af Valget har der været afholdt overhovedet.
- Altså ved INGEN i Valgkredsen i Virkeligheden, at Valget foregår her
i Brorstrup netop nu!
- Annoncen i Stiftstidende? - Netop derfor er jeg til Stede! - I Stiftstidende for Aalborg er den, ja!
- Men hvad med alle de Vælgere, der bor i Viborg Stift?
- Og hvor mange ude i Sognene læser mon Aviser?
- Kan Hr. Provsten da ikke begribe, at netop derfor forlanger Valgloven begge Former for Bekjendtgjørelse?
Protest til valgbogen

- Hr. Spleth! Valgbogen må frem! Her og nu ønsker jeg at protestere
mod denne Valghandlings hele Gyldighed. Sådan afslutter godsejeren
sin kanonade mod valgbestyrelsens formand.
Og Provsten synes at have tabt mælet for en gangs skyld. Ryge er
allerede på vej efter valgbogen i Storstuen. Og Provsten fører selv
pennen, mens Godsejer Dahl dikterer.
I det øjeblik Provsten holder valgbogen op for at lade blækket tørre i
den friske vind, tænker han:
Frisk Mod, Antonius! Nu har du Alt at vinde i Dag!
Et bifaldssus i forsamlingen anes, da godsejer Dahl har kontrolleret,
hvad der er skrevet, og rækker valgbogen til Ryge, men det dæmpes
igen. Langt de fleste af vælgerne er fra nærmeste opland, altså fra det
distrikt, som Provsten betjener i kirkelig henseende. Og det er tydeligt, at situationen langt fra passer ham.
Valghandlingens forløb efter valgloven

Et øjeblik efter er Provsten dog helt fattet igen.
Gennemtrængende lyder hans røst, myndig og fast, ud over forsamlingen:
- Er de 4 anmeldte Kandidater til Stede?
Spredte tilråb om, at valghandlingen burde aflyses, overhøres og forsvinder hen over mønningen på den stråtækte lade.
Som formand for valgbestyrelsen var Provst Spleth valgmødets dirigent. Værdigt og neutralt burde han nu have ledet slagets gang efter
valglovens bestemmelser, og som der står anført:
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- sørget for, at Valgkandidaterne og deres Stillere får Lejlighed til at
udtale sig,
- givet Vælgerne Adgang til at stille Spørgsmål,
- vurderet, hvornår han finder det rigtigt og passende at afslutte Valgforhandlingerne,
- sat Valgkandidaterne under Afstemning i alfabetisk Rækkefølge ved
Håndsoprækning,
- sammen med den øvrige Valgbestyrelse have skønnet, hvem af
Kandidaterne der får flere Stemmer end nogen anden,
- straks for Forsamlingen have kundgjort, hvem der efter dette Skøn
er kåret som Valgkredsens Folkethingsmand.
Tungen på vægtskålen

Valglovens §30 siger, at .. . I Tilfælde af Stemmelighed i Vurderingen
af Haandsoprækningen, udgør Formandens Stemme Udslaget. Valgloven meddeler dog intet om, hvordan en sådan stemmelighed i en
opgørelse baseret på et skøn, skulle kunne opstå, det gør til gengæld
Johs. V. Jensen i Himmerlandshistorien "Hverrestens-Ajes". Her skildrer han, hvordan fattiglemmet Hverrestens-Ajes ud i egen indbildning bliver den udslaggivende ved et sådant kåringsvalg.
Historien om Hverrestens-Ajes kan anbefales i sin helhed, men det
er ikke valghandlingerne i Brorstrup, Johs. V. Jensen har haft som
model, selv om Farsø sogn hørte til Aalborg Amts 4. valgkreds.
I Himmerlandshistoriens valgkreds er der nemlig tradition for
kåringsvalg med kun en kandidat. For en eftertid var det heldigvis stik
modsat i Brorstrupkredsen. Her blev kåringsvalg som nævnt undtagelsen. Tiest var der flere kandidater. Og tiest krævede en af dem skriftlig afstemning. Hvilket så også blev tilfældet hin 04. december 1849.
Valgloven, som den blev praktiseret d. 4. december 1849

Vanskeligheder og forviklinger skal der naturligvis være plads til ved
de første direkte valghandlinger i folkestyrets barndom, men direkte
tilbagegang virker betænkeligt, og det er tilfældet, når Aalborg Stiftstidende 3 uger efter valget har en omtale, som indledes med følgende
ord7 :
Folketbingsvalgene ere fra Valgbestyrelsernes Side i det Hele
gaaede langt mindre ordentligt end Valgene til Rigsforsamlingen.
Avisen dokumenterer gennem eksempler:
- ufuldstændige og urigtige valglister,
139

- uorden i valgprotokollen: - ikke indstregede, - forglemte derhjemme,
- forsømmelse af den befalede bekendtgørelse,
- anderledes afstemningsmåder, end valgloven befaler, f.eks. ved at
gå til højre og venstre i stedet for håndsoprækningen,
- valgbestyrelsers "slette blik" ved bedømmelsen af kåringen, hvor
den efterfølgende navnlige afstemning har vist stik modsat resultat.
Apropos de skriftlige afstemninger erfarer samme Stiftstidende, at:
Valgbestyrelsernes Indflydelse er alt for stor, . . . især naar den
skeer i snævre smaa Stuer, hvor der ikke kan være tale om
nogen Control. Uden at kaste nogen Skygge paa Protocoiførelsen, saa hører man dog en saadan Mængde Klager over denne,
at det ganske vist bliver nødvendigt at træffe Foranstaltninge~~
Det simpleste vilde maaskee være, at eandidaterne havde Ret til
at tilforordne en Vælger ved hver Protocol.
Sikkert ville det så blive, ja, men i sandhed også en omstændelig
affære!
Dagens Bommert i Skive ...

Om valgdagens måske største bommert berettes under overskriften:
"Det i Skive opførte Valgmelodrama": En overvægtig kandidats voldsomme gestikulation medførte, at tribunen, han stod på, styrtede
sammen, og kanditaten besvimede, hvorefter en aldeles uvedkommende Person egenmægtig overtog Protocolleringen. Opdagelsen af...
denne Mislighed gav Anledning til Valghandlingens Standsning. Og til
efterfølgende omvalg, dikteret af indenrigsministeriet.
Så stort var formatet i Brorstrup

En vurdering af "ulovlighederne" i henholdsvis Skive og Brorstrup
på denne den første "rigtige" valgdag må da vist siges at falde ud i
Brorstrups disfavør. Et krav om omvalg her ville være mindst lige så
berettiget som i Skive. Når Brorstrup så gik fri og hverken blev dikteret omvalg eller endte på avisens forside, kan det udtrykkes med
følgende 3 ord: - Provst Spleths format!
For at illustrere dette format må tiden spoles frem til et stykke hen
på eftermiddagen, hvor en dramatisk skriftlig eller, som det hed i
valgloven, "Navnlig Afstemning til Protocollen" gik for sig.
Om de mange fremmødte vælgere fra Thisted-Binderup-Durup
pastorat så overhovedet bemærkede dramatikken i det lokale, hvor
deres egen præst tilsyneladende myndigt styrede den personlige
stemmeafgivning, er nok tvivlsomt, bortset måske fra en vis forun140

dring over den usædvanlige interesse og fortsatte opmærksomhed,
som blev dem til del fra selveste valgbestyrelsens formand.
Faktum er, at valgsnyd fandt sted med dem som "stemmekvæg" og
lige for øjnene af dem.
Stadig med tiden spolet så langt frem som til afslutningen på valgdagen skal vi nu opleve, at valgbestyrelsen atter samles i Storstuen
på Brorstrupgaard, og denne gang er det for at udforme og underskrive valgbrevet til den nyvalgte folketingsmand, inden bestyrelsens
medlemmer efter en lang dag kan drage hver til sit: - En lidt pinlig
stemning kan vel mærkes, men med sædvanlig robusthed formår
Provsten at holde den i ave. Han har atter fundet fjerpennen frem og
formulerer sig sådan på medlemmernes vegne:
Vi undertegnede Medlemmer af Valgbestyrelsen for Aalborg
Amts 4de Folketbingskreds Gjøre vitterligt: at Aar 1849, d. 4de
December afholdtes efter foregaaende lovlig Berammelse, Valgmøde i Brorstrup By til Foretagelse af Valg paa det Medlem, som
fra bemeldte Valgkreds skal møde og tage Sæde i Folkethinget
paa den i Am-ene 1850-52 afholdende Rigsdag.
Ved dette Valg udnævntes til Medlem af Folkethinget: - Pastor
førgen Frederik Jørgensen, Sognepræst for Thisted, Durup og
Binderup.
På trods af uro i form af skraben i gulvet og lettere hosteanfald er et
blik over brillerne nok til, at Provsten uanfægtet kan fortsætte:
At Alt, hvad der ifølge Valglovens Forskrifter skal iagttages med
Hensyn til Valget, er efterkommet, bekræftes herved med vor Underskrift, hvorved dog henvises til den af Proprietair Dahl i Valgbogen
tilførte Bemærkning.
Og så har de kommitterede ellers skrevet under, men forhåbentlig
kun, fordi de er klar over, hvad der gemmer sig bag den tilførte
bemærkning med henvisningen til valgbogen.
Sådan står de anført, de 15 kommitterede:

Valgbestyrelsen for Aalborg Amts 4de Folkethingskreds,
Brorstrup d. 4de December 1849
Spleth
Bleergaarn C.H.Qvortrup Bergenhammer
Randrup G. Pedersen Peder Christiansen Niels Andersen
S. Juul P.C.Bertelsen Porup J Neergaard
M. Kjeldsen
Wulf Nielsen 8
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Den af Proprietair Dahl i Valgbogen tilførte Bemærkning

Vitterligt er det! Provstens kandidat vandt valget! Pastor Jørgensen
har allerede fået valgbrevet udleveret, så han kan dokumentere, at
han nu også er den, han giver sig ud for at være, når han arriverer til
Christiansborg som den rette repræsentant i folketinget for Aalborg
Amts 4de Valgkreds.
Desværre er den i valgbrevet nævnte VALGBOG forsvundet og
dermed tillige den af proprietær Dahl tilførte bemærkning, og ud
over valgbrevet findes i folketingets arkiv intet opbevaret vedrørende
denne valghandling i Brorstrup, heller ikke eventuelle andre klageskrivelser over afviklingen af dette valg.
Selvfølgelig har de 14 sogneforstandere vidst, hvad det var, de skrev
under på, da Provsten atter lægger pennen fra sig efter at have plantet sin underskrift. 9 I første omgang kan man nemlig godt forledes til
frygt for, at d' Herrer Kommitterede aldeles ukritisk har sanktioneret
provst Spleths "ulovligheder". I den videre jagt på, hvordan det første
folketingsvalg i Brorstrup virkelig er gået til, vælges foreløbig den
positive indfaldsvinkel: Alle i Storstuen på Brorstrupgaard ved, at
valgbogen her efter valget af formanden skal fremsendes til indenrigsministeriet via stiftamtet i Aalborg. Med medlemmernes kendskab til
Provsten er det lige så sandsynligt, at de på forhånd har snakket sammen og allerede besluttet, at en "Følge- og klageskrivelse" til Dahls
bemærkning i valgbogen skal udarbejdes og fremsendes alternativt ad
samme kommandovej.
Alle i Storstuen vidste jo:
- at alt ikke var iagttaget og efterkommet ved dette valg
- at bemeldte valg ikke er afholdt efter forudgående lovlig berammelse
Dertil kommer så alt det, der i øvrigt foregik af "ULOVLIGHEDER"
under selve AFSTEMNINGEN derude på gårdspladsen.
En næse til Provsten

Først kan heldigvis verificeres, at de 14 himmerlandske sogneforstandere, der var samlet i Storstuen på Brorstrupgaard var hæderkronede
mænd, der ikke har skrevet under på må og få, men desværre eksisterer beviset ikke gennem fund af deres "følge- eller klageskrivelse".
den er endnu ikke dukket op fra arkivers gemmer, men den har vitterlig været medsendt, for SVARET på deres klageskrivelse findes i Aalborg AmtsarkivP 0 Og sådan står der: Svar fra Indensrigsministeriet på
en af Valgbestyrelsen for Amtets 4. Valgkreds modtagen Indberetning.
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Så sent som 8 måneder efter valget modtog Stiftamtmanden i
Aalborg, kammerherre Stemann to enslydende skrivelser fra indenrigsministeriet, dateret d. 30.07.-1850: - dels et håndskrevet brev og
dels et trykt cirkulære. Forskellen på de to består i, at første afsnit
i den håndskrevne udgave ikke er medtaget i det trykte cirkulære.
Og netop heri - i det første afsnit - findes kritikken af provst Spleth.
Det trykte cirkulære er beregnet til udsendelse til kommunerne; det
håndskrevne brev er reserveret Kammerherren. Hvorfor det så ikke
må komme til andre valgbestyrelsers kundskab ud over landet, at formanden for valgbestyrelsen i Brorstrupkredsen bevidst eller ubevidst
har kvajet sig, ja, det er foreløbig en helt anden sag.
Af svaret fra indenrigsministeriet fremgår tillige, at valgbestyrelsens
indberetning er fremsendt til folketinget og derfra henvist til indenrigsministeriet, som nu - ret så sent må man da vist sige - anmoder
Hr. Kammerherren om tjenstligt
... at tilkjendegive vedkommende Valgbestyrelse, at der ved vedkommende Stiftsavis ikke kan forstaaes nogen anden end den,
der udgives i det Stift, hvor Valgmødet holdesY
- Sådan, Herr Spleth, om vi må be'!
En næse er det til Herr Provsten, men den er da til at bære.
Spændende ville det være at vide præcist, hvad der blev klaget over.
Og af hvem? Og dermed hvor stor en del af valgbestyrelsen, der bakkede godsejer Dahl op?

"Den babyloniske forvirring"
Mere belastende materiale er imidlertid undervejs, og i den sammenhæng fortjener et læserbrev i Aalborg Stiftstidende gengivelse i sin
fulde ordlyd. Læserbrevet bragtes den 12. december 1849, altså 8 dage
efter valgets afholdelse.
Man tror næppe sine egne øjne:

I Anledning af Valghandlingen for 4de Valgkreds i Aalborg Amt,
som afholdtes i Brorstrup, da er selve Resultatet alt bekjendtgjort
i denne Tidende. Hvorvidt imidlertid dette Valg kan ansees for
lovligt, vil jeg overlade til Publicum at bedømme. Af hr. Godsejer
Dahl blev ogsaa strax gjort Protest til Protocollen imod hele Valghandlingens Gyldighed, da Bekjendtgørelsen ikke var bleven
lovlig forkyndt for Vedkommende. Det er saa meget naturlige1'e,
at en saa ulovlig Fremgang maa have kunnet indvirke paa Val143

get, idet af en Valgkreds paa 37 Sogne med ca. 3000 Vælgere
kun 207 afgave Stemme. Men dernæst anseer jeg det ber tillige
jor min Pligt, at sætte Publicum i Kundskab om den store Uorden, der fandt Sted paa selve Valgdagen, og som navnlig bidrørte fra selve Valgbestyrelsens Formand, Hr. Provst Spletb. Ikke
at tale om, at der var sørget saa lidet for Valghandlingen, at ikke
engang en Tribune var tilstede, men Candidaterne, b vad der vel
neppe er skeet noget andet Sted, maatte tale til Vælgerneji-a - en
Vogn, der jo rigtignok er den vælteligste, men ikke den meest
passende Indretning; men Hr. Provstens hele Forbold var ogsaa
heel modsat det, man hos en Dirigent skulle vente, idet han
idelig afbrød Candidaterne, foruden mig, ogsaa Pastor Jørgensen flere Gange, saa at denne endog maatte kalde Provsten til
Orden. Lige saa lidet søgte Hr. Formanden at opretholde Orden
iblandt Vælgerne, saa at hele Handlingen lignede en babylonsk
Forvirring, og eandidaterne vare priisgivne til al Slags Forstyrrelse. Som dem, der især i Forening med Formanden foranledigede denne, skal jeg tillade mig at nævne Sognefoged og Gaardeier Ryge af Brorstrup, i hvis Gaard Valget foregik, samt Pastor
Larsen i Aars og Forpagter Rathmann til Glasværket. Foruden
sædvanlige forstyrrende Midler fandt ogsaa Piben i Fingrene
m.m. Sted, hvori endog Hr. Godseier Kjeldsen var Dee/tager,
saa man just ikke i det Hele kan sige, at det var fra den simple
Classe, Optøierne udgik.
Idet jeg nu ganske maa overlade til Publicum at bedømme det
Forefaldne, beder jeg Enhver, som i Anledning af det af mig
Foranførte maatte have noget at bemærke eller Krav paa Ansvar
hos mig, desangaaende at benvende sig til undertegnede.
Søren Christian Andersen
Kromand i Rostrup Kro
Kromandens troværdighed

Hårde ord ved vintertide! må man nok sige. Og en bredside af format,
så det batter til noget!
Men apropos kildekritik bør man nok generelt altid tage forbehold
over for sandhedsværdien i læserbreve. Og specielt må det være tilfældet med ovennævnte, for kromanden var jo vitterlig part i sagen
i Brorstrup d. 4.12. og endda som den ene af de fire kandidater. Og
politisk virksomhed har aldrig været for ømskindede.
Alligevel virker beskrivelsen ægte. En dyb, næsten hellig forargelse
144

lyser ud af den, for påstandene er jo både ekstreme og injurierende.
Og i en grad, så kromanden skaffer sig en bøde eller anden straf på
halsen aldeles omgående, hvis de viser sig ikke at holde. Og så mod
Himmerlands overklasse. Sidst, men ikke mindst: Påstandene er netop
så overdrevne og så usandsynlige, at man er nødt til at tro dem, for
den gode kromand kan umuligt besidde digterisk kreativitet i en grad,
så han kan hente en så "festlig" beretning direkte ud af den blå luft.
Atter overgår virkeligheden langt den menneskelige fantasi!
Til gunst for kromandens troværdighed tæller tillige omtalen i Aalborg Stiftstidende d. 6.12.-1849, hvor den førnævnte kritik af valgkredsens udstrækning og mødested blev rejst. Hovednyheden den dag
må siges at være valget i Brorstrup, og man forstår, når man - efter
meddelelsen af valgets resultat - erfarer følgende:
Imod denne Valghandlings Gyldighed er til Protocollen nedlagt
Protest, fordi Valgbestyrelsens Formand først under 26de Novbr.
har udstedt og udsendt sine Anmodninger til Sognene om Kundgjørelsen, der saaledes ikke kunde finde Sted med de befalede to
Søndages Kirkestævne.
I en umiddelbar fortsættelse heraf findes opbakning tillæserbrevet fra
kromanden i Rostrup:
Ogsaa beklager man sig over Uorden ved Valgets Ledelse.
Sognefogden i Ravnkilde har altså haft ret: Valget i Brorstrup var slet
ikke annonceret! Og i en eller anden form er Godseier Dahls protest
nået frem til indenrigsministeriet! Kromanden kalder valgmødet en
babylonisk forvirring! Og alt bevidnes af Aalborg Stiftstidende! Noget
var rivende galt i Brorstrup den dag. Og så er vi endda ikke nået frem
til det mest groteske.

"Det i Brorstrup opførte Valgmelodrama"
Sådan burde redaktionssekretæren på Stiften i Aalborg vitterlig have
formuleret dagens overskrift, men i jagten på sensationen - på et
eksempel, der kunne bringe det unge demokrati i miskredit, er Aalborg Stiftstidende altså trods alt ikke vågen nok, når man bevæger
sig helt til Skive, for det er da at forcere åen for at hente vand. Når
og hvis man ønsker et eksempel, der kan fortælle læserne, hvor
uhyrligt det går til derude i virkelighedens verden, så er det da her
i Brorstrup i eget amt, at sensationen burde være hentet, herude på
landet, hvor noget så umuligt som en demokratisk valghandling skal
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afprøves i praksis Og Stiften var jo lige ved at være på sporet, men
så har redaktionen skønnet, at der var mere "guf-guf" i "Historien fra
Skive"! Og helt ærligt, den er da også god! Læseren kan se sceneriet
for sig. Og den løftede pegefinger: - Sådan ender det, når folket skal
styre! Valgtribunen styrter sammen under den kendte, aristokratiske
og sandsynligvis overvægtige kandidat Lydersens voldsomme gestikuleren. -Jo, til besvimelse og fald fører det! Og yderligere er der så en
aldeles ukendt mand, der snupper valgprotokollen et øjeblik. -Jamen,
hvor latterligt og useriøst er det ikke, når folkestyret skal praktiseres?
Her demonstreret for tilskuerne i Skive og for avislæseren i Aalborg sort på hvidt! Og dog?
Valgfusk i Brorstrup
Med den rette journalist på plads i et hjørne af Brorstrupgaards
gårdsplads kunne karikaturen fremkaldes i en endnu bedre form,
som sagtens kunne konkurrere om forsiden, for "uheldet" i Skive
må klart karakteriseres som hændeligt. Provstens "forglemmelse" og
hele optræden i Brorstrup må derimod karakteriseres som værende
kriminel.
- Jamen hvem er han så monstro, denne barske og aggressive, men
glemsomme Provst derude i Brorstrup? Er undskyldning overhovedet
mulig for de mange fejltrin, han begår på selve valgdagen og både
før og efter?
Svaret bliver højt og rungende: - Nej, nej og atter nej! For det er
en administrationsvant provst, der begår de mange fejl. Gennem de
seneste 21 år har han dagligt organiseret, ledet og fordelt alle de
gøremål, der vil være i et provsti, som består af hele 3 herreder, Aars,
Slet og Gislum, så foreløbig må han da stå til mindst en mulkt på
200 Rigsbankdaler, valglovens højeste, hvis han da ikke har gjort sig
skyldig til en endnu større straf.U Provsten ved udmærket, hvad han
gør. Det er helt bevidst.
Forskellen på Skive og Brorstrup består i, at valgbestyrelsens formand i Brorstrup er så stærk, at han kan gennemtrumfe valghandlingen til dens bitre ende. Uden at blive afsløret. Provsten er antidemokrat. Simpelt hen! Og inden hjemturen kan påbegyndes, skal de 207
vælgere komme til at opleve "Ting og Sager" ved selve afstemningen,
som siger spar to til, hvad de hidtil har oplevet den dag. I vor tid ville
det blive betegnet - ikke blot som fusk, men som regulær valgsvindel.
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Afstemningen kan endelig begynde
Ved middagstide, måske lige efter en spisepause, kunne selve afstemningen så langt om længe tage sin begyndelse. Om formanden sammen med de øvrige valgbestyrelsesmedlemmer har vovet sig op på
Sognefoged Ryges arbejdsvogn for herfra at afgøre kåringsrunden, er
vel tvivlsomt. Overblik må de have skaffet sig, men at det har knebet
ganske gevaldigt, vil fremgå af følgende fiktion baseret på fakta:
Efter at Provsten har forkyndt, at afstemningen om valg af rigsdagsmand for Aalborg Amts 4de Valgkreds nu skal begynde, burde han
have bedt de 207 vælgere på Gaardspladsen i Brorstrupgaard om at
tage stilling til Søren Christian Andersens kandidatur, .... hvis han da
ikke i skyndingen har "glemt" valglovens bestemmelser om, at rækkefølgen var den alfabetiske orden, og straks i stedet har råbt ud over
forsamlingen:
- Alle der ønsker Pastor Jørgensen som vores Rigsdagsmand, skal nu
række Hænderne i Vejret!
Hujende har en flok protesteret, men uden at anfægtes heraf har
Provsten maaske endda tilladt sig at oplyse vælgerne om, hvilken
fortræffelig kandidat de her stod overfor13 :
- 42 Aar, Søn af en Degn i Opager mellem Nakskov og Maribo, Student fra Nykøbing i 1827, Cand.theol. allerede i 1831!
- Og så har Jørgen Frederik Jørgensen været Missionær i det kolde
Grønland igennem 11 Aar, indtil han for 6 Aar siden blev Sognepræst
i Thisted Pastorat. Her har han ydet en uforlignelig Indsats både som
Sjælehyrde og som Sogneforstander.
- Og det er jeg helt sikker på, at de mange fremmødte Sognebørn vil
vide at påskønne i Dag!
Om det så er på dette tidspunkt, at Godsejer Kjeldsen fra Lerkenfeld
lægger fingre til i en pibekoncert, hvormed han på gadedrengemaner
demonstrerer - måske for sin kandidat, seminarieforstander Muller i
Ranum, ja, det er tænkeligt, men bemærk venligst, at samme godsejer
fra Lerkenfeld, Mathias Kjeldsen, trods alt var medlem af valgbestyrelsen. Og hvis Provsten virkelig som formand har bevæget sig ud i en
anbefaling af en af kandidaterne, ville også det være imod valglovens
bestemmelser.
En særdeles tvivlsom afgørelse, der nærmer sig det parodiske

Efter en afstemning med håndsoprækning for de øvrige tre kandidater
har situationen været så uoverskuelig, at en af kandidaterne, måske
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alle fire har krævet skriftlig afstemning, altså denne: Navnlige afstemning til protokollen!
Valglister og -protokoller må hentes frem i dagens lys, og vælgerne
fordeler sig kommunevis omkring deres egen sogneforstander. Om
denne del af valghandlingen også er foregået udendørs, eller om
Peder Ryge har givet tilladelse til, at Brorstrupgaards stuer kunne
bruges, ved vi intet. Vælgerne fra Thisted, Binderup og Durup sogne
var mødt i et antal, så selv ikke Storstuen ville kunne rumme dem.
Måske kunne de trænges sammen i køregangen i loen omkring deres
sogneforstander og den tilforordnede vælger.
Og nu, kære læser, er det tid for en dyb indånding

Valgprotokollen for disse tre sogne eksisterer som bekendt, og den
afslører uden forbehold af nogen art, at manden, som vælgerne fra
disse sogne nu samles om, er Pastor Jørgensen. Altså, med andre ord
og udtrykt helt præcist: - VALGKANDIDATEN i egen person er selv
TILFORORDNET PROTOKOLFØRER
:En for en bliver vælgerne nu kaldt frem derovre i loen - først er det
vælgerne fra Thisted sogn:
-Christen Jacobsen! Hvem stemmer De på? tilspørger Pastor Jørgensen.
- Pastor Jørgensen! har Christen Jacobsen svaret.
Og pastor Jørgensen har løftet øjenbrynene, nikket og skrevet:

Pastor Jørgensen
Og sådan fortsatte showet nummer for nummer: -Nu nr. 17, Hans
Nielsen! Hvem stemmer De paa? Og nu nr. 18, Jens Christensen Lilletorp! Og så nåede de til Pastoren selv derovre i loen! Hvordan gør
han nu det?
Forhåbentlig har det da også lydt helt parodisk i nogle af sognebørnenes øren, da deres præst i sit opråb uanfægtet og i samme toneleje
råber:
- Og nu nr. 19, Sognepræst J. F. Jørgensen! Hvem stemmer De på?
Og J. F. Jørgensen har svaret som de øvrige og selv skrevet: - Pastor
Jørgensen.
15 vælgere ud af 37 stemmeberettigede fra Kongens Tisted var til
stede, og for samtlige har svaret været:
- Pastor Jørgensen.
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Den samme forestilling har gentaget sig med Durup sogn, hvor 13
af 30 vælgere var mødt frem.
Og ud for samtlige har pastor Jørgensen med sin flotte og ret så
typiske håndskrift noteret: - Pastor Jørgensen. Blandt dem kan nævnes proprietær Frederik Bisgaard fra Nøragergaard og skolelærer Niels
Christian Larsen. Nej, nej, vent lige! Det er ikke rigtigt: Den 33 årige
proprietær fra Nøragergaard, som tillige var sogneforstander, mødte
ikke op i Brorstrup den dag. Se blot efter i valglisten her!
Fra Binderup sogn var mødt 10 vælgere af 24, og ikke en ryster på
stemmen.
"Pastor Jørgensen" er
svaret den dag.
En tilforordnet vælger
skal kontrollere

Valgloven kræver, at en
tilforordnet vælger, en
betroet mand andetsteds fra, skal assistere
den lokale sogneforstander, i dette tilfælde
altså sognepræsten fra
Thisted derovre i loen.
Hans opgave er af kontrolmæssig art, så man
sikrede, at ingen misforståelser skulle opstå.
Eller snyd! Just efter, at
vælgeren altså har svaret sogneforstanderen
på, hvem han giver sin
stemme, som beskrevet

,.J
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ovenfor, skal pågældende vælger over for den tilforordnede kontrollant bekræfte, hvem det var, han ønskede at stemme på, og assistenten noterer så på sin liste med kandidaternes navne de respektive
vælgeres navne.
Inden seancen er tilendebragt, repeterer den tilforordnede kontrollant
så over for vælgeren ved at sige:
- Christen Jacobsen! De har stemt paa Pastor Jørgensen.
Alt er under kontrol! Efter valgloven! Ingen misforståelser skulle være
mulige.
Højere magter må være på spil

Jo, jo! Vel går det rigtigt til! Teoretisk er alt i skønneste orden. Og med
til valgseancen derovre i loen hører valgindsigt Hvem som helst har
lov til at overvære forestillingen! Om nogen så har undret sig over,
at den tilforordnede her i køregangen har kunnet afse tid, ja, det er
muligt, men ingen har vovet sig frem med en klage.
For disse tre sogne kan kontrollanten fremvise en oversigt, der har
set sådan ud:
Kandidatens navn:
Søren Christian Andersen
Christen Eriksen
Jørgen Frederik Jørgensen
L.C. Muller

Vælgernes navne, anført ud for
kandidaten, de steme på:
O vælgere påført!
O vælgere påført!
38 vælgere påført!
O vælgere påført!

Sådan har sognebørnenes julehilsen til deres præst og sognerådsformand været det år: 100 procents tilslutning! Simpelt hen! Ingen
vaklen i geledderne blandt vælgerne fra de kanter den dag. Nej tværtimod! Med venlig hilsen fra sognebørnene i Thisted pastorat: - Alle
stemmer til Pastoren!
Men hvem var så denne tilforordnede?

Valgresultatet med afsløring af Provsten som sabotør
Til fuldkommenhed bliver denne valghandling en parodi, hvis den
tilforordnede vælger var Provsten selv. 14 Og man forledes til at tro det.
For så svage i koderne kan Johs. V. Jensens Himmerlændinge simpelt
hen ikke være over for deres egen sognepræst. Umuligt! Og når det
så alligevel er tilfældet? Ja, i så fald skal der altså mindst en provst til
hjælp! En Provst af Spleths format!
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Det helt usædvanlige i stemmeafgivningen kan understeges ved
lige at repetere, hvordan Christen Eriksen fra Thingbæk godt et år
forinden fik 24 af 38 mulige stemmer i dette pastorat, da han konkurrerede med selveste Christian Flor. Og denne gang ikke en eneste!
Der må virkelig have været højere magter på spil i Brorstrup den 4.
december 1849! Og så er Velærværdigheden fra Thisted endda så
nem, så nem at afsløre i valgsvindel. Stolt og sandsynligvis i en glædesrus over valgsejren har pastor Jørgensen som den romantiker, han
var, nederst på den af ham selv førte valgliste tilføjet valgresultatet:

]o, sådan står det sort på hvidt, oversat til nutidsdansk:
Ved Valget d. 4 Dee i Brorstrup erholdt jeg 100 Stemmer, Christian
Andersen i Rostrup Kro 55 og Christen Eriksen 52 og Seminarieforstander Møller i Ranum l.
Jørgensen,
Sognepræst i Thisted, B og D.
Sognejorsts Formand

Provsten var sabotør

Om sognepræsten i Thisted overhovedet var eller nogensinde blev
klar over, at han begik valgsvindel den dag i Brorstrup, får stå hen i
det uvisse. Provsten derimod har været fuldt på det rene med, hvad
han foretog sig. Og han er klar til at tage imod reprimander, kritik
og beskyldninger. Endda fra højeste sted. Han kæmper for, hvad han
anser for rigtigt. Med næb og med klør. Og "SAGEN" er så vigtig, at
han bruger legale og illegale metoder i flæng. Han er overbevist om,
at Danmark har fået en lov, endda en grundlov, som vil blive til ubodelig skade, demokrati er for ham noget vås, helt derud, hvor det skal
bekæmpes med alle til rådighed stående midler, for ellers bliver det
Ragnarok for Fædrelandet.
Rykkerskrivelsen til Herr Formanden

Derfor er Provsten sabotør. Og alle ved det! Også proprietær F Weinschenck på Gunderupgaard. Fra Aalborg Stiftamt modtog han nemlig
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den 12.07.-1850, altså godt 7 måneder efter valgets afholdelse, en
rykkerskrivelse sendt til ... Hrr. Formanden for Valgbestyrelsen i 4de
Valgkreds ... vedrørende valgprotokollen for samme valgkreds, som
for længst skulle have været indsendt. Ved en for Stiftamtet beklagelig
fejltagelse, som vi her og nu kan profitere af med et forsorent smil,
for modtageren af rykkerskrivelsen kan melde hus forbi: Det var jo alt
året før, han havde fornøjelsen!
Hans svarskrivelse 15 gengives her. Og Weinschencks galgenhumor
er til at få øje på:
Til Stiftamtet i Aalborg
Efter Stiftamtets Skrivelse af 12te Dennes, "hvori forlanges tilsendt Protocollen for Valgforhandlingen i 4de Valgkreds" undlader jeg ikke at tilmelde: At ikke jeg - men Provst Spleth var
Formand ved sidste Valg.
Gunderupgaard d: 23. juli 1850
ærbødigt F Weinschenck.
Nej, vel! Heller ikke proprietæren på Gunderupgård undrer sig. Han
kender efterhånden Provsten og ved udmærket, at denne hader og
afskyr alt, hvad der har noget med Danmarks fri forfatning at gøre.
Det ved alle.
Og med Provstens temperament in mente, når det drejer sig om
grundloven af 5. juni 1849 og alle dens fortrædeligheder, skal han
ikke have noget klinket. Selvfølgelig fremturer Provsten, konkluderer
Weinschenck.
Provst Spleths data

Som læsere af disse artikler kommer vi kun til at kende Provsten fra
hans kamp mod grundloven. For at få indtrykket af ham differentieret
en smule, kan vi endnu en gang hente hjælp i lærer Brøggers dagbogsoptegnelser. I 1871 gjorde degnen i Ravnkilde nemlig ved årets
slutning flg. notat i sin dagbog 16 :
Min kære, gamle Provst Spleth er død . . . Som Præst tilhørte han
den gamle Tid, da Præsten stod for Styret i Pastoratet, var ofte
streng i sine Prædikener og kunde ikke forsone sig med de nye
Love om Skole- og Fattigvæsen, som udgik fra den danske Rigsdag, som han hadede tillige med vor fri Paifatning
I Himmerland stod der ellers respekt om Provst Frederik Spleths navn
og hidtidige virke:
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I 1828 var han blevet kaldet til sognepræst i Sebber-Ajstrup ved
Nibe og samtidig som tidligere antydet udnævnt til provst for Års, Slet
og Gislum herreder, en stilling han bestred frem til 1863.
I 1840 blev han kaldet til sognespræst i Brorstrup-RavnkildeHaverslev pastorat og flyttede ind i Smorup Præstegaard, landets
største overhovedet, og ved forvalter drev han selv denne store gård
med et jordtilliggende på 830 tdr. land eller tæt ved 15 tdr. hartkorn. I
1846, d. 27. juni, nedbrændte det gamle stuehus i bindingsværk med
over 30 fag, men inden årets udgang var et nyt opført, stort og rummeligt, men reduceret til "kun" 24 fag.
I dette pastorat virkede Provsten til sin død den 11. maj 1871 i en
alder af 77Vz år.
Hans kendskab til himmerlændinge strakte sig altså i 1849 over 21 år.
Forhåbentlig har Provsten ladet sig formilde med årene, så han
har kunnet glæde sig over den udvikling, som beboerne gennemgik
Spændende ville det ligervis have været at vide, om provst Spleths syn
på folkestyret ændrede sig med årene. Ved sin død havde han trods
alt været vidne til, at et af hans sognebørn, husfæster Anders Nielsen
i Fyrkilde hele 8 gange fra valgtribunen i Brorstrup var blevet valgt til
rigsdagsmand for Aalborg Amts 4de Valgkreds.
Dødsannoncen i Berlingske Tidende bragtes d. 17.05. - 1871 og
lyder sådan:
I Gaar hjemkaldte Herren sin trofaste 1Jener, vor gode Fader
Provst Frederik Spleth, 771h Aar gammel. Begravelsen sker ved
Haverslev Kirke d. 17 Maj, Kl. 12.
Augusta Spleth - Fr. Spleth.
Ansgar Havbæk Madsen
Fhv. skoleinspektør, Hobro
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Noter:

l
2
3
4

5
6

7
8
9

Lov ang. Valg til Rigsdagen af 16.06.-1849 § 20
Protocol for Brorstrup-Ravnkilde-Haverslev Sogneforstanderskab
Valgloven af 16.06.- 1849 - § 28
I Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg findes flg. oplysninger i Viborg
Bispearkiv om JF.Jørgensen, Sognepræst i Tisted, Binderup og Durup:
1846, d. 09.04.: Ansøgning om Aars Sognekald. 1847, d.04.07.: Ansøgning om Seirø Sognekald i Sjællands Stift. 1848, d. 04.07: Ansøgning om
Havrebjerg Sognekald i Sj.St.- d. 21.12.: Ansøgn. om Ryslinge Sognekald.
1849, d. 19.04.: Ansøgn. om Sognekald i Falster Stift, d. 10.05.: Ansøgn.
om Sognekald ved alm. Hospital og St. Catrinestiftelsen i Københavns
Stift, d. 17.05.: Ansøgn. om Strandby-Farsøe Sognekald, d. 27.08.: Ansøgn.
om Snoelstrup Sognekald i Sj.St
Karl Marx (1818-83): Det kommunistiske Manifest. Udkom i 1848 som
programskrift for det illegale Kommunisternes Forbund.
Nævnte Godseier Dahl, som omtales både i Aalborg Stiftstidendes omtale
af valget i Brorstrup og i kromandens læserbrev kunne være ejeren af
hovedgården Buderupholm. I folketællingen for 1850 står der følgende
om ham: Frederik Anton Birk Dahl, 39 Aar, Gift, født i Aarhus, Godseier.
Aalborg Stiftstidende d. 27.12.-1849 i en omtale af valghandlingerne d.
04.12.-1849
Valgbrevet er fundet i Folketingets Bibliotek og Arkiv. Bemærk venligst, at JF.Jørgensen trods alt ikke skriver under på valgbrevet til sig selv. Der er kun 15 underskrifter for 16 kommuner. Sogneforstanderskabet i Thisted pastorat har ikke haft en suppleant klar, hvilket
vel må tages som belæg for rigtigheden i fiktionen, hvor det antages, at
beslutningen om JF.Jørgensens kandidatur ved valget blev taget på et
sent tidspunkt.

10 Aalborg Amtsarkiv: Pakke med "Indkomne breve" (B3-1254), Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg.
11 Understregningen er indenrigsministeriets.
12 §78 - den næstsidste i Valgloven af 16de Juni 1849: - Viser nogen Forsømmelighed i Udførelsen af de ham efter denne Lov paahvilende Forretninger, bliver han, forsaavidt han ikke efter Lovgivningens Bestemmelser
har gjort sig skyldig til en større Straf, at ansee med en Mulet fra 10 indtil
200 Rbd.
13 Victor Elberling. "Rigsdagens Medlemmer gennem 100 Aar." Bind l, side
279
14 §34 i valgloven af 16de Juni 1849 indeholder bestemmelserne om den
tilforordnede vælger, og de lyder sådan:
Afstemningen foregaaer samtidigen til de forskiellige Valglister, som
Formanden fordeler imellem Valgbestyrelsens Medlemmer. Ved hver
Valgliste tilforordnes derhos een af de tilstedeværende Vælgere, hvor det
maatte være nødvendigt.
Usikkerhed efter valget d. 04.12. -1849 om, hvorelan denne tilforordning
skulle ske, og hvem der udnævnte vedkommende tilforordnede vælger,
medførte, at Indenrigsministeriet i et cirkulære af 30. juli 1850 slår fast:
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- De Vælgere, der ved Afstemningen til Valglisterne skulle tilforordnes
Valgbestyrelsens enkelte Medlemmer, blive at udvælge af den samlede
Valgbestyrelse.
Sidste afsnit i cirkulæret lyder således med en direkte opfordring til Amtmanden over Aalborg Amt:
Sluttelig skulde jeg tjenstlig have Dem anmodet om at henlede Valgbestyrelsernes Opmærksomhed paa det Ønskelige i, at de forinelen
Valgdagen afholdt et Møde for at aftale det Fornødne saavel angaaende
Udnævnelsen af Vælgere til at føre Stemmelister, som angaaende andre
Puncter, hvorom en fælles Beslutning maatte være fornøden, saa at alt
unødvendigt Ophold paa selve Valgdagen undgaaes.
For en ordens skyld bør afslutningen på valglovens §34 måske lige med:
Selv deltager Formanden ikke i Modtagelsen af Valgstemmer
Min påstand/formodning om, at Provsten har udnævnt sig selv som tilforordnet vælger hos pastor Jørgensen behøver stadigvæk ikke at være
forkert ..
15 Lanelsarkivet for Nørrejylland i Viborg, Aalborg Amtsarkiv: - En pakke
med "Indkomne Breve", mærket B.3-1254.
16 Dagbogsoptegnelsen om provst Spleths død er gjort for året 1870, hvilket
må bero på en fejl, måske en senere afskrivningsfejl, for provst Spleth
døde i 1871 både efter kirkebog og dødsannonce.
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LITTERATUR OM HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED
Udarbejdet af bibliotekar Tove Michelsen
Aalborg Bibliotekerne
Tm-kultur@aalborg.dk - 9931 4332
Litteraturlisten dækker perioden medio 2008 - medio 2009, 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. På trods af strukturreform bibeholdes inddeling efter de gamle kommuner.
En detaljeret registrering af litteratur om Nordjyllands Amt findes
i Nordjyllandsbasen - en database, der indeholder bøger, tidsskrifter
og artikler. 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 Aalborg Bibliotekernes biblioteksbase.
Se www.aalborgbibliotekerne.dk
Alle data fra Nordjyllandsbasen kan også søges i www.noks.dk
- Nordjyllands Kulturhistoriske Søgebase og i den landsdækkende
biblioteksbase www.bibliotek.dk.
Region Nordjylland 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.
HistorieAalborg - lokalhistorie og slægtsforskning - fælles betjening

Lokalhistorie og slægtsforskning tiltrækker mange og for at lette
adgangen for brugerne har Aalborg Bibliotekerne og Aalborg Stadsarkiv oprettet fælles betjeningsfunktion fra september 2009 ..
Fremover vil Bibliotekets Lokalsamling og personale være at finde
på HistorieAalborg, Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde l.
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Herefter skal man kun henvende sig et sted vedr. lokalhistorisk relaterede emner, hvad enten det gælder:
• Informationsøgning
• Studier af originale arkivalier
• Lokalhistorisk litteratur
• Slægtsforskning
• Borgerservice (fremfinding af pensions-, eksamenspapirer,
indsigt i ældre sager, folkeregister oplysninge1)
• Undervisning, studiekredse, workshops, projektvejledning
i lokalhistoriske emner på alle niveauer
fra børnehave til universitet til voksen-undervisning
• Oplevelses-produkter i form af udstillinger, film, foredrag,
musik, temadage etc.

NORDJYLLAND
Barn af Himmerland
Bind 15 l redaktion: Knud Trier m.fl. - 2008. - 208 sider .
Indhold: Emmy Fjordbak Døv i Himmerland. Kurt Kristensen: Rold
Skov- hvorfra min verden går II. Henny Janum: Svenstrup skole- tilbageblik over 36 år som lærer og leder. Ejnar Vestergaard: Mit illegale
arbejde under 2. verdenskrig. Søren Grove Poulsen: Lidt Haubrohistorier. Erik Pedersen: En fodermesterdrengs barndom. Holger Ewald:
Hobro Apotek. Niels Jørgen Kindt: Jul i 30'erne. Christian Mejdahl:
Fra bonde til kommunalpolitiker. Marie Askehave: Nivå - Nibe - Ribe
- Nibe. Jørgen Maarup: Et liv ude og hjemme. Christian Vognsen:
Min læretid på Hobro Nordre Skole i gamle dage 0950-61). Anton M.
Christoffersen: Mellem to verdener. Emma Marie Borup: Min barndoms skolevej 1924-32. Flemming Christensen: Fra bybud til fabrikant. Ragna Kolind: Livet på Provstgaarden. Ernie Møller Sørensen:
Foreningsliv i Hadsund
Jensen, Knud Peder (f. 1951)
Lys langs kysten : danske fyrtårne fra Skagen til Gedser; fotograf
Knud Nielsen. - Hovedland, 2009. - 202 sider : ill.
Fyrtårnenes historie i perioden fra begyndelsen af 1800-tallet til første
halvdel af 1900-tallet, hvor det danske fyrvæsen blev udbygget, og
tårnene havde deres storhedstid. Med faktaoplysninger og billeder af
de enkelte fyrtårne
Med litteraturhenvisninger
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Kruse, Poul og Ester

Brug af lægemidler i Nordjylland i 1750erne. Belyst gennem Aalborg
Svane Apoteks receptbog. Aalborg: Apoteker S.C. Strøybergs Fond til
bevarelse af Jens Bangs Stenhus og Nordjyllands Historiske Museum,
2008. 77 sider.
Nordjylland under englandskrigen 1807-1814/ af Henrik Gjøde Nielsen, Peter Ussing (red.) m.fl.
2009. - 656 sider.
Nordjylland under Englandskrigen 1807-1814 samler en række bidrag
til denne mangefacetterede historie under det fælles tema "Krig
og samfund - Danmark og Nordjylland 1807-1814". Bogens bidrag
beskæftiger sig med såvel nationalhistoriske som regional- og lokalhistoriske aspekter, og både militære og civile forhold under krigen
inddrages. Bidragene tager sigte på at indfange Nordjyllands særlige
stilling under krigen, ikke mindst som følge af de nære forbindelser
til Norge og Nordjyllands særlige rolle i forbindelse med forsyningen
af Norge i krigsårene, og i kraft af områdets omfattende kystforsvar.
Med Englandskrigen forplantede Danmarks historie sig til de nordjyske byer og til den mindste nordjyske flække, og hændelser i disse
byer og flækker forplantede sig til Danmarkshistorien.
Nordjysk kunst nu l redaktør: Carsten Schmidt-Olsen. - Hjørring :
Forlaget Hjørring, 2009. - 139 sider : ill. i farver
Fortegnelse over professionelle nordjyske kunstnere som de selv
ønsker at præsentere sig i tekst og billeder under følgende temaer
kyst, menneske, lys, landskab, rum/objekt
Pedersen, Morten (f. 1973)
De danske cementfabrikkers bebyggelsesmiljø : en undersøgelse af
forandringer i en branches industrielle miljø ved den anden industrielle revolution - Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2008. - 263
sider : ill.
Med litteraturhenvisninger
Skov, Søren

Nordjyske naturvidundere : en lystrejse til de bedste naturområder i
Nordjylland l forfatter: Søren Skov ; fotograf: Søren Skov. - l. udgave.
- Aalborg : Lindtofte, [2009]. - 146 sider : ill. i farver
Beskrivelser af landskabsformer samt dyre- og planteliv i Nordjylland
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Indhold: Færdsel i naturen ; Bulbjerg ; Hanklit ; Hirsholmene ; Jyske
Ås ; Lille Vildmose ; Mariager Fjord ; Rold Skov ; Råbjerg ; Skagen ;
Svinkløv ; Thy Nationalpark ; Vejlerne ; Vendsyssels vestkyst ; Vendsyssels østkyst ; Vilsted Sø og de himmerlandske heder
To slægter omkring Jyske Ås l af: Ingrid og Arne Kusk. - 2008. - Flere
pagineringer, tavler : ill.
Beskrivelse af forfatterparrets slægter fra tidligst omkring år 1600 og
frem til i dag.
Af indholdet: Slægten omkring Raunholt ; Slægten omkring Bjergehus
; Om Ingrids barndomshjem Fredenslund
Ølbryggerier og mineralvandsfabrikker : bryggerihistorie i Østvendsyssel fra 1847 til 1984 : Vendsyssel bryggerihistorier i det 19.-20.
århundrede l tekst: Jesper Mejer Christensen og Henning Jensen. - l.
udgave. - [Frederikshavn] : Bryggerihistorie, 2009. - 224 sider : ill.
Aalborg-Hvalpsund Jernbane l Hans ]ørn Fredberg, Poul Thor Hansen. - [Kbh.] : Dansk Jernbane-Klub, 2009. - 275 sider : ill. (nogle i
farver). - (Dansk Jernbane-Klub ; nr. 58)
Historien om Aalborg-Hvalpsund Jernbane, der blev nedlagt i 1969
På omslaget: Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane
ARDEN
Lokalhistorisk forening for Arden Kommune. Årsskrift. - (Udkommet
siden 1995 -)
HADSUND
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, (Udkommet siden 1987)
HALS
Ting og tider : nyt fra Hals Museum. - Hals : Museumsforeningen for
Hals Kommune : Hals Museum, (Udkommet siden 1988)
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HOBRO
Årsskrift l \Hobro Museumsforening\. -[Hobro] : Hobro Museumsforening, (Udkommet siden 1988)
LØGSTØR
Krejl : lokalhistorisk tidsskrift for Løgstør og omegn. N.H. Lindhard .
(Udkommet siden 1981)
NIBE
SO driftige år i Nibe - og så videre : Nibe Erhvervsråd 2008 : træk fra
arbejdet med erhvervsudvikling - gennem udvikling i tre kommuner
l redaktion: Finn Lange ... [et al.J. - Nibe : Nibe Avis - Bogtryk/Offset
: Nibe Erhvervsråd, 2008. - 96 sider : ill. i farver
Udgivet i forbindelse med Nibe Erhvervsråds SO års jubilæum, 28.
oktober 2008
100 år med socialdemokraterne i Nibe l redaktion: Søren Hedegaard
og Sven Erik Christoffersen. - [Nibe] : Socialdemokraterne, [2009]. - 20
sider

NØRAGER
Folk fortæller : årsskrift \Nørager\ . - Boldrup Museumsforening,
(Udkommet siden 1978)
SEJLFLOD
Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune. -Nr. 1-. - Storvorde :
Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune, 1980Nr. 32 : Gudumlund l Henning L. Thrane og Christian L. Thrane. 2008. - 32 sider : ill.
SKØRPING
Egnsminder fra Skørping Kommune l udgivet af Lokalhistorisk Arkiv
for Skørping Kommune. - (Udkommet siden 1992 -)
STØVRING
Hanen : nye tidender om gamle emner. - [Svenstrup] : Støvring Kommunes Lokalhistoriske Forening, (Udkommet siden 1973)
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NØRAGER
Nørager : skildring af byens fortid og et tidsbillede af byen ud fra år
2007 l redaktør: Anette Østergaard ; teksterne forfattet af Niels Ole
Ladefoged ... [et al.]. - Nørager : Chris Bonde Larsen : Anette Østergaard :]ørn Pedersen, 2008. - 168 sider : i1l
AABYBRO
Bavnen : meddelelser fra Lokalhistorisk Forening for Aaby Sogn
(Udkommet siden 1988)
AALBORG
8. Set. Georgs Gilde Aalborg : 1983-2008 : gildebrødrenes tanker og
erindringer l udarbejdet af ... Per Gissel ... [et al.]. - [Aalborg] : [8. Set.
Georgs Gilde], [2008]. - 47 sider : ill. (nogle i farvel)
abc Aalborg : jubilæumsskrift 1958-2008. - [Aalborg]
klubben abc Aalborg], 2008. - 31 sider : ill.

[Badminton-

Bag om Kayerøds Springvand l udarbejdet i samarbejde med Aalborg
Stadsarkiv ; fotos: Aalborg Stadskarkiv - Aalborg : Aalborg Kommune,
Teknik- og Miljøforvaltningen, 2008. - 14 sider : ill. (nogle i farver)
Restaurering og nyopstilling af apoteker Kayerøds Springvand ved
Aalborg Stadsarkiv

Bender, Henning
Fra fødsel til global ekspansion : De Smithske 1834-2009 - DESMI :
metalindustri i 175 år
Desmi; 144 sider, illustreret
Bjerg-posten : medlemsblad. - [Nibe] : Lokalhistorisk Forening
Frejlev, Nørholm, Sønderholm Sogne, (Udkommet siden 1977)
Egnsmindesamlingen for Sulsted og Ajstrup Sogne : Årsskrift. - Sulsted : Foreningen Egnsmindesamlingen, (Udkommet siden 1993)

Gjøde, Henrik
Klarup skole l Henrik Gjøde Nielsen ; udgivet for Klarup Skole. [Hals] : Hals Museum, 2008. - 48 sider : ill.
Udgivet i forbindelse med 100-året for Klarup Skoles ældste bygning
Med litteraturhenvisninger
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Hasseris Å : en kulturhistorisk vandring langs åen fra præstegårdshaven i Øster Hornum til Ny Mølle i Aalborg l Ole Færch og Jørgen
Elsøe Jensen ; redaktion ... Jørgen Elsøe Jensen. - [Aalborg] : Basserisstuerne : Hasseris Grundejerforening, 2008. - 52 sider : il!. (nogle
i farvel)
Hasseris Å og den egn den løber igennem, udførligt beskrevet og rigt
illustreret
Med litteraturhenvisninger
Jomfru Ane Gade : fra hjulspor til "Gaden" l forfattere: Henrik Fog,
Harald Klitgaard. - l. udgave. - Aalborg : Lindtofte, 2009. - 109 sider
: il!. i farver
Om Jomfru Ane Gade i Ålborg og dens udvikling fra hjulspor til
beboelsesgade, handelscentrum og restaurationsgade
Med litteraturhenvisninger
Lind, Egon

Visse - byen der ikk' sku' være der : historien om Visse Borgerforening 1962-2008 l Egon Lind. - Aalborg : Eget forlag, 2008. - 183 sider
: ill.
Udviklingen i landsbyen Visse ved Aalborg gennem næsten 50 år.
Lindholm sagaen l Arne Lybech, John Laden Jensen. - [Lybech], [2008].
- 76 sider : i
Madsen, Helge (f. 1946)

Kærby : et faktuelt, historisk og personligt tilbageblik fra år 1900
til 2008 l Helge Madsen. - Aalborg : Lindtofte, 2008. - 71 sider : ill.
(nogle i farver)
På omslaget: Et faktuelt, personligt og historisk tilbageblik fra år 1900
til 2008
Omslagstitel: Kærby krøniken
Indhold: Et historisk tilbageblik på Kærby ; Skolegang for børnene
i Kærby (og Hasseris) 1900-2008 ; Barndomserindringer fra Kærby
1946-58 ; Min skoletid på Stolpedalsskolen 1953-63 ; Forretningslivet
i Kærby i 1950erne og først i 1960erne ; Ungdomstiden i Kærby og
Aalborg 1958-68
Med litteraturhenvisninger
Om kendte personer begravet på Almen Kirkegård. - Nørresundby :
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Aalborg Kommune, 2008. - 38 sider : ill. (nogle i farvet)
Almen Kirkegård er Aalborgs ældste kirkegård, og her findes mange
person- og kulturhistoriske minde r
Med litteraturhenvisninger (Uddeles gratis på Aalborg Stadsarkiv og
Aalborg Bibliotekerne)
Orlien, Jørgen
Købmand i Aalborg Jacob Nielsen Himmerig verdslige enkers kapital
l Jørgen Orlien. - [S.l.] : 2008. - 172 blade : ill. Knytter sig til: Jørgen
Orlien ; En slægt ved navn Himmerig
Riisgaard, Fjord
Fra Trangraven til Langerak : en epoke i grønlandstrafikken l Fjord
Riisgaard. - Nuuk : Royal Aretic Line, 2008. - 460 sider : ill. (nogle i
farver) ; 25x31 cm
Grønlandshavnen i Aalborg blev indviet den 2. november 1973. Her
er udgangspunktet i de hændelser og beslutninger, som dannede
grundlaget for udflytningen af grønlandstrafikken fra København til
Aalborg. Fortællingen fortsætter frem til dannelsen af Royal Aretic
Line A/S i 1992
Udgivet i anledning af Grønlandshavnen i Aalborgs 35 års jubilæum
Med litteraturhenvisninger
Snedkerfirmaet Marcus Pedersen l redaktion Jørn Nielsen og Kaj N.
Pedersen. - [Aalborg] : Vejgaard Lokalhistoriske Forening, 2008. - 26
blade : ill (nogle i farvet) ; 21x30 cm
I kolofonen: Vejgaard Lokalhistoriske Forening takker Poul og Per
Marcus Pedersen for hjælp
Sundsholmeren. Udgivet af Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening. Udkommet siden 1983) Se mere på www.sundsholmeren.dk
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ROMANER OG ERINDRINGER
Bagge, Pernille Vigsø

Løbetid : syv kvinder - syv historier l Pernille Vigsø Bagge. - l.
udgave. - Rødovre : Sohn, 2008. - 195 sider : ill.
Syv danske kvinder omkring de 40 - alle fra en nordjysk provinsby
- fortæller om hverdagslivet med arbejde, mand og børn samt om de
håb, drømme, kriser og kampe der har præget deres liv
Brovst, Bjarne Nielsen

Natportier : roman l Bjarne Nielsen Brovst. - [Højbjerg] : Hovedland,
2008. - 144 sider
Da Bent bliver 18 år, vil han væk fra Brovst. Stillingen som natportier
ved Aalborgs næstbedste hotel giver ham en indsigt i byens lyssky
aktiviteter
Færgemann, Knud Erik

Lybech, Arne
Knud Erik Færgernann : Aalborgs lyse maler - satte kulør på livet l
Arne Lybech ; fotograf: Niels Fabæk. - Aalborg : Lindtofte, 2008. - 95
sider : ill. i farver
Om maleren Knud Erik Færgernann 0925-2003) og hans farvestrålende naivistiske malerier
Haller, Bent

Rakkerpakhuset : roman l Bent Haller. - l. udgave. - Kbh. : Samleren,
2009. - 340 sider,
Kollektivroman med et præcist tidsbillede fra 1950'erne. Den foregår i
en etageejendom i en lille kystby og i løbet af en forårssøndag, hvor
drengene skal spille fodbold mod dem fra Ålevej, følger vi alle familierne, og deres historier væves sammen
Hofland, Jørgen

Novembersol : roman l Jørgen Hofland. - l. udgave. - Otterup : Ravnerock, 2009. - 159 sider Københavnske Georg får plads på en herregård i Vendsyssel i 1944, hvor han fanges ind af landbolivet, pigen
Elva og efterhånden også den lokale modstandsbevægelse
Jensen, Johannes V., f. 1873

Egholm Andersen, Frank
Johannes V. Jensen som ung l Frank Egholm Andersen. - l. udgave.
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- Frederiksberg : Her & Nu, 2008. - 100 sider : ill.. - (Store danske
forfattere som unge ; Bind 9)
Om forfatteren Johannes V. Jensens (1873-1950) ungdomsår og hans
forfatterskabs tætte sammenhæng med hans liv
Indhold: Tidstavle ; At fornægte sin ungdom ; Dyrlægefamilien i
Farsø ; Med knyttede næver i lommerne ; Kunstnerkliken på Cafe
Bernina på Strøget ; Trekløveret - søsteren, kusinen og den bøjelige
karklud ; "Blodfesterne i Arizona" og andre røverromaner ; Debut
om studentens dumme landsmænd ; Einar Elkær - degenereret og
dekadent ; Himmerlandshistorier - almuefortællinger uden socialrealisme ; Kongens Fald - danskernes mest sande roman om forfaldet ;
Forklædte kriminalromaner fra Amerika ; Storbypoesi, Mefisto-drama
og Kristus-historie ; Voldtægter, homoseksualitet og kvindens simple,
hensynsløse hjerte ; "En rejse digter sig selv" - 10 år som nomade ;
Den jyske udlængsel og den rødhårede Columbus ; At skrive romaner
uden at ville det ; Den kanoniserede Jensen og myterne ; Hvis du vil
vide mere
Med litteraturhenvisninger, filmografi og internetadresse
Just, Anne

Mit liv i ord og billeder l Anne Just ; redaktør: Hanne Nautrup ; foto:
Piotr Topperzer med flere. - [Hune) : Fontæne, 2009. - 200 sider : ill.
Anne Just (f. 1948), kendt fra sin have i Hune, haveudsendelser og
blomstermalerier, lader netop haven være rammen om sine erindringer, ler bl .~l. k mm r rundt om barndommen, udlandsophold, ægtekat er li v l ·om restauratør, have- og malerkunst, samt kampen mod
kræftsygdommen
Laursen, Louise

Drejer, Dennis (f. 1968)
Man sagde hun slog sin mor ihjel : Louise Laursen taler ud om Suldrupdrabet l Dennis Drejer. - l. udgave. - Kbh. : People's Press, 2009.
- 191 sider : ill.
Louise Laursens version af hændelserne i forbindelse med drabet på
hendes mor, hvor hun sigtes for mordet, og kronvidnet er hendes far.
Om den 14 måneders lange varetægtsfængsling i Arresthuset i Aalborg, forholdet til forældrene og om hendes opvækst
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Nielsen, Erik (f. 1936)

Eventyret : Erik Nielsens erindringer l Erik Nielsen. - [S.l.) : [Erik Nielsen), 2008. - 160 sider : ill. ; 30 cm
Olsen, John Erik

En skøn tid l John Erik Olsen. - Uerslev] : Broberghus, 2009. - 146
sider : il!.
På omslaget: En Aalborgdrengs erindringer 1945-1968
Med litteraturhenvisninger
Thomsen, Rosa

Niklasson, Grit
Da fødsler var en naturlig ting : Rosa Thomsen, en nordenfjords jordemoder, fortæller l Grit Niklasson. - l. udgave. - Kbh. : Frydenlund,
2008. - 80 sider : ill.
Rosa Thomsens (f. 1934) beretning om tiden som distriktsjordemoder
i Nordjylland da hjemmefødsler var ganske naturlige og udramatiske
Med litteraturhenvisninger
Vore erindringer l Erindringsværkstedet af 1999. - Aalborg : Erindringsværkstedet af 1999, 2008. - 109 sider : ill.
Med bidrag af: Kamma Tambo Andersen, Bodil Dalskov, Villy Gregersen, Børge Hansen, Ellen Givskov Hansen, Bodil Hauge, Jørgen
Jørgensen, Anna-Lise Korsholm, Ole Hulgaard Nielsen, Martha M.
Thomsen, Inger Walther
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Meddelelser fra styrelse og redaktion
Der blev afholdt generalforsamling den 16.september 2009 på Vandteknisk Museum i forbindelse med rundvisningen på museet.
Generalforsamlingen indledtes med formandens beretning:
På generalforsamlingen sidste år kunne jeg berette, at vi senere
på året ville udsende første bind i den jubilæumsserie, som vi har
annonceret i anledning af foreningens 100 års jubilæum i 2012. Det
var besluttet at starte i 2008 med skriftet om Vesthimmerland, med
Thorkild Nielsen som redaktør. Bogen blev præsenteret ved et meget
flot arrangement mandag den 24.november i Musikhuseet i Aars, hvor
borgmester Jens Lauritzen bød velkommen, og hvor der desuden var
taler af Historisk Samfunds formand, bogens redaktør Thorkild Nielsen og to af bidragyderne, tidligere borgmester og formand for Folketinget Chr. Mejdahl og museumsinspektør Broder Berg. Herefter var
Vesthimmerlands kommune vært ved et "let traktement". Bogen har
fået økonomisk støtte fra Vesthimmerlands kommune og Sparekassen
Himmerlands Gavefond, og vi vil gerne benytte denne anledning til
endnu en gang at takke for støtten. Bogen er trykt i et oplag på 1.000
og udsendt til alle medlemmer.
Små to uger senere kunne vi præsentere årbogen, det skete igen ved
et arrangement i Bryggergården i Nørresundby. Flemming Nielsen
præsenterede årbogens indledende artikel om idrætsliv i Aalborg
under 2.verdenskrig. Det var som vanligt et hyggeligt og vellykket
arrangement, som vi agter at gentage i december 2009.
Ud over Vesthimmerlandsbogen og årbogen for 2008 kunne vi tilbyde
medlemmerne et eksemplar af Ole Færch og Jørgen Elsøe Jensens
bog om Hasseris Å, som vi havde fået tilbudt på rimelige økonomiske vilkår; årets "bogpakke" i 2008 bød således på tre lokalhistoriske
skrifter.
Vi har haft fire arrangementer i år. I marts en rundvisning i den nye
oldtidsudstilling på Lindholm Høje museet, da vi vidste, at der endnu
var en del medlemmer, som gerne ville se udstillingen. I maj havde
vi en aftentur til bunkeren på Bejsebakken, og der viste sig at være
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en så stor interesse for at deltage, at vi måtte dele rundvisningen i to.
Det var lektor Marianne Rostgaard (Aalborg Universitet), der fortalte
og forestod rundvisningen. I august havde vi så en heldagstur til Den
gamle by i Århus, bl.a. med henblik på at se Aalborghusene, og nu i
aften så rundvisningen på Vandteknisk Museum med generalforsamling.
På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet at sætte spørgsmålet om revision af vedtægterne på generalforsamlingens dagsorden i
år. Styrelsen diskuterede et oplæg til revision af vedtægterne på sit
møde i april. Forenkling har været et styrende princip, og ellers har
vi bestræbt os for at føre vedtægterne ajour og tilpasse dem til forholdene i foreningen i dag. Forslaget til nye vedtægter blev udsendt med
Nyhedsbrevet i juni.
Arbejdet i styrelsen har fungeret godt og konstruktivt. Foreningens
medlemstal har været nogenlunde stabilt. Bag det stabile medlemstal
skjuler sig imidlertid både afgang og tilgang, og det er glædeligt, at vi
fortsat rekrutterer nye medlemmer. Vores økonomi er god, men når
vi kan øge aktiviteterne og samtidig få økonomien til at hænge sammen, skyldes det ikke mindst medlemmernes hjælp med udbringning
af årbogen. På generalforsamlingen sidste år var der flere, der gav
tilsagn om at hjælpe med at bringe årbogen ud i deres område, og
det har været helt afgørende for vores økonomi. Kassereren vil sige
mere herom.
Om de kommende aktiviteter kan vi sige, at årbogen er under forberedelse, den vil blive omtalt i det kommende Nyhedsbrev og vil
formentlig blive af nogenlunde samme omfang som de seneste år.
Derudover vil vi udsende andet bind i jubilæumsserien, i år er det
som planlagt bogen om Aalborg, der er under forberedelse med Inger
Kirstine Bladt og Henrik Gjøde Nielsen som de ansvarlige redaktører.
Nogle medlemmer benyttede sig af subskriptionstilbuddet på bogen
om Nordjylland under Englandskrigene. Den har trukket lidt ud,
men vil blive udsendt formentlig i november måned. Vi planlægger i
foreningen at lave en række "fyraftensmøder" eller "gå hjem arrangementer" på Stadsarkivet i foråret 2010 om emner fra Englandsbogen.
Det vil blive annonceret i Nyhedsbrevet.
Beretningen blev godkendt.
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Herefter fremlagde kasserer Klem Thomsen regnskabet. Foreningen
har en god økonomi. Således har vi igen i 2008 været i stand til at
hensætte et beløb (10.000) til årets jubilæumsudgivelse, men kassereren gjorde også opmærksom på, at vi hvert år vil være nødt til
at skaffe eksterne bidrag til jubilæumsbøgerne for at kunne få økonomien til at hænge sammen. Kassereren fremhævede igen værdien
af, at medlemmerne havde medvirket ved uddelingen af årbogen for
2008. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Næste punkt var det udsendte forslag til nye love for Historisk
Samfund. Lovene havde været behandlet på styrelsens møde i maj.
Hovedsigtet med revisionen havde været en forenkling og ajourføring
af lovene. Formanden gennemgik herefter hver enkelt paragraf i det
udsendte forslag og redegjorde for ændringer i forhold til de gældende. Der blev diskuteret, om foreningens formål var defineret for
bredt. I den endeligt vedtagne version blev det til at formålet er "at
vække og nære sansen for egnens historie og kulturarv". Dertil en
enkelt redaktionel ændring. Herefter godkendtes det udsendte forslag
til nye vedtægter ensstemmigt.
På valg var Ketty Johansson, Inger Kirstine Bladr og Flemming Sørensen. De to sidstnævnte var villige til at modtage genvalg, mens Ketty
Johansson på seneste styrelsesmøde havde meddelt, at hun efter 16 år
som medlem af styrelsen ikke ønskede genvalg. Formanden omtalte
og takkede for Kettys store indsats for Historisk Samfund gennem
årene. Som nyt medlem af styrelsen indstillede styrelsen museumsinspektør Broder Berg Vesthimmerlands Museum i Aars.
Som Revisor valgtes Hans Borch Christiansen.
På generalforsamlingen havde vi den glæde at få overrakt en check
fra Fonden Himmerland repræsenteret ved Jørgen Brønlund Nielsen
på 10.000 kr. til den kommende udgivelse i jubilæumsserien om Aalborg.
På det efterfølgende styrelsesmøde den 5.oktober konstituerede styrelsen sig med Knud Knudsen som formand, Henrik Gjøde Nielsen
som næstformand og sekretær og Klem Thomsen som kasserer. Der
var genvalg til de faste udvalg, med den enkelte ændring at nyvalgte
Broder Berg bliver medlem af turudvalg og redaktion.
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Historisk Samfunds styrelse

Knud Knudsen, Aalborg, formand
Henrik Gjøde Nielsen, Hals, næstformand og sekretær
Klem Thomsen, Vester Hassing, kasserer
Broder Berg, Aars
Inger Kirstine Bladt, Aalborg
Bent Kanstrup, Aalborg
Finn Rindarn Madsen, Aalborg
Thorkild Nielsen, Aars
Flemming Sørensen, Romdrup-Klarup
Jens Topholm, Aalborg
Niels ]ørn Østergaard, Støvring
Redaktionsudvalg

Broder Berg
Knud Knudsen
Henrik Gjøde Nielsen
Thorkild Nielsen
Jens Topholm
Niels Jørn Østergaard
Turudvalg

Inger Bladt
Broder Berg
Bent Kanstrup
Finn Rindarn Madsen
Flemming Sørensen
Niels ]ørn Østergaard
Torsdagsforedrag

Jens Topholm
Formand

Knud Knudsen
Aalborg Universitet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Tlf. 9940 8414 (arbejde)
98 18 29 61 (privat)
e-mail: kk@ihis.aau.dk
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Næstformand og sekretær

Henrik Gjøde Nielsen
Postboks 31
9370 Hals
e-mail: hgn-kultur@aalborg.dk
Tlf. 99 31 74 50 (arbejde)
98 15 25 54 (privat)
Kasserer

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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Restultatopgørelse for 2008

HISTORISK SAMFUND FOR HIMMERLAND OG KJÆR HERRED

Resultatopgørelse for 2008
Regnskab 2008

Regnskab 2007

95 850,00

101 610,00

12.000,00
2 303,00
2.470.20
112.623,20

12 000,00
7.880,50
1.316 60
122.807,10

78 717,50
6.800,00
6.940,00
1.898,50
5,571,90
2.500,00
165,00
10.000 00
112.592,90

67.940,45
5 540,00
9 761,38
304,90
8.626,33
2.500,00
150,00
27.000 00
121.823,06

30,30

984,04

l ndestående bankkonto
Tilgodehavende tilskud
Aktiver i alt

105.006,22
7.500 00
112.506,22

89,575,92
7.500.00
97.075,8

Formue pr, 1, januar
Forudbetalt kontingent
Hensættelser til 100-års jubilæet
Arets resultat
Passiver i alt

75 675,92
26 800,00
10.000,00
+30 30
112.506,22

74.691,88
21 400,00

34 156,92

7.000,00

Kontingent
Tilskud

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

1.000,00
1.500,00
2,000,00
7.500 00

Trykning og forsendelse af årbog
Andel af udgifter ved torsdagsforedrag
Medlemsudsendelser
Udgifter ved ture
Kontorholdsudgifter
Kontingenter
Gebyrer
Hensættelser til 100-års jubilæet
Udgifter i alt

Arets overskud
Status pr. 31. december 2008

Hensættelseskonto
Hensættelseskonto pr. 1 januar
Tilskud
Aalborg Portland
Sparekassen Himmerland
Vesthimmerlands Kommune
Renter
Arets hensættelser
Udgifter til jubilæumsbog
Hensættelseskonto pr. 31. december
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5,000,00
10,000,00
15.000 00

30.000,00
1 067,47
10.000,00
-40.196 00
35.028,40

+984 04
97.075,92

156,92
27,000,00
34.156,92

Den uafhængige revisors påtegning
Regnskabet e1 d.d. revideret og fundet i orden. Beholdningerne er afstemt med kontoudtog fra
banken pr. 31.12.2008
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS p , TF.GNING
Til Historisk Samfunds generalforsamling
Jeg har revideret >1rsregnskabet for Historisk Samfund for Himmel"land og Kjæ1· Herred fo1·
regnskabsåret l. januar-31. december 2008, omtaltende resultatopgørelse, status og
hensætleiseskant o. Arsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen hm ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab efter god regnskabsskik i
overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Dette ansvar omfatter udformning,
implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udal"bejde og aflægge et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller
fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af
regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighedeme.
Revisors ansvar og den udførte revision
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om åi'SI"egnskabet på grundlag af min revision. Jeg har
udført min revision i overensstemmelse med danske rcvisionsstanda1·der. Disse standarder kræver, at
jeg lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikke1·hed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinfonnation.
En revision omfatter haneilinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført
i ill'sregnskabet. De valgte handlinger afl1ænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser
eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontmllet•, der er relevante for foreningens
udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensslemmeise med lov
om fonde og vis,;e f01eninger, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke med det fonnål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
fo1·eningens interne konli'OI. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen
anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er
rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation afå1•srcgnskabet.
Del er min optflttelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min
konklusion .
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er min opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret l. januar-31 . december 2008 er aflagt efter
lovgivningens og vedtægtemes bestemmelse om god regnskabsskik for foreningct.
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Historisk Samfund for Hintmerland og Kjær Herreel er stiftet i 1912. Dets
væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herreel, der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse.
Bogen rummer hvert år lokalhistoriske og personalhistoriske artikler fra et
område, der S\'arer til det gamle Aalborg amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste over lokalhistorisk litteratur for hele området.
I sommerhalvåret har Historisk Samfund for ticlen 3 arrangementer,
mUSeUmSbesøg, histnricJrp hm : <~nrJ,· inn P 1' p ]] p 1· tl11'P tiJ knJtnrhistnri .<:k illtf'feSSante steder i N<
dep v ok
s top
46 . 4 Nordjylland
Fra Himmerland og Kjær herred 1
udgivet af Historisk Samfund

I vinterhalvåret er
foreninger i Aalbor.
som er en foredrai
Medlemmer af His1
Nordjyllands Histo1
medlemmerne.
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