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Fra Himmerland
og Kjær Herred 2011
Af Henrik Gjøde Nielsen
Herværende udgave af årbogen Fm Himmerland og Kjær Herred er
årgang 100. Det er med varierende hyppighed og vægt blevet spået,
at man ikke behøvede at koncentrere sig om at tage livet af de amtshistoriske årbøger; de skulle nok tage livet af sig selv. Det er en af
de mange dystre spådomme, som historien er så rig på, der aldrig er
gået i opfyldelse. Og blandt de amtshistoriske årbøger, der ikke har
taget livet af sig selv, er Fra Himmerland og Kjær Herred. Vel har
stil, fortællemåde og metode ændret sig siden årgang l, i denne som
alle andre årbøger, men også herværende årbog nægter at dø, og har,
sine mange år på bagen til trods, bevaret ungdommens friskhed, for
nu at lyde altmodisch. Det har den, fordi de amtshistoriske årbøger
- i en tid, hvor selv forskningsresultater skal kunne give point - er
et af de sidste steder, hvor det frugtbare møde mellem professionelle og ikkeprofessionelle kan finde sted, i gensidig respekt. Det
giver måske ikke så mange point i det fagbibliometriske system (der
kort sagt tager sigte på at måle videnskabelig produktion på omtrent
samme måde som scoringer i en fodboldkamp) at skrive l amtsårbøgerne, men det giver læsere og inspiration. Det er, i al ubeskedenhed, herværende årbog et glimrende eksempel på.
Fra Himmerland og Kjær Herred 2011 indledes med Klaus Ebbesens artikel om Nordjyske grave jm dyssetid. I samme ende af historien er Per Andersens gennemgang af Oldtidsminder i Rold Skov,
der ifm. redaktionen måtte underkastes en mindre korrektion, idet
Klaus Ebbesen i denne forfatters anden artikel i årbogen, En gudindestatue fra bronzealderen - Jundet i Rebild, ved hjælp af en netop
gennemført Kulstof 14-analyse kan godtgøre, at Freja fra Rold, den
nok så bekendte skulptur, slet ikke kan være Freja. Skulpturen eller
statuen er nemlig mere end 1.000 år ældre end den nordiske mytologi, man har givet den navn efter. Stig Bergmann Mølle1~ Bente
Springborg og Jakob Ørnbjerg har slået de arkæologiske og de historiske kvalifikationer sammen i deres stort anlagte artikel om Aalborgs Forsvarsværker i middelalder og renæssance. Et andet aspekt
fra renæssancetidens Aalborg, der samtidig viser at selv et slagsmål i
renæssancen kan føre til central bygningshistorie, behandles af Viggo
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Petersen ijens Bangs Stenhus og Svaneapoteket i 1673. En lidt senere
og mere fredelig original fortæller Erik Laursen om i Dyrlæge Schnittger- Kroejer i Sønder Tranders 1844-1853, mens Ansgar Havbæk
Madsen fortsætter sin krønike om Da Grundloven kom til Himmerland- 4. del: Suppleringsvalget ligefør jul1851. Også her stifter vi
bekendtskab med en (ufrivillig) original, der i dette tilfælde så gerne
vil være politiker. Inger Kirstine Bladt bringer os i det muntre hjørne
med artiklen Da Aalborg blev glad, og viser, at selv glæde kan have
en bagside, mens Thorkild Nielsen med Danmarkshuset i Aars 19112011 bringer os i bygnings-historisk lige linie fra Landsudstillingen
i Aarhus 1911 til en ejendom i Aars 2011, samt det der gik forud og
det der ligger midt imellem. Af Svend Gramjensen, der også af denne
årbogs læsere er kendt som en kyndig udforsker og formidler af
Hals bys historie, bringer vi erindringsartiklen Barndom i Hals. Hvor
Gram Jensen tidligere har beskæftiget sig med Hals i 1930'erne og
1940'erne som lokalhi-storiker, er det denne gang forfatterens egen
historie og udvikling i perioden, der står i centrum. Årbogen afsluttes
med Tove Michelsens fortegnelse over Litteratur ji-a Himmerland og
Kjær Herred, og med Meddelelser fra styrelse og redaktion.
Traditionen tro kommer vi altså vidt omkring i emner, geografi
og tid. Og vi kunne faktisk være kommet endnu videre, hvis bogen
havde været større. Der ligger materiale, som må vente med at se
dagens lys til årbogen 2012. Men det er jo en luksusudfordring, der
samtidig demonstrerer årbogens levedygtighed.
Man skal gribe dagen, også dagen i går. Og det kan man jo passende gøre med Fra Himmerland og Kjær Herred 2011.
God fornøjelse.
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Nordjyske grave fra dyssetid
AfKlaus Ebbesen
Stendysser er et karakteristisk element i det danske kulturlandskab.
De var et yndet motiv for de romantiske landskabsmalere. Senere er
de blevet afbildet på alle slags ting, fra frimærker og pengesedler til
flyttevogne. Ingen turistbrochure med respekt for sig selv kan undvære et billede af en dysse. På den måde fungerer de som symboler
på Danmark.
I stenalderen blev der bygget ca. 20-25.000 stendysser i det område, som i dag er Danmark. Men hvad der måske er endnu mere
overraskende: Alle stendysserne er blevet bygget i løbet af kun et
par hundrede år, mellem 3.500 og 3.200 år f. Kr. Det afsløres både
af de dødes gravgaver og de såkaldte kulstof 14-dateringer. Med en
byggeperiode på kun ca. 300 år bliver det til opførelsen af ca. 83
stendysser om året, eller ca. 11/z færdiggjort stendysser om ugen! Året
rundt og hver uge gennem ca. 300 år.
I dag er der kun ca. 2.300 dysser tilbage i Danmark. Resten er
blevet sløjfet op gennem århundrederne. Specielt mange er blevet
ødelagt indenfor de sidste 150 år. Den skæbne overgik også de stenaldergrave, som her skal omtales.

En langdysse ved Kikkenborg - Hammer sogn
Denne langdysse ligger på en bakke i den sydlige udkant af et af de
højdedrag, hvoraf Hammer sogn til dels består. Lige øst for bakken er
der en dyb dal, som går i flugt med det flade land ved Limfjorden. I
yngre stenalder har en fjordarm nok skudt sig ind her, således at dyssen har ligget på en skrant ned mod vandet. Den indgår i en gruppe
af megalitgrave, som er bygget i et kuperet landskab ved Limfjordens
nordbred.
Højens var orienteret fra NV til SØ, eller rettere ØsØ-VnV. Den
var ca. 38m lang, 11 m bred og ca. 2,8 m høj. Der var ikke bevaret
nogle randsten ved udgravningen, som gennemførtes i juli 1889. 1
Dyssekammeret lå ca. 14 m fra højens NV-ende. Det er aflangt,
firkantet i retning NØ-SV eller på tværs af dyssens længderetning. Det
er bygget af seks sten, to sten for hver side, en for hver ende. Overligger fandtes ikke (fig.1). Bærestenene vendte den jævneste side ind
mod kammeret, men kun sidestenene mod NV havde nogenlunde
glatte flader, fremkomne ved kløvning.
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Fig. l. Kikkenborg i Hammer sogn.

Skitse af kammerets grundplan.

Kammeret var, målt ved bunden, ca. 3m langt, og 1,3 m bredt. Da
alle stenene skrånede indad, er den indbyrdes afstand mindre for
oven. Her er kammeret kun 2,4 m langt og 0,8-0,5 m bredt. Navnlig
den sydligste sten i NV-siden skrånede så meget indad, at den nåede
halvt ind i kammeret. Sidestenene var fra 1,4 m til 0,9 m høje og fra
1,7 m til1,1 m brede. To af sidestenene var kløvet ud af samme sten.
Den største sten stod som endesten i kammerets NØ-lige ende, mens
den mindste var placeret modsat i den SV-lige ende. Endestenen
mod sydvest er så meget mindre end de andre, at der har været en
mindst 0,3 m høj åbning mellem denne og overliggeren. Bærestenene har ikke nået op over højen, men om kammeret var der forud
for undersøgelsen gravet en fordybning, så de to sidesten mod SØ
og halvdelen af endestenene var synlige.
Fylden lå ca. 0,9 m højt i kammeret. Den bestod hovedsagelig af
gult bakkesand og strandsand. Noget nede i fylden fandtes to større,
forbrændte flintesten og hist og her små stykker kul. 1,2 m nede traf
man på en temmelig jævn brolægning, der bestod af større og mindre stykker kampesten. Under det brolagte gulv sås den naturlige
undergrund i højde med det omgivende terræn. Ved kammerets SVende hævede brolægningen sig skråt op, navnlig i hjørnet mellem
den SV-lige endesten og den tilstødende sten i kammerets SØ-lige
side.
Kun i den NØ-lige del af kammeret fandtes skeletrester og oldsager liggende ovenpå stenlægningen. Liget var aldeles opløst, men
omtrent ved midterlinjen i kammeret og ud for den nordlige sidesten
i SØ-væggen sås en mørk, fedtet plet. Det er måske stedet for krop-
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pens plads. Nedenfor sporedes et par rørknogler, hvis stilling viste, at
liget har været lagt på højre side med benene krummede og knæene
lige op til den nordlige sidesten i NV-væggen. På grund af opløsningen var det umuligt at få nogle skeletrester op hele.
Ved den mørke plet og ca. 0,5 m fra den NØ-lige endesten fandtes
nogle mindre stykker rav og en større prismeformet perle. Lidt længere inde i kammeret og ca. 10 cm længere væk lå en sleben flintøkse, flygtig tilhuggen ved nakken. Umiddelbart op til den nordlige
sidesten i NV-væggen lå et fladt, gennemboret ravstykke med indborede huller langs kantene og ca. 10 cm længere nede fandtes ligeledes op til nævnte sidesten en lille tyndnakket flintøkse med æggen
vendende ind mod kammeret. Inderst i hjørnet mellem endestenen
i NØ- og NV-væggen fandtes tre stykker flintaffald og omkring resterne af liget flere små, glatte sten.
Da det udgravede karruner ikke lå i midten af højen, men nærmere
den NV-ende, foretoges der gravninger i den øvrige del af højen for
om muligt at finde et andet kammer, uden at der dog fandtes noget
sådant. Umiddelbart efter Nationalmuseets udgravning blev hele anlægget fuldstændig sløjfet.
Gravgodset2 i dyssen var forholdsvis beskedent. Det består af en
svær, tyndnakket flintøkse, en tyndnakket tyndbladet flintøkse samt
en ravsol, en stor, høj prismefornet ravperle, to fragmenter henholdsvis af en høj og en lav ravperle med spidsovalt længdesnit (begge symmetriske) samt endelig af et fragment af en ravperle, hvorpå
ses spor af en gennemboring (fig. 2 ).
På samme bakkedrag og SV for denne langdysse lå en lignende,
men fuldstændig ødelagt langdysse. Den var orienteret Ø-V. Den var
ca. 40 m lang og ca. 2,5 m høj. Det blev registreret to fordybninger
i højen. Den ene lå 15,5 m, den anden ca. 28m fra højens V-ende.
De angiver sandsynligvis pladsen for to kamre. Store sten, for en
del kløvede, lå uordentlig spredt på højen. Der blev gravet omkring
nogle af stenene i den ene fordybning, men kammerets form kunne
ikke bestemmes. Eigil Magnus Petersen bemærker dog i sin beretning
at det muligvis har det været polygonalt og af store dimensioner. I
den i tidligere tid opkastede fyld fandtes nogle små, ornamenterede
potteskår samt et stykke af en flintflække.
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Fig. 2. Kikkenborg i Hammer sogn. Gravgavernefra dyssekammeret.
2:5. Tegnet af Henning Ørsnes.
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Fig. 3. Skilmosehøj i Stenstrup. Gravgavernefra den simplejordgrav.
2:5. Tegnet af Henning Ørsnes.
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»Skilmosehøj« på Stenstrup Hede
"skilmosehøj" var rund, ca.7,5 til9,5 m i diameter. Den var omgivet af
en ring af store randsten. I højen fandtes et kvadratisk dyssekammer,
efter det oplyste ca. 1,9 m langt og 1,9 m bredt. På kammerets bund
skal være fundet forskellige ravperler samt spor af kul og aske, men
ingen skeletrester.
Øst for dette gravkammer fremkom et mindre fund bestående af
en kraveflaske og nogle ravperler. De lå ca. 0,6 m dybt i højen. Omkring kraveflasken fandtes tre stykker rav, mens de øvrige ravperler
lå på forskellige steder i nærheden. Sandsynligvis er der tale om en
af de såkaldt "simple grave" fra dyssetid.
Fundet3 består af en kraveflaske, som er ornamenteret i den sene
dyssetids karakteristiske stil. Der ses lodrette streger på hals og krave, samt på den øverste del af bugen lodrette linjegrupper i streg
alternerende med linjegrupper i furestik. I højen fandtes også en stor,
såkaldt ravsol med indboringer hele vejen rundt på undersiden, samt
endelig fragmenterne af to andre ravperler (fig. 3).
Diskussion
I dyssekammeret ved Kikkenborg anede udgraveren resterne af et
skelet, som efter det oplyste lå med optrukne ben. Det er bemærkelsesværdigt, fordi alle sikre skeletter, som er fremkommet i de danske dysser, ellers har ligget udstrakt på ryggen. Men i Tyskland er
der mange eksempler på, at de døde her i slutningen af dyssetiden
er begravet i sovestilling, så det kan meget vel være tilfældet også i
Kikkenborg. Gravgaverne bestod først og fremmest af en svær og en
tyndbladet, tyndnakket økse. De udgør et sammenhørende redskabssæt, henholdsvis til træfældning og det finere høvlarbejde. Den døde
har sandsynligvis haft den store ravsol siddende syet på tøjet midt
foran. Den har vendt den flade side med indboringerne indad. Disse
har været fyldt med harpiks, så der var et spil af sort og flammerødt
i perlen, da den var ny. Også den prismeformede perle, de to perler
med spidsovalt længdesnit samt de andre perler har sandsynligvis
været båret, syet som besætninger på den dødes tøj. Alle fundene
kan dateres til dyssetidens slutning eller ca. 3.500 f. Kr.
Også i rundhøjen "Skilmosehøj" registreredes et dyssekammer. Der
fandtes ingen skeletrester, men efter sigende nogle ravperler. Større
interesse knytter sig til det fund, som fremkom i selve højen øst for
dyssekammeret Det består af en af de karakteristiske kraveflasker,
en ravsol samt fragmenter af et par perler. De har sandsynligvis været
båret som besætninger, syet på den dødes tøj. Også dette fund kan
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dateres til dyssetidens slutning eller ca. 3.500 f. Kr. Selvom der ikke
foreligger sikre oplysninger om gravens form, må vi regne med, at
der er tale om en af de såkaldte "simple grave" fra dyssetiden4 .
Det er karakteristisk, at der ikke er nogen forskel på de gravgaver,
som medgives de døde i stendysserne og i de "simple grave". Det
må betyde, at der ikke er social forskel på de personer, som blev
begravet i de forskellige typer af grave.
Begge grave er anlagt nogle få hundrede år efter, at landbruget var
kommet til Danmark.
Med landbruget ændrede hele samfundet karakter. I jægerstenalderen havde alle været lige, omend alder og god jagtlykke kunne give
særlig værdighed. Man boede og arbejdede sammen i små familieenheder. Dagliglivets bestemtes af dyrenes vandringer og det rette
tidspunkt for fiskeri og indsamling af bær og frugter.
Som bønder måtte man planlægge tilværelsen nøjere . Tiderne for
såning og høst skulle holdes, og der skulle efter vinteren være korn
nok til udsæd. Det gik ikke an blot at leve fra den ene dag til den
anden. Man måtte så småt specialisere sig. Nogle skulle passe svinene eller okserne. Andre måtte tage sig af lerkarfremstillingen. Det
var nok nogle af kvinderne. Derimod var det mandearbejde at skaffe
flint og lave redskaber. I fællesskab byggede man huse, hegnede
markerne og bjærgede høsten, når tid var.
Med agerbruget blev der behov for, at flere virkede sammen, og
man fik en fastere organisation. I løbet af bondestenalderens første
århundreder får nogle personer mere magt end andre. Danmarks
første, sociale ledere dukker op. De havde magt til at lede og fordele
arbejdet indenfor stammen. De kunne disponere over det fælles produktionsoverskud på gruppens vegne. Skulle der forhandles med
nabostammer eller skaffes ting udefra, var det nok også dem.
Vigtigst af alt var dog, at disse mænd stod for kulten og fortolkede
traditionen. Forbindelsen med det overnaturlige gav dem en særlig
indflydelse og status. De blev en slags stenalderhøvdinge.
I midten af 4. åttusind f. Kr. udvikler det danske samfund sig til et
primitivt høvdingesamfund. Det er et åbent, meget innovativt samfund præget af konkurrence om prestige og omdømme mellem de forskellige "stenalderhøvdinge" og deres familier. De to her undersøgte
grave er vidner om denne meget ekspansive periode i vor historie5.
Noter og henvisninger
l
Der foreligger en beretning om udgravningen, dateret d. 16. juli 1889.
Udgravningen gennemførtes af Eigil Magnus Petersen. Eigil Magnus
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Petersen var søn af Nationalmuseets mangeårige tegner Julius Magnus
Petersen. Eigil Magnus Petersen blev student i 1885 og på faderens
foranledning knyttet til Nationalmuseet som studentermedhjælp og senere museumsassistent allerede i 1886. Han døde desværre ganske ung
i 1894. Denne udgravning og den afgivne beretning er altså en af de
ganske få, som Eigil Magnus Petersen fik lejlighed til at udføre. (Se
Klaus Ebbesen, Fortidsminderegistrering i Danmark, 1986, s. 68.) Arbejdet blev gennemført mens Eigil Magnus Petersen endnu var studentermedhjælp! - Man kan vel roligt kalde det et ansvarsfuldt, studierelevant
erhvervsarbejde, som de nulevende, danske arkæologistuderende nok
vil misunde.
Anlægget har nr. 120605.10 i DKC's store fortidsminderegisteL Fundet
opbevares på Nationalmuseet under nr. A 9595-99. Det består af: l. En
svær, tyndnakket flintøkse, hvis nakke er ødelagt. Øksen er totalsleben
på alle fire sider. Æggen er repareret efter en ægødelæggelse og viser
tydelige brugsspor. 14,7 cm 1., æb. 5,2 cm, ni 4,0 x 2,4 cm, stt. 2,8 cm. 2.
En tyndbladet, tyndnakket retøkse af flint. Den er kun sleben på bredsiderne ved æggen, som tillige viser brugsspor. Resten af øksen er kun
meget fint tilhugget. 11.4 cm 1., æb. 4,0 cm, ni. 3,7 x 1,3 cm, stt. 1,8 cm.
3. En meget uregelmæssigt tildannet ravsol med flad underside og hvælvet overside. Den har en central, lodret gennemboring samt på undersiden en krans af indboringer langs kanten. Den viser tydelige slidspor.
> 4,7 cm i diam., 1,6 cm h. 4. En let forvitret, høj, prismeformet ravperle
med trekantet tværsnit og slidspor ved den lodrette gennemboring. 5,7
cm h., 3,4 cm l. og 3.0 cm t. Gb. 0,4 cm. 5. Halvdelen af en symmetrisk
høj, ravperle med spidsovalt længdesnit. Den er afbrudt i den lodrette
gennemboring. 4,3 cm h. 6. Halvdelen af en symmetrisk, ravperle med
spidsovalt længdesnit. Den er overbrudt i gennemboringen. 2,6 cm h. 7.
Et fragment af en fjerde ravperle. Der ses spor af en gennemboring.
Fundet opbevares på Nationalmuseet under nr. A 2226-8. Det består af:
l. Kraveflaske med kegleformet hals, nærmest dobbeltkonisk bug og
rund bund. Kraven sidder godt nede på halsen. Randen er ødelagt. På
kravens overside ses diagonale, indridsede streger. Ved hals/bugovergangen findes ligeledes en række korte, indridsede streger. Derunder
findes på den øverste del af bugen til lidt under bugknækket lodrette
linegrupper, som alternerende er indridsede og udfø1t i furestik. >
14 cm h. (Md. 1,7 cm). Krave 4,0 cm. Bd.11.6 cm. 2. Tre fragmenter,
sandsynligvis af samme, uregelmæssigt tilskåret og stærkt fragmenterede ravsol med flad underside og hvælvet overside. Centralt findes
en gennemboring. På undersiden ses langs kanten en række runde
indboringer. 3. Fragment af en ravperle med lodret gennemboring, muligvis en middelstor, skiveformet, symmetrisk ravperle. 5. Fragment af
en ravperle med gennemboring.
Se K. Ebbesen "Simple, tidligneolitiske grave", Aarbøger for nordisk
Gidkyndighed og Historie 1992, s. 47 ff.
Se Klaus Ebbesen, Danmarks megalitgrave bind 1,2, København
2011.

Oldtidsminder i Rold Skov
Af PerAndersen
Blandt mange andre fortræffeligheder er Rold Skov et af de steder
i hele landet, der rummer den største koncentration af velbevarede
oldtidsminder, især for yngre stenalders og bronzealderens vedkommende. Jernalderens mange brandgrave vil i sagens natur afsætte
knap så mange spor. Vi skal faktisk helt tilbage til begyndelsen af
yngre stenalder for at finde de ældste spor. Det var nemlig på den
tid, at stenalderens jægerfolk gradvist gik over til agerbrug og dermed
blev mere bofaste. Og da det var dette folk, som byggede samtlige
langhøje, dysser og jættestuer i Danmark, betyder det, at vi her i Rold
Skov har mindesmærker, der er op til 6.000 år gamle. Den største
koncentration af stenalderens gravhøje, med ikke mindre end 50 høje
pr. km2, finder man i Nørreskov, hvorfra de endog breder sig med
flere navngivne høje helt ned mod den nuværende Rebild by. Også
bronzealderen har afsat mange høje i skoven, hvilke i høj grad kan
findes i Skørpinglund og Sønderskov. Både disse og stenalderfolkets
grave vidner om, at også vore fjerne forfædre har fundet området
velegnet som et godt sted at bosætte sig.

Gravskikke
Bondestenalderen, 4.000-1.700 f Kr.: I begyndelsen af yngre sten-

alder bestod gravanlæggene af jord- og træbyggede langhøje, men
fra omkring 3.500 f. Kr. begynder byggeriet af stendysserne, hvoromkring der ligeledes blev opført en jordhøj. De ældste dysser havde kun en enkelt sten som overligger, og bliver alt efter deres udformning omtalt som rund- eller langdysser. Som følge af, at gravene
næsten altid blev genanvendt til nye begravelser, blev dysserne med
tiden udviklet rent arkitektonisk til de langt større jættestuer, der som
udgangspunkt er opført som fællesgrave fra starten.
Fra omkring 2.800 f. Kr. gik man dog over til enkeltmandsbegravelser, idet man begravede de afdøde i almindelige jordfæstegrave,
der blev dækket af en lav bred høj. Denne periode kaldes enkeltgravskulturen. Hen imod slutningen af bondestenalderen, kaldet
dolktiden efter det dominerende våben, flintdolken, begravede man
de afdøde i mandslange stensatte kister, kaldet hellekister, hvorover
man, som skik var, også opkastede en mindre høj.
Bronzealderen, 1. 700-500 f Kr.: I den første halvdel af bronzeal-
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deren ændrede begravelsesskikken sig endnu engang, idet man ofte
begravede de afdøde i egekister, hvoromkring man opførte en stor
tørvebygget høj. Denne konstruktion medførte, at en stor del af egekisterne er blevet bevaret til vore dage, idet der dannedes en vandtæt
alkappe omkring kisten, der forhindrede træet i at gå i forrådnelse.
Bronzealderens gravhøje ligger ofte i klynger og markerer en samlet
gravplads. I slutningen af bronzealderen skiftede gravskikken fuldstændig karakter, idet man begyndte at anlægge brandgrave i solide
stenkister. Efterhånden blev ligbrænding helt enerådende, og i takt
hermed opstod urnegraven. Urnerne blev hovedsageligt nedgravet i
solsiden af den gamle storhøj, beskyttet af en lille stensætning, eller
under flad mark, hvor der kan være hvælvet en ganske lav høj over
graven.
jernalderen, 500f Kr.-750 e. Kr.: I den tidligste del af jernalderen,
også kaldet keltisk jernalder, benyttede man sig stadigvæk af urne begravelser, men anbringelsen af gravene varierer. De anbringes med
eller uden urne i ældre gravhøje eller anlægges under flad mark i en
simpel fordybning uden urne, eller de kan findes som "brandpletter"
under et stentæppe eller en ganske lav høj. De sidste kaldes også
tue grave.
Gravskikken i romersk jernalder afviger fra den foregående periode, idet der sideløbende med brandgrave nu atter optræder jordfæstegrave. I Himmerland og Vendsyssel begynder man igen at
bygge store gravkamre af sten, der kan minde om yngre stenalders
gravkister, og hvor de døde jordfæstes ubrændte sammen med deres
gravgods. Fra germansk jernalder, 400 til 750 e. Kr., findes der kun
sparsomme fund i Rold Skov, og den efterfølgende vikingetid, 750
til 1.050 e. Kr., har så vidt vides også kun efterladt sig et par enkelte
spor i form af en plankevej ved vadestedet over Lindenborg Å ved
Røde Mølle samt en sølvskat i Rebild By.

Fortidsmindernes art og beliggenhed
Hermed har vi ridset hovedtrækkene for de skiftende tiders gravskikke op. Men ingen skik uden afvigelser, hvilket til tider kan gøre
det vanskeligt med 100% sikkerhed at fastslå, hvor et gravfund hører
hjemme. Og da vi heldigvis i Rold Skov har mange fredede og aldeles urørte gravhøje, har der også til tider været uenighed om, hvor
denne eller hin gravhøj hører hjemme. Man kan jo ikke se uden på
"en bunke jord", hvad der gemmer sig indeni.
Alene Statsskovdistrikt Himmerlands del af Rold Skov rummer op
mod 160 oldtidsminder, hvoraf adskillige er koncentreret i Rebil-
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dområdet At remse alle disse gravhøje og andre oldtidsminder op,
vil være trættende for læseren, men da nogle er mere markante end
andre og nok kunne være et besøg værd, vil vi, for overskuelighedens skyld og for at en interesseret iagttager ikke skal fare fra sted til
sted i den 80 km2 store Rold Skov, dele skoven op i flere navngivne
områder.

Nørreskov og Bjergeskov
Dette område findes i den nordlige del af Rold Skov og er beliggende
mellem Lindenborg A, Buderupholmvej, Rebild Kirkevej og grænser
ned mod Rebild by. Det er især i Nørreskov og på arealerne ned
mod byen, at man finder det helt store antal gravhøje. Flere af de
sidstnævnte er navngivne, som f.eks. Kodhøj, Sortehøj, Lådnehøje,
Limovnen og Kildehøj.
Helt specifikt kan herudover nævnes nogle få markante høje og
stensætninger. I Nørreskovs nordvestligste område, også kaldet Ottilielund, findes en stor men lav høj, hvorfra der udgår en lang stenrække. Kulturarvsstyrelsen beskriver den således:
"Fra højfoden i SØ hen over midten af højen og videre mod NV, en
stenrække på 70 m længde, bestående af i alt 27 sten".
Stenrækken er et af skovens mysterier. Formodentlig har den en
religiøs betydning. Stenene peger mod det sted, hvor solen går op i
sydøst på årets korteste dag og går ned i nordvest ved midsommer.
I samme arnråde findes der yderligere en kortere stenrække og tre
stensætninger. Især er to af disse stensætninger meget markante. Den
ene ligger umiddelbart nordvest for den før omtalte stenrække og er
ca. 10 meter i diameter og består af 18 hovedstore sten. En mindre
stenkreds ligger helt ude i den nordvestligste kant af skoven. Denne
er 5 meter i diameter og består af 7 større sten. Det er nærliggende
at sammenligne disse oldtidsspor med engelske Stonehenge, omend
vores må siges at være i en noget mindre målestok.
Det er også her i Nørreskov, at vi finder skovens største langdysse,
som er ikke mindre end 30 m lang og 9 m bred. En langdysse er en
gravhøj, der kan være bygget direkte som sådan eller er fremkommet ved at sammenbygge to eller flere rundhøje. Langhøjen ligger i
bøgeskoven umiddelbart syd for Bundgårdens Kirkevej, og den har
både i syd-, nord- og østsiden nogle af de svære randsten synlige.
Øverst oppe i Bjergeskov finder man de tre Svinehøje, hvoraf de
to er markerede med navn på de fleste kort. Højene ligger henholdsvis på nord- og sydsiden af en ret stejl grusvej, som har sit udspring
direkte nede fra Buderupholmvej. Den mindste ligger på nordsiden
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og de to største på henholdsvis 16 og 18m i diameter på sydsiden.
Museumsdirektør Peter Riismøller skriver således:
"Øverst i Bjergeskoven ligger to store gravhøje kaldet Svinehøje,
fordi Buderupholms svin her fik deres ration af tærskeaffald på dage,
da sneen dækkede deres olden ".

Vedsted Skov og Skørpinglund
Området strækker sig mellem Rebild Kirkevej og jernbanen. Det gennemskæres fra nord til syd af Buderupholmvej og har sin sydlige
grænse ned mod vejen mellem Skørping og Rebild. Også skovparten
Vedsted Skov er beriget med flere af de smukke kuplede bronzealderhøje. Men skal vi fremhæve en enkelt, må det være den, der
sandsynligvis har givet navn til denne del af Rold Skov, nemlig Vedsted Høj. Højen, der er et flot eksempel på oldtidens rundhøje, ligger
lige i centrum af Vedsted Skov, på højre side af den grusvej, der går
mod nordvest lige overfor Skørping Skole.

Svinehøjene i Bjergeskov. Foto: Per Andersen.
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Ønskestenen i SkØ1pinglund. Foto: Per Andersen.
I Skørpinglund finder man en gruppe særdeles smukke bronzealderhøje godt 1/z km øst for Buderupholmvej. Ikke fordi højene i princippet skiller sig ud fra så mange andre høje, men fordi de ligger i en
klynge i en bevoksning med bøg. Især om efteråret, når alt er dækket
af et tykt lag bronzefarvet løv, er det smukke syn fuldendt.
Det er også i samme område, man finder "Ønskestenen", som i
virkeligheden er den øverste dæksten af en dysse fra yngre stenalder. Dette oldtidsminde er måske et af de allermest kendte i Rold
Skov, fordi der i sin tid blandt patienterne på Sanatoriet i Skørping
var opstået en tro på, at man måske kunne blive helbredt for den
frygtede tuberkulose, hvis man kastede en tiøre ind under stenen og
måske tillige sendte en lille bøn ovenud. Der er altså i virkeligheden
tale om en såkaldt megalit- eller storstensgrav, som er anlagt i den
ældre del af yngre stenalder. Perioden kaldes også tragtbægerkultur,
idet man da fremstillede sine lerkar og bægre med en karakteristisk
tragtformet hals. I 1950 skrev Peter Riismøller således:
"Ønskestenen, dyssekammer bestående af 5 bæresten og 1 overligger i SV-kanten af lav stenhøj. Kamret fyldt med mindre sten, masser
af marksten henkastet på højen. Sti rundt om højen".
Hermed ved vi, at Ønskestenen altså ikke bare er en sten, men at
den dækker over noget meget mere interessant.

21

Stenstuen nord for Skøtpinglund. Foto: Per Andersen.

Også i Skørpinglund findes en af Rold Skovs flotte langhøje. Denne
høj ligger vendt i øst vest på vestsiden af grusvejen, der går mod
syd lige øst for "Kulbrænderen". Det er en anselig langhøj fra yngre
stenalder eller bronzealder, der måler ikke mindre end 3 x 13 x 30
meter. Der ligger også to langhøje og en rundhøj lige nord for "Kulbrænderen," men disse ligger alle tre på privat område.
Lige nord for Skørpinglund ligger skovens vel nok allersmukkeste
synlige stendysse, kaldet "Stenstuen". Ligesom det er tilfældet for Ønskestenen, er denne også en megalitgrav fra yngre stenalder. Dyssen
ligger umiddelbart nordøst for Buderupholmvej, og til forskel fra den
omtalte ønskesten, er alle 5 bæresten og den store dæksten synlige
her. Dyssen har naturligvis været dækket inde i en høj, men det er
dejligt at have et så flot eksempel på, hvad der gemmer sig inde i
skovens andre stenaldergrave.
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Rebild
Når vi taler om oldtiden, var det område, hvor Rebild ligger i dag,
også en del af den nuværende Rold Skov. Ja, indtil for få århundreder siden voksede bøgeskoven stadig hen over Rebild Bakker. Det
var Rebild bys inddelte bønderskov, som ligefrem har givet navn til
byen, der i middelalderen hed Reb-hylt, altså "den rebede skov",
hvilket dog i årenes løb er blevet afslidt til nutidens form: Rebild.
Helt centralt i Rebild, hvilket vel må siges at være området på og
omkring parkeringspladsen mellem Rebildhus og Nationalparken,
gemmer der sig sandsynligvis nogle spændende spor fra oldtiden.
Dette har man fundet tydelige indicier for hele to gange: I 1935 blev
der foretaget noget kloakarbejde ved Rebildhus, hvorved der blev
afdækket en brandplet med keramik fra førromersk (keltisk) jernalder. Peter Riismøller foretog senere en partiel udgravning, men der
kunne ikke erkendes yderligere grave, idet området er dækket af et
tykt lag flyvesand. Knap 20 år senere, da man på bar mark opførte et
nyt atelier, kaldet Roldhøj, stødte man igen på brandgrave fra ældre
romersk jernalder. De itubrudte urner og diverse jerngenstande herfra blev indsendt til Nationalmuseet.
Rebilds historie går altså langt tilbage. Der er således fundet rester
af en jernalderboplads i forbindelse med etableringen af den ovennævnte parkeringsplads. Ligeledes blev der i 1971 ved udgravningen
til et hus fundet en stor sølvskat fra vikingetiden, bestående af fem
kilo rent sølv, som i dag befinder sig på Nationalmuseet. Men vi har
da heldigvis også synlige spor fra oldtiden i Rebild. Ud over de i
indledningen nævnte høje, ligger der umiddelbart syd for Rebild på
den vestlige side af Stendalsvej den desværre stærkt beskadigede høj,
Roldhøj. Denne høj rummer en stenbygget grav, hvilket ses af, at der
lidt øst for højens centrum er en sænkning, hvori der kan ses toppen
af en større, kantstillet sten.
Af synlige spor bør også nævnes "Frøya fra Rebild", om end figuren i dag befinder sig i den nye udstillingsbygning på Lindholm Høje
Museet, som er en del af Nordjyllands Historiske Museum. Gudinden
Frøya eller Freja var ifølge den nordiske mytologi en kærligheds- og
frugtbarbedsgudinde og var søster til Frej, om end figuren intet som
helst har med nordisk mytologi at gøre. (Se Klaus Ebbesens a1tilæl
"En gudindestatue fra bronzealderen i herværende årbog.) Historien om "Frøya fra Rebild" rækker tilbage til bronzealderen, hvor en
menneskefigur blev nedlagt i en mose midt i det nuværende Rebild
Skovhuse. Her lå den i ubemærkethed helt frem til vore dage, men
da gårdejer Ernst Kjær en dag sidst i juni 1946 var i færd med at grave
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tørv i den lille Brosø Mose tæt ved gården, stødte spaden pludselig
mod noget hårdt. Han tog genstanden op med de bare næver og
kunne straks se, at det var noget særligt, hvorfor den blev bragt med
hjem og fornuftigvis svøbt ind i en våd sæk. Fundet viste sig at være
en 1,05 m høj menneskefigur af birketræ, som man i første omgang
troede, var en mand. Men museumsdirektør Peter Riismøller kunne
straks slå fast, at det var en kvindefigur med deller på maven og hvor
brystet og bagen var let fremhævet og kønsåbningen understreget
med et dybt snit i birkestammen. Det tog tre år at konservere figuren,
og da den endelig kunne vises frem, døbte Riismøller den "Frøya fra
Rebild".
Ældre jernalder var sikkert den kulturperiode, hvor der har boet
flest mennesker i Rebild-bygden, afgrænset af urgammel skov på alle
sider. Peter Riismøller har andetsteds omtalt, at der allerede i stenalderens sidste afsnit, dolktiden, kom en mægtig befolkningstilvækst
i skoven.

Brændeskov og Mosskov
Disse skovparter er beliggende syd for vejen mellem Skørping og
Rebild, og længst mod øst gennemskæres de fra nord til syd af både
jernbanen og Møldrupvejen. Også her er der nogle spændende spor
fra oldtiden at finde.
Omtrent midtvejs mellem Rebild Skovhusevej og Rebild by findes
der afmærket en jættestue på de fleste kort. Denne er i virkeligheden
en 5112 x 21fz m stor hellekiste fra yngre stenalder, der har været gemt
i en lav rundhøj. Hellekisten har 5 bæresten i hver side, 2 i nordenden og 3 i sydenden, og 3 store dæksten, hvoraf den midterste er
skredet ned mod vest. Hertil kommer en lille dæksten i SØ og mod
syd et forrum af 2 sidesten.
Ca. 1/z km øst for Rebild Skovhusevej stiger terrænet brat mod øst,
og her oppe finder man en rundhøj, kaldet Bjergmosehøj. Denne er
en traditionel 14 x 2m stor høj, som er beliggende meget naturskønt
lige ved den lille Bjergmose. Højen har en flad top, hvortil der fører
stier op fra både øst og vest. Her vil man altså på en gang kunne få
både en naturoplevelse og en historisk oplevelse.
Den gravhøj, der måske har den allersmukkeste og mest storslåede
beliggenhed i hele Rold Skov området er sikkert højen på Jamborettepladsen lige syd for Mosskovgård, idet den er placeret på toppen
af et fritliggende højdedrag. Højen er i sig selv ikke særlig stor; den
måler blot 11/z x 8 m og har en flad bred top, hvor der er lidt af en
meget stor sten synlig. På toppen af højen vokser tillige en stor garn-
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Hellekiste i Brændeskov. Foto.· Per Andersen.

mel, fredet bøg, hvilket i høj grad er med til at fuldende det smukke
syn.
Da netop Brændeskov og Mosskov er et af de områder i Rold
Skov, hvor gravhøjene ligger i tætte klynger, vil man også i den del,
der nu kaldes "Den Jyske Skovhave", kunne finde ikke mindre end 9
større og mindre rundhøje: 2 i den nordlige ende, 4 langs jernbanen,
l omtrent i midten og 2 i det sydøstlige hjørne. De fleste af højene er
forholdsvis uskadte. Der kan være gravet lidt i toppen, eller højfoden
kan være beskåret af en skovvej eller jernbanen. Den ene af de to
sidstnævnte høje fortæller dog, at vi taler om megalit- eller storstensgrave, idet et hul i toppens sydside blotter nogle store sten .
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Storstensgrav i Jægersborg Skov delvis dækket af kvas. Foto: Per Andersen.

Jægersborg Skov
Jægersborg skov er det område, der ligger øst for Møldrupvej og
strækker sig fra Skørping i nord til Madum Sø i syd. Blandt dette
områdes gravhøje er der måske især grund til at fremhæve to, som
repræsenterer hver sin periode af bondestenalderen: En storstensgrav fra tragtbægerkulturen og en hellekiste fra dolktiden.
Den ældste høj ligger 200 meter øst for Møldrupvej, tæt ved e n lille
skovvej, der går ind mod den tidligere skovfogedbolig Jægersborg.
Den rummer et stenkammer med en meget stor dæksten, hvorunder
der er et hulrum på 1112 x 1112 m som er 1/z m højt samt en gang af 2
x 2 sten. En høj på l x 9 m er kastet op som en ringvold rundt om
kammeret.
Højen fra dolktid ligger umiddelbart øst for Møldrupvej Vz km sy-
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døst for den vej, der går ind til Mosskov og Store Økssø. Højen
omslutter en udgravet hellekiste på 5 x 3,4 m og er indtil 0,7 m høj.
Den store stenkiste er sat af ikke mindre end 13 bæresten og har 4
dæksten, hvoraf de 2 står skråt op mod bærestenen i vest.
Umiddelbart har disse grave forskellige karaktettræk, men tilsammen fortæller de en lang historie, idet vore fjerne forfædre altså har
levet her indenfor en ganske kort afstand gennem en periode, der
måske strækker sig over de ca. 2.300 år, som yngre stenalder varede.
Det er da spændende.

Sønderskov og Mørkeskov
Sønderskov og Mørkeskov er, sammen med Fællesskov og Vælderskov, beliggende i den del af Rold Skov, der findes umiddelbart syd
for Rebild Skovhuse og Rebild Bakker. Det er netop beliggenheden i

Hellekiste i Jægersborg Skov. Foto: Per Andersen.
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forhold til Rebildområdet, der har været bestemmende for navnet på
både Sønderskov og den tidligere omtalte Nørreskov.

Rold Skovs største gravhøj beliggende i Sønderskov. Foto: Per Andersen.

Også i denne del af Rold Skov findes der nogle interessante mindesmærker. Omtrent på grænsen mellem Rebild Skovhuse og Sønderskov ligger der en markant, om end ikke særlig velbevaret, gravhøj skråt overfor Hedekrogen. Til gengæld er den meget gammel,
idet det er en megalitgrav, der rækker helt tilbage til tragtbæge rkulturen. Højen er skåret over af en vej, som derved blotter resterne af
stenkammeret med to endesten mod nord, to sidesten mod øst og tre
mod vest. Den nordlige ende af kammeret er dækket af en flad dæksten. Højens omrids og form er uregelmæssig, idet den er sprængt af
store trærødder.
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Stenkiste i Kyø Skov. Foto: Per Andersen .

Umiddelbart nordvest for den retablerede Store Økssø Mose ligger
der en ret anselig langhøj, hvorfra der er en storslået udsigt ud over
sø og mose. Og bevæger man sig derfra cirka Vz km læ ngere mod
nord, f. eks. ad Ritmestervej, kommer man frem til den allerstørste
kæmpehøj i Rold Skov, der måler ikke mindre end 35 m i diameter
og er 2Vz meter høj. Højen rummer en central grav, men den har
sandsynligvis også flere senere anlagte randgrave. Højen er ikke helt
ubeskadiget, idet der flere steder er huller efter stødoptagning og
andre små gravninger, mens selve gravene tilsyneladende er urørte
og sikkert kunne fortælle en spændende historie. Det må være en
stormand, der blev begravet her.
Som en lille enklave mellem Sønderskov og Fællesskov finder man
den godt 2 km lange og i snit blot 300 m brede Kyø Skov. I denne
skovparts sydvestlige område ligger der lidt nord for Troldefaldet en
delvis beskadiget rundhøj fra yngre stenalder eller b ronzealder. Det
er i sig selv beklageligt, at denne og andre høje er beskadigede, men
til gengæld giver de os, i modsætning til de bevarede høje, et indblik
i hvordan vore forfæ dre anlagde deres grave op gennem tiderne, og
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de er derfor måske umiddelbart de mest spændende. I dette tilfælde
ses en blotlagt gravkiste, som sandsynligvis er fra dolktiden. Den har
fire bæresten i østsiden og fem i vestsiden. Den sydlige overligger
er på plads og den midterste er skredet ned i østenden, men både
den nordligste og endestenen mangler. Blot 120 m mod nordvest
har højen en pendant på den modsatte side af skovvejen, kaldet
'Skørpingvej'. Denne er ligeledes en rundhøj fra yngre stenalder eller
bronzealder, hvor der i midten af den flade top er tre dæksten af
gravkisten synlige.
På grænsen mellem Mørkeskov og Rold Østerskov, ligger der en
lille kilometer sydøst for skovfogedstedet Tvedhus en gravhøj med
fire overliggere af gravkisten synlige i overfladen, og hvor der tillige
er fjernet flere randsten. Det spændende ved denne høj er ikke bare,
at den rummer en megalitgrav, som i dette tilfælde rækker helt tilbage til tragtbægerkulturen, men også den kendsgerning, at der nu
ikke er flere gravhøje sydpå i Rold Skov. Ikke før vi kommer helt ned
til skovens sydgrænse finder man igen kæmpehøje, hvilket fortæller
os, at den centrale og den sydlige del af Rold Skov aldrig har været
under plov. En ganske rar og spændende tanke.

Gravminderne fortæller historie
Helt sydpå er det kun i kanten af Store Arden Skov og længere mod
øst i Hellum Skov og Siem Skov samt i Astrup Skov og Tisted Nørskov, at man igen finder gravminder fra oldtiden. Dette fortæller, at
stenalderbonden og hans efterkommere også her har ryddet den oprindelige urskov og haft sine levesteder lidt længere mod nord end
den skovgrænse, som vi kender i dag. Så sent som i 2010 har man i
den østlige del af Rold Skov fundet spor af fire huse fra bronzealderen. De to ældste huse har haft en imponerende størrelse, idet det
ene er opmålt til at være på hele 8 x 33m og det andet 7,5 x 28m.
Tidligere statsskovfoged Rudolf Sørensen har fortolket forholdene
i og omkring Rold Skov således:
"I Roldskovområdet kom stenalderbønderne efter deres gravhøjes
placering at dømme hovedsagelig fra to sider. Nogle kom fra nord
fra Lindenborg ådal ned gennem det nuværende Skørping sogn, og
andre kom fra syd op gennem Astrup sogn med en ajstikker mod vest
til Store Arden sogn. I skoven til disse sogne har vi to højkoncentrationer tilsyneladende uden forbindelse med hinanden. Fra højområdet i Skørping sogn er der gamle hulvejiforbindelser til Rold og til Asp
i Torup sogn, begge flankeret af enkelte høje i henholdsvis Rold og
Præer sogne".
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Som det klart fremgår af beliggenheden af de beskrevne høje, var
det et nordfra kommende stenalderfolk, der trængte dybest ind i
det område, der nu hedder Rold Skov. Med fantasiens hjælp er baggrunden for det også let at forstå. Man kan sagtens forestille sig, at
mange er kommet sejlende hertil. Lindenborg ådal var da betydeligt
bredere, end den er nu, idet den faktisk var en fjordarm, der skar sig
her ned midt i skoven oppe fra Limfjorden. Stenalderfolket må have
fundet sig et paradis, når de kom sejlende her til stedet. Her var vidunderligt kildevand og alt det træ, de skulle bruge til mange forskellige formål, brændsel, gærdsel og ikke mindst bygningstømmer, der
var vildt i massevis og ænder og gæs, som søgte ind til kilderne om
vinteren. Hvad der derimod ikke er fantasi, er at dette folk vandrede
videre op over Rebild Bygden og Rebild Skovhuse og fortsatte endog et godt stykke ned forbi Store Økssø. Det viser deres grave os jo
med al tydelighed.
Bevar vor arv
Blandt vore tusindtallige kulturminder er oldtidens efterladenskaber
i høj grad med til at understrege vores fælles historie, men mange
af disse historiske klenodier er nu desværre forsvundne. Alene i de
sogne, som er berørt i denne artikel: Skørping, Fræer, Torup, Siem,
Rold, Store Arden og Astrup, er der ifølge Trap blevet sløjfet eller
ødelagt ikke mindre end 191 dysser og gravhøje. Dog så langt de
fleste ude i det åbne land, end det har været tilfældet i skoven.
I dag er det heldigvis sådan, at nye kulturfund skal anmeldes til det
stedlige museum, og at synlige gravhøje er beskyttet efter naturfredningsloven. Dette betyder, at der ikke må bygges, plantes eller graves indenfor en afstand af 100 meter. Dog må der genplantes i eksisterende skove, men ikke nærmere end 2 meter fra højens fod, idet
der altid skal være en dyrkningsfri bræmme, uanset hvor højen ligger.
Utallige af vore gravhøje er desværre blevet beskadigede ved at pløje
for tæt på, eller endda ved direkte overpløjning. Endnu værre er det,
at man også tidligere anvendte de store sten til forskellige formål,
som f.eks. byggeri af huse og broer, eller ved at man ligefrem slog
dem til skærver til befæstning af veje og jernbaner.
Men da vi for nærværende mest har beskæftiget os med oldtidsminderne i Rold Skov, kan vi jo glæde os over, at disse stort set er
intakte og aldeles urørte. Til gengæld kan tvivlen råde, er det stenalderen, bronzealderen eller jernalderen, vi taler om? Så lad os som det
sidste høre hvad Rold Skovs forfatter, Helge V. Qvistorff, har skrevet
i sit flotte værk, "Rold Skov - Danmarks største:
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"Med hensyn til hvilke høje i Rold Skov, der er det ene eller det andet,
befinder vi os på næsten bar bund, for der er ikke udgravet en eneste
kæmpehøj i Rold Skov i nyere tid, så det er kun på baggrund af gisninger og hypoteser samt fåtallige, konkrete fund, at man kan belyse
omfanget af bosætningen i bronzealderen. Det er i høj grad besynderligt, at man ved så lidt om oldtidsfolkene i Danmarks største skov,
men sådan er det nu engang, og derfor må al snak om hvem, der har
skabt en grav, tages med ethvert forbehold. Kun, hvor det drejer sig
om storstensgravene, kan vi være nogenlunde sikre."
Men uanset om dette eller hint oldtidsminde hører hjemme det ene
eller det andet sted, så er de alle spændende at besøge, og man kan
kun beundre vore fjerne forfædre som de dygtige "entreprenører",
som de i virkeligheden var. Lad os værne om vores fælles arv til berigelse for både os selv og ikke mindst for vore efterkommere.
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En gudindestatue fra bronzealderen
- fundet i Rebild
Af Klaus Ebbesen
I de danske moser er fundet tusindvis af religiøse genstande samt
andre spor efter religiøs aktiviteter fra alle dele af oldtiden. Mange
af fundene har vakt berettiget opsigt ved fremkomsten. Det gælder
naturligvis først og fremmest moseligene, men også andre, spektakulære fund har påkaldt sig stor opmærksomhed.
Et af de mere kendte mosefund stammer fra Rebild Skovmose.
Straks figuren fremkom i 1946 blev den opfattet som en gengivelse
af Freja, frugtbarbedsgudinden i den nordiske mytologi. Der er nu
gennemført en Kulstof 14-analyse af fundet. Det viser at gudeindestatuen stammer fra den yngre bronzealder eller mere end 1000 før
den nordiske mytologi opstod.

Kvindelig statue fra Rebild Skovhuse
Fundstedet er en lille skovmose i Rebild Skovhuse, Skørping sogn,
syd for Ålborg1 . Mosen er kun 1/4 ha. stor, men meget dyb. Figuren
blev fundet i juli 1946 på bunden af afgravningen i mosen. Finderen
havde taget statuen op med de bare hænder, så den fik ved fremdragelsen kun overfiadige ødelæggelser af spaden. Museumsdirektør Peter Riismøller, dengang Ålborg Historiske Museum, blev straks
tilkaldt og tog derefter vare på fundet.
Den kvindelige statue (fig. l) er 1,05 m høj og af birketræ. Det
er en let tildannet bul af et ungt træ, hvis oprindelige form i det
væsentligste er bevaret. Hoved og hals er dannet ved indskæring,
øjnene er to prikker og kinderne let affladet. Bryst og bag er træets
egne former. De er dog let fremhævet. Ved roden breder bullen sig
så meget ud, at lændernes form giver sig af sig selv. De er yderligere understreget ved et par artistiske snit, som viser lysken og
kønorganet Over maven er lagt fire vandrette snit, dybt skåret i
træet. De bidrager på en mærkelig måde til at gøre figuren levende
ved at markere folder i maveskindet. Armene er end ikke antydet.
P. Riismøller antager i sin publikation, at roden meget vel kan have
dannet en tveje, som er overbrudt allerede i oldtiden. En anden og
mere nærliggende mulighed er, at statuen er skåret på et levende,
stående træ, som ved en hellig ceremoni er overbrudt, idet gudinden
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er væltet om på siden. Træet er råddent helt ind gennem kærnen, så
statuen må have ligget meget længe på mosefladen før tørven groede
hen over og bevarede den.

Fig. l. Rebild, Skørping sogn, Nordjylland. Gudindestatuen. Foto:
Nordjyllands Historiske Museum.
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Ved siden af figuren, så nær at det rørte ved den, lå et stykke vævet
stof (fig. 2). Det var gennemgroet med en mængde rødder, men ikke
nær så opløst. Tekstilforskeren Margrethe Hald har i 1950 beskrevet
det således:
"Tøjstykket var ret stærkt forrevet, men i og for sig ikke synderligt
medtaget af destruktion. Det gør snarest indtryk af at have været
forslidt før nedlægningen i mosen, idet det har en lapning og flere
spor af reparationer. Nogle lange trevler i stoffets grænser er knyttet
sammen. Man har indtryk af, at stykket i sin tid er slået sammen om
sit indhold på lignende måde som den man senere anvendte ved
bæreklæder, hvis hjørner blev knyttet sammen."
Målene er ufuldstændige. Et enkelt sted kan man følge skuddet i
ubrudt forløb over en strækning på 1,20 m og længden over 150m.
Intet af disse mål er fuldstændige, så tøjstykker må være rest af en
betydelig vævning.

Fig. 2. Rebild, Skørping sogn, Nordjylland. Klædestykker, som gudestatuen sandsynligvis var viklet ind i. Foto: Nordjyllands Historiske
Museum.
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Der er bevaret et parti af en vævesøm med to lukkede rende, hvilket
viser, at det er rundvævet Det er vævet af venstrespundet uldgarn
og teknikken er firskaftet dobbeltkiper udført som rundvævning. En
lap af noget grovere stof er påsat i oldtiden.
I forbindelse med fundets fremkomst blev pollenprøver udtaget
fra det vævede stof. Ved nedlæggelsen beskrives fundstedet af Svend
Jørgensen som: En lille fugtig højmose, der ligger i en egn overvejende med egeskov, og hvor mennesket har skabt en del rydninger,
der giver plads for magre agre og tørre overdrev.
Der er som nævnt gennemført en kulstof 14-datering af træstykket.
Accelleratordateringen (Ua-1798) siger 760-610 BC. Dateringen af
gudinden fra Rebild til yngre bronzealder skulle således være klar.

Andre nordiske gudestatuer
Gudinden fra Rebild tilhører en lille, eksklusiv gruppe af menneskelignende (antropomorfe) træfigurer fra de danske moser. Ældst
blandt de antropomorfe figurer fra moserne er en stærkt fallisk mandsperson, som fremkom i 1880 i en lille mose ved Broddenbjerg i
Midtjylland 2 .
I mosens sydlige del og temmelig tæt ved mosens rand fremkom
en stenhob. Den var stablet op på mosens bund. Et lerkar fandtes
stående midt mellem stenene. Det gik i stykker ved udgravningen
og A. Feddersen hjembragte i alt resterne af mindst tre forskellige
lerkar. Ved siden af stenbunken stod eller lå en mærkelig træfigur af
egetræ.
Træstatuen (fig. 3) er dannet af en tveje, hvis to grene danner benene mens en tredje, vinkelstillet gren danner penis, hvis potens er
så kraftigt fremhævet, at det det må være den egentlige hensigt med
figuren, som A. Feddersen bemærker. Hovedgrenen danner krop og
hoved. Arme findes ikke og hovedet er i et med kroppen. Det er firkantet og egentlig er det kun ansigtet, som er tydeligt tildannet med
skarpt indbuede øjengruber, med næse og med en tilspidset hage.
Arthur Feddersen antyder i sin første publikation af fundet, at man
med det nedadtil spidst tilløbne hoved, muligvis har villet gengive et
skæg. Træguden stammer dog fra en tid, hvor netop barbergrej er et
karakteristisk indslag i mandsgravene. Neden for ansigtet skal en indridsning vistnok antyde kanten af en klædning eller et halssmykke.
Den nederste del af venstre ben er hugget af ved fremdragelsen.
Det andet ben er derimod tilspidset, så figuren har rimeligvis været
stukket ned med benene i bunden af mosen eller rettere en sø. Den
svagt tilspidsede fallos udgår midt for bækkenpartiet Den står stærkt
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frem fra kroppen, idet den tillige rejser sig noget op efter den. Dens
glans er tydeligt afsat ved snit omkring spidsen. Ved penisroden sad
ved fremdragelsen et ejendommeligt påklinet lag af harpixmasse. Det
påvistes på et ca. 11 cm bredt og lige så højt stykke over mavens
nederste del, i lyskerne og et stykke ud over fallos.

Fig. 3. Brodden bjerg, Asmild sogn
ved Viborg. Gudestatuen.
Foto: Nationalmuseet.
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Stendyngen, som statuen lå ved siden af, var dannet af ca. 200 håndtil hovedstore sten, hvorimellem fandtes fem løbere af kvarts til
kværnsten. Keramikken omfatter rand-, bund- og sideskår fra mindst
tre forskellige lerkar. Karrene tilhører yngre bronzealder og kan
dateres til per. IV-V.
Der er også for nylig gennemført en Kulstof 14-datering af
træguden, som bekræfter denne datering. En accellerator-analyse på
AMS Laboratoriet på Aarhus Universitet (Aar-4591) giver en datering
til ca. 760-410 f.v.t. eller engang i yngre bronzealder.
Der er således overenstemmelse mellem de arkæologiske og
naturvidenskabelige dateringer, som begge siger per. IV-V af yngre
bronzealder. Det var den formodede datering, som Arthur Feddersen fremsatte allerede i 1880. I det brev til].]. A.Worsaae, hvor han
indberetter fundet anfører han: "Forresten synes mig denne Figur at
svare godt til de bekjendte Fremstillinger i Helleristningerne". Af ukendte grunde er figuren imidlertid i det meste af 1900-tallet blevet
henført til jernalderen.
Ved Forlev Nymølle i Østjylland er undersøgt en offermose fra førromersk jernalder3 . Stedet ligger i samme vådområde og ikke langt
fra det berømte våbenofferfund i Illerup Ådal. Ved undersøgelsen
afdækkedes indtil ti mindre offerpladser. Den ene (koncentration
I) bestod af en ca. 2,5 x 2,5 m stor stendynge uden nogen tydelig
afgrænsning. Halvt ind under denne stendynge lå en gudindestatue
og på begge side af den store skårbunker, hovedsagelig fra en stor,
krukke. Oven på stendyngen lå flere mere eller mindre knuste lerkar,
et ca. 30 cm langt hørknippe og et par lange, tilbugne asketræstave.
På pladsen fandtes også enkelte trækulsplamager, et par knogler (får)
og andre, tildannede træstykker.
Fundomstændigherne i Forlev Nymølle minder efter beskrivelserne
noget om Broddenbjerg-fundet Fundomstændighederne tolkes af
udgraveren, Harald Andersen, sådan, at stendyngen er lagt henover
træstøttens krop for at hold den nede. Senere har de fungeret som et
slags alter, hvor man har ofret lerkar med indhold til trægudinden (jf.
også beskrivelsen Lund 2002, s. 190 f.).
Skulpturen er af egetræ og 2,74 m høj. Det er en naturlig, tvedelt
stamme der er groft afhugget i begge ender. Flere steder ses bark på
overfladen. Ved en tilhugning på siderne har man forstærket midterstykkets naturlige lighed med en kvindes hofter. Omkring forgreningen er stykket barkklædt og et snit antyder det kvindelige køn.
Træstatuen er Kulstof 14-dateret (K 880) til tiden 180 f. Kr til 70 e.
Kr. eller slutningen af førromersk jernalder. Denne datering bekræftes
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af keramikken, som er fra begyndelsen af yngre, førromersk jernalder
eller ca. 200-150 f. Kr.

Fig. 4. Braak, Kr. Eutin i Holstein. Mandlig og kvindelig gudestatue.
Foto: Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum.
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Den nærmeste parallel til disse to danske fund er fremkommet i
Aukamper Moor ved Braak, Kr. Eutin, i Holsten4 . I en kedelmose
fandtes en lille holm med nævestore sten i stor mængde liggende i en
halv snes lag af hver ca. 20 cm tykkelse, bestående af aske og trækul.
Stenene var mærket af ild og må være kastet i det brændende bål,
som må være tændt så mange gange, som lagene angav.
Ved denne bålplads fandtes med ko1t, indbyrdes afstand to træfigurer, henholdsvis en mand og en kvinde (fig. 4). Statuerne er
pmkring 3 m høje og begge skåret ud af tvejer. Træstatuerne danner
tydeligvis et sammenhørende par, hvor kvinden er lidt mindre end
manden (hun når ham til skulderen). Manden er godt 3 m høj. De
er skåret ud af to store tvejer af egetræ. Der er ikke gjort forsøg på
at lave arme, men gudernes køn er fremhævet, så ingen er i tvivl.
Manden har en stor penis, gudinden en lige så tydelig vulva. Hendes
to små, spidse bryster er dannet ved udskæring.
Mandens ansigt er fladt og rundt, uden hår. Munden er åben, øjnene runde huller, mens næsen er tilskæret lang og spids. En fure
ved næseroden antyder en rynket pande. Kvinden har mere aflangt,
rundet hoved. Også hun har åben mund og runde øjne. Næsen er
bredere og næsten fladtrykt mod munden. Et par snit ved højre side
af næseroden giver ansigtet en stram mine. De mørke øjne forlener
hende og manden med et skarpt, stift blik. Øverst på gudindens
hoved ses en lille, afsat knop. Sandsynligvis gengiver den gudindens
hår, der er samlet i en fletning, som derefter er bundet sammen i en
knude øverst på hovedet. En tilsvarende frisure kendes fra et mosefund i Vingmose, Faster sogn, Vestjylland (Dalgaard-Knudsen 1961,
s.S ff.). Det er dateret til tidlig, førromersk jernalder (Ebbesen 2008).
Den kvindelige skulptur er Kulstof 14-dateret til tiden 405-261 f.
Kr. eller tidlig, førromersk jernalder. Den mandlige skulptur er Kulstof 14-dateret (efter Steiver et. alii med+-1 std.) til tiden 399-207 f.
Kr.; altså ligeledes tidlig, førromersk jernalder. Da der er tale om et,
samlet fund af de to skulpturer må dateringen til tidlig, førromersk
jernalder anses for sikker.

De første guder?
Dateringen af træfiguren fra Rebild og Broddenbjergmanden til
yngre bronzealder bidrager afgørende til løsningen af et gammelt
stridsspørgsmål, nemlig hvornår de første personificerede guder optræder i Norden.
Broddenbjergmanden blev fundet ved en stenkonstruktion, som
allerede Arthur Feddersen opfattede som en slags primitivt alter. På
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og ved denne stendynge fandtes fragmenterne af mindst tre lerkar,
der må opfattes som offergaver. Der er altså tale om et fundbillede,
som det vi almindeligvis tolker som et helligt sted med en gudestatue.
Det er nærliggende også at anvende denne tolkning på forholdene i
Broddenbjergmosen.
Det samme gælder for fundene fra Rebild, Forlev Nymølle og
Braak. I alle tre tilfælde er den eneste, sandsynlige tolkning, at der er
tale om gudestatuer af henholdsvis kvindelige og mandlige guddomme, som har været genstand for ofringer. Den stærke understregning
af statuernes køn sandsynliggør, at disse guder og gudinder har haft
forbindelse til frugtbarhedskulten.
Foruden træfigurerne kendes tillige fra bronzealderen ca. 20 små
bronzestatuetter af mænd og kvinder samt en righoldighed af menneske/gudefremstillinger på rageknive og navnlig helleristninger. Det
er karakteristisk, at alle de små, hjemligt producerede bronzestatuetter, som er fundet i det nordiske område, kan dateres til bronzealderens periode IV-V. Det svarer også til dateringen af de plastiske
menneskefremstillinger på rageknive, nåle og en mankestoL Både de
små statuetter samt de øvrige plastiske menneske/gudefremstillinger
støtter således generelt dateringen af de første antropomorfe fremstillinger til midten af yngre bronzealder (per. IV-V). Der er imidlertid
et åbent spørgsmål, om de små antropomorfe fremstillinger eller figurerne på helleristninger og rageknive forestiller guder.
Spørgsmålet er senest behandlet af Flemming Kaul, som antyder,
at der på rageknivene optræder en personificeret solgud, dateret
til periode V. Det svarer til ]. Brøndsteds gamle opfattelse. Selvom
spørgsmålet længe har været meget omdiskuteret, er det ikke lykkedes
at nå til en definitiv afklaring 5.
Det er her, nydareringerne af træstatuerne fra Rebild Skovhose og
Broddenbjerg giver ny indsigt. Som anført ovenfor, kan man med
stor sandsynlighed hævde, at der er tale om personificerede guder
fra per. IV-V af yngre bronzealder; en datering af "gudernes fødsel",
som så måske støttes af både bronzestatuetterne samt de andre antropomorfe fremstillinger.

Noter og henvisninger

l

Fundet og alle sagens akter opbevares på Nordjyllands Museum. Det
er beskrevet af P. Riismøller, Frøya fra Rebild. Kuml 1952, s. 119-32.
Klædet er omtalt M Hald, M. 1950: Giddanske tekstiler. 1950, s.l6 ff. ,
s. 223 ff. fig. 212a. Kulstof 14-dateringen er gennemført på initiativ af
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Aalborgs forsvarsværker i
middelalder og renæssance
Af Stig Bergmann Møller, Bente Springborg og
Jakob Ørnbjerg
Indledning
Aalborg Kommune udskiftede i 1998, 2000, 2005 og 2006 hovedkloak og andre ledningsføringer gennem Aalborgs centrum fra
Toldbod Plads i nord, over Østerågade og Boulevarden til John F.
Kennedys Plads i syd. Udskiftningerne blev fulgt af omfattende arkæologiske undersøgelser foretaget af Aalborg Historiske Museum,
der ved dette tværsnit gennem byen fik et særdeles godt indtryk af
Aalborgs topografiske udvikling i middelalder og renæssance. I årene 2000 og 2005 var der mulighed for at undersøge byens befæstning og forløbere for denne. Undersøgelserne af byens forsvarsværker blev genoptaget i 2010, da Aalborg Kommune fornyede kloakker
og andre rørføringer i Søndergade, Østergravens Gade, Løkkegade,
Nørregade og Sankt Hans Gade. Endelig i 2011 foretog museet en
lille undersøgelse på grunden Danmarksgade 19, hvorved der måske
også blev påvist en del af byens b efæstning. I denne artikel skal vi
koncentrere os om forsvarsværkerne fra renæssancen, men indledningsvis skal der gives en kort karakteristik af Aalborg fra vikingetid
til renæssance, ligesom der skal redegøres for hovedtrækkene i byens middelalderbefæstning, som visse steder er en direkte forgænger
for renæssancens forsvarsværker. 1
Aalborg fra vikingetid til renæssance
På en lav sand- og lerbanke på sydsiden af Limfjorden, hvor den
nord-syd gående trafik mellem Himmerland og Vendsyssel krydsede
den øst-vest orienterede vandvej gennem fjorden, opstod Aalborg
kort før vikingetiden, sandsynligvis i midten af 700-tallet, som en
sæsonbenyttet handels- og håndværksplads. Her ved sand- og lerbanken var Limfjorden smal og nem at passere, og skibe kunne anvende Østerå på sydsiden og Lindholm Å på nordsiden af fjorden
som havne. Grundlaget for handelspladsen skal søges i den handel
med hverdagsvarer, som tog til fra 700-tallet. Handlen medførte en
øget trafik, og overfartsstedet, der var et trafikalt knudepunkt i det
østlige Limfjordsområde, lå ideelt for denne handel, der bl.a. omfat-
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tede hvæssesten af skifer, gryder af klæbersten, kværnsten af glimmerskifer og råjern til redskaber og våben, alt sammen fra Norge og
Vestsverige. Desuden var Limfjorden en del af den sejlrute, der forbandt Østersøområdet med Vesteuropa og Danmark med De Britiske
Øer, indtil fjorden sandede til mod vest i begyndelsen af 1100-tallet.
Formentlig var det stormandsslægter orrlirring den østlige Limfjord,
der oprettede, beskyttede og profiterede af handelspladsen.
Omkring 1000 udviklede handelspladsen sig til en egentlig by, og
antagelig boede der kun nogle få hundrede mennesker i Aalborg
på denne tid. Den danske konge Bardeknud (1035-1042) lod slå
mønt i byen, og på mønterne møder vi for første gang navnet "ALABU" - Aalborg. Bardeknuds møntslagning er det første sikre vidnesbyrd om kongemagtens tilstedeværelse i Aalborg, og heri afspejles
for-mentlig kongens interesse i at kontrollere overfartsstedet mellem
Himmerland og Vendsyssel, kontrollere sejladsen i den østlige Limfjord og i at kontrollere og profitere af de aktiviteter, der fandt sted i
bebyggelsen. Østerå var Aalborgs havn i vikingetid og middelalder,
men fra senmiddelalderen aftog åhavnens betydning. Skibenes tiltagende størrelse og dybgang betød, at Østerå var blevet for lille til at
modtage de større fartøjer, der i stedet måtte ankre op på reden og
lade deres varer onliaste til pramme og både. Disse fartøjer bragte så
varerne op i Østerå til købmændenes huse.
Omkring l 070 skrev den tyske gejstlige Adam af Bremen, at man
fra Aalborg havde overfart til Norge, og fra 1200-tallet kom søfarten til
de nordtyske byer i Hanseforbundet til at spille en stadig større rolle
for byen. Aalborg blev en vigtig udskibningshavn for landbrugsvarer
og fisk. Ud over heste og stude, der via den jyske Hærvej blev drevet
ned til de nordtyske markeder, udgjorde smør, fedt, huder og skind
en stor del af eksporten. Korn og mel blev afsat til især Bergen i
Norge, mens sild fra Limfjordsfiskeriet i store mængder blev udskibet
til Nordtyskland. De tyske købmænd i Aalborg solgte til gengæld salt,
godt tysk øl, humle, husgeråd, klæde og meget andet. Indbyggertallet
menes med nogen usikkerhed at have ligget på 3.000 til 5.000 mennesker omkring 1250. De tætte handelsmæssige kontakter til de hanseatiske byer dannede i høj grad grundlag for byens fortsatte vækst
og øgede rigdom gennem 1300- og 1400-tallet, og Aalborg udviklede
sig til en by efter europæisk mønster med befæstning, torv og havn,
stenhuse, kirker, klostre og milde stiftelser, borgerskab, byråd samt
gilder og lav for købmænd og håndværkere. Omkring 1500 skønnes
byen at have haft ca. 5.000 indbyggere, men det må understreges, at
tallet skal tages med forbehold.
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Den ældste gejstlige institution i Aalborg, Skt. Clemens, blev rejst på
østsiden af Østerå formentlig omkring 1000, og i perioden fra 1050 til
1100 kom Skt. Budolfi kirke til på vestsiden af åen. I første halvdel af
1100-tallet blev Vor Frue kirke bygget i den østlige del af Aalborg, og
til denne var byens ældste kloster, et nonnekloster af benediktinereller augustinerordenen, knyttet. I den vestlige del af byen opførtes
ligeledes i 1100-tallet kirken Skt. Peder. Af andre væsentlige gejstlige
institutioner skal nævnes gråbrødreklosteret, der blev grundlagt mellem 1240 og 1250, og helligåndsklosteret, der blev stiftet i 1451 på
grundlag af et helligåndshus, oprettet 20 år tidligere. I 1530 havde
byen tre sognekirker: Skt. Peder, Skt. Budolfi og Vor Frue. Af disse
blev Skt. Peder ødelagt under kampene i forbindelse med Grevens
Fejde i december 1534, men de to andre kirker fortsatte med at
virke efter reformationen i 1536. Gråbrødreklosteret ophørte allerede
i 1530, og de to øvrige klostre blev nedlagt senest 1536.
I begyndelsen af 1500-tallet og atter i 1530 nedbrændte en stor
del af Aalborg, og byens indbyggere led meget under Grevens Fejde
(1534-1536), hvor først Christian 2.s kaperkaptajn Skipper Clement
og siden den holstenske hærfører Johan Rantzau bemægtigede sig
byen. Disse voldsomme begivenheder standsede for en tid Aalborgs
økonomiske og vækstmæssige udvikling, men efter en årrække med
fred og ro rejste byen sig igen til en stor og driftig handelsby, der
kun blev overgået af København og Malmø. I perioden fra 1550 'erne
til 1640'rne oplevede Aalborg således et kraftigt økonomisk opsving
med øget befolkningsvækst, nybyggeri, velstand og udenrigshandel
til følge. Forklaringen på denne succeshistorie var byens beliggenhed
ved Limfjordens smalleste sted med det store korn- og kvægproducerende opland, de fortsat rige sildeforekomster i fjorden, byens
gode havneforhold og rollen som administrativt centrum i det store
Aalborghus len, der strakte sig fra Skagen i nord og til Mariager i
syd. På denne baggrund betjente Aalborgs kapitalstærke købmandsaristokrati i 1600-tallet.s begyndelse et handelsnetværk, der strakte
sig fra Norge til Portugal. Aalborgstuen fra 1602, Jørgen Olufsens
gavlhus fra 1616 og ikke mindst Jens Bangs stenhus fra 1623-1624
bærer fortsat vidnesbyrd om den rigdom, pragtlyst og kvalitetssans,
som 1600-tallets Aalborg-købmænd var i besiddelse af. I 1672 viste
en folketælling, at Aalborg havde 4.181 indbyggere. Tallet må absolut
betragtes som et minimumstal, da mennesker med løsere tilknytning
til byen givetvis ikke er blevet talt med. 2
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Trusselsbilledet
Fortifikatorisk set var Aalborg begunstiget af den gode beliggenhed.
Mod nord beskyttede Limfjorden og lavvandede strandenge til dels
byen, og mod syd var landskabet præget af sumpede enge og fugtige
kær, der vanskeliggjorde adgang til byen fra den side. Tilsvarende
forhold gjaldt delvist mod øst, hvor sand- og lerbanken løb ud i lavtliggende strandenge og moser, inden man længere mod øst kom op
på det højtliggende og tørre kridtplateau, kaldet Tranders kridtøen.
Mod vest var banken forbundet med Hasseris kridtøen, og herfra var
den letteste adgang til byen.
Aalborgs rolle som trafikalt og økonomisk knudepunkt med let
adgang til Limfjordslandet, Vendsyssel, Kattegat og Norge var ensbetydende med, at byen adskillige gange i middelalder og renæssance blev angrebet og besat af fjendtlige tropper. Under tronstridighederne mellem Valdemar Sejrs sønner i 1250'erne blev Aalborg brændt
af, mens marsk Stig Andersen og den norske konge Erik Præstehader
i 1289 med en krigsflåde forgæves forsøgte at erobre byen "i håb
om at underkaste sig landet", som det hedder i 1300-tallets Jyske
Krønike. Sidste gang Aalborg blev invaderet fra søsiden var under
Grevens Fejde i september 1534, da Skipper Clement med nogle
få skibe foretog et vellykket overraskelsesangreb, der sikrede ham
kontrollen med byen.
Aalborg var sidste stop i den jyske Hærvejs udløber af det centraleuropæiske vejnet, og enhver fjendtlig styrke, der invaderede Jylland
fra syd og som ønskede at fortsætte til Vendsyssel, måtte i sagens
natur sikre sig kontrollen med byen. Dette skete, så vidt det vides,
første gang i december 1534, hvor hærføreren Johan Rantzau lod sine
lejetropper storme, udplyndre og afbrænde det af Skipper Clement
kontrollerede Aalborg, førend han fortsatte over Limfjorden for at
knægte de oprørske vendelboer. Om end i væsentlig mindre voldelig
målestok gentog dette mønster sig i 1627, 1644 og 1657, hvor først
kejserlige og siden svenske tropper uden større tab af menneskeliv
indtog og besatte Aalborg inden deres videre felttog mod nord. 3
Middelalderens forsvarsværker
Ved flere, hovedsageligt ældre, arkæologiske undersøgelser er middelalderens forsvarsværker blevet påtruffet, ligesom de er nævnt i enkelte skriftlige kilder. Dette har muliggjort, at vi i dag stort set kender
befæstningens linjeføring vest, nord, øst og syd om Aalborg (fig. 1). 4
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Fig. l . Aalborgs formodede udstrækning omkring 1530. Den røde
markering angiver den middelalderlige befæstningslinje. Grafik: jan
Slot-Carlsen, Aalborg Historiske Museum.

Forsvarsværkerne bestod grundlæggende af en vold bygget af ler,
jord og græstørv samt af en foranliggende våd eller tør voldgrav. På
voldkronen er der flere steder iagttaget pælerækker, som sandsynligvis har indgået i en træpalisade svarende til de "byens planker",
der er omtalt i skriftlige kilder. Mod vest forløb befæstningen langs
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Vesterå, som trods navnet antagelig ikke var en egentlig å, men en
gravet voldgrav. Nord for Vesterport var volden og den foranliggende, vandfyldte Vesterå suppleret med endnu en vold og foran
denne en tør voldgrav. Måske var det den lette adgang til byen fra
vest, der betød, at man her valgte en ekstra stærk forsvarslinje i form
af en dobbeltvold med tilhørende grave. Mod øst udgjordes befæstningens vandfyldte voldgrav af Lilleå, der utvivlsomt var en gravet
rende. Ved anlæggelsen af renden udnyttede man dog et markant,
naturligt fald i terrænet. Vest for Lilleå, ind mod byen, lå der en enkelt vold, og formentlig var området omkring Østerport sikret med
yderligere en voldgrav, beliggende øst for åen. 5
Det nyeste og tillige mest komplekse indtryk af Aalborgs befæstrung og forløberne for denne fremkom i 2000 og 2005, da udskiftningen af hovedkloakken var nået til området henholdsvis nord for
Vingårdsgade og nord for Sankelmarksgade (fig. 2). Godt 20 meter
nord for den nuværende Vingårdsgade blev der udgravet en ca. 2
meter bred og ca. 0,80 meter dyb grøft, som var nedgravet i undergrundens ler. Grøften, der var orienteret nogenlunde nordvestsydøst, var anlagt i 1200-tallets første halvdel. Grøftens begrænsede
bredde og dybde samt især den kendsgerning, at der ikke sås spor
efter et voldanlæg i tilknytning til denne, taler for, at grøften ikke
har haft nogen fortifikatorisk betydning. Det er derimod sandsynligt,
at den fungerede som Aalborgs jurisdiktionsgrænse mod syd, som
en såkaldt bygrøft, der har markeret, hvortil byens lov og ret gjaldt.
Grøften gik ud af brug senest 1250, hvor den blev fyldt op i forbindelse med udlægning af massive opfyldnings- og planeringslag i området. 6 I 2005 fortsatte de arkæologiske undersøgelser mod syd ned
ad Boulevarden, og i området mellem Vingårdsgade og Sankelmarksgade fandtes yderligere tre, nordvest-sydøst orienterede grøfter, der
på grund af deres lighed med den tidligere fundne bygrøft tolkes som
afløsere for denne, anlagt efterhånden som byen voksede, og dens
grænse for lov og ret flyttedes længere mod syd. Genstande fundet i
opfyldningslag over grøfterne tyder på, at de afløsende hinanden er
blevet anlagt og sløjfet i perioden mellem anden halvdel af 1200-tallet
og de første årtier af 1300-tallet. De tre grøfter var ca. 2,40 til 3 meter
brede, og de havde en dybde på ca. 0,50 til 0,84 meter; den ældste af
disse grøfter var blevet fornyet en enkelt gang, hvorved bredden kom
helt op på ca. 4,60 meter. Ved ingen af grøfterne blev der konstateret
spor af jordvolde. 7
Det er tidligere blevet antaget, at Aalborgs sydlige befæstningslinje
skulle forløbe tværs over Boulevarden ved Sankelmarksgade, 8 og
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Fig. 2. På et nutidigt Aalborgkort er vist middelalderbyens udstrækning mod syd, befæstningslinjen og de ældre bygrøfter nord herfor
samt borgen Aalborghus og de tidligere åer; Vesterå og Østerå. Fundet
af befæstningen ved Sanke/marksgade erfremhævet. Grafik: jan SlotCarlsen, Aalborg Historiske Museum.
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Fig. 3. Et tværsnit gennem Aalborgs sydlige befæstningslinje ved Sankelmarksgade, set fra øst. Grafik: jan Slot-Carlsen, Aalborg Historiske
Museum .
efter fundet af de ovennævnte bygrøfter kom det ikke som den helt
store overraskelse, at denne antagelse kunne bekræftes ved udgravningen i 2005 (fig. 2).
Det middelalderlige anlæg bestod af en ca. 21 meter bred og kun
ca. 0,80 meter dyb voldgrav, der var nedgravet i undergrundens ler.
Det opgravede ler var efterfølgende blevet anvendt til opbygning
af den nord for liggende vold, som havde en bredde af mindst 16,5
meter (fig. 3). Volden var bevaret i en højde af ca. 2 meter til lige
under Boulevardens gadebelægning, men, hvor høj den oprindeligt
har været, kunne ikke fastslås. 9 Middelaldervoldgravens beskedne
dybde (og senere renæssancevoldgravens ringe bredde) har måske
sin forklaring i det ufremkommelige terræn, der i sig selv som tidligere nævnt må have udgj01t en væsentlig forhindring for adgangen til
byen fra syd.
Aalborgs middelalderlige forsvarsværker har tidligere blot kunnet
dateres til højmiddelalder, 10 men i 1994 undersøgtes en lille del af
den nordlige linjeføring på grunden Bispensgade 7. Her fandtes i
volden flere rækker af langsgående pæle, og en af disse pæle blev
årringsdateret til at være fældet i vinteren 1317-1318_11 Dette peger
på, at forsvarsværkerne som helhed kan være anlagt i første halvdel
af 1300-tallet. Denne datering vil i givet fald harmonere ganske
godt med ophøret af de ovenfor omtalte bygrøfter, der må betragtes som forløbere for den sydlige befæstning. Dateringen bør dog
underbygges ved kommende undersøgelser andre steder i befæstningen, inden mere endelige konklusioner kan drages. Den vestlige
befæstningslinje synes at tabe betydning i perioden mellem 1450 og
1500, da der blev givet tilladelse til brug af den inderste voldgrav,
Vesterå, til fiskevand og til bebyggelse af dele af voldterrænet. 12
Under Grevens Fejde indtog Christian 3.s lejetropper under anførsel
af Johan Rant-zau Aalborg i december 1534, og i 1535 beordrede
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kongen byens forsvarsværker sløjfet. 13 Flere årringsdateringer af
egepæle anvendt ved opfyldningen af den sydlige voldgrav viser, at
det for denne linjeførings vedkommende skete i 1550'erne (fig. 3)/ 4
skønt måske kun delvist. Det fremgår nemlig af et vidnesbyrd fra en
synsforret-ning foretaget 21. marts 1626 af det plankeværk (byens
planker), der omgav Aalborg, at byen til dels stadig var omgivet af
en jordvold og voldgrav, omend vold og grav ikke giver indtryk af
at være i nogen god stand; nærmere herom i afsnittet "Det historiske
forløb".
Renæssancens befæstning - især ved Sankelmarksgade
Renæssancens befæstning af Aalborg har hidtil ikke været genstand
for større arkæologisk virksomhed. Ønsker man at få et indtryk af
befæstningens linjeføring, må dette ske på grundlag af historiske
kilder og prospektet af Aalborg fra 1677 i Peder Hansen Resens Atlas
Danicus.15 Derved bliver det nogenlunde muligt at fastlægge forløbet
af befæstningen omkring byen (fig. 4).
Var fundet i 2005 af den sydlige, middelalderlige befæstningslinje
ved Sankelmarksgade ikke den helt store overraskelse, var det til
gengæld overraskende for arkæologerne at støde på en vold og grav
fra renæssancen, anlagt praktisk talt oven i forsvarsværkerne fra middelalderen (fig. 3). Tidligere er der fremsat den opfattelse, at den
sydlige befæstningslinje i renæssancen blev flyttet 7-8 meter syd for
den middelalderlige linje, 16 men 2005-udgravningen kunne påvise, at
dette ikke havde været tilfældet. Derimod var forsvarsværket blevet
fornyet på det middelalderlige voldterræn, der bortset fra forskellige ulovlige annekteringer af jordstykker (se afsnittet "Det historiske
forløb"), tilsyneladende havde ligget ubebygget hen i den mellemliggende tid.
Den nye befæstning bestod af en ca. 2,40 meter bred og ca. 1,40
meter dyb voldgrav, hvortil mod nord sluttede sig en ca. 17 meter bred
vold, hvis oprindelige højde ikke kunne erkendes ved udgravningen
i 2005 (fig. 3) 17 Som ovenfor anført har renæssancevoldgravens ringe
bredde muligvis sin forklaring i det ufremkommelige terræn syd for
fæstningsværkerne, men forholdet kan måske også skyldes hastværk
ved anlæggelsen af voldgraven? Syd for Sankelmarksgade, på Boulevarden, fandtes der kun enkelte anlæg fra nyere tid. Heraf var den
såkaldte Forbindelseskanal, som løb fra øst til vest mellem Østerå og
Vesterå, det mest markante anlæg, så tolkningen af den fundne grav
ved Sankelmarksgade som voldgrav må opretholdes.
Ved hjælp af det arkæologiske genstandsmateriale kan det sydlige
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Fig. 4. Aalborgsformodede udstrækning omkring 1620. Den ubrudte
markering angiver renæssancens befæstningslinje. Stiplet linje markerer en mulig befæstningslinje. Grafik: jan Slot-Carlsen, Aalborg
Historiske Museum .
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forløb af renæssancebefæstningen blot dateres bredt til 1600-tallet, så
en mere præcis tidsfæsteise af forsvarsværkets anlæggelse må fineles
i de historiske kilder. Som det følgende afsnit "Det historiske forløb"
vil vise, blev der bygget på Aalborgs renæssancebefæstning i 1628 og
1632-1638, men hvilket anlæg, der er udgravet ved Sankelmarksgade,
har det for nuværende ikke været muligt at udrede.

Fig. 5. Et kig ned i middelalderens og renæssancens voldgrav ved
Sankelmarksgade, set fi'a nord. Foto: Aalborg Historiske Museum.
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I 2011 foretog Aalborg Historiske Museum endnu en undersøgelse
ved den sydlige befæstningslinje, idet museet udgravede et lille areal ved den tidligere Danmarksgade skole, beliggende Danmarksgade
19. Ved udgravningen blev der fundet en minimum 4 meter bred og
ca. l meter dyb, fladbundet grøft. Keramik, fundet i den øvre del af
grøftens opfyld, stammede fra tiden efter middelalderen. Grøften kan
måske være en voldgrav med tilknytning til byens forsvarsværker,
men da der ikke blev fundet træpæle eller jordlag fra et voldanlæg, er
denne tolkning ikke den mest sandsynlige. Mere sandsynligt er det,
at den fundne grøft udgør en del af den ovenfor omtalte Forbindelseskanal mellem Østerå og Vesterå. Fundstedet for grøften stemmer nogenlunde overens med Forbindelseskanalens placering på et
bykort fra 1872. 18
Året før, i 2010, fulgte museet de omfattende jordarbejder, som
fandt sted i forbindelse med Aalborg Kommunes udskiftning af
kloakker og andre rørføringer i Søndergade, Østergravens Gade,
Løkkegade, Nørregade og Sankt Hans Gade, og det lykkedes i den
forbindelse at indhente enkelte oplysninger om Aalborgs østlige befæstningslinje i renæssancen. Denne linje blev som en følge af byens
ekspansion i renæssancen flyttet fra den middelalderlige linjeføring
langs Lilleå til en ny linjeføring langs Østergravens Å (fig. l og 4). I
det nutidige bybillede vil det sige, at befæstningslinjen flyttede fra
et forløb nogenlunde langs Hjelmerstald og Lille Nygade til et forløb
omtrent langs med Østergravens Gade og Sankt Hans Gade.
De østlige forsvarsværker bestod af en vold med palisader og af
en voldgrav, hvor over der førte en bro til Østerport. Voldgraven,
Østergravens Å, der sandsynligvis var en gravet rende, havde sit udgangspunkt i Østerå. Herfra løb den syd om byen og mod øst til
den nuværende Østergravens Gade, inden den fortsatte mod nord til
Limfjorden. Øst for Østergravens Gade menes der at have ligget et
sted kaldet Priordammen, som Østergravens Å skal have løbet igennem på sin vej mod fjorden. Dammen skal således have fungeret
som en ekstra vandressource for voldgraven. 19 Nord for Østerport lå
en barkmølle, hvis anlæggelsesår ikke er kendt, men som er nævnt
i 1673. Barkmøller anvendtes til findeling af egebark for udvinding
af garvesyre, som atter blev brugt ved garvning af skind. Barkmøllen
ved Østerport blev drevet med vand fra Østergravens Å suppleret
med vand fra Priordammen via en sluse. 20 Ved den arkæologiske
overvågning i Søndergade, hvor der kunne forventes spor efter Priordammen, sås i kloakgrøftens nordlige side kun en svag fordybning,
som indeholdt organiske aflejringer. Fordybningen, der kunne følges
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over 6 meter fra øst til vest, virkede som en naturlig sænkning i et
fugtigt kær. Dette gav indtryk af, at Priordammen i hvert fald på dette
sted alene var en naturlig dannelse i terrænet. Sænkningen kunne
desværre ikke dateres nærmere. 21
I Nørregade viste sporene efter den østlige befæstningslinje sig i
form af enkelte stolper og en ca. 2,40 meter bred og ca. 2,20 meter dyb nedgravning i det lyse undergrundssand (fig. 7). Stolperne
stammer antagelig fra den bro, der førte over voldgraven, mens nedgravningen må have udgjort den vestlige side af selve graven. Nedgravningen afgav desværre ikke nogen daterende fund, men der afventes årringsdateringer af brostolperne. 22

Det historiske forløb
4. juli 1631 afsendte Danmarks adelige rigsråd en skrivelse til Christian 4. med i alt 11 punkter, som de underdanigst udbad sig kongens mening om. Blandt sager om studehandel, skatteudskrivning,
krigserstatninger og hertugdømmet Slesvigs toldforhold var også
punkt ni, der i sin fulde ordlyd lød: "At tale med adelen, som boer
omkring Aalborgh, at di ville bevilgederis tienner at heilpe til Aalborg
at fortificere". 23 Rigsrådet foreslog altså Christian 4., at han skulle
forhandle med den nordjyske adel om at lade deres fæstebønder
arbejde på en befæstning af Aalborg.
Christian 4. svarede på rigsrådets forslag 28. juli 1631. Kongen var
enig med rigsrådet i, at en befæstning af Aalborg var påkrævet, men
at det bestemt ikke var den eneste købstad i hans rige, der havde
det behov. 24 Yderligere påpegede Christian 4., at eventuelt påtænkte
bidrag i form af penge, proviant og byggematerialer til rigets forsvar
''Nytteliiger til Søefolckenes Accomdation kunde anuendis". 25
At Christian 4.s svar blev diskuteret på det efterfølgende rigsrådsmøde i Odense ses af den skriftlige betænkning, som rigsrådet 4. august 1631 afgav til kongen. I betænkningen pointeredes det således,
at man ikke forventede andet end:
"hans kongelig maiestet noget ris och tømmer af skafvene dertil
vilde bevilge, saa och at hans mayst's nest omliggende tiener noget
dertil maatte hielpe at arbede, och derhos i hans mayst's nafn talis
med adelen, som dere omkring er boesiendis, at de deris tiener til
samme arbeide at hielpe ville bevilge, saa dertil slet intet af de penge
bruges skulle, som til den fortification ved Kiler.fiord er deputered. " 26
Ordlyden af ovenstående brev viser, at rigsrådet havde arnformuleret forslaget fra 4. juli 1631. I modsætning til tidligere fremgik
det nu klart, at ikke blot adelens, men også kongens "tiener", skulle
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bidrage til arbejdsstyrken. Dertil blev det slået fast, at alt Aalborgs
befæstning havde behov, var noget tømmer fra kongens skove, så
hermed skulle Christian 4.s indvending om, at fæstningsarbejdet ikke
måtte ske på bekostning af hans søfolk, altså være tilbagevist. Brugen
af de lokale bønder som arbejdsstyrke ville desuden sikre, at der ikke
blev taget midler fra opførelsen af den netop planlagte fæstning ved
Kiel Fjord. 27
Ideen om en befæstning af Aalborg var dog ikke blot opstået ud
af den blå luft. Forslaget faldt faktisk i tråd med en plan om befæstning af Rendsborg, Kolding, Aalborg og Ribe, som rigsrådet havde
forelagt kongen allerede 19. februar 1625. 28 Kejserkrigen (1625-1629)
kom dog i vejen for dette arbejde, men i august 1629 skrev Christian
4. i en kommentar til dagsordenen for et kommende rigsrådsmøde
i Odense:
"Epthead huerman uytterligdt er, huad wleiilighed vndersaterne
udi lutland hajfue1~ formedelst at ingen faste steeder uaar, huordthen dy sig udi siiste feiide kunde retierere. Saa er ded fornøden,
at med ded første anordning skeer, huad for platze der skal fortificeres." 29
Det var altså med andre ord påkrævet at anlægge en række forsvarsværker i Jylland, der kunne tjene som militære støttepunkter
og tilflugtssteder for civilbefolkningen i tilfælde af fjendtlige angreb
og invasioner. I lyset af Kejserkrigen, hvor Jylland 1627-1629 havde
været besat af den katolske kejsers tropper, og kun den danske flådes indsats havde holdt fjenden væk fra Fyn og Sjælland, kunne
rigsrådet godt se fornuften i Christian 4.s ovenstående plan om en
opdatering af Jyllands forsvar. 30 Derfor blev der fra rigsrådets side i
august-september 1629 stillet forslag om en istandsættelse af Dan-nevirke, og man lod nedsætte en rigsrådskommission, der skulle finde
de optimale steder til anlæggelse af nye fæstninger. 31
På trods af alle kongelige forbehold blev forslaget om en befæstning af Aalborg også taget til efterretning og efterfølgende ført ud i
livet. Det ses 23. april 1632, hvor der fra Danske Kancelli, ekspeditionskontoret for Danmarks indre forvaltning, udgik en række breve
med udførlige instrukser angående netop Aalborgs befæstning. Det
første af disse breve var stilet til lensmændene på henholdsvis Bøvling og Aalborghus Slot, Jens J u el og Otto Skeel. Det fremgik af dette
brev, at kongen og rigsrådet havde besluttet sig til at lade Aalborg
befæste, og derfor skulle de to lensmænd nu foretage de fornødne
praktiske foranstaltninger. 32
Jens Juel og Otto Skeel fik for det første fuldmagt til at forhandle
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med de adelsfolk, der boede i en radius af otte mil omkring Aalborg.
Hensigten med disse forhandlinger var, at den lokale adels fæstebønder "maa arbejde paa nævnte Befæstning 8 Dage hver i hvert
af de følgende 3 Aar og give 12. Sk. dansk for hver Dags Arbejde og
Saaledes komme Kronens Bønder til Hjælp." 33
Bønderne kunne altså selv vælge, om de ville yde en manuel arbejdsindsats på befæstningen eller betale sig fra det, hvilket på dette
tidspunkt var blevet en almindelig anvendt praksis. 34 Det blev i den
forbindelse slået fast, at de bønder, som i første omgang havde betalt
sig fra arbejdstjenesten og efterfølgende fortrød, skulle have mulighed for at tjene deres indbetalte penge tilbage igen ved at give en
hånd med ved fæstningsarbejdet. 35
Angående de mere praktiske ting fik Jens Juel og Otto Skeel i
endnu et brev, ligeledes dateret 23. april 1632, ordre til straks at få
fat på de nødvendige "Konduktører og Værkmestre", der skulle lede
og fordele arbejdet. 36 Efter alt at dømme var det dog Christian 4.s
militæringeniør, Axel Urup, der udarbejdede tegningerne og valgte
de pågældende arbejdsledere, mens lensmændene rekrutterede arbejdsstyrkenY Vedrørende finansieringen fik Jens Juel og Otto Skeel
i første omgang lov til at låne 300 rigsdalere fra lenenes pengekasser.
Det var dog et lån, der blev bevilget under forudsætning af, at pengene blev tilbagebetalt, når fæstebøndernes indbetalinger tog fart. 38
Som det fremgår af rigsrådets brev fra 4. august 1631, skulle bønder på kongens jord også involveres i arbejdet. Endnu et brev, der
blev afsendt 23. april 1632, omhandler dette emne. Her var forhandlinger ikke påkrævet, så i en otte mils zone omkring Aalborg blev
kongens bønder samt de bønder, der arbejdede for kirkens folk, hver
beordret til at arbejde otte dage i tre år på Aalborgs befæstning. Via
det medfølgende brev ses det, at det drejede sig om bønderne i Sejlstrup, Aastrup, Mariager, Hald og Skivehus Len (fig. 6). 39 Ganske som
adelens fæstebønder havde kronens og kirkens bønder dog også
muligheden for at betale sig fra arbejdet, og det blev pointeret, at
"De skal betale Pengene uden Forsømmelse, naar de tilsiges ". 4°For en
sikkerheds skyld fik Otto Skeel desuden tilsendt yderligere to kopier
af dette brev, i fald der var bønder i andre len omkring Aalborg, der
endnu ikke var blevet orienteret. 41
Brevet, der beordrede kronens og gejstlighedens bønder i arbejde, er yderligere interessant, da det er her, at vi første gang hører,
hvad den helt specifikke hensigt med et større arbejde på Aalborgs
befæstning skulle være. Det fremgår i brevet klart, at befæstningsarbejdet omkring Aalborg blev iværksat "for at Almuen kan have et
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Fig. 6. Rekrutteringsområdet for arbejdsstyrken ved befæstningsarbejderne i Aalborg. Grafik: jan Slot-Carlsen, Aalborg Historiske Museum.
Tilflugtssted, dersom der skulle paakomme et uformodet Jndfald". 42
Når der i brevet taltes om at sikre den nordjyske landbefolkning
et tilflugtssted i tilfælde af "et uformodet Indfald", har man igen haft
begivenhederne under Kejserkrigen i tankerne. I efteråret 1627 var
ethvert dansk forsøg på at etablere en forsvarslinje i Nordtyskland
mislykkedes, og under det efterfølgende kaotiske tilbagetog var re-
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sterne af Christian 4.s hær, der primælt bestod af udisciplinerede
tyske lejetropper, hærgende og plyndrende flygtet op igennem Jylland.43 Deres tilbagetog endte i oktober 1627 i Aalborg, hvor Limfjordens vande forhindrede enhver videre flugt imod nord 44
Egentlig havde det været kongens plan, at hæren skulle bide
sig fast i Vendsyssel og med Limfjorden som naturlig barriere tage
kampen op imod de forfølgende kejserlige tropper. 45 Under indtryk
af manglende overfartsfartøjer og ankomsten af en stridbar bondehær ved Nørresundby på Limfjordens nordside opgav de kongelige
lejetropper at forcere Limfjorden. Soldaterne valgte i stedet at plyndre
Aalborg ganske eftertrykkeligt, inden de trak sig uden for byen, hvor
de 20. oktober overgav sig til de kejserlige tropper. 46
Aalborgs befæstning spillede ingen som helst rolle i oktober 1627.
Christian 4.s lejetropper søgte som nævnt tilflugt uden for Aalborg,
hverken de eller de kejserlige tropper havde problemer med at tage
byen i besiddelse, og både lensmanden og Aalborgs magistrat foretrak at redde sig selv og deres ejendele frem for at organisere noget
forsvar af byenY
Under den hastige planlægning af sin nordjyske forsvarslinje sendte Christian 4. i september 1627 dog en ingeniør ved navn Doucet til
Aalborg med henblik på at sikre forsvaret af byen og hærens overfart
til Vendsyssel. 48 Tidspresset taget i betragtning er det næppe meget,
Doucet har nået at udrette, og efter Aalborgs fald anførte ingeniøren
da også til sit forsvar, at lensmanden ikke havde skaffet ham de
fornødne folk til arbejdet. 49
DotJCet havde dog haft et vist grundlag at arbejde videre på, for det
viser sig nemlig, at Aalborg i 1620'rne ikke lå hen som en åben og
ubeskyttet by. Et vidnesbyrd, som en gruppe af Aalborg Byting udtagne synsmænd aflagde 22. maj 1626, giver nemlig et godt indblik i
forsvarsværkernes beskaffenhed. 5° Disse synsmænd havde 21. marts
1626, sikke1t med henblik på reparationer, inspiceret det plankeværk, der omgav Aalborg, og fortalte nu, at:
"omkring Aalborg Byes Grave baade ved Østerport desligste ved
Svinglen og Priordam men, Plankeværket om Volden fra Østerport og
til Henrik Guldsmeds Have, at derudi .findes 27 savskaarne Bordt.
Dernæst havde de set ved Svinglen og ved Priordammen Plankeværk
om forne Byens Grave 55 savskaarne Bordt." 51
Plankeværket, hvis primære formål var at lede handel og færdsel igennem de dertil indrettede byporte, var hullet som en si,
men mere interessant er det, at synsmændene omtaler Aalborg
som omgivet af både jordvold og voldgrav, om end heller ikke
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disse forsvarsforan-staltninger var i den bedste stand. Synsmændene havde således ob-serveret, at "Volden mangensteds [er] rodet fordærvet af Svin og sommesteder rodet ned i Graven "52 Så
Aalborg var vitterligt en til dels befæstet by, også i 1620'rne. På
trods af disse for Aalborg dårlige forsvarsmæssige forhold og den
allerede igangværende Kejserkrig, ser der dog ikke ud til at være
blevet foretaget nogen som helst forbedringer, før Doucet ankom
til Aalborg i efteråret 1627.
I modsætning til aalborgenserne og Christian 4.s uregerlige lejetropper overlod den kejserlige besættelsesmagt til gengæld intet til
tilfældighederne under opholdet i Aalborg og Nordjylland 16271629. Via tvangsudskrevne borgere og bønder samt byggematerialer hentet fra Nordjyllands kirker, gårde og skove blev Vendsyssels
østkyst behørigt befæstet med store skanser, så danske landgangsforsøg og flådeangreb kunne forhindres. 53 Ved Aalborg anlagdes
endda en pontonbro over Limfjorden, så man hurtigt kunne færdes
mellem Himmerland og VendsysseJ.5 4 Med henblik på sikring af
denne først kendte faste Limfjordsforbindelse havde den kejserlige besættelsesmagt opført skanse og skyttegrave ved Nørresundby
samt befæstet Aalborg med en 12 alen (7,2 meter) bred voldgrav
og en jordvold, der målte 9 alen (5,6 meter) i højden, og dertil var
forsynet med to broer og to porte. 55 Den detaljerede beskrivelse af
Aalborgs befæstning kendes fra en rapport, som en dansk spion
indleverede allerede i oktober 1628, så besættelsesmagten har arbejdet hurtigt. 56
Hvilken tilstand, den kejserlige besættelsesmagt efterlod Aalborgs
fæstningsanlæg i, vides ikke. 5. september 1629 mente rigsrådet ganske vist, at der var basis for at bygge videre på besættelsesmagtens efterladte befæstningsværker i Aalborg, men da planerne om
en befæstning af byen tog form i 1632, var der tydeligvis behov for
endnu en arbejdsindsats, hvilket kom for en dag på Aalborg Rådhus
mandag 6. august 1632 5 7 Denne mandag havde Otto Skeel sat Aalborgs magistrat stævne, og fremmødt var derfor byens to borgmestre, Didrik Grubbe og Christoffer de Hemmer, samt rådmændene
Hans Felthuus, Gregers Christensen, Jens Sørensen, Niels Hansen
og Christen Madsen. 58 Byfoged Mogens Jespersen, kongens lokale
dommer og retsbetjent i Aalborg, deltog også i mødet. 59 Det blev på
dette møde besluttet, at aalborgensernes bidrag til fæstningsarbejdet
for året 1632-1633 skulle være otte dages arbejde af hver fuld ejendom og otte dages arbejde af hver tre boder. 60 Det blev præciseret
i rådstuebogen, at de otte dages arbejde skulle påbegyndes klokken

60

fem om morgenen og afsluttes klokken syv om aftenen, og at husejerne og beboerne skulle slå halv skade om arbejdsindsatsen. 61 For
at denne arbejdsindsats kunne blive fordelt så retfærdigt som muligt,
skulle magistraten dog først udarbejde en oversigt over, hvor mange
gårde og boder der var i Aalborg, og hvem der henholdsvis ejede og
beboede dem. 62
I værket Christian !V's Byanlæg og andre Bygningsarbejder fra
1937 konkluderede Vilhelm Lorenzen, at der kun kendtes såre lidt
til Christian 4.s anlæggelser af befæstningsværker ved Aalborg, men
lensregnskaberne fra Aalborghus Len og retsprotokollerne fra Aalborg Byting kan dog kaste nyt lys over sagen. 63 Oversigten over
bolig-, ejer- og beboelsesforhold i Aalborg anno 1632 er desværre
ikke blevet bevaret til i dag, og i Aalborgs kæmnerregnskaber findes
der ej heller spor af befæstningsarbejdet, men at der har været tale
om en større arbejdsstyrke, ses af lensregnskaberne for Aalborghus
1634-1635. 64 Blandt lenets udgiftsposter dette år er nemlig denne med
følgende tekst:
"Annammet somforegangne Aar er ført til Udgift at være udlaant
til Aalborg Byes Fortification:
Hakker: 114
]ernskovle: 438
]ernspader: 114 ". 65
Efterfølgende anføres det i margen til denne udgiftspost, at eftersom man også sidste regnskabsår 1632-1633 havde anført ovenstående udlån på lenets udgiftsside, så blev det også gjort for regnskabsåret 1634-1635. 66 Vi ved ikke, hvorvidt samtlige hakker, skovle
og spader har været i aktion på en gang, og heller ikke helt præcis,
hvem der har betjent dem, men antallet af arbejdsredskaber siger
under alle omstændigheder noget om de ambitioner, som man fra
Axel Urups side havde med arbejdet. Det fremgår desuden af samme lensregnskaber, at en løjtnant Jørgen Naffel l. maj 1634 fik udbetalt et års løn for sin ledelse af et kompagni bønder, så måske der
her er tale om en del af arbejdsstyrken? 67 At mandskabet var blevet
rekrutteret vidt forskellige steder fra, ses desuden på Aalborg Byting
18. marts 1633, hvor en lokal voldtægtsforbtyder idømtes seks ugers
straffearbejde på Aalborgs befæstning. 68
Hvor og hvornår blev bønder, borgere og forbrydere så sat i arbejde? Axel Urup har sandsynligvis haft en fuldstændig arbejdsplan
klar allerede før mødet på Aalborg Rådhus i august, for 8. oktober
1632 fortalte Simon Smed, Hans Rebslager, Lars Nielsen og Christen
Mikkelsen Snedker på Aalborg Byting, at de 25. september 1632 var
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Fig. 7. På Resens prospekt af Aalborg fra 1677 er byens befæstningslinje markeret, mens de øvrige markeringer viser, hvor der er kendskab til befæstningsarbejder udført 1632-1638. Den ene cirkel angiver den arkæologiske udgravning ved Sanketmarksgade i 2005, og
den anden cirkel angiver udgravningen ved Nørregade i 20 l O. Til
venstre i prospektet ses Aalborghus Slot ved Limfjorden. Grafik: jan
Slot-Carlsen, Aalborg Historiske Museum.
\
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blevet udvalgt til at vurdere "Villads Nielsens Hus og Ejendom udenfor Vesterport beliggende, som der nu skal nedbrydes og gøres Skanser paa ". 69 Det var ved Aalborgs Vesterport, at den sydlige landevej
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fra Himmerland løb ind i byen, så Urups plan med anlæggelsen af
skanser netop her har uden tvivl været med henblik på sikring af
denne vigtige indfaldsvej. Villads Nielsens hus, som blev vurderet
til 100 dalere, har efter alt at dømme ligget lige uden for byporten i
nærheden af det område, hvor middelalderens spedalskhedshospital
med tilhørende kirke, den såkaldte Skt. ]ørgensgård, var placeret.7°
Villads Nielsen må dog åbenbart ikke have været helt tilfreds med de
100 dalere, for 20. november 1632 ses det i Kancelliets Brevbøger,
at en vis Villads Nielsen fra Aalborg klagede over, at hans hus ''paa
Grund af Byens Befæstning, der nu er under Arbejde, er blevet nedbrudt og Pladsenfrataget ham. " 71 Et par måneder senere, 3. december 1632, blev der på Aalborg Byting desuden afgivet vurdering på
80 dalere på "en øde haveplads liggende ved Vesterport ... som indtil
byens vold og fæstning er opgravet". 72 En af disse skansers endelige
placering kom for en dag på Aalborg Byting 7. august 1636, hvor der
klagedes over skadet jord ved den skanse, der lå syd for Vesterport. 73
Af samme årsag blev der derfor 19. september 1636 udstedt forbud
mod gravningen i jorden ved samme skanse. 74 Disse oplysninger indikerer altså et større anlægsarbejde ved Aalborgs vestlige bygrænse
(fig. 7).

Bortset fra skanserne ved Vesterport ser det ud til, at arbejdet har
koncentreret sig om reparationer på og forstærkninger af den vold,
der løb langs Aalborgs sydlige flanke, inden den i hver sin ende af
byen skar en blød bue mod nord ved henholdsvis Svinglen i vest
og Priordammen i øst. På baggrund af det i denne artikel fremlagte
arkæologiske materiale må tidligere antagelser om, at Aalborgs befæstningslinje skulle være blevet flyttet 7-8 meter mod syd, således
afvises. 24. december 1632 modtog Otto Skeel ganske vist ordre "Om
at lade hugge Ris og Træer til Aalborgs Befæstning i den lille Lund
der ved Byen, som næsten er forhugget af de kejserlige, og som tilmed
ligger til Skade for Befæstningen "75 Når det i brevet her nævnes, at
lunden direkte kunne være til skade for befæstningen, skal det dog
sikkert forstås på den måde, at åbent terræn foran byens volde var at
foretrække, da man hermed sikrede sig frit skudfelt og fratog fremrykkende fjender enhver form for dækning.
Det var fra bygherrernes side derfor påkrævet at danne sig et overblik over beskaffenheden af den sydlige vold, og det skulle snart
vise sig, at det ikke kun var Aalborgs svinebestand, der her havde
rodet i volden. Det kom for en dag 8. december 1634, hvor seks
aalborgensere aflagde vidnesbyrd om det syn og den opmåling, de
netop med henblik på det kommende arbejde på sydvolden havde
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foretaget af de huse, "som kunne findes og være indlagt af Aalborg
Bysjord af Søndre Vold". 76
Det fremgik af de på Aalborg Byting afgivne vidnesbyrd, at adskillige aalborgensere, fra storkøbmanden Jens Bang og til bødkeren
Christen Pedersen, ikke blot havde inddraget, men også anlagt haver
og bygget huse på både den indre og ydre side af volden, hvis jord
vitterligt tilhørte Aalborg by. 77 Det ejerforhold havde man åbenbart
ignoreret i stor stil, og en særlig opfindsom borger, Niels Kjeldsen,
havde endda gravet en vandingskanal fra voldgraven og hen til sit
hus, ligesom det af vidnesbyrdet fremgik, at flere borgere havde både
liggende i voldgraven. 78
Det har gerne været antaget, at arbejdet på Aalborgs befæstning
afsluttedes allerede i 1634, men dette er næppe korrekt, da projektet
blev forlænget og arbejdsstyrken forøget. 79 14. april 1634 blev bønderne i Horns Herred i Vendsyssel således beordret til at bidrage
med endnu et års arbejde på Aalborgs befæstning, og det fremgår af
Kancelliets Brevbøger 15. maj 1633, at nu også købstæderne i en otte
mils radius omkring Aalborg skulle bidrage til befæstningsarbejdet. 80
Ligesom bønder og aalborgensere i 1632 fik de udenbys borgere
muligheden for at frikøbe sig fra indsatsen med 12 skilling pr. arbejdsdag81 En lignende skrivelse blev udstedt til Aalborgs borgere 23.
maj 1634, og endelig afsendtes der fra Danske Kancelli 4. november
1634 endnu to breve, hvor Otto Skeel og Jørgen Urne fik besked på
at indlede nye forhandlinger med den lokale adel om udlån af fæstebønder, ligesom kongens og kirkens bønder befaledes "hver endnu i
3 A ar at arbejde på Befæstningen afAalborg, som de har gjort det i de
forløbne 3 Aar, for at den kan bringes til Ende, da nævnte Befæstning
ikke har kunnetforfærdiges i den nævnte Tid" 82
Den oprindelige tidsplan var altså blevet overskredet, men vi ved
ret beset ikke, hvilket omfang arbejdet på Aalborgs sydlige vold fik.
På Aalborg Byting omtales 21. juni 1633 en "Skanse", der skulle være
beliggende ved Peder Barkesgyde i byens sydlige ende, og 13. maj
og 3. juni samme år nævnes det på bytinget, at der er blevet flyttet
jord fra middelalderens nedlagte borg Aalborghus til brug for skansen.83 Om denne skanse så var et levn fra den kejserlige besættelse
1627-1629 eller en del af Axel Urups plan, vides ikke med sikkerhed. Under alle omstændigheder har man vel udbedret de skader
på sydvolden, som mennesker og svin havde forårsaget, ligesom
det sum.pede kær, hvor det middelalderlige Aalborghus havde været
placeret, nu tilsyneladende indgik som en naturlig del af Aalborgs
sydlige befæstningslinje. 84
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Befæstningen i brug
Aalborgs befæstning skulle således være så nogenlunde klar til at stå
sin prøve under Torstenssonfejden (1643-1645), hvor svenske tropper
i december 1643 og januar 1644 1ykkede op i hertugdømmerne og
Jylland. 85 17. januar 1644 dukkede svenske enheder under ledelse af
oberst Helmuth Wrangel op uden for Aalborg, men de nye forsvarsværker kom slet ikke i ilden, da en deputation af Aalborgs gejstlige
med biskop Anders Andersen Ringkøbing i spidsen gik uden for byen
og uden modstand overgav byen i oberst Wrangels varetægt, hvorefter biskop og oberst i fællesskab marcherede ind i Aalborg. 86 Denne
kapitulation er blevet forklaret med Aalborgs befæstnings manglende
vedligeholdelse, men kan dog også skyldes, at svenskerne havde angrebet Danmark lynhurtigt og uden krigserklæring, hvilket i den grad
havde taget det danske forsvarsberedskab på sengen. 87 Dermed bliver
det også en mulighed, at hverken Christian 4. eller aalborgenserne
havde haft tid til at varetage de nødvendige forsvarsmæssige foranstaltninger og derfor ikke var i besiddelse af soldater og skyts til at
bemande voldene og forsvare byen med. Aalborgs spidser søgte i
hvert fald, ganske som i 1627, at bringe sig selv og deres ejendele i
sikkerhed, selv om flugten denne gang forhindredes af det hårde vintervejr.88 Noget kunne dog trods alt tyde på, at Aalborgs forsvarsværker har haft en vis afskrækkende effekt i vinteren 1644, eftersom de
svenske tropper jo ikke uden videre gik lige ind i Aalborg, men valgte
at afvente situationen og biskoppens deputation uden for voldene. Så
det er altså ikke nødvendigvis dårlig vedligeholdelse af befæstningen,
der ligger til grund for Aalborgs fald i 1644. Hele felttogets karakter og
overraskelsesmomentet kan også være en del af forklaringen.
Ganske som de kejserlige tropper 1627-1629 anlagde også den
svenske besættelsesmagt i 1644 en pontonbro over Limfjorden, men
nøjedes ellers med at befæste området omkring det eftermiddelalderlige Aalborghus Slot, hvor forbindelseslinjen mellem Aalborgs
havneområde og fæstningen sikredes med en bro over Østerå. 89
Grundet forsyningsvanskeligheder trak svenskerne sig ud af Jylland i
sommeren 1644. 13 år efter gentog historien sig, da en svensk Jytterafdeling 9. september 1657, under Karl Gustav-krigene (1657-1660),
uden problemer rykkede ind i byen. 90 Aalborgs fald skyldtes igen det
svenske felttogs hurtige karakter, der ikke levnede borgerne nogen
mulighed for at organisere byens forsvar. Som i 1627 og 1644 var
det Limfjorden og Vendsyssels stridbare bønder, der bremsede svenskernes videre færd mod nord, mens Aalborgs befæstningsværker
åbenbart ikke udgjorde nogen militær trussel. Det understreges af, at
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Fig. 8. Slotsgården på Aalborghus Slot med nord- og østfløjen, som
de tager sig ud i dag. Nordfløjen blev tilføjet i 1633. Foto: Aalborg
Historiske Museum.
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størsteparten af det svenske rytteri kort efter indtoget i Aalborg trak
sig tilbage fra byen med henblik på at invadere Thy og Vendsyssel
via den da landfaste Agger Tange i vest. Efterfølgende har der således
ikke opholdt sig flere svenske soldater i Aalborg end, at en dansk
kommandostyrke 20. september 1657 uantastet kunne sejle over Limfjorden og stjæle de våben, som svenskerne havde konfiskeret og
opmagasineret på byens rådhus. 91

En typisk renæssancebefæstning?
Var Aalborg så en typisk renæssancebefæstning? Byen fik ganske
vist aldrig et topmoderne befæstningsanlæg med dertil hørende bastioner, stjerneformede skanser, snorlige gader, samlingspladser, skyts
og militær garnison, som de fandtes andre steder i Danmark og Europa. Til gengæld kan der ikke herske tvivl om, at Christian 4.s og
rigsrådets intentioner bag en modernisering af Aalborgs befæstning
i 1630'rne skal ses i lyset af renæssancens idealer om den stærke
statsmagt, der byggede sin position og prestige på professionelle soldater, orlogsskibe, handelskompagnier, manufakturer og sidst, men
ikke mindst, befæstede byer, som ofte udgjorde krumtappen i disse
militære og økonomiske foretagender. Så af navn, men vitterligt ikke
af gavn, var Aalborg by en typisk renæssancebefæstning.
Byens befæstning var dog ikke det eneste militære anlægsarbejde,
der fandt sted i renæssancens Aalborg. Allerede Christian 3. havde i
1535 indledt moderniseringen af forsvarsværkerne, da han beordrede Aalborghus Slot opført i de lavtliggende strandenge ved Limfjorden (fig. 4 og 7). Slottet skulle afløse den syd for byen beliggende
middelalderlige borg Aalborghus, der var blevet ødelagt i 1534 under Grevens Fejde. Opførelsen af Aalborghus Slot havde to formål:
Dels skulle det beskytte byens vigtige havn og ankerpladserne på
reden, og dels skulle det styrke kongemagten over for byens borgere, der netop havde deltaget i Grevens Fejde på Skipper elements
side mod Christian 3.
Slottet i Aalborg blev anlagt som en for sin tid moderne fæstning,
og i sine grundtræk har det haft en dellighed med det samtidige, men
langt større Malmøhus. Oprindeligt var Aalborghus Slot et firfløjet anlæg, der bestod af en bygningsfløj mod henholdsvis øst, syd og vest.
Fløjene var bygget af grundmur mod de beskyttende ydre jordvolde
og af bindingsværk ind mod slotsgården (fig. 8). Slotsgården, der
dannede en skæv firkant, var mod nord lukket af en høj og kraftig
spærremur med en portåbning, og omkring denne åbning var der på
sydsiden af spærremuren opført en portbygning. På alle fire hjørner
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Fig. 9. Den fremgravede kældermur på vestvolden. Kassemuren har
ydersider af munkesten og en kerne af teglstensbrokker, kampesten
og mørtel. I baggrunden ses en del af den såkaldte voldmur fra
1890'erne, som vender ind mod slot:,gården. Foto: Aalborg Historiske Museum..

af det næsten kvadratiske voldsted var der anlagt fremspringende
runddele, hvorfra voldstedets ydersider kunne bestryges med skyts.
Voldstedet var omgivet af voldgrave, som blev forsynet med vand fra
Lilleå. Denne å var ikke altid særligt vandførende, så slottets voldgrave stod til tider med meget lidt vand, hvilket svækkede slottets
militære styrke. Adgang til slottet fandt som også i dag sted fra nord,
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men oprindeligt ad en smal dæmning mellem den nordlige voldgrav
og Limfjorden. Over voldgraven førte en vindebro til porten i spærremmen. Der var ingen jordvold til denne side, og spærremuren var
forsynet med lavtsiddende skydeskår til kanoner.
I 1555, da Aalborghus Slot var næsten færdigbygget, besøgte to
medlemmer af rigsrådet fæstningen og konstaterede, at det kun var
muligt at forsyne den med fersk drikkevand gennem render udefra.
Af den grund og på grund af den undertiden lave vandstand i slottets
voldgrave nedtrappede man tilsyneladende arbejdet med at befæste
slottet, men i en rigsrådsbeslutning fra 1557 blev Aalborghus Slot
fastholdt som fæstning. Og helt opgivet som fæstning kan slottet ikke
have været, for så sent som i 1591 udførtes der reparationer på en af
runddelene. Det var dog som administrativt center for det store Aalborghus Len og herunder som residens for lensmændene, at slottet
spillede den største rolle i renæssancen.92
I de senere år har der i forbindelse med forskellige anlægsarbejder
på slotsområdet været mulighed for at gøre en række arkæologiske
iagttagelser, og her skal kort nævnes et par af disse. Nordligst i den
vestlige vold er der fundet spor efter den nedbrudte nordvestlige
runddel, og sydligt i den samme vold er der fremkommet rester af
slottets nedrevne vestfløj i form af en øst-vest orienteret kældermur,
muret af gule munkesten sat i kalkmørtel og lagt i munkeskifte (fig.
9).93

Befæstningen nedlægges
Efter Karl Gustav-krigene sænkede freden sig over Danmark, så fremover har, hvad der måtte være af vold, grav og planke omkring Aalborg, blot opfyldt funktionen som skillelinje mellem land og by. I sin
beskrivelse af Aalborg i Atlas Danicus fra 1677 nævner Peder Hansen Resen således ingen forsvarsværker, selv om Aalborgs mu-rede
byporte og voldgravene omkring byen, blandt andet Østergravens
Å, fortsat kan anes på det tilhørende prospekt (fig. 7) 14 Godt 100 år
senere, i 1769, omtalte Erich Pontoppidan i Den Danske Atlas Christian 4.s befæstningsarbejde ved Aalborg, men noterede samtidigt,
at der ikke længere var spor af dette eller nogen anden befæstning
omkring byen. 95
Dermed ikke sagt, at det var slut med anlæggelser af befæstninger
i Nordjylland. Både Christian 4. og Frederik 3. havde blik for landsbyen Hals' gunstige placering i Vendsyssels allersydøstligste hjørne
og de deraf følgende muligheder for med skanser at kontrollere indsejlingen til Limfjorden. Men det er en helt anden historie. 96
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Jens Bangs Stenhus og
Svaneapoteket i 1673
Af Viggo Petersen
Om fredagen den 6. juni 1673 havde den tidligere apotekersvend Henrich Erichsen været beskæftiget med at lave konfekt over kulild. Han
følte sig bagefter noget upasselig på grund af kuldampene, som han
siger, og gik derfor om aftenen ved nitiden ind i Aalborg Svaneapotek, stadig iført arbejdstøj og forklæde. Her bestilte han et glas kanelakvavit, som han også fik og betalte. Hvis han nu blot havde drukleet
akvavitten og var gået hjem, havde vi aldrig hørt om sagen. Imidlertid
havde han tidligere været ansat i apoteket, men var blevet jaget bort
efter en uoverensstemmelse med apotekeren, der ved den lejlighed
havde slået ham oven i hovedet med sin kårde. Det er derfor ikke
særligt overraskende, at besøget udviklede sig til først en verbal og
siden en voldelig konfrontation med apotekeren og hans folk. De
mange vidneudsagn i den efterfølgende retssag 1 giver os ikke blot en
detaljeret gennemgang af begivenhederne den pågældende aften, men
også et levende billede af omgangstonen i Aalborg i 1600-årene. Desuden får de nogle brikker til at falde på plads vedrørende apotekets
indretning og husets bygningshistorie. Dette sidste er særligt interessant, fordi apoteket befandt sig i det bekendte Jens Bangs Stenhus,
opført 1623-1624 og stadig bevaret som en af landets prægtigste renæssance bygninger. Svaneapoteket befinder sig som bekendt stadig deri.
Henrich Erichsen fik som sagt sin kanel-akvavit, men da han fandt
den vel stærk, spurgte Baltzer Friedenberg Musikant, en af stadsmusikantens mænd, som sad inde i apoteket med en krukke alantvin
i hånden, om han ikke ville drikke med ham. Alantvin er vin med
udtræk af lægeurten alant, som er god for fordøjelsen og i øvrigt
stadig indgår i mange af de populære mavebittere. 2 Det ville Henrich
Erichsen gerne, men da han derved kom til at drikke det sidste af
musikantens vin, bestilte han en pot vin mere. Medens de nu stod og
talte fornøjet med hinanden, fik Henrich Erichsen øje på sin tidligere
kollega Peter Hansen, som sad oppe i karnappen og skrev noget for
sin arbejdsgiver. "Broder", råbte Henrich Erichsen til ham, "kommer
du ikke ned. Du sidder deroppe som en papegøje i et fuglebur". 3
Karnappen var på det tidspunkt en hel ny tilføjelse til renæssancehuset, men det vender vi tilbage til.
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jens Bangs flotte sandstensportal fra 1623 lod Johannes Friedenreich
flytte hen til sin nyetablerede indgang til apoteket. Bagved vm- den
gang, hvor apotekets kunder opholdt sig, og det var her, at de voldsomme begivenheder i 1673 begyndte. Foto: Viggo Petersen.
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Lidt senere kom Peter Hansen så ned fra karnappen og gik ind i
apoteket. Han hilste venligt på Henrich Erichsen, men da denne
begyndte at tale ophidset om den uretfærdige måde, han var blevet
behandlet på af apotekeren, om hvordan hans gode 1ygte var blevet
ødelagt derved, og hvordan han ville hævne sig, forsøgte Peter Hansen at berolige ham, men opnåede dog kun selv at blive kaldt en
gammel Josef, en papirkarl og tilsvarende.
På dette tidspunkt havde apotekersvend Johan Paysen været oppe
i stuen hos apoteker Johannes Friedenreich på etagen ovenover for at
tale med ham om sin rejse til Stockholm, hvor han tjente hos Johannes
Friedenreichs bror, Julius Friederich Friedenreich, som var apoteker
der. Da han bagefter kom ud til trappen, hørte han Henrich Erichsen
bruge en "slem skiden mund" nede i apoteket. Straks efter kom apotekeren også ud til trappen, og da han hørte, hvad der gik for sig, gik
han ned ad trappen og ind i apoteket, hvor han sagde til sine folk, at
de skulle lukke apoteket til, fordi det var sent om aftenen.

Træbøsserfra Svaneapoteket fra omtrent den tid, hvor de omtalte begivenheder fandt sted. Foto: Viggo Petersen.
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Da Johannes Friedenreich kom ned i apoteket, hilste Henrich Erichsen tilsyneladende høfligt på ham med et "God aften, hr. Johannes",
men apotekeren svarede ikke, og snart begyndte Henrich Erichsen
igen med ufine ord at beklage sig over, hvordan han var blevet behandlet af ham, selv om han havde tjent ham ærligt. Apo-tekeren
fremførte dertil, at Henrich Erichsen havde ladet sin kiste bære ud
af apoteket, uden at den var blevet undersøgt. Desuden havde han
opføtt sig som en hundsvot over for apotekerens bror. Dette sidste er
blot et groft skældsord og tillader ikke nærmere at afgøre, hvori forseelsen bestod. Skænderiet fortsatte derefter, idet apotekeren mange
gange sagde til den ophidsede mand, at han skul-le gå hjem i seng.
Det ville han imidlertid slet ikke, men slog i bordet og sagde, at han
havde lov til at drikke for sine penge. Apotekeren svarede, at hvis
han ville drikke, kunne han drikke, men han ville ikke have hans
ufine og spotske ord i sit hus.

Karnappen set
inde fra apotekets gang. Det
var herfra, at
Henrich Erichsen fik øje på sin
tidligere kollega.
Foto: Viggo Petersen.
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Nu faldt talen på det famøse slag med kården, og apotekeren bemærkede, at hvis han havde pryglet ham endnu mere, ville det have
været fortjent. Han skubbede ham derpå med mange stød i brystet
hen mod døren. Henrich Erichsen havde stadig vinkrukken i hånden,
men kastede nu vinen mod apotekeren, som fik den i ansigtet og
på klæderne. Krukken slog han i stykker. Apotekeren greb så en tyk
kæp og gik løs på sin tidligere svend, som han forfulgte helt ud på
gaden, medens han slog efter ham. Han svingede så voldsomt med
kæppen, at han tabte sin paryk, og det gav Henrich Erichsen en frist,
som han benyttede til at snuppe en kårde fra den tidligere konsumptionsforvalter Hans Matzen, der stod ude på gaden. Hans Matzen
havde været på vej hjem fra familiebesøg, da den tidligere omtalte
musikant inde fra apoteket havde råbt til ham "på sit tungemål"
(tysk), at han ville skåle med ham. Hans Matzen svarede, at han ikke
havde tid, men ville gå hjem, men musikanten insisterede, og Hans
Matzen satte sig så ned på stenen uden for døren. Herfra hørte han
skænderiet inde i apoteket, og lidt senere kom de to kombattanter
så voldsomt ud ad døren, at han måtte springe til side. Et øjeblik
efter havde Henrich Erichsen snuppet hans kårde og løb med den
i hånden efter apotekeren, der hastigt måtte redde sig ind i huset.
I sin ophidselse stak Henrich Erichsen mange gange med kården i
apotekets lukkede dør, så folk, der havde købt medicin, ikke kunne
komme ud. Samtidigt råbte han de blodigste trusler mod apotekeren
og kaldte ham en skurk, en hundsvot og lignende.
Larmen blev hørt af mange mennesker og trak også nysgerrige til.
Efter nogen tid kom en borger ved navn Peter Harding forbi med sin
tjener på vej hjem fra et besøg, og det lykkedes ham at få beroliget
Henrich Erichsen og få kården fra ham, så andre tilstedeværende
kunne føre ham bort.
Allerede medens Henrich Erichsen huserede på gaden, havde apotekeren sendt bud til borgmester Henrik de Hemmer for at få sin
plageånd sat fast, men borgmesteren var gået i seng, og først dagen
efter hentede bysvendene Henrich Erichsen hos hans nuværende
arbejdsgiver og låste ham inde i rådhusets arrest. Samme dag blev
han her tilset af tre synsmænd, som fik forevist adskillige blå og
blodige mærker på hans krop. Dagen efter kom et nyt hold synsmænd på byfogedens foranledning, heriblandt en såkaldt kirurg og
sårlæge, som kunne berette det samme. Da retten blev sat den 16.
juni, havde Henrich Erichsen derfor en modanklage mod apotekeren, som havde overfaldet ham med hug og slag. Han var desuden
meget utilfreds med, at han var blevet sat i fængsel "uden nogen
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sentens (dom), forhør eller årsag", og at han i tre dage havde været
nødsaget til at fonette sin nødtørft i selve cellen "som et bæst", samt
at han ikke havde fået nogen form for forplejning. Hvordan dommen
lød er ikke opklaret.

Johannes Friedenreichs store tinbeholder til vidundermedicinen theriak er stadig bevaret og .findes i Apotekersamlingen på loftet afjens
Bangs Stenhus. Foto: Viggo Petersen.
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Apoteker Johannes Friedenreich var på dette tidspunkt 31 år gammel. Han havde købt apoteket allerede som 23-årig, og det var ham,
der flyttede det til Jens Bangs Stenhus og gav det navnet Svaneapoteket I begyndelsen lejede han sig blot ind i huset, men i 1671 købte
han størstedelen af det, og siden erhvervede han også resten." Hvordan Friedenreich havde indrettet apoteket i tiden som lejer vides
ikke, men efter at han havde købt huset, indledte han en større ombygning. I 1672 lod han Jens Bangs renæssancetrappe opmåle med
henblik på nedrivning. 5 Det var et cirkelrundt trappehus, som kaldes
"et rondel og derudi en muret trappe". Det havde en diameter på ca.
4 m, stod ude på gaden og førte op til forstuen på l. sal. Kilderne til
dette er ganske klare, og den traditionelle opfattelse af trappen som
en let buet fritrappe er altså forkert. Derfor kan husets flotte sandstensportal heller ikke have siddet i l. sals højde, men må formodes
at have siddet i terrænhøjde omkring indgangen til trappehuset. 6
I 1678 hører vi om trappehuset igen.7 Nu var det nedrevet og dets
plads jævnet, men apotekeren ville have papir på, at grunden, hvorpå det havde stået, stadig tilhørte ham, så man ikke skulle glemme
det, nu hvor den var ubebygget. Af samme årsag lod han en række
borgere bevidne, at det var Jens Bang, der havde ladet det nu nedrevne trappehus opføre.
Hvorfor Friedenreich ventede så længe med at få papirerne i orden
er ikke til at sige, men allerede i 1673, da de voldelige begivenheder
fandt sted, må trappen have været borte, for ellers ville man ikke
have kunnet bygge den omtalte karnap på det sted, hvor trappehuset havde været. Der kan næppe være tvivl om, at denne karnap er
identisk med den øverste ottekantede del af den endnu bevarede
karnap, selv om den så er nogle årtier ældre, end det normalt har
været antaget. Da den må være bygget efter synet i 1672, kan den
højst have været 18 år gammel, da apotekeren døde i 1690, så den
karnap, der omtales i skiftet, 8 må stadig være den samme. På den tid
stod der et ottekantet bord i den, hvilket utvivlsomt afspejler karnappens endnu i dag bevarede ottekantede form. Der er altså god grund
til at tro, at den ottekantede del har været den samme gennem alle
årene. Den nuværende nedre del ud for stueetagen må derimod være
opført senere, da stedet i 1678 udttykkeligt betegnes som ubebygget.
Karnappen har altså i 1673 hængt uden på huset i l. sals højde, og
billedet med papegøjen i fugleburet har været meget rammende.
Den nedre, nyere del af karnappen passer i øvrigt meget dårligt
sammen med den gamle del. Den har bl.a. andre mål og rager skævt
ud til den ene side. Den er blevet ombygget flere gange, sidst i 1920,
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hvor restaureringsarkitekten Harald Lønborg-Jensen forsynede den
med en udvendig trappe, fordi man dengang mente, at Jens Bang
havde haft sådan en. 9 Da vi nu kan sige, at Jens Bangs trappe så helt
anderledes ud, må karnappens nuværende form betegnes som temmelig misvisende.
Før Friedenreich kunne rive Jens Bangs trappe ned, måtte han
etablere en ny indgang og trappe. I Jens Bangs tid var stueetagen
indrettet med fire lagerrum med porte ud mod gaden. Nu blev den
ene af disse portåbninger taget i brug som ny hovedindgang og portalen flyttet hertil. Bag indgangen blev der etableret en gang, hvor
apotekets kunder skulle opholde sig. Herfra og ind til selve apoteket
var der en ekspeditionsåbning, der kunne lukkes med skydelåger.
En sådan ordning var der så sent som i 1830'erne, 10 men på grund af
de omtalte begivenheder kan vi nu sige, at det allerede var således i
1673. Det siges nemlig, at Henrich Erichsen stod sådan, at man ikke
kunne komme til at lukke "apoteksskrederne" til for ham. Skrede
betyder netop skydelåge.

Foregående side: jens Bangs Stenhus er en af landets prægtigste
renæssancebygninger. Da apoteker Johannes Friedenreich i 1671
købte huset, stod det stadig, som da det blev opført 1623-24, og som
tegneren her har anskueliggjort det. Da det var blevet bygget til en
storkøbmand, var hele stueetagen indrettet til handelsformål. Foruden en krambod med indgang fra Adelgade var der fire lagerrum
med hver sin port ud til gaden langs Østerå, hvis bolværk ses i forgrunden. Porten længst mod nord (til højre på tegningen) er i dag
rekonstrueret som indgang til vinstuen, og også af to andre ses der
spor i murværket, medens endnu en port blev helt ændret, da portalen blev flyttet hertil. Beboelsenfandtes i 2. etage, og adgangen hertil
skete via en cirkelrundt trappekonstruktion, der var opført ude på
gaden. Trappen var med sin diameter på ca. 4 m væsentligt større
end den nuværende karnap. Tegneren har her Vl:st trappen som en
åben konstruktion i lighed med visse trapper i udlandet, fordi nogle
udtalelser kunne tyde på, at jens Bangs trappe så sådan ud og ikke
var et lukket trappetårn, men et egentligt bevis fo1' det findes ikke.
Trappen førte kun op til 2. etage. Sandstensportalen, der er dateret
1623, må have siddet omkring indgangen til trappen. Etagen over
den egentlige beboelse var i jens Bangs tid kun delvis taget i brug som
værelser, og øverste etage og det store loftsrum var indrettet som lager.
Tegning: Poul Andersen.
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Når kunderne opholdt sig i gangen, forstår man også, at musikanten kunne få øje på den forbipasserende konsumptionsforvalter ude
på gaden og råbe til ham gennem den åbne dør, ligesom Henrich
Erichsen henne ved døren kunne se, at der opholdt sig nogen i karnappen. Det siges også, at apotekeren, umiddelbart før han overfaldt
Henrich Erichsen, sprang ud af apoteket, dvs. ud i gangen, hvorefter
han med stød i brystet og stokkeslag drev ham ud ad døren.
Knap så klare er udtalelserne om den ny trappe, som Friedenreich
må formodes at have opført, før han rev Jens Bangs gamle trappe
ned. Da Johan Paysen som omtalt kom ud til trappen, hvor han hørte
Henrich Erichsen skælde ud nede i gangen ved apoteket, stod han på
"svalen ved trappen". Skulle Johannes Friedenreich mon have ladet
sig nøje med et ældre system af trapper og svalegange på husets
bagside? Svalen nævnes også ved Friedenreichs død i 1690. Her omtales også "den anden svale", der kunne være på etagen ovenover.
At der ikke er tale om almindelige åbne svalegange synes at fremgå
af, at de var møblerede, endda med et fint udskåret skab med fire
låse og et andet skab med skuffer. Desuden var her et par bænke
og husets brandslukningsredskaber. 11 Måske har Johannes Friedenreich ladet nogle ældre svalegange ombygge til en slags trappehus,
sådan som det kendes andetsteds fra. I hvett fald kunne man på
et senere tidspunkt fortsætte bagud fra den gang, hvor kunderne
opholdt sig, til et trappehus, som var opført på husets bagside op
til tredje etage. Måske var det allerede Johannes Friedenreich, der
lod dette trappehus opføre, så det er det, der omtales i 1673. Det
kendes fra et par fotografier og en serie opmålingstegninger12 og ser
vel ikke umiddelbart ud til at være fra Friedenreichs tid, 13 men da
det blev erstattet med et nyt på samme sted i 1917, unddrager det
sig bygningsarkæologiske undersøgelser. På tegningerne ses det, at
trappen heri var bygget med reposer, og den har med sine ligeløbstrapper omkring en åben durchsicht været meget mere bekvem end
Jens Bangs vindeltrappe. Når man fra beboelsen på l. sal trådte ud til
trappen, kom man ud på en stor ca. 4llz m lang repos langs med den
gamle ydermur. Kan det mon være den, der i 1673 kaldes svalen ved
trappen? Det ville passe godt, for fra denne repos må det have været
let gennem durchsichten at høre den ophidsede mands råben i gangen nedenfor, særligt hvis der ikke har været lukkede døre imellem.
Da Friedenreich i 1671 købte Jens Bangs Stenhus, var visse dele
udtrykkeligt undtaget. Det gjaldt blandt andet lagerrummet i stueetagen lige nord for den gamle trappe. Dette lagerrum var udlejet til en
vis Sejr Jensen, som sikkert har brugt rummet efter dets oprindelige
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Karnappens nuværende udseende. Foto: Viggo Petersen.
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Karnappen i 1860'erne, da detformodentlig stadig var den originale
topfigur, der var bevaret. Den var på det tidspunkt hvidmalet. Foto:
Tønnies, Aalborg Stadsarkiv.
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bestemmelse. Hvornår Friedenreich erhvervede også denne del af
huset er ikke klarlagt, men han har altså ikke straks kunnet gå i gang
med at omdanne hele stueetagen med Jens Bangs gamle lagerrum. I
1673 var han dog, som vi har set, nået langt med sin ombygning af
huset. Mest iøjnefaldende var det, at Jens Bangs renæssancetrappehus midt for husets facade var blevet fjernet, og at der i dets sted ud
for 2. etage var blevet bygget en bemærkelsesværdig barok karnap
med spirlignende svejfet tag, der kronedes af en topfigur.

Den nye karnapfigurfra 1994 er udført af billedhuggeren Erik Heide
og forestiller et skib. Det forgyldte sejl kan dreje sig i vinden.
Foto: Viggo Petersen.

Karnaptaget har gennem alle årene været beklædt med træspån, som
naturligvis med mellemrum har måttet fornys. Heller ikke top-figuren
er mere den originale. Den var oprindelig af egetræ og fore-stillede
en kvinde med overflødighedshorn. Omkring år 1900 var den meget
medtaget af vind og vejr og blev fornyet. Da stenhuset i 1990'erne
skulle restaureres, var den nye træfigur også blevet noget medtaget,
men i stedet for at reparere den eller skære en ny af sam-me form,
besluttede man her at sætte nutidens stempel på den gamle bygning
som et minde om den igangværende restaurering. Der blev derfor udskrevet en konkurrence om en moderne topfigur. Det blev billedhuggeren Erik Heides forslag, der vandt. Hans nye topfigur, der forestiller
et skib med drejeligt, forgyldt sejl, blev udført i metal og sat op i 1994. 14
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Johannes Friedenreichs karnap er altså ikke overleveret os uantastet. Først blev den forsynet med den uharmoniske underdel, og i ny
tid har man fraveget en mere end 300 år gammel hævd på at have
en kvindefigur af træ øverst oppe. Uden at tage stilling til den nye
skulpturs kunstneriske kvaliteter kan man dog ikke undgå at lægge
mærke til, at den gamle træfigur på langt elegantere måde fortsatte
tagets opadstigende linier.
Jens Bangs Stenhus er imponerende og ganske overvældende, så
det er ikke underligt, at Johannes Friedenreichs karnap har stået
noget i skygge af det. Alligevel må man betegne karnappen som et
unikt og originalt tænkt bygningsværk, og det fornemmer man trods
ændringerne stadig.
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Dyrlæge Schnittger - Kroejer i
SønderTrandets 1844-1853

På Sønder Tranders Kirkegård kan man se en flot gravsten, der er
rejst over kroejer og dyrlæge Schnittger og dele af hans familie. Det
er nok mere korrekt at kalde det en mindesten frem for en gravsten,
da den først blev rejst lang tid efter Schnittgers død. Ud af de fem
navne p å gravstenen er det da også kun dyrlæge Schnittger samt
hans datter Albertine, hvis jordiske rester er stedt til hvile på Sønder
Tranders Kirkegård.

DYRLÆGE

ERDMANN NICOLAUS JOI\.C\-\\ M
SCHNITTGER
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-
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HANS l DATTER
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Grav- og mindestenen over dyrlæge Schnittger og datter på Sønder
Trenders Kirkegård. Foto: Nicolai Fogh t Gjøde Nielsen.
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De tidlige år
Dyrlæge Schnittgers fulde navn var Erdmann Nicolaus Joachim
Schnittger. Et meget specielt navn, der vel egentlig passede meget
godt til personen, der var en farverig og spændende personlighed.
Jeg vil i denne artikel primært fokusere på dyrlæge Schnittgers forholdsvise korte tid som kroejer i Sønder Tranders, men jeg vil tillige
skildre hans liv.
Schnittger blev født i Holsten, nærmere bestemt i Eckernførde.
Præcis hvornår Schnittger er født vides ikke med sikkerhed. Gravstenen på Sønder Tranders Kirkegård anfører 1790, mens der i Sønder Tranders Kirkebog ved hans død i 1853 er noteret, at han blev 65
år. Det har ikke været muligt at fastslå med sikkerhed, hvem der var
hans forældre, eller om han havde søskende.
Som ung kommer Schnittger i lære på et apotek, og efterfølgende
tjener han i Napoleons hær. Han er ikke almindelig soldat, men
tilknyttet hæren som feltskærer 1 . Han deltager i Napoleons felttog i
Rusland i 1812, men bliver afskåret fra sin deling ved floden Beresina, hvor Napoleons hær lider store tab under dens tilbagetog fra
Moskva. Det lykkes Schnittger at vende tilbage til Holsten med livet
i behold, hvorefter han af det holstenske rytterregiment bliver sendt
på Veterinærskolen i København. 2
Ægteskab og skilsmisse
Under studiet bliver han gift med Abelone Magensen og omtales i
denne forbindelse som elev på Veterinærskolen og overkonstabel
ved artilleriet. Han tager eksamen som dyrlæge i 1825, og bliver
boende i København; han arbejder muligvis i hæren. Abelone havde
et udenomsægteskabeligt barn, Ludvig Frederik, inden ægteskabet,
og mens ægteparret Schnittger bor i København, får de pigerne Mathilde Erdine og Dorothea Gesina. Ægteparret forlader København i
slutningen af 1820'erne for at slå sig ned i Værslev Sogn lidt øst for
Kalundborg.
I Værslev Sogn bosætter ægteparret sig i den såkaldte Vejlekro
ved Snevris. Vejlekroen lå ved et vadested ved Bregningeåen, og
havde fået kongeligt privilegium som kro i 1707. Vejlekroen fungererimidlertidig ikke som kro mere, da Schnittger overtager den.
Kroens privilegium var nemlig blevet overflyttet til Viskingekroen i
ca. 1818 pga. anlæggelse af en ny landevej. Kroen brænder i 1830,
hvorefter Schnittger lejer byggepladsen samt "den derved liggende
og for sig selv indhegnede jordlod og lille vænge samt gårds- og
haveplads." 3
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Schnittger ernærer sig som dyrlæge i sin tid i Snevris, hvor ægteparret får tvillingerne Louise og Ferdinand; sidstnævnte dør kort efter
fødslen i 1829. Ægteskabet knirker, og parret bliver skilt i starten af
1830'erne, hvilket bestemt ikke er en almindelig begivenhed på den
tid. Hvad der får ægteskabet til at forlise er uvist, men de tre ældste
børn er at finde i Kalundborg ved folketællingen i 1834, hvor de
er på kost og logi hos en enke. På samme tidspunkt bor Schnittger
alene i Snevris med sine tjenestefolk, mens Abelone sammen med
den yngste datter, Louise, bor tilleje hos en husmand i Dragerup lidt
syd for Holbæk, og det er noteret, at hun understøttes af sin fraskilte
mand. Abelone bosætter sig senere inde i Holbæk Købstad sammen Louise. Abelone gifter sig ikke igen, og jævnfør folketællingerne
forsørges hun af sin fraskilte mand frem til sin død i 1850. Louise
bliver boende hos sin mor, indtil hun bliver gift med nordmanden og
skræddermesteren Hauge i Holbæk

En ny hustru og planer om et nyt liv
Sclmittger gifter sig igen i slutningen af 1830'erne, denne gang med
Juliane Christine Nielsdatter. Hvor og hvornår vides ikke, men det var
i hvert fald ikke i Værslev Sogn. De bosætter sig på Vejlekroen og får i
de kommende år to børn, først pigen, Cathrine Magdalene Albertine,
i 1838, som ikke bliver særlig gammel. I 1842 får de en dreng, som
de giver det imponerende navn, Socrates Plato Maximiliam.
Måske har Schnittger allerede i starten af 1830'erne haft planer
om et andet liv end at være dyrlæge. Det er i hvert fald interessante oplysninger, som muligvis knytter ham til den store Gyths Gård
på Kalundborg Torv. I 1833 står en dyrlæge Schnittger som ejer af
ejendommen og i 1834 opfører en Eskild Schnittger den nuværende
bygning. 4 Er der så tale om Erdmann Schnittger? Usikkert, men navnet
Sclmittger er sjældent i Danmark, og når vedkommende tillige er dyrlæge, så kan en del tale for et personsammenfald. Måske skulle der
have stået Erdmann i stedet for Eskild, eller måske havde Erdmann
en bror ved navn Eskild? Det har ikke været muligt at identificere en
person med navnet Eskild Schnittger i folketællingerne. Senest 1844
er Gyths Gård overtaget af en ny ejer.
Karriereskifte
Nu beslutter Schnittger sig for, at der skal ske noget nyt i hans liv,
og han foretager et skift i erhverv fra dyrlæge til kroholder. Hvorfor
han netop vælger at blive kroholder vides ikke, men måske har det
inspireret ham, at han har bopæl på en tidligere kro. Schnittger finder
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ud af, at Sønder Tranders Kro er til salg og indleder forhandlinger om
at overtage kroen fra enken Grethe Ogilvie.
Den 6. august 1844 får Schnittger skøde på Sønder Tranders Kro.
Prisen på kroen er 9.150 Rigsdaler, hvoraf de 4.150 skal betales
kontant, mens sælger lader 5.000 forblive indestående i den solgte
ejendom i form af et pantebrev med første prioritet. Prisen på Sønder Tranders Kro er væsentlig højere, end da James Ogilvie overtog
kroen i 1806 for kun 1.100 Rigsdaler. Den højere pris skyldes bl.a., at
salget udover kroen omfatter parcellerne nr. 2, 3 og 5 i Sønder Tranders af hartkorn l tdr. og l skp., samt halvparten af parcellen nr. 4 af
hartkorn l skp. 11/ 12 album. Hvad angår de kongelige privilegier til
at drive krohold og til at opkræve bropenge, så bliver de også overdraget til den nye ejer. Af skødet fremgår det, at det eneste inventar,
Schnittger overtager, er en jernbilæggerovn i kroens skænkestue og
en jernvindovn, som står i gæsteværelset. Kroens husdyr indgår også
i handelen. Der er tale om to heste, fem køer samt fire får.
I efteråret 1844 flytter Schnittger med sin gravide hustru samt børnene Ludvig, Erdine og Socrates fra Snevris til Sønder Tranders Kro.
Jævnfør folketællingerne bosætter yderligere et familiemedlem sig i
Sønder Tranders Kro, nemlig enkefru Møller. På familiegravstenen
på Sønder Tranders Kirkegård står der "Moder A. S. Møller f. Topp
1768-1854", så det er oplagt at antage, at der er tale om den samme
person. Førend ægteskabet med Schnittger boede Juliane i Roskilde
sammen med sin moster Anne Cathrine Topp. Derfor må gravstenen
henvise til Julianes moder.
Den 12. december nedkommer Juliane på kroen med pigen Albertine, der dør året efter kun 5 måneder gammel. Ægteparret får
desuden et barn i 1846; han får det imponerende navn Johannes
Discher Diogenes Muscius Scævola!
Kroholder i Sønder Tranders
Det er svært at vurdere, hvor megen tid og kræfter Schnittger brugte
på at være kroholder i forhold til at praktisere som dyrlæge. I en
avisartikel i Aalborg Amtstidende godt 50 år efter Schnittgers død står
der, at han ikke var særlig optaget af kroholdet i det daglige, men
derimod af sit arbejde som dyrlæge. Hvorvidt dette udsagn er korrekt, er dog et åbent spørgsmål.
De eneste oplysninger om selve kroholdet på Schnittgers tid, det
har været muligt at opspore er fra ovenstående avisartikel, hvor et
tivoli ved kroen beskrives. Tivoliet var et forlystelsesanlæg, der var
anlagt øst for kroen. Avisen giver følgende beskrivelse af tivoliet:
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"Imellem de store Lindetræer, som den Dag i Dag staar i Haven, blev
der rejst en Række pragtfulde Lysthuse malede med stærke og for
hvert Lysthus forskellige Farver. I det nordlige Hjørne af anlæget var
der et vældigt, lukket Dansetelt. Desuden var der Gynger, Keglebane,
Skydebane, Ringspil og mange andre Forlystelser. Det hele Anlæg
var indhegnet med et højt Plankeværk. Søndag Aften og særlig på
Festaftener var der oplyst med talrige kulørte Lamper, der var et stort
Musikkorps, Fyrværkeri, Kanonskud osv. Der blev taget en ret betydelig Entre og desuden Betaling for hver enkelt Forlystelse." 5
Det berettes desuden, at folk i stort tal kom til Sønder Tranders for
at komme i tivoli. Tivoliet betød også en udvidelse af kroen for at
have plads til de mange gæster.
Et tivoli i en landsby som Sønder Tranders var meget usædvanligt i
midten af 1800-tallet. Det vidner om, at Schnittger ikke var bange for
at tage chancer, da både tivoliet og udvidelsen af kroen har krævet
store investeringer med et usikkert afkast i sigte. Hvornår der helt
præcist eksisterede et tivoli i Sønder Tranders vides ikke, men tilsyneladende er det ikke blevet ført videre efter Schnittgers død i 1853.
Dyrlæge i Sønder Tranders
Schnittger praktiserede også som dyrlæge i Sønder Tranders. Kilderne er dog ikke enige om omfanget af denne praksis.
I en artikel fra et dyrlægetidsskrift i 1920-21 fortæller dyrlæge H.
P. Hansen, at:
"Schnittger praktiserede egentlig ikke. Han var Kromand i Søndertranders, en Mil fra Aalborg, og ansaas for en særlig dygtig Dyrlæge,
der ikke sjælden søgtes af Folk med syge Dyr, der kunne føres til ham;
han tog ikke ud. " 6
En anden dyrlæge,]. F. Stockfleth, skriver derimod i sine erindringer, at Schnittger tog ud for at behandle dyr. Stockfleth skriver bl.a.
om, hvordan Schnittger behandlede stivsyge hos køer:
"Han skar med en Saalekradser, som solgtes til Bierne af de syge Dyr,
et Hul i Spidsen af Kloven og indgav Glaubersalt; denne Behandlingsmaade syntes tilsyneladende at faa et godt Udfald, men denne
skyldtes slet ikke behandlingen, men at Kreaturerne bleve flyttede til
en høiere og bedre Græsgang. " 7
Samme Stockfleth er for øvrigt nævnt i skiftet efter Schnittger i
1853, hvor han skyldte Schnittger penge for medicin.
I den tidligere nævnte avisartikel i Aalborg Amtstidende, skrevet
længe efter Schnittgers død er der ligeledes en beskrivelse af hans
virke som dyrlæge. Her fortælles, at der i en af kroens stalde var en
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sygestald, hvor der som regel var 6-10 heste opstaldet. Schnittger
beskrives som en dygtig og kendt dyrlæge, folk opsøgte langvejs
fra, og "Man havde Tro paa ham. Kunde han ikke kurere, saa var
der ingen, der kunde. " 8 Hvorvidt Schnittger har været en så dygtig
dyrlæge, kan ikke baseres på avisartiklen, men det kan da slås fast,
at han i et vist omfang praktiserede som dyrlæge i Sønder Tranders.
Avisen beretter tillige om, at Schnittger selv lavede medicinen til sin
praksis (han havde jo også været i apotekerlære som ung), og da han
døde "blev der gravet et stort, dybt Hul inde i Toften, og i det Hul blev
hele Oplaget puttet ned. Der var ingen andre end Schnittger selv, der
kunde hitte rede paa det." 9

Historier fra Schnittgers tid i Sønder Tranders
En af de historier, der gik om Schnittger, er, at folk ikke kun kom
for at tale med ham om deres syge dyr, men også om deres egne
sygdomme. Det var naturligvis ulovligt for Schnittger at diagnosticere
og medicinere mennesker, da det var kvaksalveri. Tilsyneladende
afholdt det ikke Schnittger fra at udlevere medicin til mennesker
fra tid til anden. Koleraepidemien i 1853, der bl.a. ramte Aalborg,
fik Schnittger til at annoncere med kolerabrændevin, der angiveligt
skulle have en beskyttende effekt mod koleraen.
En anden historie stammer fra treårskrigen 1848-50. I marts 1848
havde den provisoriske regering i Slesvig-Holsten lavet et kup, der
betød, at de overtog fæstningen i Rendsborg. I slutningen af marts
gik der vilde rygter i store dele af det nordlige Jylland om, at kupmagerne havde lukket tugthusfangerne ud fra fæstningen, og at disse
fanger nu drog hærgende gennem Jylland. Rygterne nåede også
Sønder Tranders, hvor Schnittger i kraft af sin militære baggrund
var en naturlig leder af et eventuelt forsvar af byen. En dag kom en
ældre mand kørende i fuld fart i hestevogn til Sønder Tranders Kro
og meddelte, at mange landsbyer var brændt af og at Svenstrup stod
i brand. Schnittger:
"... havde en dejlig, for sin Raphed vidt bekendt brunblisset Dragonhoppe.Jløbet affaa Minutter havde han Saddel på den. En mægtig
lang Sabel var det eneste Vaaben, han ejede. Den greb han og snørede
den i Hastværket fast til Livet med et Stykke Sime [halmreb} og saa af
Sted i susende Galop til Svenstrup." 10
Det viste sig, at Svenstrup alligevel ikke stod i flammer, og Schnittger kunne således berolige borgerne i Sønder Tranders ved sin hjemkomst.
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Schnittgers død
Den 19. november 1853 dør Schnittger "Efter længere Tids lidelse og
tilsidst Brystsvaghed" n. Samme dag bliver en af kroens tjenestekarle
sendt ind til Aalborg for at anmelde Schnittgers død til skifteretten.
Skifteforvalteren indfandt sig på Sønder Tranders Kro senere på dagen for at starte skifteforvaltningen.
Det var et meget omfattende bo, og det tog ca. 11J2 år at gøre boet
endeligt op. Det viste sig, at Schnittger var en formuende mand.
Kroen blev sat til salg straks efter Schnittgers død. I december 1854
fik Jens Christian Nielsen skøde på kroen mod at betale 14.000 rigsdaler, altså knap 5.000 rigsdaler mere end kroen havde kostet 10 år
tidligere.
Hovedparten af arven, 5.300 rigsdaler, gik til enken Juliane. Drengene Socrates og Johannes fik begge 960 rigsdaler, mens pigerne
Erdine, Gesina og Louise fik 480 rigsdaler; en datters arvelod var
dengang kun halvdelen af en søns. Schnittgers stedsøn fra første
ægteskab, Ludvig Frederik, arvede naturligvis ikke noget. Ved opgørelsen af arven fremgik det, at Erdine og Louise allerede havde fået
et arveforskud på 160 rigsdaler, hvilket sikkert var blevet udbetalt,
da de blev gift. Gesina var ugift, men blev gift inden den endelige
boopgørelse.
Hvad blev der af Schnittgers familie?
Det er ikke lykkedes at opspore, hvor Schnittgers hustm, hendes
moder og de to umyndige sønner tog hen, da de forlod Sønder Tranders. Måske har de boet hos nogle af Schnittgers døtre.
Pigerne blev alle godt gift - set fra en socialt og økonomisk perspektiv. Erdine blev gift med snedkermester Gustav Frederik Trojel,
og de bosatte sig i Løgstør. Gesina blev gift med sognepræst Johannes Henrich Casper Buchholtz, og døde 1881 på Ubbempgård ved
Holbæk. Louise blev, som nævnt, gift med skræddermester Hauge i
Holbæk.
Hvad angår den ældste af drengene, Socrates, så blev han kun 22
år. Socrates deltog i 1864-krigen som halvbefaren sømand på fregatten Jylland. Under slaget ved Helgoland den 9. maj 1864 blev han
såret, og han døde den 11. maj på hospitalet i Christianssand i Norge, hvor han ligger begravet.
SønnenJohannes bosatte sig senere i Sverige, hvor han fik studentereksamen i Helsingborg i 1865. Senere gik han, ligesom sin fader,
på Veterinærskolen i København, hvorfra han fik sin eksamen i 1872.
Johannes tog tilbage til Helsingborg, hvor han i 1875 blev gift med
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Edla Marie Gødscke. Han indtrådte i den svenske hær og endte som
regimentsveterinær ved de skånske dragoner. Johannes fik mindst
seks børn i Sverige, hvoraf den ene, Bror Schnittger, blev en anerkendt arkæolog, som skrev flere bøger både alene og sammen med sin
hustru Hanna Rydh, der ligeledes var en kendt arkæolog. Johannes
døde i Helsingborg i 1908.
MedJohannes kan vi passende afrunde denne artikel, idet det var
ham, som rejste den i indledningen beskrevne mindesten på Sønder
Tranders Kirkegård.
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Schnittgers krobygning brændte om aftenen den 26. november 1897,
og der blev opført en ny på samme sted. Det er den, der ses til højre
i billedet. Til venstre ses de gamle staldbygninger fra Schnittgers kro,
og mellem de to bygninger Sønder Tranders Skole. Foto: Gug- Sdr.
Tranders Lokalhistoriske Arkiv.
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Da Grundloven kom til Himmerland
- 4. del: Suppleringsvalget
lige før jull851
Brorstrupkredsens anden folketingsmand
Af Ansgar Havbæk Madsen
Under fællesoverskriften "Da Grundloven kom til Himmerland" bringes i disse år en serie artikler om valghandlingerne i folkestyrets
barndom, som de foregik i Aalborg Amts 4. Valgkreds, der strakte sig
fra Ranum og Hvalpsund i vest til Hadsund i øst; "Brorstrupkredsen"
kaldtes den også, efter det eneste valgsted i den vidtstrakte valgkreds.
I årbøgerne for 2008, 2009 og 2010 fortælles om valghandlingerne.
I førstnævnte drejer det sig om valget af kredsens repræsentant i Den
grundlovgivende Rigsforsamling, dernæst om det første folketingsvalg, hvor Jørgen Frederik Jørgensen, sognepræsten i Thisted, Binderup, Durup pastorat, blev valgt. Artiklen i årbogen for 2010 har fået
titlen "En nordjysk rigsdagsmand i København i 1850". Alene den tids
infrastruktur har gjort et repræsentativt folkestyre svært, men også de
vilkår man bød de folkevalgte rigsdagsmænd, var problematiske. Så
svært var det, at ... "Pastor førgensen nedlagde sit mandat" ... som
det udtrykkes i notitsen her fra Aalborg Stiftstidende.
2l 11 Lbo r A, ben 24 be IDccembtr.
~~b 'il.lcllget i 5Brorftrup i ~Jianbagl'l paa en ljot~
f ~ tl)i n A~llhln 'O tor ~lall1org ~mra 4be ll!olnfrel>G, ift~bir,.

for $aftl'\" S l1 r Ae n f e n, im ~il r nttlfO IJI frr ~lQnbnr,
tlo!nrt·G nub 147 ~t. IC()qndoqeb Ol) €oo n e forftnnb~r
~· ){)1•ber (Æ() ri j l i Q n f CIl af ~Ctrlt)l i \!ll'll~ J b e OSlJ I.

JJlol>cilnl>iball·n, Efolrlcetw 9Jlorten Vi n b~ r f (n frn
1\alegn'lrb, l)U'Jt'c 1 t 7 .St.

Suppleantbegrebet
I samme avis, amtets eneste på den tid, var der ingen omtale forud
for julevalget, og efterfølgende bragtes kun denne notits på selveste
juleaftensdag i 1851, så det er ikke megen spalteplads avisen bruger
til at orientere sine læsere om det suppleringsvalg, som to dage før
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fandt sted i den sydligste af amtets fem valgkredse. Svar gives der
dog på, hvorfor valg afholdtes i Brorstrup netop nu, hvad resultatet
blev, hvem der dystede om mandatet, og hvem der vandt. Når man
så tillige bemærker, hvor begrænset interessen for et demokratisk
valg tilsyneladende er, målt på det antal vælgere, der mødte frem,
må man velligefrem rose en højredrejet avis, der tillige er imod den
ny styreform.
Forundring må det have vakt blandt de få vælgere i Brorstrupkredsen, som deltog i valget den 4.december 1849. Selv om alle vidste,
at man kunne vente sig lidt af hvert af Velærværdigheden fra Thisted
(Kgs. Tisted), så må de forbavses, når de mindes den begejstring og
det engagement, han lancerede folkestyret med den gang.
Vitterligt er det imidlertid! Indenrigsministeriet godtgør det i skrivelse af 13. november 1851 til amtmanden i Aalborg. Midt i en valgperiode har Jørgensen nedlagt sit mandat som medlem af rigsdagen,
så valgloven må atter hentes frem, men altså i utide denne gang. Suppleantbegrebet eksisterer nemlig ikke med valg i enkeltmandskredse.
Hvis den hidtil valgte forhindres i at fuldende sit mandat, skal hele
valgmaskineriet etableres: En ny skal vælges! Sådan var valgloven
skruet sammen herhjemme dengang, og sådan er den skruet sammen den dag i dag i Storbritannien. I enkeltmands-kredse tæller kun
stemmer afgivet på vinderen! Eller sagt på en anden måde: Stemmer
afgivet på taberen bliver overhovedet ikke repræsenteret på tinge!
Det er der taget højde for i dagens Danmark med de såkaldte tillægsmandater. Dengang skulle der afholdes en separat valghandling for
pågældende valgkreds efter nøjagtig de samme regler og procedurer,
som var gældende ved ordinære valg. Der var ingen vej udenom for
sogneforstanderskabet i Brorstrup, Ravnkilde og Haverslev pastorat,
som efter samme valglov skulle sørge for valgenes afholdelse, fordi
Brorstrup som allerede nævnt var udset som eneste valgsted for Aalborg Amts 4de Valgkreds. Samtlige 37 sogne skal stævnes sammen
her lige før julehelg til et såkaldt suppleringsvalg.

Valget må afholdes snarest mu1igt
Med den voldsomme kritik, som Provst Spleth var ude for ved valghandlingen to år tidligere, har det for værtskommunen været ret så
vigtigt denne gang at leve op til sine forpligtelser. Netop derfor er det
skæbnens ironi, at valgbestyrelsens formand ved dette valg, godsforvalter Niels Ammitzbøll på Nørlund, efterfølgende skal bruge tid på
at tilbagevise indenrigsministeriets "Besværinger ove1~ at Valget utilbørligen er forsinket. "

102

Intet er imidlertid så dårligt, at det ikke er godt for noget, for gennem Ammitzbølls indberetninger gives vi nu om dage mulighed for
her i folkestyrets barndom at følge planlægningen af et valg dag for
dag.
Søndag d. 16.11. modtog stiftamtmanden i Aalborg den officielle
skrivelse vedrørende suppleringsvalget, som indenrigsministeriet
havde afsendt torsdag den 13.11., hvor han belæres om fremgangsmåden:
"Man skulde derfor tjenstligt anmode Kammerherren om, snarest
muligt at lade et Cirkulaire udgaa, hvorved samtlige Communalbestyrelse1· opfordres til uopholdelig at foretage Valg paa Medlemmer
til den Valgbestyrelse, der haver at lade forestaaende Valg afholde ... "
Af såvel indenrigsministeriets ordvalg som understregninger levnes
ingen tvivl om, at det tidsmæssigt skal gå tjept med det her valg ....
der langt, langt borte ... ovre i Jylland. Og så forceres tempoet i skrivelsen endda med følgende tilføjelse:
"Når Valgbestyrelsen saaledes er dannet, maatte Forberedelserne
til selve Valghandlingen, der snarest muligt blive at foretage, i øvrigt iværksættes i Eet og Alt i Overensstemmelse med Valglovens Forskrifter, .. . . "
Og så er vi nået til overraskelsen:
... "og det overlades til Valgbestyrelsen selv at bemmme Dagen, paa
hvilken Valget af Rigsdagsmanden bliver at afholde ... ".
Man forledes næsten til at tro, at dette suppleringsvalg her midtvejs i folkestyrets 3. rigsdagssamling er indenrigsministeriets første af
slagsen, men det er slet ikke tilfældet. Alene i Nordjylland fandt to
suppleringsvalg sted i september 1851, så der er ingen undskyldning
at hente, når samme ministerium afslører totalt ukendskab tillokale
forhold i fjerntliggende provinser som Himmerland og Vendsyssel
og tillige udviser en udtalt manglende forståelse for, at ting tager tid,
når en fri grundlovs valgbestemmelser skal praktiseres i så udstrakt
en valgkreds. Helt sikkert har sogneforstanderskabet i Brorstrup,
Ravnkilde, Haverslev dog taget de efterfølgende ... besværinge1'...
ganske roligt. Med en mand ved roret af godsforvalter Niels Ammitzbølls format og indstilling kan den slags ikke fejle. Planlægning
var så naturlig en del af hans dagligdag på godset Nødund og som
sognerådsformand i nævnte kommune, at det der med at afvikle en
valghandling i utide kun er et spørgsmål om at levnes den nødvendige tid til det.
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Valgforberedelserne dag for dag
En rekonstruktion af valgforberedelserne er altså mulig, og dermed
gives læseren chancen for selv at vurdere rimeligheden i ministeriets
kritik 1 :

Lørdag d. 22.11. modtog Ammitzbøll fra stiftamtmanden indenrigsministeriets opfordring til narest muligt og uophold li l at få
foretaget valg af hver enkelt k mmune · medlem r!l d n val>b styrelse, som skal forestå valget. D r ørg de han for i s·in egen k rnmune, og på samme måde har man fulgt opfordringen i de øvrige
15 i valgkredsen.
Mandag d. 24.11. afholdt Ammitzbøll nævnte møde i Brorstrup,
Ravnkilde og Haverslev sogneforstanderskab på Nørlund, hvor han
selv blev valgt og derefter udstyret med en tilsvarende fuldmagt, som
Provst Spleth havde haft ved det første folketingsvalg, til at forestå de
nødvendige forberedelser, der efter valgloven var pålagt den kommune, hvor valghandlingen skulle foregå.
Tirsdag d. 25.11. havde han indkaldt de øvrige 15 kommuners
nyvalgte medlemmer til et valgbestyrelsesmøde på Nørlund for først
og fremmest at beramme valgdatoen. Det sker altså så tidligt som
dagen efter, at han har fået kompetencen hertil. Og betænk så lige,
hvad det er, Ammitzbøll forlanger af de deputerede fra det vidtstrakte område her i novemberdagenes mørke med chance for rusk, regn
og vinterkulde.
Mandag d. 1.12. samledes valgbestyrelsen, kun 6 dage efter indkaldelsen, for at foretage sig det fornødne, og sidst på dagen kan
Ammitzbøll formulere indberetningen til stiftamtmanden og oplyse
datoen for det forestående valg:
"Valgbestyrelsen har ved et i Dag af Undertegnede foranstaltet Møde
berammet Valget til Afholdelse Mandagen den 22de i denne Maaned
Formiddag Kl. l O."

104

Og lad det så være slået fast straks: - Kritikken af ham er aldeles
uberettiget! Stiftamtmanden udtrykker det med følgende barske ord i
sin skrivelse til indenrigsministeriet af 13.2. 1852, der som bilag havde Ammitzbølls indberetning:
']eg maa derfor ganske tiltræde Formandens Formening om, at
Besværingen over, at Valget er utilbørligen forsinket, er aldeles ugrnndet og røber en høist paajaldende Mangel paa Kendskab til de lokale
Forhold."

Valgbestyrelsesmødet i Skriverstuen på Nørlund
Hin første december i 1851 har hver enkelt nyvalgt medlem af Brorstrupkredsens valgbestyrelse altså sadlet hesten eller spændt den for
kørevognen for at drage ud på en kortere eller længere rejse i folkestyrets tjeneste, en rejse, der eksempelvis for folk i det nordvestlige
Himmerland strakte sig over en afstand på 70-80 km, inden de var
hjemme igen. Samtlige delegerede har givetvis almanakken med, for
enhver kan se, at med det hastværk, indenrigsministeriet lægger op
til, kan det tidsmæssigt komme til at knibe gevaldigt med at få valget
afviklet inden jul. Annonceringen i både Viborg og Aalborg Stifts
tidender2 kan sagtens nås, nej, det prekære bliver afholdelsen af diverse kirkestævner. Derfor kan man levende forestille sig den nyvalgte 16 mand store valgbestyrelse bænket i Skriverstuen på Nødund
Slot med problemet. Lige meget hvordan man end vender og drejer
almanakken, er det tilsyneladende umuligt at få valglovens bestemmelser om bekendtgørelsen af valget ved kirkestævner indpasset.
Selvfølgelig har Ammitzbøll valgloven fremme, så den helt nøjagtige
ordlyd af§ 28 kan præciseres:
"Og bør navnlig den i Landcommunerne sædvanlige Bekjendtg;'ørelse ved Kirkestævne skee de tvende sidste Søndage før Valgdagen."
Problemet opstår i de syv ud af valgkredsens 16 kommuner, for
de består nemlig af tre sogne, hvilket betyder, at der hver tredje
søndag ingen gudstjeneste afholdes. "Det kan saa kun blive Søndagene den 7., den 14. og den 21.!" Sådan kan man forstille sig Ammitzbøll konstatere og derefter konkludere: "Ergo er Mandagen den
22. December den eneste mulige!" Måske har han endda tilføjet:
"Og så tæt på Jul er denne Dag maaske knap nok anstændig som
Valgdag!"
Julevalget den 22. december 1851
Også ved juletid kan vejret arte sig, så man iført uldent undertøj
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kan være ude den ganske dag. Af 2.155 mulige vælgere mødte
de 264 op i Brorstrup , hvilket giver en stemmeprocent på 12,3 %
mod kun 9,6% ved valget i december 1849. På trods af fremgangen kan så lave stemmeprocenter ikke være acceptable ved et
demokratisk valg, men, kære nutidsvælger, betænk så lige: Hvor
mange af os ville møde frem, hvis afstanden til valgstedet var
10, 20, 30, 40 eller måske i nærheden af 50 km? Og med lige så
langt hjem igen hen på dagen? Hvis turen så tillige skulle foregå
til fods eller på hesteryg? Med hjemmefra skulle man sørge for
såvel madpakke til sig selv som mulepose til hesten, for Brorstrup
By havde som bekendt ikke hverken kro eller nogen anden form
for gæstgiveri. Og der var absolut ingen garanti for indendørs
ophold, ja, spørgsmålet var endda, om Brorstrupgaards gårdsplads
overhovedet kunne rumme de 264 mandfolk, så måske ville selve
valghandlingen komme til at foregå på pladsen bag laden, hvortil
vejr og vind havde fri adgang.

Krav om skriftlig afstemning
Kåringsrunden skabte ingen afklaring. Og så var der for valgbestyrelsen ingen vej udenom: Her dagen før dagen før julehelg må
valgbøgerne frem, og valglisterne gøres
klar til den tidkrævende skriftlige afstemning med navneopråb. De to kandidater,
som havde "stillet sig", blev i øvrigt gamle
kendinge, hele fire gange kom de til at dyste
om kredsens mandat i de følgende 2 år.
Sejrherren ved første dyst blev den 42
årige gårdejer og sognefoged Peder Christiansen af Aarup Gaarde i Vognsild sogn ved
Farsø. Han opnåede 147 stemmer og kunne
dermed fejre jul som Brorstrup-kredsens
2. folketingsmand. Hans modkandidat var
den 37 årige skolelærer Matten Andersen
fra Valsgaard ved Hobro, som måtte nøjes
med 117 stemmer.
Fra Ullits-Foulum pastorat viser valgbogen 3 et fremmøde på tre
vælgere af 67 mulige, nemlig sognepræsten, der var medlem af valgbestyrelsen, og to gårdejere. hvilket giver en valgprocent på 4,5% i
et pastorat med en afstand til valgstedet på mellem 25 og 30 km. Alle
stemte de på Peder Christiansen fra nabosognet. Antallet af fremmødte vælgere fra yderdistrikterne, fra Hvalpsund, fra Ranum, fra

..

106

Vive ved Hadsund kan vi desværre kun gætte på. Fra Thisted pastorat
meddeler valgbogen4 , at 16 vælgere af 87 valgberettigede denne
gang satte dagen af til turen til Brorstrup, altså 18,4%, og afstanden
fra Thisted til Brorstrup er på ca. 6 km. Ved valget 10 år tidligere, da
det var sognepræsten i Thisted, der var kandidat, deltog 38 vælgere
af 91 mulige, altså en valgdeltagelse på 41 o/o. For også at give mulighed for sammenligning nævnes vælgerantallet fra de enkelte sogne
i Thisted pastorat:
Fra Thisted sogn afgav 4 af 33 mulige deres stemme, og alle stemte
på "Peder Christiansen af Aarup Gaarde", som
der står i valgprotokollen,
Fra Durup sogn var der 4 ud af 31 valgberettigede, som stemte, heraf 3 på sognefogeden og
l på Morten Andersen, nemlig skolelærer Niels
Chr. Larsen.
Fra Binderup sogn mødte hele 8 frem i Brorstrup af 23 mulige. 7 stemte på Peder Christiansen
og l på Morten Andersen. Og hvem mon det så
var? Jo, jo, rigtigt gættet: Skolelæreren i Lille Binderup, Anders Tjørring!

Med Sognefogeden fra Vognsild på tinge
Hvad Provst Spleth tænkte, da han erfarede, at det blev Sognefogeden fra Vognsild, der skulle afløse Pastor Jørgensen, ligger helt
klart. Han kunne have udtrykt det på følgende måde: "Hermed førtes
det endelige bevis for, hvor urimelig den er, denne Grundlov, for nu
maa enhver da kunne se, hvor absurd det er, at Gud og Hvermand
kan vælge! Og at de samme Idioter frit kan "stille sig" og vælges!"
Provsten husker udmærket denne Peder Christiansen, der som kommitteret for Gislum-Vognsild kommune var medlem af valgbestyrelsen. Man kan næsten høre Provsten tilføje: "Og udtrykte JEG mig
ikke aldeles klart og umisforstaaeligt i baade Ord og Gerninger? Først
ved Valgdiskussionsmødet i Haverslev, da Professor Flor tilbød sig.
Og sidst paa Valgdagen i Brorstrup i Fjor. "
Sognefogeden fra Vognsild fik kun æren og fornøjelsen som afløser for Pastor Jørgensen i nogle få måneder frem til afslutningen af
rigsdagens 3. samling den 20. marts 1852. Dermed var rigsdagens
første treårige valgperiode afsluttet, og det spirende folkestyre skulle
nu ud i sin første egentlige valgkamp, hvis et sådant begreb overhovedet er tænkeligt med den tids valglove.
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Kontrollen af de folkevalgte
I så fald ville Peder Christiansen pludselig være en interessant person
hjemme i Brorstrupkredsen, for her i forårs- og sommermånederne
i 1852 ville han jo så være "Folketingsmanden," som var "ansvarlig"
for den førte politik. Hvordan de så i øvrigt teede sig derovre i Kongens By og på Kongens Borg, først "Pastoren fra Thisted " og nu sidst
"Sognefogden fra Vognsild," kunne ingen derhjemme jo vide noget
som helst om.
I de første mange år efter vedtagelsen af Grundloven af 5. juni
1849 var Danmark jo vitterligt et uland med så dårlig en infrastruktur,
at man kan forundres over, at folkestyret overhovedet kunne fungere. Hvordan samme folkestyre så skulle kunne føre valgkamp her
i Himmerland og ud over det ganske land, kan man nok tvivle på.
Helt elementære svagheder ved folkestyret er til at få øje på, for ....
l. Vælgerne i et demokrati har krav på at kende kandidaterne i
god tid forud for valget, så de i valgkampen får mulighed for skaffe
sig viden om den politik, som hver enkelt af dem står for, og:
2. Vælgerne i et demokrati har dernæst krav på mellem valgene at
kunne kontrollere deres valgte repræsentanter på tinge.
Magt korrumperer som bekendt, og derfor er behovet for kontrol
af de valgte en simpel forudsætning. Behovet for et kighul er latent
til stede til alle tider i et demokrati, et kontrollerende vindue:
ad l. Efter den tids valglov kunne man jo frit "stille sig", som
man sagde, så sent som kl. 22 aftenen før valget. Og dermed var
en valgkamp med deltagelse af samtlige kandidater henvist til selve
valgdagen. Just forud for selve valghandlingen afholdtes derfor et
valgmøde, og her fik kandidaterne og deres stillere så ordet, og de
fremmødte vælgere fik lejlighed til at spørge.
ad 2. Også dengang var rigsdagens møder offentlige med adgang
til folketingets tilhørerpladser, men af gode grunde kunne den jævne
befolkning jo ikke benytte dem .
Skitser af folketingets medlemmer
Datidens kontrollerende kighuller var særdeles begrænsede, og selvom den trykte presse holdt øje med folkestyrets valgte repræsentanter, var udbredelsen af aviser meget begrænset, bl. a. fordi mange
simpelt hen ikke kunne læse.
På trods af nævnte begrænsninger er det muligt i kraft af blot en
enkelt vågen pressemand at give et bud på, hvordan Sognefogden
fra Vognsild og alle de andre på tinge gebærdede sig. Skildringen
herunder er dog fra en valgperiode ti år senere. I 1861 lykkedes
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det nemlig langt om længe for Peder Christiansen at opnå valg på
ny efter mange forgæves forsøg, men altså i Nibekredsen, Aalborg
amts 5. valgkreds. Stubbekjøbing Avis bragte i 1863 nogle såkaldte
"Skizzer af Folkethingets Medlemmer i Rigsdagens 14de Session ''5 ,
og her optræder Sognefogden fra Vognsild i Himmerland, I forordet
præciserer forfatteren, som kalder sig "N-n", at hensigten netop er at
give befolkningen lejlighed til at lære de lovgivende forsamlingers
repræsentanter at kende. Så tæt går skildringen imidlertid, at den
vel grænser til injurier, og i vore dage ville den nok blive fulgt op af
sagsanlæg. Retfærdigvis skal dog siges, at Sognefogden fra Vognsild
ikke er alene om en nærgående beskrivelse. Selveste Orla Lehmann
får påvist sine svagheder.
Men hold nu godt fast! Her skildres Peder Christiansen råt for
usødet:
"Christiansen, Gaardeierog Sognefoged ( valgtfor Aalborg Amts 5te
Valgkreds, Valgsted: Nibe), er Thingets latterligste Personage og efter
sin Stand dets forfængeligste Medlem . Med Middelhøjde og passende
Korpulence forbinder Christiansen et godmodigt, smilende, men intetsigende Ansigt og et skaldet Hoved, paa hvis nederste Dee! dog be-
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findes nogle tynde, lyse Lokker, af hvilke de forreste ere saa lange, at
de ved at lægges over Hovedet danne et Skil, der giver Udseende af
en høi Pande. Christiansen taler sjeldent (han maatte forresten helst
tie), i denne Session to Gange, og begge til stor Berømmelse for Ministrene, for hvilke han dog nærer en sær Forkjærlighed- den, de dog
i dyre Domme maae betale for. Christiansen gaaer nemlig næsten
daglig op til Ministerbordet, gjør et, to, tre keitede Buk, hvorved han
som Pjerrot paa Tivoli- Theatret, sætter Bagen dygtig bagud, stikker
derpaa aldeles ugeneert Næven frem, som om han vilde sige: Goddag
Kammerat/ og den ulykkelige Minister, hvem hans jamiliail-e Hilsen
gjælder, maa da frem med sin Haand, hvadenten han vil eller ei;især
maa Hs. Exeellence Konseilspræsidenten de jaa Gange, han kommer
i Thinget, føle Christiansens Venlighed i ubehagelig Grad. I øvrigt
lader Christiansen Ministrene tænke for sig, hvorved han fritages for
et fra hans Standpunkt ubehageligt Arbejde, og Følgen heraf er den,
at han ubetingetfølger dem i sine Afstemninger, der staae Ministrenes
Anskuelser nærmest. Som Christiansen er i Thinget, saaledes er han
ogsaa i Embedspartiets Møder, hvor han kun bemærkes for sin krybende, men alt for paatrængende Høflighed."

Sognefogdens politiske karriere på landsplan
Herunder følges sognefoged Peder Christiansens "enestående" politiske karriere over 27 år gennem hans gøren og laden ved valg efter
valg her i folkestyrets barndom.
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Oversigt over Peder Christiansens maniske forsøg på
at blive folketingsmand:
Årstal - dato

Valgkreds

Kmrunentarer

1851, 22.12. :

Brorstrup (Aalb. 4. kr.)

Suppleringsvalg - valgt,
men kun på tinge i 3
måneder

1852, 04.08 .:

Brorstrup (Aalb. 4. kr.)

Ordinært valg. P.C. tabte
snært.

1853, 26.02.:

Brorstrup (Aalb. 4. kr.)

Opløsningsvalg. P.C. tabte
stort.

1853, 27.05.:

Løve! (Viborg 5. kr.)

Opløsningsvalg, trådte
tilbage efter kåringsrunden.

1853, 13.12.:

Løve! (Viborg 5. kr.)

Suppleringsvalg, tabte stort.

1854, 01.12.:

Brorstrup (Aalb. 4. kr.)

Opløsningsvalg, trådte
tilbage efter kåringsrunden.

1855, 14.06.:

Brorstrup (Aalb. 4. kr.)

Ordinært valg, tabte snært.

1855, 21.11 .:

Nibe (Aalborg 5. kreds)

Suppleringsvalg, tabte stort.

1858, 14.06.:

Brorstrup (Aalb. 4. kr.)

Ordinært valg, trådte
tilbage efter kåringsrunden.

1858, 21.06. :

Nibe (Aalborg 4. kreds)

Omvalg, trådte tilbage efter
kåringsrunden.

1861, 14.06.:

Nibe (Aalborg 5. kreds)

Ordinært valg, som Peder
Christiansen vandt snært.

1864, 05.03.:

Nibe (Aalborg 5. kreds)

Rigsraaadets Folketing.
Trådte tilbage.

1864, 12.03.:

Nibe (Aalborg 5. kreds)

Omvalg, tabte stmt.

1864, 07.06 og 1865 30.05. holder Peder Christiansen tilsyneladende
pause.
1866, 04.06

Nibe (Aalborg 5. kreds)

Ordinært valg. Trådte
tilbage efter kåringsrunden.

Ved valgene i 1866, 12.10., 1869, 22.09.,1872, 20.09.,1873, 11.11. holdt
Peder Christiansen pause igen.
1876, 25.04.

Brorstrup (Ålb. 4. kr.)

Ordinært valg. Trådte
tilbage efter kåringsrunden.

1879, 03.01.

Brorstrup (Ålb. 4. kr.)

Ordinært valg. Trådte
tilbage efter kåringsrunden.
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Et ejendommeligt tragikomisk skær kommer til at hvile over denne
himmerlandske sognefoged fra sidste halvdel af 1800-tallet. De få
måneders ophold i København i 1852 må virkelig have givet Bonden
af Aarup Gaarde smag for det søde liv i Staden. Og lyst tillige til
rampelyset. Gang på gang søger han opstilling til rigsdagen, og gang
på gang lider "den evige taber" forsmædelige nederlag:
I Brorstrupkredsen forsøgte han at generobre mandatet hele 7
gange, men hver gang forgæves. Og når sognefogden fra Vognsild
ikke optrådte på valgtribunen i Brorstrup, kunne man roligt gå ud fra,
at han var på gæsteoptræden i en af nabokredsene:
I Løvelkredsen, Viborg amts 5. valgkreds, skete det to gange i træk
med forsmædelige nederlag.
I Nibekredsen "stillede" han sig fem gange. I de to første tabte
han stort, men tredje gang blev altså lykkens gang. Denne kreds
skænkede ham hans livs triumf, men tilføjede ham dernæst hans livs
fiasko.
]o, vel er den enestående, hans politiske karriere på landsplan! Og
betydningsfuld af en eneste grund: Uden hans fobiske mani for at
blive valgt ville langt størstedelen af kilderne til Brorstrupkredsens
historie bogstaveligt være forsvundet ud i den blå luft med håndsoprækningerne ved de kåringsvalg, som valgloven lagde op til, og som
var praksis i de fleste valgkredse.

"Folketingets latterligste Personage" på hjemmebane
Spørgsmålet er så, om denne "Folketingets latterligste Personage"
virkelig har gebærdet sig på valgtribunerne hjemme i Himmerland,
som han tilsyneladende teede sig på Christiansborg, for så er det
da vist ligefrem en kompliment til vælgere i et folkestyre med de
smæk, der hver gang blev følgen. Men i samfulde 44 år virkede Peder
Christiansen trods alt som sognefoged hjemme i Vognsild, som lokal
politimyndighed. Hvordan han teede sig som sådan, har vi desværre
ingen viden om. I kirkebogen benævnes han ved sin død i 1891 som
"Dannebrogsmand," men ordenskapitlets krav om en beskrivelse af
ham i den anledning forsvandt med Christiansborgs brand i 1884.
Heller intet vides om ham som sogneforstander sammesteds fra 1842
til1864, ud over at han altså i de 12 år var i stand til at skaffe sig stemmer nok til at blive genvalgt. Endda hele fire gange! Så hvem ved?
Måske vurderede "N-n" helt forkert. Måske var han ligefrem værdsat
og respekteret i sit hjemsogn, fordi han vennesælt og stille og roligt
gjorde fyldest i de ham betroede embeder.
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Stof til endnu en himmerlandshistorie
Fuldkomment bliver billedet af en offentlig person først, når man også
gives mulighed for at iagttage denne på hjemmebane, og tilsyneladende har Johs. V. Jensen ikke vidst af sognefogeden fra nabosognet.
I hvert tilfælde leder man forgæves efter den himmerlandshistorie,
som i så fald kunne have afsløret ham for os. Farsø sogn var nemlig
et af de 37 sogne i Sydhimmerland, som udgjorde Aalborg Amts 4de
Valgkreds, og sandsynligvis hørte Aarup Gaarde til dyrlæge Hans Jensens praksis, så "Rigsdagsmanden i Vognsild " må både have været
et begreb i dyrlægehjemmet og ind i mellem samtaleemne. Johs. V.
Jensens blev født i 1873, og på det tidspunkt var Peder Christiansen
stadig aktuel som folketingskandidat, og i de første 18 år af den store
digters liv fungerede han som sognefoged.
De mange særlinge i Himmerland interesserede dyrlægen, og
børnene i dyrlægehjemmet lærte dem at kende ved selvsyn under
de lange ture ud i den vidtstrakte praksis eller gennem deres fars
fortælling om dem derhjemme: "Hverrestens-Ajes," "Pigen fra Hvorhvarp," "Thomas i Spanggaarden," "Cecil," "Lindby-Skytten," "Vogn,"
"Den stille Mogens," "Tordenkalven," "Jørgine" og "Andreas Olufsen". Sidstnævnte er egnens folketingsmand, og han udleveres på
mesterlig vis i en fæl fæl himmerlandshistorie. Skånselsløst og med
bidende ironi, ja sarkasme afslører Johs. V. Jensen ham i tre stadier
af hans liv, en og samme person i al sin nedrighed: Først "Kjæltringen Kræmmer Drejs", så "Storbonden Andreas Uensgaard" og til sidst
altså "Rigsdagsmanden Andreas Olufsen ".
Johs. V. Jensens personer er originaler, besynderlige personager
fra mtiden, vidt forskellige, men ingen af dem er latterlige. Så hvis
altså Peder Christiansen, også på hjemmebane, har været den samme
latterlige personage, som "N-n" beskriver ham på Christiansborg, har
dyrlægen og hans drenge sandsynligvis kun haft træk på skulderen
til overs for ham.
Først Peder fra Ullits som tjenestekarl på Lerkenfeld
Ud over den lidet flatterende "Skizze" i Stubbekjøbing Avis findes der
altså kun ganske få kilder om ham, og det er gængse almindeligheder,
fra kirkebøger, fra diverse folketællinger, fra fæste- og skifteprotokoller samt fra skøde- og panteprotokoller. Nogle af almindelighederne
er dog i dette tilfælde så ualmindelige, at de bekræfter træk fra "N-n"s
"Skizze": Han blev født i Ullits den l. juni 1809 6 , forældre var Christian Frederik Nielsen og hustru Karen Pedersdatter af Hallder Huuse.
Intet oplyses om stillingsbetegnelser på hverken forældre eller fadde-
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re, så det bliver gætværk, hvilke
sociale lag han er rundet af. Fra
barndommen og ungdommen
ved vi kun, at han blev konfirmeret første søndag efter påske i
1825, og det skete med karakteren
"meget god," hvilket står at læse
i kirkebogens rubrik "Dom angaaende Kundskab og Opførsel."
Afgangslisten i samme kirkebog, den tids folkeregister, kan dernæst
afsløre, at han som 20 årig tjenestekarl forlod fødesognet i 1830, og
at han i følge den tilsvarende tilgangsliste for nabosognet Vesterbølle
tog ophold på godset Lerkenfeld.
Så Ladefoged til Lerkenfeld
Forbindelsen til fødesognet var dog fortsat intakt. Kirkebogen afslører, at han i 1833 blev udlagt
som barnefader til et "uægte"
barn, og ved samme lejlighed
oplyses, at den formodede
barnefader nu i en alder af 23
år er blevet ladefoged til Lerkenfeld, hvilket bekræftes af
folketællingen for 1834, som
tillige kan oplyse, at godsets
ejere på det tidspunkt var
Mathias Kjeldsen og fruen
Mette Faurschou. Moderen til det "uægte" barn, Maren Kirstine Sørensdatter, var tjenestepige sammesteds, og et par måneder før fødselen flyttede hun efter tilgangslisten til Ullits, og det kan vel kun
være for at nedkomme hos sine svigerforældre.
Den samme banale historie med førstefødte genopleves her, som
det var tilfældet i de fleste familier dengang før præventionen. Intet
som helst er der altså foreløbig at udsætte på Ladefogden til Lerkenfeld, han tager ansvaret som barnefader på sig, Siden satte samme
Ladefoged og hans nu lovformelige hustru yderligere tre børn i verden, og hele 30 års samliv blev det til, inden hun døde i en alder
af 551/z år. Ansvarsfuld har han været, Tjenestekarlen fra Ullits. Kun
sådan kan han karakteriseres, denne Peder Christiansen. Og i jobbet
som ladefoged på samme måde. Hør blot her, hvad "Ordbog over det
danske Sprog" fortæller om stillingen:
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'1 tidligere tid den person, der på en herregård havde tilsyn med
avlen (såning, høst og tærskning osv.). og opsyn med hovfolkenes arbejde."
Hvor omfattende arbejdet så har været på et forholdsvis lille gods
som Lerkenfeld, er en anden sag, men Tjenestekarlen fra Ullits har
gjort god fyldest. Ved senere skødeskrivning omtales han nemlig
konsekvent som "Peder Christiansen Ladefoged." Langsomt, men
sikkert avancerer han i godshierarkiet, hvilket ligeledes afspejles i
kirkebogen, bevidnet gennem fadderskaberne ved de fire barnefødseler: Ved Søren Christians barnedåb i 1833, ham den "uægte", er
en af fadderne "tjenende paa Lerkenfeld", som der står, altså tjenestekarl.
Dernæst husfæster i Svingelbjerg men stadig Ladefoged
til Lerkenfeld
Ved barnedåben i 1837 er Ladefogden blevet husfæster i Svingelbjerg,
hvilket på nutidsdansk vil sige, at ægteparret har lejet et af godsets
huse i den nærliggende landsby. Bemærkelsesværdigt er det, at der
blandt fadderne denne gang er hele tre fra Lerkenfeld, nemlig husjomfruen, gartneren og godsforvalteren. Og det smager da ganske
betydeligt af avancement, men det mest bemærkelsesværdige denne
gang er dog selve navngivningen af sønnen i Vognsild kirke: "Mathias Kjeldsen Pedersen er barnets navn." Sådan har Ladefogden forud
ved tilmeldingen til dåb sikkert indprentet navnet over for sognepræsten, men ved tilspørgsien under dåbshandlingen i kirken må den
stolte fader korrekse sognepræsten, for denne har misforstået noget.
Kirkebogen afslører det på pinligste vis: I stedet for godsejerens fornavn har præsten nemlig både skrevet og sagt: "Michael." Sådan må
han have hørt det og også troet, det skulle være. I kirkebogen står
der nemlig skrevet fuldt ud: Michael Kjeldsen Pedersen. Derefter har
præsten så streget det hele ud og i stedet skrevet godsejernavnet fuldt
ud: Først godsejerens fornavn og efternavn, "Mathias Kjeldsen" efterfulgt af slægtsnavnet "Pedersen".
Så livstidsfæste på en stor gård i Vester Aarup
og sogneforstander i Vognsild
Det er da hædersbevisning til begge sider. Ja, for Peder Christiansen næsten som en fortjenstmedalje, for selvfølgelig har ladefogden
spurgt om lov, men er navneopkaldet i så fald en tak for opmærksomheden? Påfaldende er det nemlig, at godsets fæsteprotokol afslører, at
husfæstet i Svingelbjerg kort tid efter blev udskiftet med livstidsfæste
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på en stor gård under Lerkenfeld
i Vester Aarup.~ Ved den følgende
barnefødsel i 1841, da Karen Marie Peders Datter lige før St. Hans
blev båret til dåben, var islættet
fra Lerkenfeld en ''Forvalter Fauerschou," måske ligefrem en bror
til fruen. Det smager i hvert tilfælde af fugl nu!
I 1842 blev loven om kommunestyre indført i Danmark, men kun med stemmeret til de bedre
bemidlede, men allerede efter det første valg kan Ladefogden tilføje
titlen som sogneforstander, medlem af sogneforstanderskabet for
Vognsild sogn.
Ved barnedåben for det fjerde barn her i 1844 afsløres det nu
endelig, at Peder Ladefoged er tæ t på toppen: Dåben er henlagt til
selve højmessen l. juledag i Vognsild kirke. Og tro mig! Datteren blev
opkaldt efter Fruen til Lerkenfeld. Ja, måske har "Fæstegårdmanden
til de mange Tønder Hartkorn i Vester Aarup" selv båret og med vægt
svaret på præstens spørgsmål om barnets navn: Mette Fauerschou
Peders Datter! Ivrigt spørger man nu, hvem fadderne så er denne
gang? Selvfølgelig! Selveste godsejerparret til Lerkenfeld!
]o, så sandelig har der været fest, først ved og i Vognsild kirke
og siden hjemme i Aarup Gaarde . Ja, man kan næsten se den nyvalgte sogneforstander tage imod sin tidligere Husbond og hans
velbyrdige Fru Mette derude foran våbenhuset i overværelse af det
halve sogn og derefter "gjøre et, to, tre keitede Buk, hvorved han
som Pjerrot paa Tivoli- Tbeatret, sætter Bagen dygtig bagud, stikker
derpaa aldeles ugeneert Næven frem, som om han vilde sige: Goddag Kammerat!"
Det er ganske vist. Begge står de opført som faddere hin l. juledag
til deres tidligere ladefogeds fjerde barn.

Og så selvejergårdmand
Spørgsmålet er nu blot, hvordan den slags blev opfattet i et landsogn
i Himmerland i midten af 1800-tallet.
Hvad præsten har tænkt herom, antydes vel af overstregningen,
men hvordan opfattede kolleger på Lerkenfeld og egnens befolkning Peder Christiansen og hans gøren og laden? Det er en avetvejeise værd, for selvfølgelig har godsejerfruen forud givet sin tilladelse.
Og dermed legaliseret navngivningen. Eller har hun? Er Ladefogden
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måske simpelt hen en gemen "Fedthas"? Og på hjemmebane den
samme latterlige personage som i N-ns skitse! Og vil han dermed
være udleveret til grinet? Også i Vognsild?
Naturligvis kan intet påvises om gensidig opmærksomhed og taknemmelighed, men det skader aldrig for en selvejergårdmand in spe
at skaffe sig på god fod med honoratiores på egnen. Så måske kan
Gislum herreds skøde- og panteprotokol hjælpe os, for lige så påfaldende er det denne gang: Opkaldelsen efter Fruen til Lerkenfeld
skete just forud for, at livstidsfæstemålet på gården med hartkornet
på 6 tdr., l skp. og l alb. blev afløst af selveje til samme gård for
Peder Christiansen.

Og endelig: Hr. Peder af Aarup Gaarde, Sognefoged
og Rigsdagsmand
I 1847 faldt beskikkelsen til sognefoged, men ligemænd blev de vel
næppe, godsejeren og sognefogden. De kan dog sagtens have fulgtes
ad til Brorstrup d. 5.10. 1848, da Mølleren fra Thingbæk sensationelt
besejrede Provstens "Københavner" og blev repræsentant for Aalborg Amts 4de Valgkreds i Den Grundlovgivende Rigsforsamling.
Året efter, den 4.12. 1849, var de bevisligt begge til stede ved det
første folketingsvalg i Brorstrup, Peder Christiansen som kommitteret
for Gislum-Vognsild kommune i Brorstrupkredsens valgbestyrelse og
Mathias Kjeldsen som den, der i allerhøjeste grad gennem sin piften
og råben bidrog til "den babyloniske Forvirring," som kom til at præge netop dette valg.
Jo, jo! Hr. Peder til Aarup Gaarde var nu en mand på vej mod toppen af sin karriere. Sogneforstander først i 1842 og dernæst fulgte
så den kongelige udnævnelse til sognefoged i en alder af kun 38 år
med påfølgende valg til folketinget ved suppleringsvalget lige før jul
i 1851 . Ganske vist blev det kun til 3 måneder på tinge denne gang.
Og indrømmet: Op gennem 1850'erne gik det mindre godt, men i
1861 lykkedes det trods alt med hele tre gode år på tinge til følge,
selv om han midt i det, der ellers var højdepunktet i hans politiske
karriere, mistede sin kone. Hun døde d. 3. januar 1862, og formentlig
har han været hjemme på det tidspunkt, for den 13. rigsdagssession
sluttede lige før jul, og den 14. skulle først tage sin begyndelse langt
hen på året. Og så var det just i denne, den 14. session, at "N-n" sad
i folketingets mødesal og i sine "Skizzer" tog folkets repræsentanter
på tinge af. Og altså også Enkemanden fra Aarup Gaarde.
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Hans livs fiasko i 1864
Til ingen af de mange valghandlinger, som Peder Christiansen deltog
i, er han næppe mødt frem på selve dagen med større selvværd og
tiltro end netop ved valget den 5. marts 1864 i Nibekredsen. Den
dag var han "folketingsmanden, der skulle genvælges", og da han
om morgenen erfarer, at han er den eneste kandidat, føler han sig
afgjort sikret en ny treårs periode. Desto større har skuffelsen været,
for den dag blev fiasko af format. Han måtte simpelt hen lide den
tort, at valgbestyrelsen ved kåringen, ved håndsoprækningen, skønnede, at han ikke havde opnået halvdelen af stemmerne, og den efterfølgende afstemning til valgprotokollen afslørede klart, at valgbestyrelsen skønnede rigtigt. 9 Kun 157 stemte for Peder Christiansen,
mens 264 stemte imod. Valglovens paragraf 32 tog dog højde for en
sådan situation: Senest på ottende dagen derefter skulle en ny valghandling finde sted, og hvis ikke andre kandidater havde meldt sig,
ville Sognefogden fra Vognsild være kåret uden ny afstemning. Den
12. marts fandt omvalget sted. Og intet overlades denne gang til tilfældigheder. Hele 3 nye kandidater havde meldt sig: Sognepræsten i
Nibe, en seminarielærer fra Ranum og en telegrafbestyrer fra Aalborg.
Førstnævnte fik 3 gange så mange stemmer som Peder Christiansen.
Men i Vognsild ringer bryllupsklokkerne
Tilsyneladende var han stadig ude af stand til at bedømme sig selv,
den gode sognefoged. Og dog! Han udeblev fra de følgende to valg,
d . 7.6. 1864 og d. 30.5. 1865, men ved valget i d . 4.6. 1866 var der "tilbagefald" på den måde, at han på ny forsøgte sig i Nibe, men beskæmmet måtte træde tilbage efter kåringsmnden. Nederlag på nederlag, det
ene efter det andet og gang på gang! Og man spørger: -Jamen, hvorfor
formår denne mand hverken at blive valgt eller at afholde sig fra efterfølgende forsøg på samme? Og hvorfor udebliver manden så pludselig
fra de to just nævnte på hinanden følgende valg i 1864 og 1865?
En sandsynlig forklaring findes også i kirkebogen under rubrikken
"Copulerede" 10 , hvor der den 16.12.- 1862 står følgende:
"Brudgom: Enkemand, Gaardeier og Sognefoged Peder Christiansen i Aarup, 55 Aar, (2. Ægteskab.)
Brud: Enken Sicillie Larsdatter i Aarup, 40 Aar, (2. ægteskab).
Forlovere: Skolelærer Christensen og Gaardmand Niels førgen Taltestrup, begge i Vognsild "
Den rene bedrøvelighed har det altså ikke været; trøst er der at
hente på hjemmefronten, og forplantningsevnen var intakt. I en alder
af 43 år nedkommer fm Sicillie d. 19. november 1865 med en søn, og
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fem år senere, d. 15. ma1ts 1871 , præsterer samme fru Sicillie endnu
en af slagsen. Igen er kirkebogens oplysninger i forbindelse med
dåben et studium værd, skønt ingen af fadderne denne gang vedrører
godset Lerkenfeld, men derimod kongehuset.

Og nu til en næsten kongelig barnedåb
Nytårsdag 1866 blev barnet døbt: Marinus Constantin Harald Christian Pedersen. Og ved dåbshandlingen den 10. apri\1871 gav navngivningen følgende resultat: Peder Sillo Valdemar Frederik Pedersen.
Begge navne har tydelig relation til kongehuset og specielt til Christian d. 9.s store familie. Han blev jo kaldt "Europas svigerfar", og
både kongen selv og hans ældste søn, den senere Frederik d. 8., må
holde for i Vognsild, ligesom de øvrige sønner og svigersønner må
stå til rådighed, når Peder Christiansen på hjemmebane lader, som
om han stadig hjemmevant færdes iblandt dem, vel sagtens med baggrund i hoffets fester for rigets kårne på tinge i sin tid, så navngivningen er måske blot et udtryk for taknemmelighed. Og så vel for
at slå fast over for lokalbefolkningen, at han stadig er en mand af
betydning, som af kongens hånd har fået skænket den dannebrogsorden, som enhver i Vognsild er bekendt med, at deres sognefoged
har erhvervet. Den har sikkert prydet hans diplomatfrakke begge
gange ved højtidelighederne i Vognsild kirke. Navnet Silla må være
ægtemandens hyldest til hustruen. Ved folketællingen i 1880 er Silla
nævnt først, så det har nok været kaldenavnet for den lille.

Drømmen om den hjemlige folketingskreds
Drømmen om på ny at blive rigsdagsmand levede dybt i Peder Christiansens sind resten af livet. Det ser ud, som blev det en besættelse
for ham:
I Nibe forsøgte han sig sidste gang d. 4.6. 1866, kun to år efter sit
livs fiasko samme sted. På det tidspunkt var han lige blevet 57 år,
men tilsyneladende fortsat ude af stand til at tage ved lære, for atter
må han træde tilbage efter kåringsrunden, dybt beskæmmet skulle
man synes, for opbakningen til ham i kåringsrunden var så lille, at
han ikke en gang var i stand til fremtvinge en skriftlig afstemning.
Ved de tre følgende valg, i 1866 (d. 12.10.), i 1869 (d. 22.9).og i
1873 (d. 11.11.), ser det ud til, at sund fornuft har tag i ham. Han
formåede i det mindste at holde sig på måtten, så måske havde han
indset, at hans tid nu var forpasset. Men nej! Længere holdt pausen
ikke. Tvivlsomt er det altså stadig, om Peder Christiansen overhovedet var i stand til at rumme følelser som beskæmmelse.
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I Brorstrup forsøgte han sig igen i 1876 (d. 25.4.). Et tiår efter sidste
nederlag i Nibe vendte han denne gang tilbage til sin hjemlige valgkreds, til valgpladsen i Brorstrup. Sidste gang han optrådte her var
ved valget i 1858 (d. 14.6.), hvor han også måtte træde tilbage efter
kåringsrunden. Han var på det tidspunkt tæt på de 67 år, men med
hensyn til hans vælgertække var der intet nyt under solen. Heller ikke
i 1879 (d. 3.1), da han i en alder af næsten 70 år atter gjorde sin entre
på valgpladsen i Brorstrup. Til gengæld blev det så også hans sidste!
Hvad den aldrende rigsdagskandidat så i øvrigt har forestillet sig om
en ny periode på tinge, får stå hen. Om levealderen dengang siger
den samtidige Grundtvig i en salme 11 : Halvfjerdsindstyve er støvet
år, de stolteste, strid og møje. " Til alle tider har alderdommen tynget,
den koster strid og møje, og da især for dem, som har svært ved at
erkende svagheder. Hvordan den 70-årige Sognefoged fra Vognsild
så har ageret, da han i hestevogn ankom til valgpladsen i Brorstrup,
får ligeledes stå hen, men man kan da se det for sig. Hvad han selv
har følt inderst inde, kan vi også kun gætte på, for stadig tyngede
alderen ikke synderligt. Men hvad drev så monstro manden, denne
"Pjerrot på Tivoli-Theatre t"?
Teede Peder Christiansen sig virkelig på valgpladserne herhjemme
i Himmerland, som "N-n" beskriver hans ageren i folketingssalen?
Måske? I hvert tilfælde viste vælgerne i Aalborg Amts 4de Valgkreds
ham gang på gang vintervejen. Uforbederlig optimist må han have
været? Jamen, rystede kirkegængerne i Vognsild så blot på hovedet
ad ham den nytårsmorgen, da han forud for sit yngste barns dåb i
1871 modtog godsejerparret fra Lerkenfeld foran kirkedøren i Vognsild for samtidig at være vildt imponerede over deres sognefogeds
vidtløftighed? Grundtvig føjer til i samme vers: "Om firsindstyve en
Kæmpe naar, des mere han har at døje." Hvordan Peder Christiansens sidste år kom til at forme sig, ved vi igen kun ganske lidt, men
dog så meget, at han forblev sognets politimyndighed helt til sin død
den 26 februar i 1891. I kirkebogen noteres flg. om afdøde: "Sognefoged og Dannebrogsmand, gift, 813-4 Aar".
Eftermælet
Som folketingskandidat dumpede han gang på gang. Det er vitterligt!
Og nu påvist! Lige så vitterligt er det som tidligere nævnt, at uden
ham ville størstedelen af kilderne til folkestyrets historie i de første
30 år, som de blev oplevet her i Brorsttupkredsen, være forduftet op
i den blå luft med lutter kåringsvalg og efterfølgende håndsoprækning, hvor man ikke engang ulejligede sig med at optælle antallet af
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stemmer, men udelukkende overlod afgørelsen til valgbestyrelsens
skøn. Som kandidat kunne Peter Christiansen fremprovokere den
ene skriftlige afstemning efter den anden derude på valgpladserne,
ofte til irritation, fordi de var så tidkrævende.
Kun i kraft af Peder Christiansens vedholdende drømme om at
blive en offentlig person på et højere plan end i den hjemlige andedam besidder eftertiden så omfattende viden om de første mange
valg i Brorstrupkredsen. 12
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Noter og henvisninger
l
Oplysningerne om, hvad der sker på datoerne d. 22., 24. og 25.11, er
hentet i Aalborg Amts svarskrivelse af 13.2. 1852 på Indenrigsministeriets skrivelse af 14.1. 1852, som er fundet i Rigsarkivet og mærket: IM
lDp R.] 318 (l Bilag)). Det bemærkes, at understregningerne i ovennævnte skrivelse er foretaget af indenrigsministeriet.
2
Dateret d. 22.12. sender Ammitzbøll regninger til Stiftamtet med flg.
bemærkning, der forklarer nødvendigheden af annoncering i 2 aviser: "Det tilføies, at Viborg Avis er Valgdistrictets Stiftstidende, hvor
Bekjendtgjørelsen efter Valgloven skal skee, men at Bekjendtgjørelse
ogsaa, efter Valgbestyrelsens Beslutning, har fundet Sted i Aalborg Stiftstidende, fordi denne er den i Districtet almindelig læste Avis."
3
Valgbog for Ullits-Foulum Commune.
4
Valgprotocollen for Thisted, Binderup og Durup Sogne. Begyndt 1848.
(Lokalhistorisk Arkiv for Nørager og Omegn).
5
Skizzer af Folkethingers Medlemmer i Rigsdagens 14de Session af N-n
(Med et Grundrids af Folkethingssalen), Aftryk af Stubbekj. Avis. Forlagt
af og ttykt hos M.].Berendt, 1863.
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Kirkebog for Ullits Sogn, Gislum Herred.
Lerkenfeld godsarkiv: Fæstebreve (G 206-217), underskrevet af P-Chr.
d. 31.12. 1838.
Gislum herreds Skøde- og Panteprotol: Købekontrakten er underskrevet d. 24.6. 1845 og skødet d. 11.12. 1845 med tinglysning d. 23.6.
1846.
Fra J.P.Nordengaard: Valgene til Rigsdagen.En historisk-statistisk Fremstilling, 1949.
Kirkebog for Vognsild.
DDS nr. 713, vers 3.
Det kan undre, at formularen er skrevet med latinske bogstaver her i
1852 eller 1861 og ikke med de gotiske.

Da Aalborg blev glad
Af Inger Kirstine B ladt
At Aalborg er "en glad by" er en grundfæstet del af den aalborgensiske selvforståelse, men hvad ligger der bag dette begreb, hvorfor er
det opstået og hvordan har folk set på det gennem tiderne?
Hvornår begrebet er opstået ved man ikke. Omkring århundredskiftet og især i tiden omkring første verdenskrig fremhæves Aalborgs
forlystelsesliv igen og igen, men også længe før industrialiseringen
satte ind, var Aalborg en by med et rigt og til tider noget løssluppent
festliv. Indtil sidste århundrede bragte Aalborg havn mange fremmede søfolk, handelsfolk og rejsende til byen, samtidig med at byen
betjente et stort opland. Særligt på torvedage og til det årlige pinsemarked drog landbefolkningen i mange miles omkreds til byen. Fra
1779 til1938 var Aalborg garnisonsby, hvilket tilføjede byen en stadig
strøm af militærfolk, der blev indkvalteret privat. Officererne blev
taget under borgerskabets vinger og fyldte op ved baller og koncerter, de menige benyttede sig af byens mere jævne beværtninger
og fornøjelser.
I den sene del af middelalderen og op gennem renæssancen var
Aalborg en af kongerigets største og vigtigste byer, der tiltrak handlende fra både nær og fjern. Især de tyske købmænd fyldte godt
i bybilledet, og med sig bragte de fremmede festskikke og - ikke
mindst - godt tysk øl. Ved udgravninger i Aalborgs middelalderundergrund er der da også fundet mængder af ølkrus, også tyske, øltønder fra Rostock og andre steder, drikkeglas og deslige. Der blev
drukket masser af øl, og ved festlige sammenkomster foretrak man
det stærke tyske øl. Man så skævt til en person, der forlod en festlig
sammenkomst i ædru tilstand. Han blev med samtidens ord betragtet
som: "... en nar for alle, han er en kujon der mangler æresfølelse, og
er en døgenigt." (citat af den hollandske apoteker Cornelius Barnsfort
(1509 - 1580)). I festligt lag fordrev man gerne tiden med at spille
eller- som det kaldtes- "doble". Både kort og terningspil var populære, og som regel spillede man om øl. Kombinationen af spil og
øl var nu ikke altid heldig. Sindene kunne hurtigt komme i kog hos
taberne, og når et skænderi først havde taget fart, var der ikke langt
til slagsmål. Derfor blev det i 1587 forbudt at forsamle sig med henblik på spil, 'Jordi der kom Trætte og Usandfærdighed deraf". Men
at dømme efter retsprotokollerne blev forbuddet nu ikke overholdt.
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Gildehuset dannede også ramme om gildernes fester, de såkaldte
lavsdrikke. En lavdrik var ikke blot en fest, som vi kender den i dag.
Det var snarere en hel festival, der strakte sig over flere dage. Præcis
hvor længe festerne har varet, ved vi ikke, men ifølge et gildes vedtægter var der mødepligt både ". . . den første dag eller anden eller
tredje eller så længe, der lagdrik stander ... ", så det kunne åbenbart
godt trække ud.
Det største og mest kendte gilde i Aalborg var Guds Legems lav,
også kendt som Papegøjegildet Gildet holdt årligt fem lagdrikke for
medlemmerne. Festerne blev ledsaget af store mængder mad, vin
og øl. F.eks. blev der ved fastelavns-lavsdrikken i 1553 efter sigende
drukket hele 96 tønder tysk øl! Noget tyder da også på, at den megen øl kunne få festerne til at udarte. I hvert fald indeholder gildets
vedtægter en række regler og bødestraffe for slagsmål og upassende
opførsel som f.eks." ... nævehug og hårgreb, stavshug, stens og benshug", ligesom det heller ikke var tilladt at " ... pisse udi gildehuset"!

Drikkelag. Træsnit af Olaus Magnus, 1555.

Under Englandskrigene 1807-14 blomstrede selskabeligheden i Aalborg på trods af krig og varemangeL F.eks. blev der i 1809 dannet
et dramatisk selskab med medlemmer af det bedre borgerskab, der
blev holdt mange baller og assembleer og der var gang i værtshuslivet.2 Flemming Nielsen påpeger, at det kan skyldes de besværlige og
omskiftelige tider, og befolkningens usikkerhed om hvad fremtiden
ville bringe. 3 Det er en meget sandsynlig forklaring, især når man
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sammenligner med at Aalborgs forlystelsesliv blomstrede igen både
under l. og 2. verdenskrig!
Efter Englandskrigene kom en lang periode med stilstand, hvor
Aalborg blev sammenlignet med en Torneroseby, hvor alting foregik
langsomt og sindigt, og hvor der ikke skete ret meget.
I anden halvdel af 1800-tallet fik Aalborg jernbane- og dampskibsforbindelser, og blev i endnu højere grad end tidligere handelsby for
et stort opland. I de sidste årtier af 1800-tallet voksede byen med
tusinder af nye indbyggere, der søgte lykken i den voksende industriby.4 Antallet af værtshuse og gæstgiverier steg stærkt. I denne
periode med eksplosiv befolkningstilvækst blev Aalborgs ty som en
"glad" by cementeret.

Aalborgs omdømme som forlystelsesby
"Lad mig nu se, at du vedbliver at være en god dreng, selv om du skal
til Aalborg!" Sådan lyder det i en anekdote fra o. 1900 om en mor i
Århus, der sagde farvel til sin voksne søn, der skulle tiltræde en plads
i Aalborg. 5
Aalborg var både berømt og berygtet for sine værtshuse og forlystelsessteder, lovlige og ulovlige. Rygtet om det farlige Aalborg stammede sandsynligvis bl.a. fra beretninger som følgende, hvor cementarbejder Laurits Pedersen beskriver stemningen til en juletræsfest i
fagforeningen i Vejgård omkring 1900:
''Der kunne ikke faaes brændevin, men saa tog de noget med selv.
Der blev drukket meget øl, som kaldtes "Skjold Øl". Flasken gik fra
haand til haand under bordet, og før nogen vidste af det, var 30-35
mand stærkt beruset. . . De var mestre for, at der snm1 var bravallaslag i gang, og det var som alle onde ånder var sluppet løs." 6
Pæne borgere - både dem, der kendte Aalborg, og dem der aldrig
havde været der - var bekymrede for hvordan beværtninger, slagsmål og spil fik fat i de unge mennesker.
Ingeniør Olsen fra Aalborg Tekniske skole havde nogenlunde samtidig problemet med lærlingenes udsvævende liv tæt inde på sig:
"De bedrebemidlede (af lærlingene) befolker den satans Variete,
mens resten dingler om på gaden og giver deres penge ud til brændevin på snaskerne." 7
"Og De er fra Aalborg; det er jo sådan en slem by. Men man kan
da ikke høre, at De er fra Aalborg. "
Således blev der sagt til den unge Aage Schousgaard, da han som
nybagt student i 1915 blev introduceret i et københavnsk hjem. 8
Opfattelsen af Aalborg som en våd og voldelig by er stadig livs-
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kraftig i vore dage. Jomfru Ane Gade kendes i hele Danmark- ofte
i forbindelse med druk, stoffer og slagsmål.

"Det er billige shots og så længe vi er stive, er vi i live. Sex, drugs og
]ack'njones. Det er onsdag aften, og festen starter i Aalborg. Diskotek
Under Uret, Rock Nielsen, Rockcafeen eller den rebelske Tusindfryd i
Kattesundet. Senere er det Onkel Toms ellerJames Dean. De går aldrig
hjem i Aalborg, siges det". 9
Forfatteren Carsten Jensen karakteriserer byen således:
"Alle store danske boksere minus Tom Bogs kommer fra Aalborg.
Det kan da ikke være tilfældigt. jeg interviewede engang en ung arbejder fra Aalborg. Han sagde, at der var to ting, der vm- masser af i
byen. Det var bokseklubber og bagere. Det ene handler om at slå, og
det det andet om at trøste sig med søde sager. Det tror jeg beskriver
byen meget godt. " 10
Selv om mange har udtalt sig bekymret om druk og vold, skorter
det dog ikke på positive udsagn om Aalborgs forlystelsesliv gennem
tiderne. I turistpublikationer og erindringer beskrives Aalborg som en
"stærk og sund by", hvor man lever stærkt, og hvor høj og lav mødes
de samme steder i byen.
I 1913 tog journalist Hemmer Hansen Aalborgs forlystelsesliv i
forsvar:
"Aalborg har ry for at være mere letsindig og letlevende, end en anstændig dansk Provinsby har lov til at være, og det kan jo heller ikke
hjælpe at nægte at byen morer sig; men dette er ikke ensbetydende
med at Aalborgenserne er blødagtige, Whisky- og "Harald Jensen"drikkende individer, man lever bare stærkt i en stærk og sund By. "11
At Aalborgs rygte var så dårligt, mener journalist Jacob Wolsing i
samme bog kunne skyldes byens egen mangel på reklamesans, og
ikke at der var noget at udsætte på Aalborg.
"... Fremmede har maaske af og til haft et andet Indtryk af Aalborg. De har maaske læst noget om Aalborg som et Sodoma og Gomorra, hvor Lasten breder sig, medens Dyden græder. Naar denne
opfattelse af Aalborg har kunnet vinde Udbredelse falder det i nogen
Grad tilbage på Borgerskabet selv, fordi den har manglet Sans for at
præsentere sin By for fremmede ... " 12
I 1915 lød det som svar på kritiske røster:
"Vel er byen ved Limfjorden ikke moralsk bedre end andre byer,
men den er heller ikke værre. Man morer sig måske nok mere i Aalborg, end i andre af Danmarks større og mindre byer, København
undtagen, men det er ikke nogen usund eller overdreven morskab.
Det strenge arbejdefører det med sig. Der må nogetfor noget. Uden
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Cigarmagere tjente byens højeste arbejderlønninger og kunne godt
finde på at holde "Blå mandag". Her ses en flok cigarmagere, der ser
ud til at have fået en ordentlig en over tørsten. Foto: Aalborg Stadsarkiv.
adspredelse og hvile kan derf eks. ikke præsteres det store arbejde, enhver forretningsmand er nødt til at præstere i Aalborg. Som alle ved,
morer Aalborg sig; men det skal siges straks, at Trangen til Forlystelse
ovenpaa Dagens Slid gennemgaaende er af den nobleste Art. Som
tidligere bevist, er Borgerne saa langt fra henfaldet til Udskejelser, som
mange- og det er særlig Mennesker, der slet ikke kender Aalborg- vil
vide at fortælle." 13
I 1935 berettede journalist Andreas Juhl Andersen om sit møde
med Aalborgs natteliv og aalborgenserne:
"... det er Aalborg af i Nat, der interesserer os- den glade By, som
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den lever, naar Obels Ur tænder sine brandrøde Neonstraaler over
Vesterbros Funkistage, og Byens Smaapiger højhælede og rougekindede tripper nedad Strøget på slanke Silkeben.
ja, jeg kunde fortælle Spalte op og ned endnu en rum Tid om Aalborgs Forlystelsesliv og om den gode, glade Aalborgenser, der bru-ger
Dagen til Arbejde og Natten til Fest." 14
I 1960erne var forlystelseslivet et plus-ord, der blev brugt til at
trække turister til byen. I en engelsksproget turistavis lød det sådan:
"Aalborg is supposed to be the gayest town in Denmark. Of course,
nobody has been able to prove it definitely. " 15
I en erindringsbog som "Fra det glade Aalborg" 0970) er stort set
alle beskrivelserne af Aalborgs forlystelsesliv positive. I 1973 skrev
f.eks. Jacob Blegvad i tilbageblik:
"Aalborg var en dejlig by at være ung i- der var fest i gaden, en fri
og ligefrem stemning. Fuldt hus i Kilden og på Ritz-Safari. I Kilden
gik familierne med deres børn - sammen.! Det var endda næsten rituelt i nogle familier." 16
Som et eksempel på hvordan ændringer i den historiske virkelighed påvirker både forlystelseslivet, stemningen i det og opfattelsen
af det, følger et citat fra en københavnsk journalist, der i 1944 blev
sendt til Aalborg for at skrive om hvordan Aalborgs berømte natteliv blev påvirket af de mange tusinde tyske soldater, udgangsforbud,
skærpede lukkelove, sortbørshandel, krigsstemning, smugkroer og
hasardbul er.
Han påpegede i en artikel den store kløft mellem det uskyldige
forlystelsesliv før krigen, og det rå og kontante ditto under krigen.
[Før:] "For nogle år siden var Aalborg uden tvivl den mest charmerende danske provinsby. . . Den fremmede, som kom til byen blev vel
modtaget og fandt sig hurtigt til rette i den nordjyske optimistby. .. "[I
juni 1944:] "Hver eneste af byens restaurationer har stoppende fuldt
hus hver aften. Det går lystigt til, men humøret er ikke ægte. Alt virker
både hårdt og forceret. Livsglæden er afløst af støjende jagt efter adspredelser." 17
Sammenfattende kan det siges at når det glade Aalborg roses, er
det især for befolkningens humør og ligefremhed. Ser vi på hvordan
det glade Aalborg fremstilles i dag, er det på sin vis også denne ligefremhed, der er i centrum.
Rapperen Niarn:
"Sidst jeg var i Aalborg, var jeg på en klub, der hedder Connect. Og
alle mine venner var stive, så der var opstået nogle slagsmål i løbet
af aftenen med nogen vi ikke kendte. Så tog jeg hjem. Men det endte
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med, at der til sidst kun var mine venner tilbage. Og så var de kommet
op og slås med hinanden. Fordi der simpelthen ikke havde været flere
tilbage og give tæsk. Og næste dag ringede de bare og sagde undskyld,
så var det glemt igen. Det kan bare kun ske i Aalborg. " 18
Og rockmusikeren Allan Olsen:
"Aalborg er klassensfrække dreng. Det er byen uden tandbøjle på.
jeg bor i Århus nu. I Århus er alt så pænt. Og man er så forelsket i sig
selv. I Aalborg er man mere fandenivoldsk. Der er en jovial stemning i byen. Aalborg har man en trang til fest, som du i virkeligheden
ikkefmder andre steder i Norden .. . I Aalborg er der altid en fest, også
tirsdag nat. Man kan sige om jomfru Ane Gade, hvad man vil. Men
der er altid en fest. Det er ikke min fest, men der er en fest og det kan
jeg lide. Det er også deifor, alle rockmusikere elsker at spille i Aalborg.
Det er en festlig by. " 19
Aalborg er og var kendt som livsglædens og værtshusenes by, og
aalborgenserne som djætve og ligefremme. Dette image - der også
indgår i byens egen selvforståelse - har gjort det svært for Aalborgs
kulturliv og mange uddannelsesinstitutioner at blive taget alvorligt i
verden uden for Aalborg.
Jens Topholm sammenfatter omverdenens syn på Aalborg sådan:
"Aalborg var materialistisk, kulturfattig og uden sans for historiske og åndelige værdier. Den var livsglædens by, og aalborgenseren
usnobbet og rede til næsten hvad som helst. Denne opfattelse var et
dogme, der troes på overalt, og (som er) lige til at sætte i en geografibog ved siden af påstanden om kinesernes sparsommelighed og
hollændernes renlighed". 20
At Aalborg er og var kendt vidt omkring som en by med mange
værtshuse og et blomstrende natteliv er udenfor diskussion. Men når
der skal tages stilling til om dette forlystelsesliv er godt eller skidt,
er der altså meget delte meninger, for der findes selvfølgelig ikke
en rigtig eller en forkert opfattelse af det. Kritikere mener at byen
er drikfældig, voldelig og uraffineret, medens tilhængere peger på
byens humør og ligefremhed. Hvordan man opfatter byen afhænger
selvfølgelig af mange ting - hvilke kredse og etablissementer man
færdes i, hvad ens eget formål med at gå i byen er, hvilken klasse
man tilhører, den historiske situation og mange andre forhold.

Den glade bys klassedeling
En af de førnævnte journalister skrev i 1915 således om Aalborg:
"Men Aalborg har ikke, som de fleste andre byer, et Hotel, hvor kun
det finere publikum søger; man kommer på dem alle, fordi der ikke
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snobbes i Lirriffords byen. Denne modbydelige klassificering, som finder sted i mange andre byer, kendes slet ikke i Aalborg. Embedsmændene og byens rige blander sig med de jævne befolkningslag såvel i
teater som på hoteller og restauranter. "

Kvindelige cigarillossorterere ca. 1957. Obel-pigerne var med til at
give Aalborg sit ry som en glad by. De tjente en pæn løn og kunne selv
betale, når de gik i byen. Foto: Aalborg Historiske Museum.

Dette billede er selvfølgelig alt for rosenrødt. Der er en klar social
forskel i hvordan aalborgenserne brugte byens underholdningstilbud. Til alle tider har den måde man festede på været afhængig af
ens plads i samfundet. Selvom Aalborg gennemgik en hurtig vækst
o. 1900 med mange nye arbejdere, funktionærer og industrimagnater,
der pga. deres hurtige opstigning i samfundet kan have bevaret en
vis usnobbethed, så var der i forvejen en social lagdeling, bygget op
gennem århundreder, der gjorde at der sandelig var forskel på folk.
I 1700tallet begyndte det voksende borgerskab (købmænd, embedsmænd, officerer) at danne klubber og selskaber. Der blev bl.a.
dannet sangforeninger og dramatisk forening. Den vigtigste forening
hed "Enigheden", og medlemmerne talte byens økonomiske og sociale top; dog modtog foreningen også "honnette fremmede". Kan-
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tingentet var på flere månedslønninger for en almindelig borger.
Kompagnihuset på Østerå dannede rammen om de fleste af aktiviteterne; baller, konce1ter, teaterforestillinger. Her var kun adgang for
medlemmer. Tilhørte man købmandsstanden var der bal i Kompagnihuset på Østerå hver uge. Det var "Enigheden", der arrangerede disse
baller, der skulle foregå under sømmelige forhold; altså uden dueller,
slagsmål og værtshussnak Hver anden gang var det "gammelmandsballet", der kun var for gifte og dem over 25, og hver anden gang
var det "Ungkarleballet," hvor købmandsdøtre, købmandssønner og
unge officerer kunne mødes og se på fremtidige ægtefæller. Byens
førende familier holdt private selskaber på skift, nogle gange med
dans og kortspil bagefter. Det var intet under, at ballerne i vintersæsonen var noget af det, pæne unge piger (og mænd) fra de bedre
klasser glædede sig mest til.
Peter Riismøller beskrev borgerskabets foreninger således:
"Af det urgamle købmandslav skilte sig den selskabelige klub
Enigheden og Det broderlige Skydeselskab, og disse to ægte børn af
klassesamfundet sørgede så for de gode borgeres forlystelsesliv, uden
tanke på politisk snak, mens punchebollen ikke blev forsømt. " 21
I 1848 kom også Aalborg Håndværkerforening til og arrangerede
populære baller for sine medlemmers familier. Også her var der fine
forhold. I Håndværkerforeningens baller kunne man f.eks. kun deltage, hvis man bar kjole og hvidt og hvide handsker.
Pæne folks børn gik selvfølgelig på danseskole, hvoraf der i Aalborg var en hel række. En af de meget velansete var Johanne Møllers
danseskole:
'1 de første år hændte det, at en mor ringede og sagde, at hendes
datter ikke måtte danse med en bestemt dreng, men den slags faldt
bort med årene. Det var jo syndfor børnene. Men en visforskel skulle
der trods alt være. Da vi boede i Grønnegade, fik vi børn strengt forbud mod at lege i gården med portnerens sønner, som i dag begge
sidder i store ansvarifulde stillinger- sådan går det op og ned. " 22
"At gå i danseskole var en luksus for fattigfolk, sagde min far, så vi
børn kom der ikke." 23
Indtil ind i 1900-tallet havde den største del af byens befolkning
ikke tid og råd til meget andet end at klare de daglige fornødenheder. Lønningerne var lave og kunne kun dække de vigtigste udgifter. Store baller, teaterture, restaurationsbesøg og flotte fester var
for overklassen.
"I teatret kom man ikke meget. Parket kostede 1,35 kr., l. række
balkon l kr., og 2. række 75 øre, og detvarjogodtnok til mig.jeg kom
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Program for Mogens Reinaus Dansesinstitut omkring 1960. Aalborg
Historiske Museum.
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gratis med en veninde til Arbejderforeningens baller, og i Dramatiken
på Algade var jeg kun en gang... Da man ikke havde ret mange
penge, kom man hverken i det nyåbnede Varieteen på Frederikstorv
eller til sommerrevy på teatret. "
Sådan husker en syerske, født omkring 1884 fra sin ungdom. 24
Udendørs forestillinger og underholdning hørte til de gratis eller
billige forlystelser, hvor også byens jævne befolkning - og ikke
mindst deres børn - kunne være med.
Regimentsmusikken spillede på Nytorv hver søndag eftermiddag,
og ind imellem var der besøg af gøglere, artister og skuespilsgrupper. Med års mellemrum var der kongebesøg og andre store begivenheder, der trak alle af huse. Om sommeren kom der indimellem
cirkus og omrejsende tivoli på besøg. På Skovbakken var der hvert år
folkefest til Grundlovsdag og Sankt Hans med boder, artister, gynger
og karruseller; det tiltrak høj og lav fra nær og fjern. Også i Skansen i
Nørresundby var der Tivoli ved særlige lejligheder. Sauers Plads syd
for Danmarksgade var i mange år det sted, hvor omrejsende gøglere
og cirkus kunne slå sig ned. Det var også på Sauers Plads at Carl Bo
og Volmer Lind i sommeren 1946 satte deres omrejsende tivoli opdet tivoli, der året efter blev stationært i Karolinelund.
I flere hundrede år var årets største begivenhed pinsemarkedet.
Det blev afholdt 1500-1882 over flere dage i juni måned. Pinsemarkedet var et stort tilløbsstykke, hvor høj og lav kom til byen - ingen
ville gå glip af årets store festlige begivenhed. Landboerne kom for
at handle, pigerne købte kuløtte silkebånd og karlene og bønderne
blev godt lakket til i brændevin. Ved pinsemarkedet kunne man gøre
en god handel, og købe ting, som byens købmænd normalt ikke
førte. I 1500-tallet kom der hvert år omkring 400 (!)tilrejsende kræmmere og handelsmænd, der kæmpede om at leje de bedste stadepladser. De husejere, der havde fortov eller grund ud til byens store
pladser og gader kunne tjene mange penge - hver en kvadratmeter
kunne lejes ud.
Gøglere og artister, taskenspillere, linedansere og komedianter fik
folk til at stimle sammen for at se på løjerne. Magistraten måtte i
1788 indsætte vagter, der skulle tage vare på klammeri og slagsmål
og holde øje med ulovligheder ved bodestaderne. I 1800-tallet kunne
man også prøve forlystelser som lykkehjul, luftgynger og karruseller.
I en beretning fra 1889 om pinsemarkedets sidste år beskrives løjerne:
"Nede ved Toldboden var der Telt ved Telt med lutter Seværdigheder... der var Kæmpekvinder og Kæmpestude, der var Havfruer og
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Damer uden Underkrop, der var Panoramaer med Kighuller, Perspektivkasser, Menagerier med brølende Løver og skrigende Aber,
der var Ægyptiske Landeplager i Form af dresserede Lopper, der nok
kunne have gjort en stakkels Farao syg ... " 25
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Annonce i Nordjyllands Folkeblad for Arbejderforeningens sommerfest 22. juni 1890.

"Affornøjelser var der for os kun det vælgerforeningen og Fabriksarbejdernes fagforening arrangerede i Dramatiken på Algade. Hver 1.
maj gik vi med optoget fra Nytarv til Bleg kilde, hvor vi lavede kaffe
efter at have købt en kedelfuld varmt vandfor 10 øre i pavillonen. Vi
børn var i hopla, når vi kunne få sådan en tur.." 26
Med fagbevægelsens fremtog kom der også l. majfester, juletræsfester i fagforeningen og den slags. Efterhånden som velstanden steg
efter 1900, blev der bedre råd til de små fornøjelser, og arbejderforældre kunne give deres børn penge til søndagsforestillingerne i biografen og måske en cirkusbillet De voksne kunne købe billetter til
revyer og varieteer. Der blev i starten af århundredet vist revy og
variete mange steder i byen; f.eks. på Hotel Royal i Nørresundby,
på Apollo i Beiers Hotel, og i Varieteen på Frederikstorv. I 1920erne
havde Royal den ene publikumstræffer efter den anden med teaterdirektør Kai Voigt, der var god til at finde gode kræfter. Der var fulde
huse aften efter aften. F.eks. spillede "Grev Pedclersen" 101 gange og
"Dydens apostle" 130 gange! 2"
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"Sjuskedorthe" blev opført 1923 på Royal i Nørresundby. Fra venstre
ses Erika Voigt, Ejner Madsen, Hjalmar Hansen, Edith Freytag, Marie
Ludolf, Mary Lubeck, Chr. Christensen. Foto: Aalborg Historiske Museum.

Publikum tilhørte overvejende arbejderklassen. Det pæne borgerskab syntes ofte at underholdningen her var "letbenet", medens det
faste publikum ikke havde så fine fornemmelser.
Romanpersonen Jørgen Stein, der var søn af en amtmand, gik omkring 1915 i byen med sin kammerat Leif fra arbejderklassen:
"I Varieteen på Frederikstorv var den aftenlige Revy netop paabegyndt for som sædvanlig stuvende fuldt Hus. De overbebyrdede Tjenere banede sig sidelæns Vej. . . Det var Leif og Jørgen; de sad paa
gode pladser og var begyndt at drikke.]ørgen sad lidt duknakket; han
skulde ikke saa gerne blive set her. For Leif hang Tilværelsen fuld af
kulørte Lamper; det var Gagedagens Aften." 28
En bagside af byens "glade" værtshusliv var de mange, der faldt igennem og fik økonomi og helbred ødelagt af spiritus. I 1870erne var
der på Aalborgs fattiggård indlagt 1240 personer, halvdelen pga. egen
eller forsørgers drikfældighed. I samme tidstum blev 1191 personer
behandlet på fattigvæsenets sygehus. 86 af disse led af drankergal-
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skab og 123 af "anden brændevinssygdom," i alt 1/5! M 189 døde var
dødsårsagen for de 37 alkoholrelateret 29
Øl og snaps var en del af den daglige kost helt op til starten af
1900-tallet 30 I 1873 regnede man med at hver voksen arbejder drak
en l pægl (1/4 liter) brændevin om dagen. Mange drak meget mere.
Man drak for at glemme sulten, kulden og det hårde arbejde, men
også for at glemme en ydmygende livssituation, hvor familien ofte
måtte gå for lud og koldt vand.
For mange arbejdere var det lokale værtshus den eneste "fritidsfornøjelse". Tit og ofte blev ugelønnen drukket op på en af byens utallige små knejper. Børnene kunne inden sengetid more sig med at
kigge på de fulde folk på værtshusene.
"På hjørnet af Tiendeladen og Vesterbro var der en rigtig lille bonderestauration, Rendsborg, med sand på gulvet og små gardiner for
vinduerne. En stor fryd for os var at kigge ind ad de lave vinduer og
se folk sidde og drikke brændevin og øl." 31
I den glade by Aalborg var hustruer og børn knap så glade, når
forsørgeren drak ugelønnen op. Mange stod uden for fabriksporten
på lønningsdagen for at redde de sutt tjente skillinger. På Aalborg
Værft stod afholdsfolk udenfor på lønningsdagen og opbevarede
pengene for svage sjæle blandt medlemmerne.
Bygningsarbejdere spiste ofte deres madpakke på et værtshus, og
så købte man drikkevarerne til. Arbejdede man på fabrik var der ofte
lovligt eller ulovligt udsalg af snaps og øl. For mange mænd var vættshuset den eneste fritidsbeskæftigelse efter arbejdstid. På de store arbejdspladser i industribyerne var omgangsdrikkeri meget almindeligt;
det betød at man ikke kunne være bekendt at forlade drikkelaget før
man selv havde givet en omgang.
Værtshusene og omgangsdrikkeriet havde en vigtig social funktion
og det var vanskeligt at stå udenfor dette fællesskab. Drikkekulturenvar vanskelig at komme uden om, hvis man ville være sammen med
sine kammerater.
Forretningsmænd gik ofte på vættshus og variete for at afslutte
forretninger i lystigt lag. Heller ikke her kunne man dog komme
alle steder. Amtmandens søn Jørgen Stein fra Jacob Paludans roman
"Torden i Syd" er ikke så stolt ved situationen, da han i 1915 gik
p å Mentons Palmehave, der ironisk nok var indrettet i overklassens
gamle klublokaler i Enighedslund.
Et andet sted i byen, i Odd Fellow Palæet, var der også en palmehaverestaurant Studerer man reklamerne for de to steder er de næsten identiske, men der var alligevel en stor forskel: Hvor Mentons

137

AALBORG

FOLKETI~ATER

SAl\ G E
AF

VINTER-REVYEN 1928
©

l

L
Hvord'n staar· det Iil?
slaar
li l, Aalborg Br. hvord'n sloar der Iil?
H \'ord'n
Hvord'n staar det til med dit Ry, hvord'n staardet til?
d~t

Har du stadig dit Humør

!:

og din straalende Kulor;
er du li'san kun som før?
Hvord'n sraur det til?
Hvord'n staar det til? :
Mon mit Hjerte arrer fnnge ind du vil?
Dine Kvinder, dine Tuarne
bli'r med Aar'ne mer bedaar'nde.
Velkommen olier, Aalborg By!
Hvord'n stnur det til?

Hvord'n slfwr det til, Frcd'rikstorv, lword'n staar det til?
Hvord'n staar det til, Folk'tcnter, hvord'n staar det ril?
Er der siadig Sang og Klang,
glad Gemyllighed og Kang,
li'som her var sidste Gang?

1:

Hvord'n staar det til?

H\•ord'n staar det til? :
Hva', Max l'reylog, er du aller nu paa Spil?
Aah, jeg tror af Grin jeg dør at du er ble't Rest'rautør!
Gi'r du ikke en Likør?
Hvord'n staar det til?

Hvord'n staar det til, kære Frøken, hvord'n staar det til?
Hvord'n stanr det til, kære Frue. hvord'n sta(lr det til?
A;:~h, jeg mindes ganske kl<1rl,
De vnr allid Pokkers smurt.
Har De ellers haft det rart?
H vord n stnnr det til?
H\'ord'n staar det til? :
Tænk, af Gensynsglæde er jeg ganske vild.
Tillad, al din Hanm.l jeg ta'r!
Er du bleven Bedstefar,
sid'n jeg sidste Gnng her var?
H\·ord'n stanr det til?

Et af de charmerende træk ved byens mange revyer var det lokale
islæt. Revyerne var skrevet eller omskrevet til Aalborg. "Hvord'n staar
det til, Aalborg?" var et fast nummer på Aalborg Folketeaters (Varieteens) vinterrevy, så her kunne publikum synge med for fulde gardiner. Aalborg Historiske Museum.
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Ajbo!dslop,efane ji-o Aalborg. 'Del nye I-Jaab " var logens navn- det
aj~pejler det alternativ som et liv uden alkobolisme lmnne give byens
mange drcml~ere og deres familier. Andre loger bedfe!Js. Den rette
Vej, Filantrop, l'remad Pacmy, Fremtiden, Haabet, leamp og SeJr og
Morp,enrøden. Foto: Aalborg Historis!Je ;\IJ'useum.
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Odd l'cllo ... Palæels Paloneha>·e.

To palmehaver i Aalborg. Odd Fellow Palæets Palmehave og Mentons
Palmehave (eller "Obels Børnehave") omkring 1915 i den tidligere
borgerlige højborg Enigheds/und. Foto fra "Danske Byer og deres
Mænd, 1915.

Palmehave besøgtes af arbejdersker og søfolk, så tilhørte gæsterne
på Odd Fellow Palæet det bedre borgerskab.
"Samme Aften var der overfyldt i Enighedslunds sal. Luften var
kvælende, Søfolk og Byfolk blandedes. Matroser brugte Hyren, som
Matroser nu gør, hver havde en eller to Piger op ad sig, og det saa bogstaveligt, at det var tæt ved at være Elskovsakten, man bivaanede...
Ved et Bord for sig sad førgen Stein, krammende Hænderne mellem
Knæene og stirrende ned i sit Ølglas, skamfuld. Han havde sagt til sig
selv, at han var dog intet Spædbarn længer, han vilde se, hvordan
Livet var saadanne Steder, selvom saa Karen vilde besvime, hvis hun
vidste det. " 32
"Byens borgere, hele familien med tanter og det hele, præsenterede
gerne familiens giftefærdige ungdom. Her gik det nemlig stiligt til, og
der blev indledt mange bekendtskaber ved søndags eftermiddagens
"Matine". 33
Borgerskabets damer og piger gik selvfølgelig ikke på værtshus.
Omkring år 1900 kunne de komme på pæne restaurationer, f.eks.
Odd Fellow Palæet, ifølge med familien, og høre eftermiddagskoneetter i Kilden sammen med en veninde. Først længe efter 2. verdenskrig ændrede dette sig.
Unge arbejderkvinder havde ofte lidt mere frihed end borgerskabets piger. De unge ugifte arbejdersker var med til at give Aalborgs
natteliv et lystigt ry.
'Det ry som forlystelsesMekka, som Aalborg krampagtigt men
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forståeligt nok, holder fast ved, tror jeg blandt andet er opstået i forbindelse med de store arbejdspladser, der var i byen - blandt andet
"Tekstilen og Obel". Her var der ansat mange kvinder, der ejede den
samme frihed som mænd - de tjente selv penge og kunne ligesom
deres mandlige kolleger tillade sig at gå ud og more sig med deres
arbejdskammerater, når de havde lyst. " 34
Også længere op i tiden er der forskel på hvor folk kommer. Om
Roxy på Østerbro husker dørmand Willy Jensen fra 1950erne:
"Det var en skæg tid, der var mange søde mennesker, men der
var også ballademagere af og til. . . Det var nok byens mere jævne
befolkning, der kom hos os. Den bedre stillede del kom vel mest på
Ambassadeur." 35
Et af det "glade Aalborgs" skyggesider er prostitutionen. Mange
kvinder levede i gamle dages Aalborg helt eller delvist af prostitution. Flest prostituerede var der i byens gamle gader i Store Nygadekvarteret og Skolegade-kvarteret Her kunne mænd med penge tilbage i lommen afslutte en tur i byen. For nogle har Aalborg nærmest
været synonymt med lastens hule:
"De [turister i Aalborg] siger nemlig ingenting, men smiler så frimurerisk fjernt ved personlige minder om den nordjyske hovedstad
med den hvide røg og de røde drammer. Nå, skal du til Aalborg?/ ja,
der sker jo ting og sager, som kan give selv Nyhavns Rose hendes røde
ungpigekulør tilbage." 36
Ifølge den kendte politiassistent "Lange Anton"(Pedersen) var gadeprostitution almindelig i 1930erne. De prostituerede havde hver
deres strækning i byens ældste gader, hvor de kaprede kunder. Pigerne måtte aflevere en god del af deres sølle indtjening (helt ned til
10 kr. pr. samleje) til deres alfons eller rufferske.
Aalborg var tidligt ude med at tilbyde striptease og dansepiger til
det store mandlige værtshusklientel-både søfolk og aalborgensere.
Eldorado i Varieteen på Frederikstorv kunne i 1938 præsentere den
amerikanske nøgendanserinde Grace O'Brian. Revyer og shows på
byens forskellige restauranter havde dog længe inden med stor selvfølgelighed haft let påklædte danserinder på scenen.
"Haabet" i Nyhavnsgade 24 var et af de livlige steder man kunne
gå hen, når de andre værtshuse lukkede. Omkring 1950 fik Haabet et
dårligt ry, fordi der altid var ballade. Politimester Bach foreslog ejeren
at han skulle sortere sit publikum; det foregik ved at der blev forlangt
at de mandlige gæster havde slips og kravetøj på. Blandt gæsterne
var søfolk og løse piger. Den tidligere ejer beretter således:
"Selvfølgelig var der også løse piger i restauranten, de kan slet
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ikke undvæms. De kom aften efter aften og købte selv øl, kaffe eller
smørrebrød. Det var søde og sjove piger med et dejligt humør, og
de kunne nemt nå at gøre adskillige forretninger i løbet af en nat.
Mange af dem blev gift og klarede sig godt, flere kom til Amerika og
Canada, og når de var hjemme på besøg kom de ned og hilste på og
viste billeder af børnene. De betmgtede "Haabet" som deres andet
hjem." 37
Der er (mindst) to sider af sagen om Det glade Aalborg. Den
"pæne" side med baller, teater, nogenlunde pæne værtshuse, og den
"grimme" side med druk, prostitution og hasardspil i de mange "sutter", beværtninger og smugkroer hvor ugelønnen eller daglønnen fik
ben at gå på.
"Det glade Aalborg" har Aalborg yndet at kalde sig selv siden
engang sidst i 1800-tallet. Det er en kæk og overfladisk titel, der
selvfølgelig dækker over noget dobbelttydigt.
De mange nye aalborgensere- fra cementarbejderen med snapseflasken i lommen til den driftige forretningsmand, der skulle pleje
forbindelser - var med til at sætte deres præg på byens stemning.
Værtshuse og smugkroer blomstrede, og varieteer, revyer og dansesteder fandtes i flere prislejer.
"Det glade Aalborg" var nemlig ikke en by, men flere.
Det var borgerskabets traditionelle "pæne" by, hvor familierne om
vinteren gik til baller privat og i Kompagnihuset, hvor man overværede alle teatrets forestillinger iklædt festtøj, og hvor man sammen
med resten af byen promenerede på Nytarv søndag eftermiddag, når
Regimentets musikkorps spillede.
Det var mændenes by, hvor mænd gik på værtshus med andre
mænd, drak og morede sig. Her kom pæne piger og kvinder ikke,
men alligevel var der kvinder nok at møde, hvis man havde penge i
lommen og vidste, hvor man skulle gå hen. Vi skal hen tillangt efter
2. verdenskrig, før kvinder kunne gå i byen for at drikke og more sig,
uden at nogen tog anstød af det.
Familiernes glade Aalborg var grundlovsfester, l. majfester, fastelavnsbådens komme, biograferne og parkerne og fra 1947 Tivoli
Karolinelund.
Det var også den "glade" bys knap så glade bagside. Under overfladen var der store sociale problemer med prostitution, hasardspil,
drukkenskab og slagsmål.
Også i dag er der en tydelig opdeling i "Det glade Aalborg". Der er
"pæn" underholdning, hvor det satte og modne publikum dominerer;
teater, musicals og shows. Der er det vilde værtshusliv, hvor de unge
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På et tidspunkt fik "Haabet" sat en neonreklame med en letpåklædt
stripteasepige op på facaden. Politiet forlangte så, at pigen blev drejet
ind til væggen, fordi det gav trafikuheld, når bilisterne kiggede efter
hende. Foto: Aalborg Stadsarkiv.

dominerer; i dag drikker mænd og kvinder igennem på lige fod. Der
er også stadig en meget lidt glad bagside med druk, slagsmål og stoffer- mest berømt beskrevet af JakobEjersboi "Nordkraft".
Den vigtigste ændring i forhold til for 100 år siden, er at der er
sket en social udjævning, der betyder at aalborgenserne mødes på
tværs af klasser i hidtil ukendt grad - tydeligst ved de store ude ndørs
koncerter og karneval.
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Værtshuse, kroer og herberger i Aalborg
Lige så langt tilbage det kan tælles, har der været mange værtshuse
i Aalborg. 38 Der har til alle tider været et stort og tørstigt (mandligt)
publikum: Søfolk, håndværkere og arbejdere, rejsende, der ventede
på færgen til Nørresundby, og den store landbefolkning, der kom til
byen på torvedage og til pinsemarked. De forskellige håndværkerlav
havde deres lavsstuer, hvor man kunne blive beværtet og overnatte
hvis man var tilrejsende.
Ved byens indfaldsveje Østerpott og Vesterport har værtshusene
ligget side om side. Udenfor Østerport og i Søndergade lå der i 1804
10 værtshuse og udenfor Vesterport og i Vestergade lå der samme år
4. Langs vejen til Gammel Mølle lå også en del værtshuse, som man
kunne frekventere, medens man ventede på at få sit korn malet til
mel. Mange værtshuse, utvivlsomt de mere ydmyge, finder vi i de
små gamle gader Skomagergade, Svingelen, Lille og Store Nygade,
Hjelmerstald og Kattevad. Endelig fandtes der mange udskænkningssteder ved de store pladser Østerå, Nytorv og Gammeltorv. De
5 vinhandlere, der var i byen, lå alle ud til byens hovedstrøg: Østerå,
Bispensgade, Ved Stranden og Gammeltorv. Vinhandlerne var de
mest velrenommerede steder, der havde pæne gæster.
Bladrer vi i vejviseren fra 1874 kan vi se, at mange værtshuse ligger, hvor de altid har ligget, men der er kommet en del til på Vesterå
på vejen til pontonbroen, og ved havnen (Kongensgade, Slotsgade
og Nyhavnsgade) var der i 1874 kommet værtshuse til. I 1890 kan
rejsende med jernbanen besøge 5 værtshuse i den nærliggende
Danmarksgade, og 3 i Jernbanegade. I løbet af 1900-tallet blev der
etableret mange nye værtshuse og cafeer langs byens nye hovedgader Boulevarden og Vesterbro, og selvfølgelig også i de nye beboelseskvarterer. Et par af disse væ1tshuse i de nye kvarterer, er samtidig Aalborgs ældste stadig eksisterende, nemlig Cafe Alpha på Jens
Bangs gade fra 1899, og Cafe Frederiksberg i Vejgård fra år 1900.
De gamle, nu forsvundne kvarterer, især Skolegadekvarteret og
Store Nygadekvarteret, har gennem tiderne huset mange smugkroer,
hvor man efter de lovlige værtshuses lukketid kunne købe billige
drikkevarer og måske spille hasard. Under 2. verdenskrig steg antallet af smugkroer voldsomt - i 1944 berettes der, at der kendes 68
smugkroer - lige så mange som der var lovlige! 39
Vi skal helt op til 1967, hvor diskotek Gaslight åbnede, før Jomfru
Ane Gade begyndte at få nattegæster. Først fra 1980erne var det en
decideret værtshusgade. 40
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Nogle af byens ældste værtshuse
Et af de ældste værtshuse vi kender til, er vinhandler Anders Heugs kro, der eksisterede 1693-1725 i hjørneejendommen Østerå/Ved
Stranden. I ejendommen indgik blandt andet den tidligere Niels Christensens gård, hvor Aalborgstuen, der nu er opstillet på Aalborg Historiske Museum, befandt sig. Anders Heugs kro var måske det fineste
etablissement af sin art i Aalborg, i hvert fald boede kong Frederik d.
4 der både i 1702 og 1703, i stedet for på slottet. At gæsterne var fine,
betød ikke at de opførte sig kultiveret. Biskop Bircherod beskrev
forarget hvordan gæsterne kom i slagsmål ved en begravelsesmiddag
for Otte Skeel til Birkelse i 1609, "da vinen regerede" 41
Sandsynligvis var der allerede to herberger i byen da Anders Heug
åbnede sin kro og vinhandel. Det ene var rådmand Pancks herberg i
Bispensgade 13 fra 1684, og det andet var Hotel Solen på Gammeltorv lige op ad Budolfi Kirkes kor fra 1690. Hotel Solen skal have
været kendt helt op i 1900-tallet. Her var hotel for "mellemstanden"
og samtidig passede hotellet "sin urbane del af den lokale drukkenskab." 42
Et andet af byens gamle gæstgiverier lå på grunden til det nuværende Bispensgade 10 (Arnold Buscks Boghandel). Stedet har en
meget lang og spændende historie bag sig. I 1810 blev gården købt
af franskmanden Johan Victor Brunes (Brunnes). Brunes havde også
restauration i Vestergade 37 og havde tidligere haft et militært marketenderi i en af byens små gader; her introducerede han Aalborg for
keglespil og musik til øldrikningen. I Bispensgade indførte han også
nye ting. Der blev serveret god mad, franske vine, god musik, og han
sørgede for at byens honoratiores kunne samle sig ved stamborde. I
1830erne blev gården overtaget af restauratør Laurits Pedersen og i
1857 ejedes Bispensgade 10 af tobaksfabrikejerne Cohn og Kjær som
"Hotel Dania". I 1892 blev det igen solgt, denne gang til H. F. Beier,
der indrettede det som det senere landskendte Beiers Hotel. Her kom
byens spidser for at spise, drikke og more sig. I år 1900 indrettede
Beier Apollosalen, hvor der var scene med variete og revy, og hvor
den berømte Johs. Nielsen ("Fessor") dirigerede. 43 Beiers Hotel var
i en menneskealder et af byens mest velrenommerede forlystelsessteder, og kendt over hele landet. I 1932 indrettedes biografen Palads
Teatret i Apollos lokaler, hvor der også tidligere var blevet vist film.
De nævnte gæstgiverier har alle beværtet den pænere del af byens
befolkning, men selvklart var der flest af de mere ydmyge steder. Et
af de steder, der altid omtales, sikkett på grund af det velklingende
navn, er "Cafe Blodkoppen". Man ved ikke meget om stedet, ud over
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I 1923 opførtes Byens klokker på Apollo-scenen ved Beiers Hotel. På
billedet ses foruden koret Hjalmar Hansen og en amerikansk sangerinde. Foto: Aalborg Historiske Museum.

at det lå på hjørnet af Gråbrødregyde (Brødregyde) og Store Nygade,
omtrent ved Østerå-indgangen til Salling. Indretningen var det allermest jævne. Ifølge Peter Riismøller var der blot en bjælke på tværs
af rummet til at stille sit glas på. Kunne man ikke ramme bjælken
længere, var det på tide at gå hjem! 44
Et andet fængende navn havde et værtshus i Urbans gård på hjørnet af Bispensgade og Gravensgade. Her lå kælderbeværtningen
"Røvens kælder" hvor de lokale fik sig en dram. Udenfor stod som
regel en kone og solgte æbler, som man kunne spise på vejen hjem
for at skjule lugten. 45
Noter og henvisninger
l
Tak til Bodil Frandsen for oplysninger om fester i middelalder og renæssance. Se også Frandsen, Bodil, Til glæde og salighed, Aalborgbogen
2007. Hun henvi-ser endvidere til Smith, Otto, Aalborg. Vandringer i
den gamle Limfjordsby-afsnittet "Langs Østerå". Kbh. 1931 , og Guds
Legems Lavs skrå § 33,trykt i Ca-milius Nyrop: Danmarks Gilde- og
Lavsskraaer fra Middelalderen. Bind l. Dansk hist. håndbogsforening,
1977 (reproduktion).
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Danmarkshuset i Aars 1911-2011
- eller historien om den gode dernokrat og fru Fortuna
Af Tb orkild Nielsen
I 1911 blev der opført et husmandssted i Aars, som repræsenterer
flere spændende historier, der rækker ud over selve bygningen. 1 Der
er historier om held, de danske husmænds økonomiske og sociale
historie samt, hvad god og eksemplarisk opførsel kan føre til.
Vi starter i Aarhus i sommeren 1909, hvor en lang række enkeltpersoner og organisationer havde fået til opgave at arrangere en stor
landsudstilling fra maj til september. Fra 1880'erne blev nye fænomener og produkter videreformidlet på store verdens-, lands- og
lokaludstillinger, som dengang var den hurtigste og mest effektive
kommunikationsform. 2 Alle sejl var derfor sat. Byen ønskede at vise,
at den magtede et så stort arrangement både økonomisk og innovativt. Industrialiseringens masseproduktion havde på kort tid skabt
nye teknikker, muligheder og behov indenfor håndværk og industri
og bidrog samtidig til at styrke troen på fremskridtet som en ubønhørlig drivkraft. Det var ambitionen, at landsudstillingen spejlede
disse nye kræfter. Udstillingens arkitektoniske topografi var lagt i
hænderne på en række førende arkitekter under ledelse af arkitekt
Anton Rosen. Men udstillingen var ikke kun markedsføring. Den bød
også på meget andet.
Den gode demokrat
Forinden vi går på udstilling skal vi kort runde husmandsbevægelsen for at introducere den gode demokrat. Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet skabte både vindere og tabere. Vinderne var
gårdmændene, som fik mulighed for at købe sig fri af godsejere og
herremænd. Den nye gårdmandsklasse blev særlig synlig i lokalsamfundet som medlemmer af de nye sogneforstanderskaber fra 1842.
Taberne var landarbejderne, som de følgende godt hundrede år måtte
friste en både materiel og kulturel trist skæbne. Deres sociale forhold
blev efterhånden så kummerlige, at Rigsdagen, fra begyndelsen af
1890'erne, tog initiativ til at hjælpe denne samfundsklasse på benene
igen. En rød tråd i rigsdagsforhandlingerne var det sociale ansvar,
hvis konturer var meget tydelige. Ansvaret blev løftet politisk i husmandslovgivningen, som hvilede på et liberalistisk grundlag; ikke det
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socialdemokratisk universalistiske grundlag vi ser med velfærdsstatens opståen fra 1950'erne. Landarbejderne skulle ifølge det liberalistiske dogme gøre sig fortjente til den politiske håndsrækning ud fra
det filantropiske slogan om hjælp til selvhjælp. Og her kommer den
gode demokrat ind i billedet. Han var i denne sammenhæng den
konforme, moralsk uangribelige og økonomisk selvrådende landarbejder, der var parat til at deltage aktivt og loyalt i det liberalistisk
funderede demokrati. Dette nye demokrati skulle desuden fordøje
nederlaget i 1864 og udkæmpe en parlamentarisk magtkamp for at
finde sine ben at stå på i de btydsomme og hastigt foranderlige
år omkring århundredskiftet 1900. De, der faldt ved siden af, blev
udstødte af fællesskabet og henvist til en nødtørftig fattighjælp og
fortabelse af de borgerlige rettigheder.
I 1890 fremsatte to moderate venstremænd, Frede Bojsen og Rasmus Claussen, et forslag til lov om udlægning af jord til havelodder
til jordløse husmænd og indsidderfamilier, der fortrinsvis var beskæftiget ved landbruget, og som var uden adgang til mindst en skæppe
land til havebrug. Disse lodder kunne lejes af de jordløse husmænd
for en fire års periode til en lav leje. Jorden skulle stilles til rådighed
af kommunerne. Efter mange og hårde forhandlinger i Folketinget
faldt lovforslaget til fordel for en mere bredspektret socialreform i
1890-92 bestående af aldersrentelov, fattiglovsrevision og sygekasselov. Til finansiering af reformerne vedtog man en lov om beskatning af øl m.v. Landarbejderne blev altså forbigået for en bredere
social lovgivning, som også inkluderede den voksende arbejderklasse i byerne, der vel at mærke væsentligst bestod af indvandrede
landarbejdere. Øllet betalte!
I 1893 vedtog man, efter forslag fra det moderate Venstre, nedsættelsen af en landbokommission til udredning af landarbejdernes
forhold. Kommissionen blev nedsat i 1894 og afgav betænkning i
1896. Den anbefalede, at fuldrådende og uberygtede landarbejdere,
de omtalte gode demokrater, der de seneste fem år havde ernæret
sig ved almindeligt landbrugsarbejde for andre mod vederlag, kunne
etablere sig på et lille husmandssted finansieret med statslån. Betingelsen var, at de rådede over en egenopsparing på kr. 400, hvilket
svarede til ca. fire årslønninger. Der skulle altså ikke drikkes meget
brændevin i ungdomsårene. Ædrueligheden var i højsædet. Kommissionsberetningen blev udmøntet i lovforslag om tilvejebringelse
af jordlodder for landarbejdere i december 1896. Efter lange og drøje
forhandlinger i begge ting, blev den første statshusmandslov vedtaget 24. marts 1899 til ikrafttræden l. oktober 1899.
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Loven skulle revideres efter fem år. I 1904-revisionen blev ansøgerkredsen udvidet lidt til bl.a. at omfatte landhåndværkere og teglværksarbejdere, men ellers var kravet til egenkapital m.v. uændret. Denne
lov skulle revideres igen efter fem år.
Lovrevisionen i 1909 er, i det væsentligste, en videreføring af den
eksisterende lov. Målgruppen er udvidet til at omfatte fiskere. Kapitalkravene er justeret med den almindelige prisudvikling. Arealgrænsen
er udvidet til l hektar.
Denne første statshusmandslov hviler på et socialpolitisk sigte. Den
gode demokrat, der holder sig beskæftiget og kan præstere en ganske betragteligopsparing,kan"modtagehjælptilselvhjælp"afsamfundsfællesskabet. Efter 1909 viger det socialpolitiske aspekt for ren jordfordelingspolitik 3
Husmandsloven i 1899 og de senere revisionslove blev en succes. Men allerede i 1880'erne havde husmændene taget de første
spæde skridt mod en egentlig organisering og 1899-loven frigjorde
husmandsbevægelsens kulturelle, politiske og økonomiske kræfter,
så den kunne blomstre i fuldt flor. Husmændenes digter, Johan
Skjoldborg, kan derfor i 1908 begejstret synge: "Vi vil rejse nye Huse,
l nye Hjem fra Strand til Strand l med de hundred tusind Haver l
smykket skal du stå, vort Land". 4
En tilsvarende organisering foregik i byerne, hvor arbejderklassen
i disse år fandt sit politiske, organisatoriske, økonomiske og kulturelle fæste i fagbevægelsen og gennem forfattere som Martin Andersen
Nexø.

Og fru Fortuna
Vi skal nu introducere fru Fortuna, Lykkens gudinde. Hun anses for
at være den mest populære gudinde i den antikke romerske mytologi, fordi hun havde indflydelse på, den almindelige romers daglige
økonomi og hvad der i øvrigt, uventet, faldt i vedkommendes lod.
Det var især småfolk, kvinder og slaver, der satte deres lid til hende.
I vore dage er ordet fortuna stadig brugt i forbindelse med held
og lykke især i spil og lodtrækninger af forskellig art. Den antikke
Fortuna blandede sig ikke i enkeltpersoners aktive forfølgelse af heldet, f.eks. lodder i lottospil eller deltagelse i forskellige former for
konkurrencer. 5 Den antikke verden kendte ikke vore dages lotterier,
forskelligartede konkurrencer og spil.
Vi skal helt op til begyndelsen af 1700-tallet før lotterispil blev
introduceret i Danmark. Interessen for diverse lotterier og spilligger
i muligheden for at skabe sig en formue på et splitsekund. Det im-
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plicerer de uformuende og stigmatiserede befolkningsgrupper som
hovedaktører i disse heldbaserede foretagender. I 1753 oprettede
Frederik 5. det Kongelige Kjøbenhavnske Klasselotteri som et privilegium for Det Kongelige Opfostringshus. I 1771 ophævede Struensee
privilegiet, hvorefter det kom under staten. Klasselotteriet havde oprindeligt et veldefineret socialt formål, som stadig ligger til grund for
godkendelsen af diverse lotterier og spil.
Arbejdsdelingen, som fulgte industrialiseringens gennembrud,
skabte fra sidste halvdel af 1800-tallet en voksende (land)arbejderklasse, som drømte om at bryde den sociale fastholdelse gennem en
hurtig økonomisk gevinst. Og fru Fortuna kom igen på banen, nu
som småfolks lykkebringer i spilleanliggender. Der er her tale om
en indskrænkning i den antikke forståelse af gudinden, hvor tilbedelsen af hende foregik langt ned i det romerske samfundshieraki.
Selv slaver dyrkede hende. Fra slutningen af 1800-tallet bliver hun de
hurtige gevinsters gudinde. Eftersom spil og lotteri var mest udbredt i
arbejderklassen og den lavere middelstand, blev påkaldelsen af den
moderne fru Fortuna klassebestemt
Man kan diskutere lotteri og øvrige pengespil som fænomen, men
de er i dag en særdeles lukrativ forretning målt i de aktiviteter og
fortjenester, der administreres og optjenes i virksomheden Danske
Spil, stiftet i 1948 som Dansk Tipstjeneste. I 2010 lå virksomhedens
omsætning på knapt 11. mia. kr. Man kan ubesværet konstatere, at
den lille mands drøm om den hUttige og store gevinst lever godt og
trygt.

Landsudstillingens lotteri
Fru Fortuna spillede også en rolle på Landsudstillingen, idet den
havde udskrevet et lotteri med i alt 7.800 gevinster inklusive tre fuldt
opførte villaer. Samlet præmiesum kr. 317.430!! 6
Af lotteriets godkendelsesvilkår fremgik, at gevinsternes værdi
skulle udgøre 45 % af loddernes værdi, hvilket blev anset for et godt
lotteri. Gevinsterne bestod af udstillede industri- og kunstgenstande,
landbrugsprodukter m.v., hvilket jo, belejligt nok, også gavnede udstillernes omsætninger. Vilkårene foreskrev endvidere, at der maksimalt måtte t1ykkes 120.000 lodsedler fordelt på tre trækninger til en
pris mellem kr. 1,50 og kr. 2,50. Sidst udtrukne lodsnummer i hver af
de tre trækninger vandt en af de tre villaer. 7
Om lotteriet druknede i landsudstillingens mange øvrige tilbud
vides ikke, men der blev slet ikke solgt det udbudte antal lodder.
I henhold til lotteriets vilkår, måtte lotteriet selv købe de uafsatte

152

lANDS~

UDSTILLINGENS

T ERI

'19· :!!Y!~.Y.§ ·O 9·
7800~~~~8~~1t
VÆRDll.ALT KRONER

317.430

PRIS FOR EN LODSEDDEL
•• • Iil

l ~ 1~!\I!'IIIIG

•••

UR. ~~ · t ~~t~øu 'rGtll

l' '

··:·· f1L l

UHK'UNG ·.::

2 Kil.· IO <m

~l f "liM Gir l

',',' IIl ,1 fV.'iJ',iii!IG ·;;
•

•l

l

, •

•

f PRÆAll E i
ZP>lÆ/iii[R i
l G<VIIGI PM
J G!.VIIIST!R
3
G
10
IS
3a

74

145
232

14.000
11.000

1.000

~R.

11.000 KR.
22.000

1.000

~.000

1~. 000

4.000
l 000

12.000
18,000
20.000
15,000

500
200
100
75

1\800
14,500
11.1.00

3.000
2.000

1~.000

500

50

25.000

300
837

30
2S

9000
20!!25

20
15
12

52.740

490
~l

4395

-

PRIS FOR EN GENNEM·
GAAENDE LODSEODE L
SIDST UDlRU~Nt N? l "Vtk
TRÆ~NIN C. fQ•~ P ,OtR ~0 .'1

:•.
,•

PRÆ.MIE
EN VI L LA

••·,:

~800

112G5

l800 GfV. IAI.T 317.430 liR.

Plakatfor landsudstillingens lotteri. Bender, p. 217.

lodder, så udtrækningerne viste snart, at lotteriet selv vandt adskillige
af hovedgevinsterne, deriblandt to af de udloddede mønstervillaer.
Det gav lidt mislyd i pressen, som ligefrem antydede snyderi. Den
sidste af villaerne blev vundet af en svensker, som umiddelbart vi-
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deresolgte den for kr. 10.000. 8 Snyd eller ikke, så var opkøbet af de
uafsatte lodder en god økonomisk gevinst for landsudstillingen. Lotteriets overskud gik til dækning af udgifter til fremme af kulturelle
formål. I praksis gik det til opførelsen af landsudstillingens mønsterstationsby.9
Præmievillaerne
I juli måned 1908 udskrev landsudstillingens ledelse en arkitektkonkurrence om tegninger til lotteriets tre mønstervillaer. Der indkom
22 forslag med arkitekt Eigil Fischer som vinder. 10 Villaerne blev,
med forsinkelse, opført i kanten af Marselisborg Skov, lige overfor
udstillingsarealet. Det drejede sig om et fritliggende og to sammenbyggede huseY
Fischer holdt sig til tidens historicistiske, nationalromantiske stil,
som var meget anvendt i det nye villabyggeri i købstæderne, som
fulgte efter opførelsen af de store lejlighedskarreer og "arbejderborge" i byernes centerområder. Borgerskabet flyttede ud i byernes
omegn og viste dermed dets økonomiske og kulturelle potens i form
af et landliggerliv i god og sikker afstand fra arbejderklassens bymi-

Et af lotteriets præmiehuse beliggende i udkanten af Marselisborg
Skov. Villaerne stå1" stadig på Marselisvej i Aarhus. Bender, p.p. 218
og 256.
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dte. Det er interessant at bemærke den arkitektoniske forskel mellem
landsudstillingens historicistiske præmievillaer og stationsbyen, der
tydeligt agiterede for Bedre Byggeskik-arkitekturen. 12

Stationsbyen på landsudstillingen
De nye stationsbyer langs stats- og privatbanerne blev af kulturpersonligheder, som fru Emma Gad og Johannes V. Jensen, betegnet
som æstetisk rædselsfulde og planløse. Bygningerne var oftest placeret efter tilfældighedernes princip og opført af lokale håndværkere
med tvivlsom faglig formåen og de materialer, der tilfældigvis var til
rådighed. Byplanlægning og æstetik var ukendte begreber.
Det var den væsentligste årsag til, at planlæggerne af landsudstillingen i 1909 var så ivrige efter at demonstrere, hvordan en stationsby kunne anlægges med harmonisk arkitektur og fysisk planlægning
som grundstammer. Akademisk Arkitektforening sluttede begejstret

Plan over landsudstillingen. Bergsøe.
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op bag ambitionerne og et udvalg forberedte en mønsterstationsby
i det nordøstlige hjørne af udstillingsarealet, hvor helhedsindtrykket
ikke blev forstyrret af udstillingens øvrige store udstillingsbygninger.13
Mønsterstationsbyens planlægger, arkitekten Hack Kampmann,
var meget omhyggelig i udformningen af byplanen. Ganske vist var
der tale om en modelby, hvorfor offentlige bygninger som kirke
og skole ikke blev opført, ligesom beboelse for byens indbyggere
heller ikke var opført. Men resten blev placeret efter en nøje fastlagt
byplan. Hensigten var helt klar. Kommunerne skulle motiveres til i
fremtiden at udstede byggevedtægter, der regulerede bebyggelsen i
harmoni med de lokale landskabsforhold og en æstetisk og harmonisk byggeskik. Derved skabte man smukke og harmoniske offentlige
rum, hvilket præcist blev Bedre Byggeskiks hovedprogrampunkt
Mønsterstationsbyen stod opført i forholdet 1:1 og viste bl.a. en
købmandsgård, et maskinsnedkeri, en jernbanestation med pakhus,
en forsamlingsbygning med folkebibliotek, en smedje, en kro med
rejsestald, et mejeri med mælkerestaurant, en træskomager, en afholdsbeværtning samt et husmandssted. 15

Fotografifra stationsbyen på landsudstillingen. Lorenzen 2, p. 18.
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Blandt arkitekterne var Poul Holsøe, P. V. Jensen Klint, Einar Packness, Ulrik Plesner, Anton Rosen og Hack Kampmann, alle senere
fremtrædende medlemmer af Landsforeningen for Bedre Byggeskik,
som blev dannet i 1915. Foreningen fik afgørende indflydelse på
dansk arkitektur i perioden 1920 til 1940. 16

Mønsterhusmandsbruget
Hack Kampmann, stationsbyhusmandsbrugets arkitekt, havde i 1908
indleveret et forslag til et mønsterhusmandsbrug i Landbrugsministeriets arkitektkonkurrence, som var udskrevet efter husmandslovrevisionen i 1904Y
Version 1.0
Forslaget fik 2. præmie i konkurrencens gruppe tre, enlænget hus
i Jylland. Grundplanen fremstår som den traditionelle jyske længebygning med stald og lo i den vestlige del af bygningen og beboelse
i den østlige. Kampmann bryder dog traditionen ved at tilføje en
mindre udbygning vinkelret på længebygningens stalddeL For at
bevare længebygningens karakter, er højden på udbygningen, målt
fra tagryg til terrænniveau, lidt lavere. Det samlede bebyggede areal
udgør ca . 227 m 2 . 19 På situationsplanen er længebygningen orienteret
stik V-Ø med vinkeltilbygningen placeret på den nordlige staldfacade, hvorved den nordvendte gårdsplads ligger i læ for vestenvinden af tilbygningen. I den østlige forlængelse af gårdspladsen
og langs længebygningens østlige gavl ligger køkkenhaven så den
får sol fra øst og syd. Vest for bygningskomplekset og lidt mod øst
langs længebygningens sydfacade, er plantet et bredt læhegn for at
skærme for vestenvinden. Mod syd er der anlagt frugthaver, blomsterbede, ligesom der er placeret fem bistader og en bænk, hvor husets beboere kan nyde solen.
Beboelsesdelen er indrettet så der mod nord (fra vest mod øst) ligger bryggers med vandpumpe, grovkøkken, grubekeddel og trappe
til loftet, som i øvrigt ikke er inddraget til boligformål, men kan
anvendes til frugttørring etc., køkken med køkkenbord langs nordvæggen, spiseplads, komfur og tørveplads, spisekammer med hylder
og nedgang til en lille kælder. Mod syd ligger der (fra vest mod øst)
stadsstue med vestvæg til stalddelen, forstue, hvortil der er adgang
fra et overdækket vindfang, spisestue med et såkaldt udskud på den
østlige side af vindfanget og soveværelse med stort indbygget skab.
Udskud var velkendte i ældre dansk landboarkitektur og, rigtigt indføjet i bygningen, gav de store rumfordelingsmæssige fordele.
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Stalddelen er disponeret med en hønsesti i det nordvestlige hjørne.
Langs vestvæggen ligger der to sovepladser og to svinestier med
adgang til udendørs svinegårde. Langs nordvæggen ligger en hestebås og et roemm. Langs østvæggen ligger en foderlo. Vinkelret på
sydvæggen ligger fire båse til køer med foderkrybberne østvendt
mod foderloen
I den vinkelret placerede udbygning er indrettet en kombineret
tærskelo og port samt, i den nordlige ende, mødding med afskilt das
for beboerne. Loftstumroet over møddingen er beregnet tilladerum.
Kamproann ledsagede sit forslag med en række praktiske kom-

Sydsiden .

r

Mønsterhusmandsbrugets version 1.0. Lorenzen l, p. 29.
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mentarer og anvisninger på byggematerialer, væg- og gulvbelægning
m.v. 20

Version 2.0
Det husmandssted Hack Kampmann tegnede til landsudstillingen ligger meget tæt op ad version 1.0.
Grundplanen, med hovedvægten lagt på længebygningen, iversion 1.0 er opretholdt. Det bebyggede areal er mindsket til 214 m2.
Højdeforskellen mellem længebygning og vinkelbygning er ophævet,
hvorved bygningsmassens udtryk nærmer sig en egentlig vinkelbygning, eller det såkaldte krogsted. På situationsplanen er version 2.0
drejet 45° mod øst således at længebygningen bliver orienteret NØ/

11

.Danmarks,. ]fus.

Fotografi af "Danmarkshuset" på landsudstillingen. Bender, p. 180.
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SV med vinkelbygningen NV/SØ. Den nye orientering giver passende læ for vestenvinden og lune kroge til beboerne.
Rumfordelingen i længebygningens beboelsesdel er funktionmæssigt sammenfaldende med version 1.0 med en mindre ændring i den
indbyrdes rumplacering. Det overdækkede vindfang og forstuen er
flyttet til udskuddets sydøstlige side med stadsstuen liggende i det
sydøstlige hjørne, hvorved den får indfaldende sol fra både øst og
syd. Soveværelset ligger på stadsstuens tidligere plads. I vestvæggen
er indsat et lille vindue, så stalden kan overvåges fra soveværelset.
Beboelsesdelen er orienteret så kun bryggers, køkken og spisekammer ligger uden sol.
Længehusets stalddel er forandret en del. Foderloen er flyttet
over på vinkeltilbygningens sydvæg, hvilket giver mulighed for at
flytte de fire kreaturbåse og hestebåsen over på længehusets nordvæg. De tidligere to svinestier er slået sammen til en og placeret
i længebygningens sydvestlige hjørne, så de udendørs svinegårde
kan inddrages til fordel for sydvendte bistader og blomsterbeplantning langs ydersiden af muren. Mellem svinestien og soveværelsets vestvæg ligger en fåresti og en kalvesti. Den nye indretning af
stalddelen giver en væsentlig bedre udnyttelse af gulvarealet med
en bred gang mellem båsene og god adgang til vinkelbygningen,
hvor der også er sket ændringer. Møddingen er flyttet uden for til en
placering vest for bygningen, hvilket giver plads til at flytte laderummet fra loftsniveau til gulvniveau. Køre- og tærskeloen er bibeholdt.
Møddingens placering vest for bygningen kan synes betænkelig
hvad angår lugt-gener på dage med vestenvind, men bygningsmassens orientering bevirker, at møddingslugten blæser forbi. Det er
også betænkeligt, at beboernes das er fjernet, men det kan skyldes,
at version 2.0 alene er tænkt anvendt til udstillingsformåL
Husmandsstedets mure er hvidtede med bræddeforskallede gavle
og stråtag. 21 Gavlene er afvalmede på første spær, hvilket blev et
karaktedstisk kendetegn i den senere Bedre Byggeskik. Grundplanen i version 2.0 er så gennemarbejdet, at den også blev gennemgående i de senere årtiers husmandsbyggeri.
Husmandsstedets placering i kanten af landsudstillingens stationsby kan indicere den nye husmandsbevægelses store økonomiske, politiske og kulturelle indflydelse i disse år. Man kan også
tolke hus-mandsstedets placering som en henvisning til stationsbyernes afgø-rende funktion som bindeled mellem land og by og
som fikspunkter i den nye infrastruktur. Beliggenheden lige overfor
afholdsbeværtningen er måske en fin hentydning til samtidens so-

160

(~~--~(
'
/

\. 'x.,
)'-...____

/

/

Hack Kampman ns plantegning af "Danmarkshuset" version 2. O. Lorenzen 2.

dalpolitiske forestilling om den ædruelige og sparsommelige landboungdom- eller den gode demokrat- der tilpasser sig de politiske
krav om konformitet.

Lodtrækningen om "Danmarkshuset"
Husmandsstedet vakte også opmærksomhed i anden forbindelse.
Husmænd og landarbejdere var ikke blandt landsudstillingens fleste
besøgende. Pengene sad ikke så løst hos dem, at de erhve rvede sig
lodder i landsudstillingens lotterier. Redaktionen for et af de store
dagblade, Aftenposten, var ganske klar over, at også de dårligst stillede på landet drømte om den hurtige gevinst ved fru Fortunas mellemkomst. Dagbladet udsendte to gange ugentligt et tillæg, "Danmark", som særligt henvendte sig til husmænd og landarbejdere.
Bladet købte mønsterhusmandsbruget til udlodning som præmie i
en landsdækkende konkurrence blandt "Danmarks" læsere. Herefter
blev det, naturligt nok, døbt "Danmarkshuset".
I foråret 1909 bragte "Danmark" en række reportager om markante
husmandssteder, eksempelvis i nummeret fra 7. maj 1909, om et
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husmandshjem tegnet af arkitekt Marrin Borde på Gisselfeld Kloster
ved Haslev på Sjælland. Reportageserien var opvarmning til konkurrencen om landsudstillingens mønsterlandbrug, som kvit og frit ville
blive opført hos vinderen, uanset hvor i landet han boede, dog ikke
Færøerne og Grønland. Vinderen skulle blot selv råde over grunden
til husmandsstedet samt selv anskaffe inventar og besætning.

Version 3.0
I løbet af sommeren 1909 lod Hack Kampmann igen indretningen
undergå nogle få ændringer. I udgaven af "Danmark" fredag , den 15.
oktober 1909 præsenteres "Danmarkshuset" for læserne med en lidt
anderledes situations- og grundplan end på landsudstillingen. 22
Længebygningen er nu, som i version 1.0, igen orienteret stik Ø-V
med vinkeltilbygningen på nordsiden. Grundplanen er også ændret.
Den tidligere kælder er fyldt op og slået sammen med det tidligere
indbyggede skab således, at der er et kammer i forbindelse med
stadsstuen. Kælderen er i stedet gravet ud under spisekammeret.
Soveværelse og bryggers er gjort kortere. Køkkenet er tilsvarende
længere så gruekedlen er placeret i et kombineret brygges og køkken. Det tidligere bryggers og grovkøkken er ændret til en køkkenbaggang med trappe til loftet, adgang til stalddelen og udgang til
gårdspladsen. Under trappen er indrettet et das, hvortil der er adgang
fra soveværelset. Fra soveværelset er vinduet til stalden bibeholdt.
Spisestuen er uændret. Loftet over boligdelen kan anvendes til tørring af korn og vasketøj og evt. indretning af et værelse i østgavlen.
Vægge og lofter i alle rummene er pudsede. Der er brædelegulve i
opholds-rummene og murstensgulve i køkken og gangarealer. Stalddelen og vinkeltilbygningen er uændrede.
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Og vinderen er...
De læsere, der ønskede at deltage i lodtrækningen, skulle udfylde en
kupon med det manglende ord i følgende udsagn:
"Hver, der i gamle . . . . . . . . . . . . . . . lever og bor,
Bør holde . . . . . . . . . . . . . . . det billigste Blad i Nord. "
Desuden skulle angives navnet på en ny abonnent og kuponen indsendes vedlagt 50 øre i frimærker for oktober kvartals abonnement,
senest søndag den 17. oktober 1909. Den nye abonnent deltog også
i lodtrækningen.
Svaret på konkurrencespørgsmålet var "Danmark" og fredag den
29. oktober 1909 meddelte ugebladet "Danmark", at vinderen var husmand og brøndborer Johan Frederik Olesen i Aars i Vesthimmerland.

Åar 1909 i OkoobeT t'oret<>g oon!!tltueret Notarlu.

publious Johan Peter Bernth Wedel paa Not-ru-lalkontoret
i Københt~.vn Bortlodningen af et Husmt~.ndshjem mellem
Indsenderne af den rigtige Løsning af Bladet •DiillllliU'I•II
Pr~emieg~de.

L øs ningen var

"Danmark".
Den holdige Vinder blm· Husmand og Brondgn1.ver

J ohan

Frederik Olesen ved Aars,

der havde indsendt. ~;in Knpon og opfyldt de stillede BetingelBer.

Offentliggørelsen af vinderen af "Danmarkshuset." Tillægget "Danmark" 29. oktober 1909.

Ugebladet sendte en fotograf og en journalist til Aars i den glædelige anledning. De gav en fyldig beskrivelse af Olesens dagligdag og
hidtidige levned, som var præget af fattigdom og uheld. Mønster-

163

landbruget kunne således ikke få en mere værdig vinder. Det nye
hjem ville fremover være den perfekte ramme for en agtværdig og
stræbsom familie, hvis tilværelse hidtil havde været møjsommelig og
hård. Nu ville denne forbilledlige familie med ti overlevende børn
"takket være den Opmuntring, som Forsynet her har sendt dem", gå
en bedre fremtid i møde. Fru Fortuna havde været på besøg i Aars!
Om Johan Frederik Olesen hed det, at han var en:
". . . god dansk mand, præget af de bedste Egenskaber, vort Folk
ejer. Han er i Besiddelse af hele jydens Sejghed og Udholdenhed og
har troligt bevaret Haabet og Modet, skønt hans forhold ofte har været
næsten fortvivlede. [.... .} Johan Olesens Liv hævder den Sandhed, at
den, der har Villie til at ville fremad og et Par flinke Hænder til at tage
fat med og dertil en god og stræbsom Hustru, ogsaa med Tiden naar
frem, vel at mærke, naar Drikkeriets onde Dæmon ikke faar Lov til
at være Gæst i Hjemmet. I Johan Olesens Hus har Spiritus været saa
godt som ukendt, og han har ogsaa inden han fik sit Hjem dannet,
omhyggeligt undgaaet Drikkeriet. " 25
Johan Frederik Olesen blev født 11. september 1865 i fattige kår
og gennemløb, fra han var 10 år, den traditionelle løbebane for fattige forældres børn fra hyrdedreng til tjenestekarl. For Johan Frederik
Olesens vedkommende blev det gården Godthåb i Aasted sogn ved
Hjørring. Her traf han tjenestepigen Elise Marie Nielsen, som han
blev gift med 25. november 1887 i Aasted Kirke. Hun var født 28.
september 186o som gårdmandsdatter. Ægteparret ville formentlig
have ernæret sig som daglejere indtil de havde samlet en tilstrækkelig opsparing til anskaffelse af et statsfinansieret husmandssted. Men
noget kom i vejen.
Kort efter brylluppet blev Johan Frederik Olesen ramt af tuberkulose så han blev ude af stand til at arbejde. Han endte på fattiggården med risiko for at ende som fattiglem resten af sine dage. Det gik
dog anderledes. Gennem stædighed og hjælp fra gode folk begyndte
han at komme sig og søgte, som andre socialt nødstedte landarbejdere, til en storby. For Johan Frederik Olesens vedkommende København og et lønarbejde ved anlæggelsen af byens befæstning, som
Højre havde iværksat gennem provisoriske finanslove omkring 1890
som led i forfatningskampen. Men Olesen var endnu ikke helt rask.
Skønt hans arbejdskammerater tog en ekstra tørn for at han kunne
følge med, måtte de efter et par måneder skillinge sammen for at han
kunne tage tilbage til Jylland. Her lykkedes det ham at få arbejde ved
anlæggelsen af Skagensbanen. Helbredet blev gradvist bedre og de
følgende ca. fem år var han beskæftiget ved anlæggelsen af jernba-

164

neme omkring Skelskør og Hobro-Løgstør banen.
Som gift mand var tilværelsen som jernbanebisse ikke holdbar.
Han havde opsparet en lille sum i årenes løb og den brugte han til
udbetaling på et lille husmandssted i nærheden af Hobro. Efter 3Vz
år flyttede ægteparret til Thestrup ved Aalestrup, hvor de opbyggede
en bedrift på 16 tdr. land med to heste, fire køer, nogle får og lidt
fjerkræ. Nu så det hele stabilt ud og børneflokken voksede støt.
Igen var Olesen uheldig. Han tabte en større sum penge på en
mælkekørsel, han havde overtaget, så han blev atter en gang slået
ud. Han begyndte igen som dårligt betalt arbejdsmand ved mergelgravning. Gennem dette arbejde kom han i gang med brøndboringen. Han var en dygtig brøndborer og kunne igen begynde at tænke
på at opbygge et nyt hjem. Det blev lidt uden for Aars. I påsken
1909 flyttede familien ind i et usselt lerklinet hus med en lille stald.
Olesen købte to islandske heste for sine sidste penge. Det gik familien godt, så i løbet af et halvt års tid kunne han købe tre køer, et par
grise og en del fjerkræ. Sådan var altså situationen, da brøndborerfamilien vandt mønsterbruget Jorden, som mønsterhusmandsbruget
skulle opføres på, blev udstykket fra gården "Fiskergården", som nu
er nedlagt.

Olesens oprindelige ejendom i Aars med de to islændere. Tillægget
"Danmark" 29. oktober 1909.
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Johan Frederik Olesen var, trods sygdom og uheld, billedet på den
gode demokrat, som gennem et ædrueligt og sparsommeligt levned
klarede sig selv og svarede enhver sit uden at lægge samfundsfællesskabet til last. Kravene til den gode demokrat var ikke alene moralsk funderede. Det var reelle betingelser. Ugebladet "Danmark"s
detaljerede beretning om disse karaktertræk viser tydeligt et klart
politisk signal bag gættekonkurrencen. Det var de gode demokrater,
der abonnerede på "Danmark." Man kan fristes til at overveje, hvad
der var sket, hvis vinderen var en dårlig demokrat.

Version 4.0
Grundplanen i den ejendom, der blev bygget i Aars som den endelige version af mønsterlandbruget er igen ændret. Orienteringen
af bygningsmassen er den samme, men grundplanen er ændret på
væsentlige punkter. I beboelsesdelen er stadsstuen inddraget til
soveværelse og det tidligere kammer i forlængelse af stadsstuen er
udvidet og omdannet til et ekstra soveværelse således, at der nu er
to soveværelser i den østlige del af beboelsesdelen. Udvidelsen af
kammeret sker ved at reducere køkkenarealet og flytte gruekedlen
tilbage til bryggerset.
Også stalddelen er ændret. Det tidligere soveværelse er inddraget
til hønsesti og brænderum, hvor tillige dasset er placeret. Hestebåsen
ved siden af køerne er flyttet ud i den tidligere lade i vinkeltilbygningen, hvorved der nu er plads til otte køer i stedet for fire. Den
resterende del af laden er omdannet til vognport
Langs sydsiden af stalddelen er indrettet hønse- og kyllingegård og
ud fra stalddelens sydvestlige hjørne og over til møddingen er indrettet udendørs svinesti. Møddingen er forsynet med et lavtsiddende
fladt saddeltag med gavle og sider i træbrædder, holdt i nationalromantisk stil.
På de vestlige og sydlige og østlige sider af bygningsmassen er
anlagt frugt- og bærhaver samt køkkenhaver. Prydhaven er heller
ikke glemt, idet der er udlagt arealer til blomster og buske. Alle havearealerne er omkransede af tjørnehække dels af hensyn til læ, men
også for at give arealerne struktur. I den østlige side af gårdspladsen
er plantet et lindetræ i et lille indhak i den store køkkenhave. Rundt
om linden er placeret siddebænke, ligesom der også er placeret siddebænke andre steder på grunden. Linden står endnu på gårdspladsen.
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Uddrag af Hack Kampmanns plantegning af "Danmarkshuset" version 4.0. Bender, p. 253.

Hele situationsplanen udtrykker et husmandssted, som er præget af
samtidens selvforsyningsøkonomi, men også en udpræget æstetik.
Forsyningsarealerne i form af køkken-, frugt- og bærhaver er placeret med æstetisk sans således, at hele ejendommen fremstår som
et velordnet system. Placeringen af siddebænke henviser også til, at
beboerne skal kunne sætte sig og nyde synet og stemningen på ejendommen. Der er ingen tvivl om, at mønsterhusmandsbruget i Aars
også er tænkt som en demonstration af, og agitation for, det man i
samtiden kaldte et "hyggeligt" husmandshjem og en klar hentydning
til, at den gode demokrat kan komme langt.
Ifølge overdragelsesdokumentet blev ejendommen afleveret den
17. februar 1911 i fuld overensstemmelse med Hack Kamproanns
tegninger og beskrivelser. Ejendommen angives i dokumentet på
forskellige måder at være større og mere værdifuld end den oprindelige gevinst. Det samlede bygningsareal er reduceret fra 227 m2
(version 1.0), 214 m2 (version 2.0) til 210 m2, svarende til ca. 8%.
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"Danmarksbuset"s sy(!/'ctcade 2071. Længeby[o;ningen er forlænget
nwd vest uden at forstyrre den ophndelige grundplan fra 1911. Foto: Tborleild Nielsen 20 11.

Den forøgede størrelse må hem,ise til det indbyrdes forhold mellem
beboelses- og stalddel, idet stalddelen i version 4.0 er større end i
de tidligere versioner. Den forøgede værdi må henvise til, at der var
installeret ovne og at ha\'erne Yar anlagt og beplantet. Der medfu lgte
tillige et bord og en bænk i opholdsstuen. 26 Bordet, der er forsynet
med en ny bordplade, slår endnu i karnappen i de nuværende ejeres
opholdsstue.

Den videre historie
Nu skulle man tro, aL familien Olesen levede i Danmarkshusets ideelle rammer i mange år fremover. Det er ikke tilfældet. All erede
i 1917 solgte Olesen sin ejendom til Hans Chrislia n Nielsen, hvis
barnebarn og ægtefælle ejer ejendommen i dag. Hans Christian Nielsen, tidligere forpagter af staklen ved Aars Hotel, havd e i J 914
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købt naboejendommen (det nuværende FDF-hus) af en tømrer Bertel Pedersen, Aars.
Årsagen til salget af "Danmarkshuset" efter så kort tid er uklart. 27
Olesen blev dog en holden mand med friværdien på kr. 10.000. 28
Elise Marie Olesen døde i 1941. Johan Frederik Olesen døde få år
senere.
I overdragelsesdokumentet forpligtede Johan Frederik Olesen sig
til at holde ejendommen i sin oprindelige skikkelse og holde den
godt vedlige. Olesen ejede kun ejendommen i godt seks år, så det er
begrænset, hvor meget den kunne nå at forfalde og skifte skikkelse
i hans ejertid.

'Danmarkshuset" fra nord 2011. Gårdspladsen mellem længebygningen og vinkelbygningen mod nord. Der er foretaget en senere
tilbygning mod vest uden at forstyrre den oprindelige grundplan fra
1911. Foto: Thorkild Nielsen 2011.
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Ejendommen er i dag stadig i hænderne på Hans Christian Nielsens
efterkommere og all :slægll dclene har fL rlever ov rclrag Isesdokumentets pålæg m al h Id j n l mm n vedligeholdt og i ·amm
skikkelse. "Danmarkshuset" ståJ i dag yd rst ve l vedlig holdt. D f<
·en r lilbygninger og bygningsændringer har ikke sløret den oprindelig bygning; og d n oprindelige grundplan er nemt genkendelig.
Dermed st- r 'Danmarkshuset" i dag som et arkitektonisk vartegn
d Is over arkit l r n Had Kampmann, men ikke mindst over en
husmandskultur, som i fire-fem årtier var toneangivende i dansk økonomi og kultur.
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for tages med forbehold.
Lorenzen l, p. 28.
Lorenzen 2, p. 13.
Danmark 2.
Danmark 3.
Reportagen i Danmark 3.
Ibid.
Bender, p. 253.
Iflg. overlevering i de nuværende ejeres familie.
Iflg. efterkommerne af både Johan Frederik Olesen og Hans Chr. Nielsen skulle Olesen og Hans Christian Nielsen have mageskiftet de to
ejendomme, men der foreligger ikke umiddelbart dokumentation for
en sådan disposition.

Barndom i Hals
Af Svend Gram Jensen
Herværende artikel er første kapitel af den erindringsbog, jeg for
tiden arbejder på. Jeg har naturligvis adskillige erindringer om livet i
Hals i 1930'erne og 1940'erne. Herom har jeg berettet dels i Barn af
Vendsyssel, XIV (2003) dels i Fra Himmerland og Kjær Herred, 93.
årgang (2004), og jeg har ikke til hensigt her at gentage det, som
jeg tidligere i lokalhistorisk sammenhæng har søgt at redegøre for.
Her skal synsvinklen ikke være lokalhistorisk, for det drejer sig jo om
mine memoirer. Derfor har jeg fortrinsvis forsøgt at redegøre for den
personlige udvikling, som jeg gennemgik indtil 1946, hvor jeg forlod
Hals for at blive gymnasiast i tre år ved Sorø Akademi.
Sydøstvendsyssel er min hjemstavn. Jeg er født og opvokset i den
lille limfjordsby Hals. Det vidtstrakte Hals sogn grænser mod syd
til Limfjorden og mod øst til Kattegat. Her tilbragte jeg mine første
femten år.
Hals er en ældgammel bebyggelse. Anvendt som betegnelse for
Limfjordens snævre udløb i Kattegat hører Hals til de tidligst overleverede danske stednavne. Allerede i de norrøne sagaer nævnes at
Halsi i Lima.firoi. Hvorvidt der i vikingetiden har eksisteret en bebyggelse på den nordre bred ved Limfjordens udløb, er derimod usikkert. Men det kan ingenlunde afvises, at Hals bys historie kan føres
tilbage til det første årtusinde efter vor tidsregning.
Bondebyen og fiskerlejet Hals blev af kong Frederik 3. i 1656 ophøjet til købstad; men svenskekrigene 1657-58 og 1658-60 bevirkede, at byen aldrig fik glæde af købstadsprivilegierne, der hurtigt gik
i glemmebogen. Man kunne sige, at staden sank i grus, førend den
var bygget. I min barndom var Hals således kun en ubetydelig flække med godt 1.200 indvånere. Om byens glorværdige fortid mindede
kun torvet, der var en købstad værdigt, Hals Skanse og Hals Kirke.
Jeg kom til verden den 2. december 1930. Min far, Alfred Theodor
Jensen (1892-1955), var lærer ved Hals Borger- og Realskole, hvor
han bl.a. underviste i engelsk og tysk. Min mor hed Asta Marie Jensen, født Nielsen (1899-1974). I ægteskabet fik mine forældre to børn:
Min søster Kirsten (1924-2001) og mig.
Begge mine forældre var vendelboer. Min far var opvokset på en
gård i Hollensted i Hallund sogn, og min mor var født i Ørtofr Skole
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i Valstrup sogn, hvor min morfar dengang var lærer. Han døde på
sin 41 års fødselsdag, hvorefter min mormor flyttede til Sæby. Her
opdrog hun sine fem børn, en søn og fire døtre, som alle fik en god
start på livet i form af en realeksamen fra den stedlige mellem- og
realskole. I relation til Hals må begge mine forældre altså karakteriseres som tilflyttere.

Torvet i Hals er det mest markante, byplanmæssige levn af de store
planer for renæssancebyen Hals; planer, der aldrig blev virkeliggjort.
Foto i Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv.

Mit barndomshjem var den vestre lejlighed på l. sal i Hals Skole. Her
var mine forældre kort tid efter deres bryllup flyttet ind i en lejlighed
med dagligstue, herreværelse og spisestue samt soveværel-se og to
loftskamre. Mine forældres bolig var således rummelig, men den
savnede alle moderne bekvemmeligheder. Der var intet badeværelse
med toilet. Vi var henvist til at vaske os i køkkenet eller til at benytte
en håndvask, som mærkværdigvis var installeret i den entre, der
adskilte soveværelset fra de tre sammenhængende opholdsrum. Til
lejligheden hørte der et gammeldags lokum, der var indrettet i en
særskilt bygning. Denne bygning rummede også pedelboligen samt
brændselsrum, vaskerum og toiletter til lærere og elever. Der var ingen centralvarme, således at opvarmningen måtte foregå ved hjælp
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af kakkelovne. Til lejligheden hørte der endvidere rigelig loftsplads
samt en lille viktualiekælder, hvottil der var adgang ad bagtrappen.

Hals Skole, fotograferet i 1935, mens forfatteren endnu havde sit
barndomshjem her. Foto i Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv.

Dette barndomshjem mistede jeg i 9-års alderen, idet en påkrævet
udvidelse af skolen gjorde det nødvendigt, at mine forældre fraflyttede lejligheden. Min far sørgede da for, at vi fik en tidssvarende
bolig i et beskedent, gulkalket hus, som han lod opføre. Dette skete
kort tid før den anden verdenskrig brød ud. Adressen blev fra nu af
Birkevej 4 i Hals.
Den 6. april 1931- som dette år var 2. påskedag- blev jeg døbt i
Hals Kirke. Præsten, som døbte mig, var den stedlige sognepræst, der
hed Hans Skjerk. Fadderne var min fars yndlingskusine og hendes
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ægtefælle, der var vinhandler i København, samt en ungdomsven af
min far, som var sagfører i Brønderslev, og hans hustru. De øvrige
gæster ved denne begivenhed var fars foresatte, overlærer P. Ovesen
Nygaard, og fru Sigrid Nygaard, der boede i nabolejligheden, den
østre lejlighed, samt fars kollega og nære ven lærer H. C. Agger og
fru Esther Agger.

Hals Kirke fotograferet 1935. På billedet ses tillige den nu forlængst
forsvundne Hals Ladegård. Foto i Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv.

Hans Christian Agger (1894-1968), der var præstesøn, havde i sin
ungdom været løjtnant og havde et godt greb på disciplin og undervisning i gymnastik og boldspil. Hans ægtefælle var datter af en
tidligere bestyrer ved Hals private Realskole. Agger var udstyret med
et fordelagtigt udseende og en god sangstemme og gjorde glimrende
fyldest som kirkesanger ved Hals Kirke, hvor hans kone var organist.
I deres ægteskab fik de fem børn, hvoraf det næstældste, en pige, er
jævnaldrende med mig.
Min mor var hjemmegående, og jeg tullede rundt i hjemmet samt
aflagde småbesøg hos nabokonen, fru Nygaard. Retfærdigvis skal det
også nævnes, at pedellen og hans kone tog sig meget af mig. Pedel-
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len forærede mig således en lille armstol og en mølle, hvor møllehjulet blev drevet - ikke af vand eller vind - men af fint strandsand.
Begge effekter var naturligvis ting, som han selv havde forfærdiget.
Efter skoletids ophør havde jeg hele skolens on1råde for mig selv.
]eg blev hurtigt god til at underholde mig selv med fantasifulde lege,
hvori ingen andre tog del.
Mine erindringer om tiden, før jeg kom i skole, er i øvrigt få og
usikre. Det kan være svæ1t at skelne imellem, hvad man kan huske,
og hvad man tror, man kan huske, fordi man så ofte har fået det
fortalt. De fleste af mine tidligste erindringer knytter sig til gården
Østerheden, hvor jeg har tilbragt mange lykkelige timer. Gårdens
ejer og hans hustru var min fars og mors venner, og ægteparret havde tre børn, hvoraf det yngste var en fem år ældre dreng. Ham så
jeg meget op til. Han var min foretrukne rollemodel; en betegnelse,
som jeg naturligvis ikke havde kendskab til dengang. Jævnaldrende
kammerater havde jeg ingen af. Dem fik jeg først, da jeg begyndte i
l. klasse i april 1937.
Når jeg betegner mine første erindringer som få og usikre, går usikkerheden såvel på begivenhedernes tidsmæssige placering som på
de nærmere detaljer, der knytter sig til den pågældende begivenhed.
Således var jeg som lille engang nær ved at drukne i den bæk, der
udgjorde østskellet i haven, som hørte til min fars tjenestebolig. ]eg
er usikker på, hvornår den pågældende begivenhed fandt sted, men
jeg tror, at det var lige før jeg kom i skole. Bækken bærer navnet
Skiveren, og den gennemstrømmer byen, hvorfor gadebilledet i min
barndom prægedes af adskillige broer over den. I dag er Skiveren
lagt i rør, og kun få tænker på, at vandløbet jo stadig findes og fortsat
søger mod sit udløb i Limfjorden.
Selv om Hals ikke længere var købstad, så var dens skolevæsen ikke
desto mindre købstadsordnet Hals Borger- og Realskole var opstået
ved, at den kommunale folkeskole var blevet slået sammen med den
private realskole. Alle børn skulle starte i l. klasse på Kommuneskolen, hvor mine forældre boede. Her undervistes 1.-6. klasse. Andetsteds i byen lå den bygning, som i sin tid havde rummet den
private realskole. Her undervistes 7. klasse samt de tre realklasser.
De seks år i folkeskolen samt de tre år i realskolen afsluttedes med
almindelig forberedelseseksamen. Den elev, hvis anlæg ikke var boglige, kunne imidlertid afslutte sin skolegang med at gå et syvende
år i folkeskolen. Den her skitserede ordning, der var blevet indført
nogle år forinden, at min far var blevet ansat ved skolen, medførte,
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at de små halsboer skulle gå i skole alle hverdage. Havde landbruget
brug for arbejdskraft, løstes dette problem pragmatisk ved i sommerhalvåret at overflytte den elev, der ville/skulle ud at tjene på landet,
til en af de små skoler uden for Hals, hvor skolegangen omfattede
langt færre timer.

Hals Realskole. Bygningen eksisterer fortsat. Foto i Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv.

Ved Hals kommunale skolevæsen virkede dengang en overlærer,
seks mandlige og tre kvindelige lærere. De tre sidstnævnte kaldtes i
datidens sprogbrug for lærerinder.
Klassekvotienten var høj. Jeg tror, at vi var 36 elever i l. klasse.
Undervisningen i skolen var god. Lærerne var alle seminarieuddannede. Fremmedsprogene var dengang læreruddannelsens svage
punkt. Imidlertid havde min far efter endt læreruddannelse bestået
nysproglig studentereksamen som privatist, således at han som sproglærer var fagligt velfunderet. Dengang var det højst usædvan-ligt, at
en lærer var student.
I 1943 oprykkedes jeg og hovedparten af mine klassekammerater, i
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alt et par og tyve elever, i skolens realafdeling. Her bibragtes vi solide
kundskaber i dansk samt fremmedsprogene: engelsk og tysk. Endvidere undervistes vi i matematik (dvs. regning, aritmetik og geometri),
fysik og naturhistorie (dvs . botanik og zoologi) samt geografi og
historie, Historie var mit yndlingsfag. I dette fag underviste den uforglemmelige Jens Gregersen (1893-1976); men i mit sidste skoleår var
han på årskursus i København, hvorfor vi måtte tage til takke med en
vikar, hvis undervisning ikke var på niveau med Gregersens.
Det skulle der nu også meget til, for Gregersen var en fremragende
pædagog med stor faglig viden. Han var som ung lærer kommet til
Hals. Her knyttedes han først til den private realskole, men overgik
siden til det kommunale skolevæsen, hvor han forblev ansat, indtil
han lod sig pensionere.
Jens Gregersen, der var ugift, var en særdeles god ven af mine
forældre og kom ofte i mit hjem. Min mor delte hans haveinteresse.
Som pensionist besøgte min far ham hver eneste dag. Efter at jeg var
gået ud af skolen og havde forladt Hals, besøgte jeg ham hver gang,
jeg var på besøg i min barndomsby. Ham skylder jeg den interesse
for Hals bys historie, som har fulgt mig livet igennem. Da Gregersen
døde, efterlod han mig sin komplette række af Fra Himmerland
og Kjær Herred. Aarbøger udgivne af Historisk Samfund for Aalborg
Amt (1912 ff.), der rummer mange bidrag til Hals bys historie. Her
må jeg nok oplyse, at Hals er beliggende i Kjær herred, som udgjorde
den del af det gamle Aalborg amt, der lå nord for Limfjorden.
Den 9. april 1940 var min søster lige gået ud af Hals Borger- og
Realskole, og jeg var netop begyndt i 4. klasse. Dagen efter kom
der tyske tropper til Hals, og vi måtte herefter leve under de vilkår,
som besættelsesmagten undte os. I starten mærkede vi ikke så meget
til tilstedeværelsen af Die Kriegsmarine. Der blev opført barakker
til marinesoldaterne på arealet mellem Hals Skanse og Limfjorden,
og den første lokale kommandant - en østprøjser der hed Erons sørgede for, at hans folk opførte sig ordentligt. I byen blev denne officer omtalt som kaptajn Erons, selv om hans rang formentlig kun har
været Kapitanleutnant. Selv om jeg dengang kun var en lille dreng,
mener jeg tydeligt at kunne erindre ham. Derimod har jeg ikke kunnet få mit erindringsbillede af, at han som befordringsmiddel betjente
sig af en damecykel, bekræftet af nogen blandt mine jævnaldrende,
så på dette punkt er der nok tale om en erindringsforskydning.
Sommeren 1942 var jeg med min far i København. På dette tidspunkt opholdt kong Christian 10. sig på sin sommerresidens Sorgen-
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fri Slot ved Lyngby, og herfra begav han sig hver formiddag ud på
sin daglige ridetur. ]eg var meget opsat på at se kongen, der under
besættelsen var blevet yderst populær, og min far imødekom mit
hede ønske. En varm og støvet augustdag tog vi med S-toget til Lyngby og derfra videre til fods ud ad Lyngby Hovedgade, til vi nåede
indkørslen til slottet, hvor vi tog opstilling. Kort efter så vi kongen
komme ridende ned imod det sted, hvor vi stod. Da kongen nåede
hen til os, hilste min far respektfuldt ved at tage hatten af, medens jeg
bukkede til jorden. Undersåtternes ærbødige hilsener bekom øjensynligt monarken vel. Kongen smilede i hvert fald nådigt og besvarede dem ved at gøre honnør. jeg fandt, at det var en oplevelse at
have set den mand, som danskerne så op til og samledes omkring
i disse år. I dag er jeg derimod dybt skeptisk over for monarkiets
beståen i Danmark, for demokrati og monarki er jo - ret beset uforenelige størrelser.
Efter den 29. august 1943 blev tyskernes tilstedeværelse mere og
mere trykkende. Soldaterne tog nu Hals Skanse i besiddelse, og folkebiblioteket og kommunekontoret, der indtil da begge havde haft
lokaler i Det gamle Tøjhus, måtte flytte ud. I krigens sidste år blev
der tilmed opført befæstningsanlæg øst for byen. På Hjørnet af Land
opstilledes der svære kanoner, som kunne skyde langt ud i Kattegat.
At der stationeredes flere og flere tyske tropper i Hals medførte, at
adskillige civile bygninger, herunder Hals Hotel, blev beslaglagt af
det tyske militær. Skolebørnene kom også til at mærke beslaglæggelserne, eftersom de to skoler hen imod krigens slutning blev taget
af tyskerne. Lærerne måtte herefter undervise børnene på forskellige
steder, spredt i hele byen, såsom i Husflidsskolen, i Missionshuset, i
menighedssalen i Hals Kirke og i Præstegårdens konfirmandstue.
Den 19. september 1944 blev politiet interneret, og i syv måneder
havde man ingen landbetjent i Hals. I dette tidsrum var den gamle
sognefoged, der hed Niels Anthon Nielsen (1877-1970), ene om stå
for lovens håndhævelse. Han var fars forgænger som sognerådsformand, og jeg har ofte hørt far betegne ham som en hædersmand.
Med rette blev han langt senere ridder af Dannebrog.
Min far havde en ungdomsven, der var politimester i Skive. Han
måtte naturligvis også gå under jorden, og en sen efterårsdag dukkede han op på cykel for at skjule sig hos os. Far og mor tog imod ham
med åbne arme, og gæsteværelset blev gjort klart. Imidlertid overnattede han kun en enkelt nat hos os. Sagen var den, at han havde
båret sig uforsigtigt ad, da han - medens far og jeg var i skole - ville
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Hal ~

Skanse set f'ra Syd

Hals Skanse har i hovedparten af dens historie været fæstning, og
under besættelsen fik skansen igen militær anvendelse. Her anvendes
voldgraven dog til fredeligere sysler, nemlig en sejltur i 1913. Foto i
Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv.

gå en tur på egen hånd. Han vandrede ubekymret ud ad en gade, der
endte i et par cementspor, men disse spor førte uheldigvis ud til det,
der i daglig tale i Hals kaldtes for østfronten. Her blev han modtaget
af et par tyske vagtposter, der udspurgte ham om hans færden. Soldaterne undrede sig over, at den høje og arbejdsføre mand udgav sig
for at være rentier, hvilket også fremgik af det legitimationskort, som
alle voksne i besættelsesårene skulle bære på sig. Men da manden
i og for sig ikke havde foretaget sig noget mistænkeligt, lod de ham
gå efter et skarpt forhør. Efter denne episode kom han lidt flov hjem
til mine forældre, og efter at de havde drøftet hændelsen igennem,
besluttede han at tage sin cykel og forsvinde ud af byen.
Nogle år efter krigens afslutning besøgte den pågældende atter
mine forældre. Det var i juli 1952, hvor min far i sine optegnelser
har noteret, at hans gamle ven kom på besøg og blev til næste dag,
hvor man tog ud til Bisnap for at se stedet, hvor vennen i 1944 havde været i forhør hos tyskerne. Ved denne lejlighed boede jeg ikke
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Missionshuset sal i Hals. Bl.a. her måtte man gennemføre skoleundervisning under besættelsen. Her ajholdtes også søndagsskole. Foto i
Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv.

hjemme, men jeg har aldrig glemt historien om, hvordan sheriffen
fra Salling på et hængende hår undgik at blive sendt til koncentrationslejren Buchenwald for at dele skæbne med så mange andre internerede politifolk
Midt i den værste krigstid blev jeg konfirmeret. Forinden havde
jeg gået til konfirmationsforberedelse hos pastor Einar Nielsen (190065), der havde afløst pastor Hans Skjerk som sognepræst i Hals. Jeg
husker tydeligt min konfirmation. Dengang opfattede de fleste konfirmationen som en begivenhed, der satte et afgørende skel mellem
barndom og ungdom; men denne opfattelse kunne i det højeste
gælde dem, der gik i 7. klasse, og som snart skulle forlade skolen.
For realskoleelevernes vedkommende var afskeden med skolen jo
ingenlunde umiddelbart forestående, og livet gik videre inden for de
vante rammer.
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Jeg blev konfirmeret den l. oktober 1944. Dagens tekst var Markusevangeliets kap. 2, vers 14-22, der slutter med at konstatere, at ingen
fylder ung vin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækkene,
og både vin og sække ødelægges. Og efter gammel skik var jeg
ugen efter med mine forældre til alters ved søndagens gudstjeneste.
(Alterets sakramente blev dengang ikke uddelt til ukonfirmerede.)
Mine forældre var ellers ikke specielt religiøse. Således havde de
ikke sendt mig i den søndagsskole, som afholdtes i missionshuset
·Bethania", og bordbøn indgik ikke som et ritual forud for måltiderne
i mit hjem.
Kun i FDF (Frivilligt Drenge Forbund) havde jeg været udsat for
en stærk religiøs påvirkning, men den havde ikke virket på mig som
den unge vin, der burde hældes på nye lædersække. Livet igennem
har jeg bevaret min respekt for kristendommen i alle dens afskygninger og været tryg ved den evangelisk-lutherske lære, således som
den forkyndes i den danske folkekirke. Blandt de voksne ledere i
Hals-afdelingen af FDF var lærer Henry Pedersen (1911-2002) tillige med en fiskeeksportør og en fyrassistent. Sidstnævnte var kredsfører; men det var Hemy Pedersen, der havde hvervet mig og andre
drenge fra realklasserne til bevægelsen, hvor jeg hurtigt avancerede
fra væbner til patruljefører og var med på en enkelt sommerlejr, inden jeg forlod Hals.
Hemy Pedersen var et sjældent menneske. Hans far var landkøbmand, og hans mor blev tidligt enke. Men han tog hånd om hende
og forsørgede hende. Han blev sent gift, og hans hustru døde længe
før ham. Men moderen forblev boende hos sønnen og svigerdatteren
lige til sin død.
Den 5. maj 1945 kom kapitulationen. I Hals vrimlede det dengang
med tyske soldater og tyske flygtninge. De sidstnævnte (kvinder og
børn samt gamle gubber, i alt 650) var blevet indkvarteret på Cementfabrikkernes feriehjem i Koldkær. Den lokale modstandsbevægelse
var organiseret i en såkaldt ventegruppe, der bestod af et dusin unge
og yngre mænd. Men de engelske styrker var længe om at indfinde
sig i Hals for at modtage de tyske troppers overgivelse. Først den
17. maj fik tyskerne lejlighed til at overgive sig og nedlægge deres
våben. Allerede forinden denne dag var de første tyske soldater dog
afmarcheret fra forlægningerne i Hals mod den dansk-tyske grænse,
og nu tog begivenhederne fart. Det varede ikke længe, inden Hals
lignede sig selv igen. Af anlæggene ude på Hjørnet af Land er der
dog den dag i dag bevaret betydelige rester.
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En mindre del af de tyske anlæg på Hjørnet af Land, fotograferet
2011. Foto: Peder Jacobsen og Ove]acobsen.

Fra maj måned 1945 husker jeg også, at jeg en formiddag, midt i
en skoletime, modtog en besked om straks at møde op i Hals Præstegård, idet sognepræsten ønskede at tale med mig. Pastor Einar
Nielsen, der efter befrielsen var fremstået som en af de ledende inden for den lokale modstandsbevægelse, beordrede mig til at vise
to soldater fra Tbe Royal Dragoons vej til Sæby. ]eg var på intet tidspunkt i tvivl om, hvilke veje der førte til Sæby, hvor min mormor
boede. Men jeg var ikke sikker på, hvorvidt mit kendskab til det
engelske sprog var tilstrækkeligt til, at jeg kunne kommunikere med
soldaterne. Så det var med nogen betænkelighed, at jeg steg op i sol-

184

daternes jeep. Men det lykkedes over al forventning, og efter hjemkomsten, der foregik med tog fra Sæby til Gandrup og derfra videre
med rutebil (kaldet "Postbilen") til Hals, var jeg naturligvis pavestolt
over at have fuldført missionen.
En anden fremtrædende skikkelse inden for den lokale modstandsbevægelse var lods, senere lodsformand, Peter Willemoes Nielsen.
Da meddelelsen om kapitulationen kom den 4. maj om aftenen, befandt jeg mig i hans hjem, idet en af hans tre sønner på det tidspunkt
gik i min klasse og var min sidekammerat. Lods Willemoes kom hjem
og overbragte os meddelelsen om, at krigen var slut, hvorefter han
skyndte sig op i præstegården. Også jeg forlod straks lodshjemmet i
Strandgade. Jeg ville hjem til mine forældre. Her fandt jeg min far og
hans tidligere omtalte ven og kollega Gregersen. Mor havde gemt lidt
ægte te, og nu lavede hun te til os af sine sidste teblade, selv om far
sædvanligvis ikke havde noget imod drikke, der var stærkere end te.
Besættelsestiden var selvsagt en vanskelig tid med ængstelse og
bange anelser for fremtiden. Men i Hals slap vi ufatteligt let. Og jeg
kan med stolthed fastslå, at halsboerne ikke var til at vinde for nazismen. Ved folketingsvalget i 1943 blev der i Hals således kun afgivet forsvindende få stemmer på nazisterne.
Under krigen og i de første efterkrigsår havde vi naturligvis måttet
lide materielle afsavn. Men rationerne af levnedsmidler var rigelige,
og det danske folk måtte ingenlunde lide afsavn, der kunne måle sig
med de afsavn, som f.eks. nordmændene blev udsat for. Men selvfølgelig var der livsfornødenheder, som det kneb svært med at fremskaffe. Det gjaldt bl.a. tøj og linned, hvor man måtte aftage, hvad
der var på markedet. Min konfirmationshabit var f.eks. ikke blå, men
brun og tilmed af en ubeskrivelig dårlig kvalitet.
Mit hjem var et solidt middelklassehjem, og mine forældre var selskabeligt anlagte. Deres omgang var ikke blot fars kolleger, hvoraf i
denne forbindelse bør fremhæves H. C. Agger samt den ugifte Jens
Gregersen. I mit hjem kom også en ugift købmand, der drev sin forretning fra en hyggelig, gammeldags købmandsgård, der desværre nu
er nedrevet. Han var ikke ene om at repræsentere byens næringsliv.
Der kom også et par brødre, der havde etableret den rutebilrute, som
forbandt Hals med Aalborg, samt direktøren for Hals Sparekasse.
Sidstnævnte havde tidligere været gårdejer, og far omgikkes med fryd
også andre af omegnens agrarer.
Far havde et vindende væsen og havde let ved at tale med alle
slags mennesker. Som yngre havde han ladet sig overtale til at deltage i kommunalpolitik; men efter at have været medlem af Hals sog-
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neråd i otte år, heraf de fire sidste som sognerådsformand, foretrak
han at forlade sognerådet for at få mere tid til at passe sin lærergerning samt mulighed for at dyrke sine andre interesser. Far gik meget
op i sin gerning som sproglærer, og han læste gerne fransk og latin
med privatelever. For denne undervisning tog han ingen betaling.
Min mor passede hjemmet, men da min søster var rejst hjemmefra,
og jeg var blevet en stor knægt, blev hun ansat som bogholder i Hals
Sparekasse. Denne stilling var hun glad for. Her kunne hun udnytte,
at hun efter sin realeksamen havde været ansat i et sagførerfirma i
Sæby og var fortrolig med bogføring. Mors bijob forbedrede hjemmets økonomi, og stillingen gav hende et omfattende kendskab til
dem af sognets beboere, der var kunder i sparekassen.
Både mor og far var glade for at læse, og der var mange bøger i
mit hjem. Far værdsatte Blichers digtning. Jeg husker, at han i sine
sidste år med stor interesse læste Jeppe Aakjærs trebindsværk om
Steen Steensens Blichers Livstragedie. Min interesse for Blicher har
jeg nok taget i arv efter ham.
Fars helbred var desværre dårligt. Han led af hjertekrampe, og som
60-årig måtte han lade sig pensionere på grund af svagelighed, og tre
år efter døde han. Min mor overlevede ham i atten år. De er begge
begravede på Hals kirkegård
Da jeg tykkede op i afgangsklassen, var elevantallet skrumpet ind til
at bestå af otte piger og tre drenge. Til gengæld bestod vi alle den
afsluttende prøve, der ellers var skrap nok.
Vort eksamensbevis gjaldt bl.a. som adgangsbillet til ansættelse i
etaterne (postvæsenet, toldvæsenet og statsbanerne) samt til pengeinstitutter som banker, sparekasser og kreditforeninger.
Imidlertid aspirerede jeg hverken til en slutstilling som postmester,
toldforvalter eller stationsforstander, selv om en fast ansættelse i en
pensionsberettiget stilling dengang stod i høj kurs. Det ligesom lå i
luften, at jeg skulle i gymnasiet. Jeg havde klaret mig godt til den
afsluttende eksamen, ligesom jeg havde været glad for alle mine år i
Hals Borger- og Realskole, dog med undtagelse af den første tid i 2.
klasse, hvor jeg forinden havde været langvarigt syg.
I det hele taget elskede jeg at læse. Jeg ligefrem slugte bøger. Og
jeg var en flittig låner på det lokale folkebibliotek, der blev passet
af en af de yngre lærere. I min drengetid var det først Einar Kaas og
siden Henry Pedersen. Sidstnævnte kendte jeg fra fysik- og geografitimerne i realskolen, ligesom jeg var (ulønnet) medhjælper på Hals
Folkebibliotek, medens Pedersen var bibliotekar.
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Mine forældre var også indstillede på, at jeg skulle være student.
Min søster, der som allerede nævnt havde bestået almindelig forberedelseseksamen i 1940, havde i sin tid fået tilbud om at komme på
Aalborg Katedralskole, men hun afslog. Hun foretrak en ansættelse
i toldvæsenet, og hendes skæbne blev siden, at hun blev gift med
Henry August Thomsen (1912-81), der endte som toldinspektør i
Kalundborg, og selv sluttede hun som toldkontrollør sammesteds.
Jeg vender tilbage til året 1946, hvor jeg afsluttede min skolegang i
Hals. På det tidspunkt var jeg en ung mand med ikke så lidt selvtillid
og med store forventninger til fremtiden.
Som nævnt lå det i luften, at jeg skulle gå i gymnasiet, og min far
ville absolut, at jeg skulle optages på en kostskole. Far mente mig
det godt. I efterkrigstiden var forbindelsen til Aalborg nemlig elendig, og skulle jeg gå på Aalborg Katedralskole, måtte jeg stå tidligt
op og ville komme hjem så sent, at lektielæsningen måtte foregå i
aftentimerne. Derfor brevvekslede far med rektorerne for Herlufsholm og Sorø Akademis Skole om mulighederne for min optagelse i
l. gymnasieklasse.
Selvfølgelig kildrede det min forfængelighed, at far mente, at jeg
var kvalificeret til optagelse på en af disse gamle og traditionsrige
kostskoler. Og at det blev Sorø skyldtes vistnok udelukkende økonomiske hensyn.
Imidlertid skulle jeg have udfyldt tiden fra april til medio august på
en fornuftig måde, og jeg blev derfor ansat på Hals Apotek til at udføre alt forefaldende arbejde. Denne rent midlertidige beskæftigelse
blev honoreret med 100 kr. om måneden, hvilket dengang var en
utrolig god betaling for en ung knægts arbejdskraft. Samtidig skulle
jeg læse kemi og svensk hos to af mine gamle lærere, henholdsvis
Henry Pedersen og H. C. Agger. Det er vel næsten overflødigt at
bemærke, at ingen af dem tog sig betalt for at undervise mig. Sådan
var indstillingen dengang. Man hjalp, hvor man kunne, uden at skele
til timelønnen.
De første penge, jeg har tjent, hidrørte altså fra Hals Apotek. Og
de få måneder, jeg arbejdede der, fik stor betydning for mig. Hos mig
opstod den tanke, at jeg, når tidens fylde var inde, jo kunne blive
discipel der, og derfor valgte jeg at søge optagelse på den matematisk-naturvidenskabelige linje i gymnasiet. Hvorvidt dette var en klog
beslutning, er det i dag ørkesløst at beskæftige sig med. Jeg var ganske god til matematik og fysik, men min far plæderede, ikke overraskende, kraftigt for, at jeg skulle vælge enten den klassisk-sproglige
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Hals Havn, der har været afsæt for så mange unge menneskers rejse
ud i den store verden. Foto i Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv.

linje eller den nysproglige linje. Men han talte for døve øren, og
derfor gik jeg glip af de enestående muligheder, som studiet af græsk
og latin samt oldtidens kultur frembyder for unge og modtagelige
sind. Nok var jeg ung, men jeg havde bestemt ikke et modtageligt
sind for faderlige råd, uanset hvor gode og velmente disse råd end
måtte være.
I juni 1946 var jeg til optagelsesprøve i Sorø. Min far var med på
turen til Sjælland. Jeg glemmer aldrig, at det den pågældende dag
regnede fra morgen til aften. Men dagens prøvelser sluttede lykkeligvis med, at jeg havde bestået optagelsesprøven, hvorimod min far
først senere modtog en skriftlig meddelelse om, at jeg også var blevet optaget som kostelev. Det sidste var af afgørende betydning for,
hvor dyrt det ville blive for mine forældre at holde mig på skolen.
Den årlige opholdsafgift som kostelev rettede sig nemlig efter forsørgerens skattepligtige indkomst. Hertil kom skoleafgift, anskaffelse af lærebøger og andet undervisningsmateriale samt udgifterne til
den obligatoriske skoleuniform. Alt i alt var det således et stort økonomisk offer, som mine forældre påtog sig at bringe for min skyld.
Det var med sorg, at jeg forlod Hals. Dengang var det muligt at
stige ombord på rutebåden fra Aalborg til København i Hals. Man
stillede blot på havnen i Hals, hvor en repræsentant for DFDS, der
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Hals Barre Fyr. Denne kolos næsten 1O km ude i Kattegat har siden
1912 været det første søfarende mødte, når de var på vej ind i Limfjorden, og det sidste, når de var på vej ud. Foto i Hals Museums
Lokalhistoriske Arkiv.
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var udstyret med den vægtige titel af dampskibsekspeditør, sent på
aftenen ventede med en lille motorbåd for at bringe passagerer og
gods ombord på den store rutebåd. Sammen med fiskekasser og
andet gods tiltrådte jeg den 11. august 1946 sørejsen til København
for derfra næste dag med tog at drage videre til Sorø. Ved denne
lejlighed var jeg imidlertid forvisset om, at jeg en dag ville vende
tilbage til det lille, hyggelige samfund i Hals. Jeg havde nemlig taget
den beslut-ning, at jeg ville være farmaceut, og at discipeltiden om
muligt skulle tilbringes på Hals Apotek. Men allerede i løbet af mit
første år i Sorø, blev denne plan opgivet. Det nærmeste, jeg kom til
farmacien, var, at jeg adskillige år senere blev gift med en farmaceut.
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Litteratur om Himmerland
og Kjær Herred
Af Tove Michelsen
Litteraturlisten dækker perioden medio 2010 - medio 2011, 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. Med undtagelse af Aabybro er den inddelt efter
de nye kommuner.
En detaljeret registrering af litteratur om Region Nordjylland 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 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.
Kontakt venligst bibliotekar Tove Michelsen, Aalborg Bibliotekerne,
tm-kultur@aalborg.dk- 99 31 43 32.

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.
Bibliotekets Lokalsamling og personale er derfor at finde på: HistorieAalborg, Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde l. Mail: historieaalborg@
aalborg.dk
På HistorieAalborg finder man:
• Informationsøgning
• Arkivalier
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• Lokalhistorisk litteratur
• Slægtsforskning
• Borgerservice (pensions- og eksamenspapirer, folkeregister oplysninger)
• Undervisning, studiekredse, workshops, projektvejledning i lokalhistoriske emner på alle niveauer fra børnehave til universitet til
voksen-undervisning
• Udstillinger, film, foredrag, musik, temadage etc.

NORDJYLLAND
Adriansen, Inge
Erindringssteder i Danmark : monumenter, mindesmærker og mødesteder l forfatter: Inge Adriansen ; fotograf: Per Bak Jensen ; diverse:
Jordy Findanis. - Kbh . : Museum Tusculanum, 2010 - 514 sider (Etnologiske studier ; 14) (Skrifter fra Museum Sønderjylland ; nr. 4)
Indhold: Monumenter, mindesmærker og mødesteder (Tidligt moderne mindesmærker ; Mindesmærker for krige ; Mindesmærker for
territoriet, historien og nationen ; Mindesmærker for personer ; Folkelige mødesteder med mindesmærker ; Ødelæggelser af monumenter og mindesmærker ; Mindesmærkerejsere ; Historiekultur under
forandring
Med litteraturhenvisninger og links
Barn af Himmerland. - [S. l.] : Lions Clubber i Himmerland,
Bind 16 l redaktører: Knud Trier ... [et al.]. - 2010. - 320 sider . -Indhold: Ib Simonsen: Et fodholdbarn af Himmerland. Karl Mølgaard:
Slægten flytter til Godthåb. Anna Stennis: Et cirkusliv. Ole Nielsen:
Minder om en herlig tid som lokaljournalist Helga Juul Andersen:
Erindringer om Anna Buus. Erik Maibom: Et liv på hjul. Poul Anker
Johansen: Handelsmand og iværksætter. Elisabeth Jensen: Barndomserindringer fra 50'erne. Esther Jensen: En stærk kvinde. Poul Lybæk: Multitalent fra Giver. Helge Bundgaard Nielsen: Min politiske
løbebane. Vores tid på Testrupgaard l Erna og Erik Dalgaard. Arne
Nielsen: Himmerlandsgade i Aars. Grethe Carlsen Nielsen: Skidt Peter
fra Farsø. Anton M. Christoffersen: Meldt savnet i Grønland. Niels
Riisgaard: En ægte himmerbo og fribåren bonde. Vagn Graves: Da
Farsø fik sin sparekasse, mejeri, sygehus og jernbane. Jakob Axel
Nielsen: Hadsunddreng blev minister. Viggo Uttrup: Himmerland
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rundt med en enkelt afstikker. Niels Gundersen: Løst og fast om gips .
Knud Erik Westergaard: KEW
Concepter til Ansøgninger angaaende Udstyknings Approbationer:
begyndt i August 1839 for Aalborg, Hjørring og Thisted Amter l udgiver: Kurt Dahl. -Svenstrup : 2011. - 2 bind
Fra Østhimmerland l redaktører: Flemming Sørensen, Henrik Gjøde
Nielsen; diverse: Henrik Gjøde Nielsen, Knud Knudsen, Klem Thomsen. - Aalborg: Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred,
2010. - 96 sider: ill .. - (Fra Himmerland og Kjær Herred 1912-2012;
bind 3)
Udgivet i forbindelse med Historisk Samfund for Himmerland og
Kjær Herreds 100-års jubilæum i 2012
Indhold: Flemming Sørensen: "At gjøre en Reise". Lise Andersen:
Bondelægen og hans søn. Mariann Nørgaard: Øster Hurup og Novo.
Henrik Møller: Et 1000-årigt runeminde. August F. Schmidt: Helligkilder i Himmerland og Kjær Herred. Alexander Rasmussen: Et Besøg
på Gudumlund Aar 1776. Th. Johansen: En Veteran fra 1808
Med litteraturhenvisninger
Færch, Ole

Himmerlandske herredsfogeder by- og birkefogeder samt -skrivere l
forfatter: Ole Færch. -Viborg: Slægten, 2011. - 276 sider: ill.
Med litteraturhenvisninger
Himmerlændinge i Englandskrigene l forfattere: Lars Sølgaard, Magne
Lund. - l. udgave. - Hadsund: Øster Hurup Lokalhistoriske Arkiv,
2010. - 197 sider: ill. i farver
Med litteraturhenvisninger
Limfjorden: stemmer og steder l forfatter: Hans Edvard NørregårdNielsen; diverse: Hans Edvard Nørregård-Nielsen, Kirsten Klein, Bibi
Amby Saugman; fotografer: Kirsten Klein, Jacob Jørgensen; kort:
Steen Frimodt -Kbh. : Gyldendal, 2011. - 2 bind
Et personligt portræt af Limfjorden og de tilstødende landskaber med
inddragelse af områdets litteratur og malerkunst
Med litteraturhenvisninger
Limfjordens lodser l forfattere: Mette Lund Andersen, Jan Horskjær,
Inger Bjørn Knudsen. - l. udgave. - Lemvig: Limfjordsmuseernes Sam-
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virke, 2010. - 70 sider
Indhold: Sikker færdsel på Limfjorden; Hals Lodseri: Limfjordens
ældste ; Lodsens hverdag ; Thyborøn Lodseri; Lodsvæsenet på Limfjorden : mellem lovbundet myndighedsudøvelse og fri næring; Limfjordslodseriers fremtid; Løgstør Lodseri: et fattigmandslodseri i et
omskifteligt farvand
Med litteraturhenvisninger og links

Wagner-Augustenborg, Bjarne
Det dramatiske Nordjylland l forfatter: Bjarne Wagner-Augustenborg.
-Jerslev : Broberghus, 2010. - 135 sider
Om nogle af de begivenheder, som skabte overskrifter i nordjydernes hverdag
Indhold: Robert Svendsens flyvning over Aalborg ; De havde et politi;
Mikkelsens undergang ; Skagerak's forlis ; Det russiske fabriksskib
ved Hirtshals; En 50-årsdag der blev anderledes; Da Hjardemål Kirke
blev besat af hippier; Man sagde de måtte grave deres egen grav;
Pastor Laier's bitre lod.
Med litteraturhenvisninger

MARIAGERFJORD
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)

Lybech, Arne
En Visborgbog: personlige erindringsglimt l forfatter: Arne Lybech.
Legimus, 2011. - 56 sider
Årsskrift l \Hobro Museumsforening\. - [Hobro]: Hobro Museumsforening, (Udkommet siden 1988)
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REBILD
Egnsminder fra Skørping Kommune l udgivet af Lokalhistorisk Arkiv
for Skørping Kommune.- (Udkommet siden 1992 -)
Folk fortæller: årsskrift \Nørager\. - Boldrup Museumsforening, (Udkommet siden 1978)
Hanen: nye tidender om gamle emner. -[Svenstrup) : Støvring Kommunes Lokalhistoriske Forening, (Udkommet siden 1973)

Randers, Jens
Om det gamle Aarestrup Sogn i 500 år: en beretning om oprindelsen
af og udviklingen i sognet, samt slægtsforbindelserne mellem nogle
af beboerne og hvad der blev af efterkommerne l forfatter: J ens
Randers; forlæg: Th. Johansen. - [Skørping) : Aarestrup og Omegns
Borgerforening, 2010. - 405 sider+ l cd-rom

VESTHIMMERLAND
50 års jubilæum - Vester Hornum Skole: flere brikker til Vester Hornum Skole 1985-2010. -Farsø Vester Hornum Skole, 2010. - 20 sider

Frose, Candy
Hvalpsund Brugsforenings 100 års jubilæum: 1910-2010 l redaktør:
Candy Frase; forfatter: Candy Frase. - Farsø: Hvalpsund Brugsforening, 2010. - 26 sider

Christensen, Søren
Vesthimmerland 1950-2010 l forfatter: Søren Christensen; redaktør:
Søren Christensen; fotograf: Søren Christensen.- [Nørager): Vest-himmerlands Kommune, [2011). - 208 sider:

Støttrup Jensen, Hans
Ranum Seminarium 1848-2011: en beretning fra en udkant midt i
verden l forfatter: Hans Støttrup Jensen. - [S.l.l: Hans Støttrup Jensen,
2011. - 100 sider:
Udgivet i forbindelse med lukningen af Pædagoguddannelsen i Ranum, 2011
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VHGs 50-års jubilæum 2010 l fotografer: Trine Madsbøll, Peter Stenild, Johan Nitsche. - Aars: Vesthimmerlands Gymnasium og HF,
2010. - 59 sider: + l dvd-video.
Årbog l \ Vesthimmerlands Museum\.- l. årgang (2009)-.- Aars: Vesthimmerlands Museum : Vesthimmerlands Museumsforening, 2009-

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

AALBORG
Bjerg-posten: medlemsblad. - [Nibe] : Lokalhistorisk Forening i Frejlev, Nørholm, Sønderholm Sogne, (Udkommet siden 1977)
Bugge Mortensen, Henrik
En verden i tegl: historien om Pipers Teglværker og kunsten at brænde
tegl l forfatter: Henrik Bugge Mortensen. - Skørping: Rebild; Aalborg:
i samarbejde med Pipers Teglværker, 2011. - 160 sider

Domkirken i Aalborg - Budolfi kirke: fra begyndelsen til i dag l forfattere: Jørgen Orlien, Viggo Petersen; fotograf: Jørgen Orlien; illustrator:
Jørgen Orlien. - [Aalborg]: Budolfi Sogns Menighedsråd, 2010. - 151
sider
Med litteraturhenvisninger og link
Egnsmindesamlingen for Sulsted og Ajstrup Sogne: Årsskrift. - Sulsted: Foreningen Egnsmindesamlingen, (Udkommet siden 1993)
En håndfuld skoler i Vestbyen l forfattere: Knud Johansen, Hanna
Mortensen; redaktører: Knud Johansen, Hanna Mortensen. - [Aalborg]: Vestbyens Erindringsværksted, 2011. - 192 sider
Gjøde Nielsen, Henrik
Billeder og beretninger: de lokalhistoriske arkiver i Aalborg Kommune l forfatter: Henrik Gjøde Nielsen. - Aalborg: Forlaget Nordjylland, 2011. - 112 sider.
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Gjøde Nielsen, Henrik
Over fjorden: Hals-Egense Færgefart: 25. marts 1961-25. marts 2011

l forfatter: Henrik Gjøde Nielsen. - [Hals]: Forlaget Nordjylland; Aalborg: Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, 2011. - 72
sider

Gjøde Nielsen, Henrik
Hals Skanse i renæssancetiden: udvalgte artikler og afhandlinger l
forfatter: Henrik Gjøde Nielsen. - Hals: Forlaget Nordjylland, 2011.
- 80 sider.
Gymnastikforeningen Vidar Aalborg 75 år: 1935-2010. -Aalborg 2010.
- 19 sider

Heilskov Rasmussen, Thorkild
Bislev kirke l forfatter: Thorkild Heilskov Rasmussen; redaktør:
Thorkild Heilskov Rasmussen. - [Nibe] : Bislev Menighedsråd, 2011.
- 81 sider
På omslaget: Et himmerlandsk sogn

Krabbe, Poul
Drømmen og gejsten: 25 år med Musikhusets Venner l forfatter: Poul
Krabbe. -[Nibe] : Musikhusets Venner, 2011. - 131 sider
Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune. 1980Nr. 34: Guldkorn fra arkivet l forfatter: Lokalhistorisk Forening for
Sejlflod Kommune Redaktionsudvalget. - 2010. - 48 sider: ill.

Lybech, Arne
Vestbyen l forfatter: Arne Lybech. -Aalborg: Lybech Press
Bind 2: Et faktuelt, litterært, personligt og historisk tilbageblik fra år
1900 til 2010. - 2010. - 88 sider

Nielsen, Flemming
Sifa 100 år: for idrætten i Aalborg 1911 - 20111 forfatter Flemming
Nielsen. -Aalborg : Aalborg Stadsarkivs Forlag, 2011. - 171 sider +
l cd-rom
Postkontor og moderne kontorhus; Aalborg Postkontor: jubilæ-umsskrift i anledning af 100 års jubilæet 2010. 2010. - 20 sider
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Qvistorff, Helge V.
Frontløbere: entreprenørfirmaet A. Enggaard A/S gennem tre generationer l forfatter: Helge V. Qvistorff. - Terndrup: Jysk Lokalhistorisk Forlag ; Svenstrup: A. Enggaard A/ S, 2010. - 139 sider:
Skovfoged Laursen, Ib
Det gamle Aalborg som tegneren Alf. Hansen så byen i 1930-1950
l forfatter: Ib Skovfoged Laursen; fotograf: Ib Skovfoged Laursen;
tegner: Alfred Hansen. -Skovfoged, 2010. - 131 sider:
Nogle af tegningerne vises sammen med nye fotografier fra samme
sted
Sundsholmeren. Udgivet af Nørresundby/ Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening. Udkommet siden 1983)
Se mere på www.sundsholmeren.dk

Svendsen, Svend A.
Mit livs eventyr l forfatter: Svend A. Svendsen; redaktører: Jørn Nielsen, Kaj N. Pedersen. - Vejgaard Lokalhistoriske Forening, 2010. - 23
blade
Ting og tider: nyt fra Hals Museum. - Hals: Museumsforeningen for
Hals Kommune: Hals Museum, (Udkommet siden 1998)

Topholm, Jens
0-gadekvarteret i Aalborg l forfatter: Jens Topholm; fotograf: Liljan Nørgaard Jensen. - Nørresundby: Selskabet for Aalborgs Historie:
i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv: Aalborg Historiske Museum,
2010. - 137 sider- (Aalborgbogen; 2010)
Indhold: Markjorder og militær 1857-1917. Østbyen 1917-1933. Fra
Østby til Ø-gadekvarter 1933-1960. Ø-gadekvarteret under forandring 1960-1980. Ø-gadekvarteret på vej mod fornyelse 1980-2010.
Ø-gadekvarteret og fremtiden
Med litteraturhenvisninger
Utzon & Utzon Center Aalborg: glæden består ikke i at eje - men i
at skabe l forfattere: Stig Matthiesen, Bente Jensen, Thomas Mølvig;
medforfattere: Malene Abildgaard ... [et al.l. - l. udgave. - [Aalborg]:
Utzon Center, 2011. - 141 sider
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AaB af 1885 - 125 år l redaktør: John Laden Jensen; fotografer: Kaj
Holm Jensen ... [et al.]. -Aalborg: AaB af 1885 ; Nørresundby: i samarbejde med John Laden Jensen, 2010. - 117 sider
Aalborg Klosterkirke 2010. -Aalborg Kloster, 2010. - 31 sider
Årbog l \Nordjyllands Historiske Museum\. - 2010-. -Aalborg : Nordjyllands Historiske Museum, 2011Årsskrift l \Museumsforeningen for Hals Kommune\ Hals Museum :
Lokalhistorisk Arkiv for Hals Kommune, 1990 -

ROMANER OG ERINDRINGER
Andersen, Jens
Dræbt af en bjørn l forfatter: Jens Andersen. - Egå : Ådalen, 2011. 116 sider
Den rastløse Hans, som er opvokset på en gård i Himmerland drager
ud i verden. Første station bliver Norge hvor Hans møder Sonja. Men
Hans drages mod nye eventyr og den canadiske vildmark
Brovst, Bjarne Nielsen
Bjarne, vågn op!: fortællinger l forfatter: Bjarne Nielsen Brovst. Herning : Poul Kristensens Forlag, 2010. - 109 sider: ill.
Samling af erindringer og småanekdoter fra Bjarne Nielsen Brovsts (f.
1947) barndom. Om hans rejse til Ortopædisk Hospital til Århus og
om jyske originaler og andet godtfolk
Kraftværker: 18 nordjyske forfattere. - l. udgave. - Aalborg: Nordjyske Medier, 2011. - 269 sider:
Gennem interviews med 18 forfattere beskrives hvad det er, der får
nordjyske forfattere til at skille sig ud som noget særligt. Desuden en
samlet liste over 165 nordjyske forfattere gennem alle tider
Tidligere offentliggjort i: Nordjyske Stiftstidende., 2005-2011
Indhold: Johannes Riis; Jakob Ejersbo; Lisbeth Brun; Jussi Adler-Olsen; Ida Jessen; Jens Smærup Sørensen; Hanne Vibeke Holst; Knud
Erik Pedersen; Anne Marie Løn; Carsten Jensen; Inge Eriksen; Bent
Haller; Hanne Marie Svendsen; Pia Juul; Bjarne Nielsen Brovst; Mette
Moestrup, Karsten Lund; Josefine Ottesen; Knud Sørensen
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Sørensen, Knud
Erindringer: Et stykke af min tid og Kun slutningen mangler l forfatter: Knud Sørensen. - l. samlede udgave. - [Kbh.]: Gyldendal, 2010.
- 318 sider
Digteren Knud Sørensens (f. 1928) erindringer fra han blev født og
om livet som landinspektør på Mors, som han sammen med familien
flyttede til i 1958, samt om arbejdet som forfatter og foredragsholder
frem til 2005, hvor han mister sin hustru Anne Marie
Samlet udgave af: Et stykke af min tid ; Kun slutningen mangler
Underlien, Niels
Mit indholdsrige liv gennem 80 år i ord og billeder: fortalt af Niels
Underlien om perioden fra 1931-2011 l forfatter: Niels Underlien. Aalborg : [s.n.], 2011. - 74 sider
Forfatteren fortæller om sin barndom i Nørhalne samt sit virke inden
for sporten i Aalborg-området gennem hele livet
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Meddelelser fra styrelse og redaktion
Generalforsamling 2011
Der afholdtes generalforsamling den 14. september 2011, kl. 19.30 i
Vesthimmerlands Museum i Aars.
Formanden Knud Knudsen bød velkommen og aflagde beretning
for perioden siden seneste generalforsamling, en våd og blæsende
septemberaften i Hals 2010. Der har været en mindre tilbagegang i
medlemstallet i årets løb. Tilbagegangen dækker over en større afgang end tilgang, men formanden fandt det vigtigt at fremhæve, at
der stadig kommer nye til foreningen.

Vesthimmerlands Museum, hvor Historisk Samfund for Himmerland
og Kjær Herred afholdt generalforsamling 2011. Foto: Vesthimmerlands Museum.
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Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred 2010 blev præsenteret ved
et arrangement på Aalborg Historiske Museum torsdag den 16. december. Her holdt Jakob Ørnbjerg et oplæg om sit bidrag til årbogen
om "Slaget om Aalborg 1644". Henrik Gjøde Nielsen præsenterede
det tredje bind i selskabets jubilæumsserie, "Fra Østhimmerland" med
nyskt·evne bidrag af Flemming Sørensen, Lise Andersen og Mariann
Nørgaard, samt ældre bidrag ved bl.a. selskabets første formand
Alexander Rasmussen, August F. Schmidt og årbogens tidligere,
mangeårige redaktør Henrik Møller. Formanden takkede ved samme
lejlighed de mange frivillige udbringere af bogen, som yder et afgørende bidrag til, at foreningen stadig har en sund økonomi trods
faldende tilskud.
Vi måtte desværre aflyse et planlagt arrangement (byvandring i
Hans Kirks fodspor) i Hadsund som følge af Hendes Majestæt Dronningens besøg i byen samme dag. Det er tanken, at arrangementet vil
blive afl1oldt i 2012, og at vi vil benytte anledningen til at præsentere
"Fra Østhimmerland".
Sommerudflugten til Østhimmerland - "Fra Kongstedlund til
Egense" -lørdag den 20. august havde været særdeles vellykket.
Den kommende årbog var langt fremme, og det samme gjaldt det
fjerde bind i jubilæumsserien, "Fra Kjær Herred".
Arbejdet i styrelsen har som vanligt fungeret godt og konstruktivt,
og formanden benyttede lejligheden til at orientere forsamlingen om
styrelsens tanker om arrangementerne i det kommende jubilæumsår,
herunder bl.a. udarbejdelse af jubilæumsskrift om Historisk Samfund
gennem 100 år, samt en række arrangementer i Aalborg, Aars, Hadsund
og Hals med det formål at præsentere Historisk Samfund bredt. Det er
håbet, at de forskellige arrangementer i jubilæumsåret kan bidrage til
at profilere foreningen og skabe interesse for dens arbejde.
Efter spørgsmål og kommentarer, samt forslag til en kraftigere profilering af foreningen blev beretningen godkendt.
Herefter orienterede kasserer Klem Thomsen om økonomien.
Overordnet har selskabet en sund økonomi, selv om vi selvsagt kan
mærke, at den største tilskudsyder gennem årene, Aalborg kommune, nu er ophøtt med at støtte foreningens arbejde, ligesom de stigende portoudgifter også presser selskabets økonomi. Så meget
desto mere er der grund til at takke Vesthimmerlands Kommune,
Nørresundby Bank og Sulsted-Ajstrup Sparekasse for den støtte, de
har ydet gennem årene og igen i 2010. Vi håber på at kunne skaffe
ekstern finansiering til udgivelsen "Fra Kjær Herred". Regnskabet
blev godkendt uden bemærkninger.

202

Gammelt og nyt går op i en højere enhed med Per Kirkebys tilbygning
til Vesthimmerlands Museum 1999, her fysisk udtryk af det indre af et
af Per Kirkebys tårne. Foto: Vesthimmerlands Museum .

På valg var Thorkild Nielsen, Henrik Gjøde Nielsen og Jens Topholm. Alle tre var parate til at modtage genvalg og blev herefter valgt
uden modkandidater.
Efter generalforsamlingen gav Vesthimmerlands Museum kaffe og
kringle og derefter var der rundvisning i samlingerne ved museumsinspektør Broder Berg, som også fortalte om kommende arrangementer og planer.
Styrelsen har efterfølgende konstitueret sig på et møde den l.
november 2011.
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Historisk Samfunds styrelse
Knud Knudsen, Aalborg, formand.
Henrik Gjøde Nielsen, Hals, næstformand og sekretær.
Klem Thomsen, Vester Hassing, kasserer.
Border Berg, Aars.
Inger Kirstine Bladt, Aalborg.
Arnt Johansen, Skørping.
Bent Kanstrup, Aalborg.
Finn Rindarn Madsen, Aalborg.
Thorkild Nielsen, Aars.
Flemming Sørensen, Romdrup-Klarup.
Jens Topholm, Aalborg.
Redaktionsudvalg
Broder Berg.
Knud Knudsen.
Henrik Gjøde Nielsen.
Thorkild Nielsen.
Jens Topholm.
Forretningsudvalg
Knud Knudsen.
Henrik Gjøde Nielsen.
Klem Thomsen.
Turudvalg
Border Berg.
Inger Kirstine Bladt.
Arnt Johansen.
Bent Kanstrup.
Finn Rindarn Madsen.
Flemming Sørensen.
Torsdagsforedrag
Jens Topholm
IT-ansvarlig
Knud Knudsen.
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Formand
Knud Knudsen,
Aalborg Universitet,
Fibigerstræde 5,
9220 Aalborg Øst.
Tlf. 99 40 84 14 (arbejde).
98 18 29 61 (privat).
E-mail: kk@cgs.aau.dk.
Næstformand og sekretær
Henrik Gjøde Nielsen,
Hals Museum,
Postboks 31,
9370 Hals.
Tlf. 99 31 74 50.
E-mail: hgn-kultur@aalborg.dk.
Privat:
Oddesundvej 3,
9220 Aalborg Øst.
Tlf. 98 15 25 54.
E-Mail: hfgn@mail.dk.
Kasserer
Klem Thomsen,
Heden 9,
Vester Hassing,
9310 Vodskov.
Tlf. 98 25 72 67.
E-mail: klem@thomsen.tdcadsl.dk.
Redaktør
Henrik Gjøde Nielsen
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Resultatopgørelse for 20 l O

HISTORISK SAMFUND FOR HIMMERLAND OG KJÆR HERRED

Resultatopgørelse for 2010
Regnskab 201 O

Regnskab 2009

95 000 .00

98.725 ,00

4.000,00
6,281,50
~
105.468.82

11_500,00
3.290,00
2.150,13
115.665.13

63 122,50
5.150,00
8.276,70
2.650,00
5.228 ,95
2.500,00
138,00
18 000,00
105.066,15

73.278,63
6.750,00
12.362,50
1.582,20
2.036,27
2.500,00
162,00
11 000,00
5.000 00
114.671,60

402,67

993,53

Indestående bankkonto
Tilgodehavende tilskud
Aktiver i alt

100.102,42
1.000,00
101.102,42

119.499,75

Formue pr 1. januar
Forudbetalt kantingeni
Ikke overførte hensættelser
Arets resultat
Passiver i alt

76 699 ,75
23 000,00
1.000,00
+402 67
101 .102.42

75.706 ,22
31 .800 ,00
11.000,00
+993 53
119.499,75

Hensættelseskonto
Hensættelseskonto pr 1 januar
Tilskud
Renter
Arets hensættelser
Udgifter til jubilæumsbog
Hensætte/seskonto pr. 31. december

21.941,72
0,00
27,03
18 000,00
-26.2!20,QQ
13.718.75

35.028,40
10.000,00
144,57
11 000,00
-34.2~1 25
21.941.72

Kontingent
Tilskud

Nørresundby Bank
Sulsted-Ajstrup Sparekasse
Vesthimmerlands Kommune
Salg af ældre årbøger
Renter
Indtægter i alt
Trykning og forsendelse af årbog
Andel af udgifter ved torsdagsforedrag
Medlemsudsendelser
Udgifter ved ture
Kontorholdsudgifter
Kontingenter
Gebyrer
Hensættelser til 1OO-års jubilæet
Støtte til bogudgivelse
Udgifter i alt

Arets overskud

1.000,00
1 000,00
2.000,00

Q.QQ

Status pr. 31. december 2010
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Q.QQ
119.499,75

Den uafhængige revisors påtegning

Til Historisk Samfunds generalforsamling
Jeg har revideret årsregnskabet for Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred for
regnskabsåret l. januar - 31. december 2010, omfattende resultatopgørelse, status og
hensættelseskonto. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har 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 udarbejde 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 omstændighederne.
Revisors ansvar og den udførte revision
Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført
min revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg lever
op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed
for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i
årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af reVisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen
for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.
V ed risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens
udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab efter god regnskabsskik i overensstemmelse med lov om
fonde og visse foreninger, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter
omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af
foreningens interne kontrol. 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 af årsregnskabet.
Det er min opfattelse, 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 2010 er aflagt efter
lovgivningens og vedtægternes bestemmelse om god regnskabsskik for foreninger.
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Medvirkende ved
Fra Himmerland
og Kjær Herred 2011
Per Andersen, slægts- og lokalhistoriker, fhv. montør.
Inger Kirstine Bladt, cand.mag., museumsinspektør.
Klaus Ebbesen, dr.phil., koncernchef.
Svend Gramjensen, ph.d., fhv. docent.
Knud Knudsen, dr.phil., lektor.
Erik Laursen, cand.mag., arkivar
Ansgar Havbæk Madsen, fhv. skoleinspektør.
Tove Michelsen, bibliotekar.
Stig Bergmann Møller, cand.mag., museumsinspektør.
Henrik Gjøde Nielsen, cand. phil., museumsinspektør.
Thorkild Nielsen, cand.mag., personalekonsulent.
Viggo Petersen, cand.mag., fhv. museumsinspektør.
Bente Springborg, BA, projektansat arkæolog.
Jakob Ørnbjerg, cand.mag., ph.d.
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Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred er stiftet i 1912. Dets
væsentligste opgave er at udgive årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred ,
der er udkommet gennem alle årene siden foreningens oprettelse . Bogen
rummer hve rt år lokalhistoriske, kulturhistoriske og personalhistoriske artikler fra et område , der svarer til det gamle Aalborg Amt. Desuden indeholder årbogen en opdateret liste m·er lokalhistorisk litteratur for hele
o mrådet.
I sommerhalvåret afholder Historisk Samfund en række arrangementer,
som museumsbesøg '· · ·· - · '
interessante steder
vok
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