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Fra Himmerland og Kjær Herred 2014
Af Henrik Gjøde Nielsen
På trods af diverse dystre profetier, der jo har det med ikke at
gå i opfyldelse, kan man konstatere, at mange gerne vil læse og
mange gerne vil skrive om historien i al dens mangfoldighed.
Dette afspejler sig også i Fra Himnwrland og Kjær Herred 2014.
For 103. gang kan Historisk San1fund for Himmerland og Kjær
Herred præsentere en årbog, der bringer os vidt omkring i vores
område og i tid.
Fra Himmerland og Kjær Herred 2014 indledes med Bjarne
Henning Nielsens artikel Ark;æologien i Vesthimmerland 20022014. I indledningen får vi som en slags bonus oprullet arkæologiens forhistorie i denne del af samfundets område, hvorefter
Bjarne Henning Nielsen præsenterer de resultater, der på det
arkæologiske område er opnået i de forgangne godt ti år. Viggo
Petersen redegør på nærmest detektivisk vis for Forsvundne
altertavler i Gudwn og Lillevorde, hvorefter Per Andersen tager
os med en tur omkring områdets søndre fjord i artiklen Lidt 0111
færger; toldsteder og lodser på Mariager F}ord. I artiklen En stor
jj-anskmand i Aalborg fortæller Ove Bjørn Petersen om Louis le
Normand de Bretteville, der bl.a. tog initiativ til at beplante en
del af byens militære område, senere kendt som Tivoli Karolinelund og Aalborg Bypark. Ud på landet og til det der i dag er et
parcelhuskvarter, kommer vi med Kurt Steggers beretning Transbjergbolt - en gårdhistorie ji-a Hadsund. Forfatteren bag bogen
Forbrydelsens ansigt, der blev kåret til Årets Historiske Bog 2013,
Poul Duedahl bringer temaet til Himmerland og Kjær Herred
med artiklen ForbJydeJfotogra:ferz. Aage førgensen fortsætter med
at give os indblik i Johannes V. Jensen liv, virke og værk, med
artiklen Husket og erindret- Johannes V]ensens Himnwrlandshistorier. Ligesom egnens historiske bank ikke sådan lader sig
tømme, gør Johannes V. Jensens fornuftige brug af denne bank
det heller ikke. Derfor er det da også på tide, at et foto af Johannes V. Jensen og den himmerlandske hede pryder omslaget på
årets bog. Fotografiet er taget enten af søsteren Thit Jensen, eller
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af den mindre kendte bror Hans Deuvs. Thorkild Nielsen har
med stort mod taget fat på en fremstilling af Lange linier i dansk
historie 1814-1914 (1920)- setfra Himmerland og Kjær Herred.
Et slags modsat fortegn til Johannes V. Jensen, men tankevækkende at få demonstreret, hvorledes de store begivenheder i indog udland forplantede sig til Himmerland og Kjær Herred, og
til årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred. Der er veje ud og
veje ind, også søvejen. Om den søværts port til Himmerland og
Kjær Herred fortæller Flenllning Nielsen i artiklen Etableringen af
sejlrenden over Hals Barre 1883-1885. Tove Michelsen samlet op
på det forløbne års høst af bøger mv. med tilknytning til vores
område, i Litteratur om Himmerland og Kjær Herred. Tilbage er
så at bringe Meddelelser fra styrelse og redaktion.
Og så naturligvis ønske god fornøjelse med Fra Himmerland
og Kjær Herred 2014.
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Arkæologien i Vesthimmerland 2002-2014
Af Bjarne Henning Nielsen
Der har været dyrket arkæologi i Vesthimmerland i mange år.
Museet blev stiftet helt tilbage i 1920 af gode kræfter. Det var først
og fremmest, fordi man ønskede at bevare Gedstedlægen Dreyers oldsagssamling på hjemegnen. Han havde i det sene 1800-tal
foretaget adskillige udgravninger ikke mindst i den sydvestlige
del af området. Han kæmpede hårdt for at kunne redde så meget
son1 muligt i forbindelse med de anlægsarbejder i form af veje,
broer og jernbaner, som blev sat i værk i den anden halvdel af
1800-tallet. Dreyer ønskede at afhænde sin samling, og det blev
forsøgt at indsamle penge til køb af samling og museumsbyggeri.
Det lykkedes desværre ikke, og Dreyer solgte sin samling til et
amerikansk museum dog først efter, at det nationale musemu
i København havde udtaget de vigtigste stykker. Alligevel blev
museet oprettet i Aars i 1920. Man kunne også have håbet på, at
pastor Brummers samling kunne være kommet til museet. Han
brugte en del af søgnedagene, ligeledes i den anden halvdel af
1800-tallet på at foretage arkæologiske undersøgelser på egnen.
Så fik han embede på Fyn og han tog sin store samling med.
Siden blev den testamenteret til Fyns Stiftsmuseum, og der er
den stadig. Så tidligt som omkring 1900 begyndte Søren Nielsen,
da kun en dreng, sine undersøgelser i Giver og Skivum sogne.
Dette fortsatte han med helt op til ca. 1960. Allerede tidligt kom
han i kontakt med Sigvald Vestergaard Nielsen, museets højt
respekterede leder. Teologen/læreren og gårdmanden udførte
sammen og hver for sig mange, mange arkæologiske undersøgelser helt op mod 1960. Der dukker også flere navne op, der
fik betydning. Folkene i Strandby og Ertebølle, Henry Jensen
og Aksel H. Christensen førte an på de kanter, dels med indsamling, dels udførte de udgravninger i kontakt med det lokale
museum eller ofte Nationalmuseet. Lærer Malle Pedersen, der var
lærer netop i Malle. Hans samling blev også ført udenfor egnen
og til Sjælland. Men heldigvis og til glæde for museet gav hans
arvinger for nogle år siden samlingen tilbage til Vesthimmerlands
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Museum. Malle Pedersen var især aktiv i 1930erne. I det nordlige
Vesthimmerland var også ]. Thulstrup Christensen aktiv. Han
var manden, der genfandt fundstedet for et af Danmarks vigtige
klenodier, Skarpsallingkarret, fra jættestuernes tid, 3500 år f.v.t.
Det er det lerkar, der pryder vore 50 kr. sedler i dag. Mærkeligt
nok sammen med Sallingsundbroen, selvom de to Sallinger kun
har navnet til fælles. I mange år var også tandtekniker Bent Jensen en dygtig og entusiastisk amatørarkæolog. Man kan af og til
undres over, hvordan han fik tid til at passe sin praksis og sin
familie. Bent Jensen vogtede over den nordlige del af Vesthimmerland og var så vidt muligt med, når der blev anlagt nye veje
og andre byggerier. Igennem hele sit arkæologiske virke var han
i nær kontakt med Vesthimmerlands Museum, Museet i Aalborg
eller Nationalmuseet i København. Han ønskede altid at have
mulighed for at kunne trække på de bedst mulige folk. Forfatteren husker, hvordan Bent Jensen næsten dagligt dukkede op
under udgravningen af Malle Langhøj for at inspicere, om arbejdet blev udført godt nok. Vi er sikre på, at han fandt behag i det,
han så og hørte.
Det var i 2000-2001 og siden har Vesthimmerlands Museum
udført flere hundrede arkæologiske undersøgelser, af hvilke nogle få har været omtalt tidligere i dette årsskrift. Der er ikke levnet
plads til at omtale alle disse mange udgravninger. Siden museet
blev statsanerkendt i 1977 har der været ansat universitetsuddannede arkæologer ved museet. De har med og gennem skiftende
museumslovgivning arbejdet hårdt for at få tingene til at lykkes.
Der har altså gennem mere end et århundrede været udført
arkæologisk virksomhed i Vesthimmerland. Der er indgået store
mængder fund og viden til samling og arkiv. Denne kontinuitet
er vigtig. Spørgsmålene til materialet har ændret og udviklet
sig gennem tiden, men meget ofte er det muligt, at stille nye
spørgsmål til et gammelt materiale. Mange ældre fund kan tåle
nye problemstillinger og underkastes nye metoder. Tænk blot
på Gundestrupkarret, selvom ingen af ovennævnte har været
involveret i lige netop den sag. Det sølvkar er under stadig debat,
ofte ophedet, og nun ser meget ofte referencer til det og billeder
af det, når man besøger museer i Europa. Mange fagbøger om
kelternes verden lader deres forside pryde af et motiv fra karret.
Museet tager formidling til læg og lærd alvorlig. Det er blevet
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til talrige udsendelser i radio og TV og rigtig mange artikler i
aviser og populærvidenskabelige magasiner på papir eller på
nettet. Der er til sidst i artiklen anført en liste over en del af den
litteratur, som er afledt af museets arkæologers virke og meget
mere er på vej i de kommende år.
Vesthimmerlands Museum har især fokus på bestemte perioder af forhistorien, men skal kunne arbejde med det hele. Traditionelt står udforskningen af yngre stenalder (4000-1800 f.v.t.),
bronzealder (1800 f.v.t. - 500 f.v.t.), den senere del af ældre
jernalder (100 f.v.t. - 160/180 e.v.t.) og vikingetid (800-1100 e.v.t.)
i centrum, og her kan egnen virkelig byde på væsentlige fund.
Men engang i mellem er der nye fund og undersøgelser, som
udfordrer de eksisterende fokusområder. Museumsloven giver
ikke altid muligheder for at koncentrere sig om disse styrkesider.
Byggesager, lokalplaner, kommuneplaner m.m. fordrer ligeledes
opmærksomhed. Forekomster fra alle perioder skal behandles
med lige ret. Vi undersøger både for nutid og fremtid og har
gjort det altid. Det vil ofte betyde, at en undersøgelses virkelige
potentiale måske skal vente i mange år for at kunne blive udnyttet optimalt.
I mange år har amatørarkæologer foretaget markvandringer
og der søgt efter forhistoriske genstande. Det er blevet til mange
private samlinger og også mange museun1ssamlinger af flintgenstande. Denne aktivitet er næsten hørt op. I stedet er metaldetektorerne blevet så gode og prisbillige, at de er ved at blive
allemandseje. Detektorførerne er de nye amatørarkæologer. De
arkæologiske museer over hele landet har oftest et rigtig godt
samarbejde med detektorfolkene. Mange steder er der dannet
foreninger og her er jagten på metalgenstande og det sociale
sammenhold i høj kurs. For blot 15 år siden talte man om, at der
næsten ikke var vikingetidsfund i det vestlige Limfjordsområde.
Dette er vendt helt om nu. Næsten dagligt kommer der nye fund
til og da der næsten altid foretages en præcis indmåling af de
fundne genstande, så er vi nu i stand til at udpege adskillige
ofte meget store områder med genstande fra den sene oldtid og
tidlig middelalder. Pladserne repræsenterer, så vidt vi har undersøgt til nu, handels- og produktionspladser, som betjente en, må
det have været, stærkt befærdet Limfjord. Den økonomi, som de
mange detektorfund afspejler, gør det meget begribeligt, hvorfor
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vikingeborgen Aggersborg blev opført lige netop der, hvor den
blev.
Arkæologien er formentlig den humanistiske videnskab, der
længst har benyttet sig af samarbejde med naturvidenskabelige arbejdsområder. Tidligere blev det kaldt hjælpevidenskaber,
samarbejde dækker bedre i dag. Naturvidenskaberne er blevet
styrket overfor arkæologien. Langt flere grene yder bidrag og de
fleste forskere kan kun se fordele. Arkæologerne ved Vesthimmerlands Museum er dybt involveret med en række forskere med
naturvidenskabelig baggrund eller virke. Det vil også fremgå af
de fleste af understående udvalgte eksempler.

Næsby Østergaard
I Fra Himmerland og Kjær Herreel 2002 havde forfatteren mulighed for at præsentere læserne for en række undersøgelser. En
af disse omfattede udgravningen af en lille gravhøj ved Næsby
Østergaard syd for Løgstør. Centralgraven var anlagt for et
spædbarn 6-9 måneder gammelt. Skelettet var velbevaret, hvis
man overhovedet kan tale om skelet for et barn i den alder.
Ved gravhøjens fod var begravet flere børn og i sydøst og sydvest var begravet henholdsvis en voksen kvinde og en voksen
mand, måske forældrene. Blot 500 m mod øst var tidligere blevet
udgravet en gravhøj ligeleeles med et større antal barnegrave.
Ved Strandet Hovedgård nær Virksund var også fundet en gravhøj med en del barnebegravelse. Fænomenet synes incltil videre
at være knyttet til det vestlige Limfjordsområde. I de fleste af
disse barnegrave er kun tandemalje bevaret, så Næsby-barnet
i centralgraven er et unikt fund. Placeringen fortæller, at der
kunne drages særlig omsorg for visse børn, sandsynligvis fordi
dette barn havde en social position, som opløste det forhold, at
man stort set hele forhistorien igennem først har anerkendt et
barn som menneske, når det har vist sig levedygtigt, som regel i
fireårsalderen. Nu har der vist sig en fin mulighed for at trække
barnet frem igen. Laura van der Sluis er en hollandsk forsker,
der arbejder ved universitetet i Belfast, Irland. I forbindelse med
et større projekt med Limfjordslandet som fokusområde er hun i
færd med at unelersøge et stort materiale af især mennesker men
også dyr fra ertebølletid til og med vikingetid. Der tages de mest
moderne metoder i brug også i Næsby. Strontiumanalyse til at
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belyse, om disse folk var født og opvokset her. Andre isotopanalyser til at afsløre, hvad børn og voksne har indtaget som føde,
selvom det nok er indlysende i barnets tilfælde. Der kan også
komme andre analyser på tale. I mellemtiden har Vesthimmerlands Museum i Næsby undersøgt en vikingetidsgravplads (mere
herom senere). På pladsen blev udover grave også undersøgt to
huse af den type, man anvendte i den sene stenalder. Afstanden
melletTl gravhøj og boplads er ikke stor og de kan høre sammen.
Nogle hundrede meter nordvest for gravhøjen er igennem årene
opsamlet en stor mængde flint af de typer, man anvendte mens
boplads og gravplads var i brug. Der er to flintkoncentrationer
ganske tæt ved hinanclen og der var en stor produktion af såkaldt
fladehuggede flintdolke og flintsegL Alle tre lokaliteter kan være
samticlige og måske ser vi i Næsby hele tre betydende faktorer
i en families liv. Bosted, arbejdssted, og gravplads. De moderne
naturvidenskabelige undersøgelser vil forhåbentlig føje væsentligt til dette.

Tandt·upgaard - også kaldet Green 2
Da Golfbanen i Aars blev anlagt var museet også med. Et af
de unelersøgte steder gav et velbevaret hus fra perioden ved
overgangen mellem enkeltgravskultur og senneolitisk kultur
(dolktid) (2400 f.v.t.). Huse med den datering er uhyre sjældne,
men da det tiln1ecl var velbevaret og havde tilhørende gruber
inde i huset, med et godt indhold af fossilt plantemateriale greb
den unge forsker Marianne Høyem Andreasen chancen til at
analysere dette materiale og lod det have en fremtræelende rolle
i hendes undersøgelse. Den omfatter artsspektrum, høstmetode
og behandling, indtil kornet var klar til brug. En plan af huset
endsige en koordinering af hus og fund har endnu ikke fundet
sted eller er publiceret. Men det er på vej. Lokaliteten er med i
en stor kommende publikation af toskibede huse fra hele landet,
hvor også de fleste kendte toskibecle huse fra Vesthimmerland
vil blive præsenteret.
Brøndumgård
Et meget betydeligt bidrag har detektorføreren Hans Hansen
ydet, da han gik på en mark ved Brøndumgård ved Næsborg.
Det lykkedes ham at lokalisere et stort antal bronzegenstande
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især fra hesteudstyr. Fundet førte til en egentlig arkæologisk
undersøgelse og stadig kom mere frem. Nu også kvindesmykker, armbånd, del af halsring, en segl, muligvis også våben. Det
meste var sønderhakket i yngre bronzealder, hvorfra genstandene stammede, nærmere angivet til tiden omkring 1000 f.v.t.
Der blev også fundet bunden af det lerkar, som alle tingene
havde ligget i. Som låg havde man anvendt en flad, rund sten.
Den lå lige ved siden af lerkarret Halsringfragmentet påkaldte
sig særlig opmærksomhed, da den bevarede ende var udformet
som et hestehoved. Fundet blev underkastet en nærmere analyse
af arkæologen Jeanette Varberg og fremlagt som artikel i Kuml
2009. Hun identificerede en lille bronzering som en del af en
vogn. Der blev fremsat tesen om en sammenhæng: hesteudstyr,
vogn, halsring, kvinde. Meget senere hører vi fra romerne, at
man i Nordvesteuropa kørte gudinden rundt på en hellig vogn.
Men det kunne se ud til, at dette træk måske skal se sin oprindelse langt tidligere. Våbnene i fundet kan kun med vanskelighed
identificeres som sådan, da de er næsten omsmeltet og sidder i
et par større støbeklumper, der hørte til fundet.

Fig. 1. Tre hjulformede rasleblik }1-a hesteudstyr fra Brøndwngaard. Foto: Vesthimmerlands Museum.

14

Hedegårdemanden
En kranietop, et såkaldt calvariun1, har ofte tiltvunget sig
opmærksomhed. Det blev indleveret til museet ikke længe efter,
at det var fundet. Men der blev ikke optaget mange oplysninger.
Tørvegravningerne havde givet mange skeletter, endog moselig
alt sammen sikkert fra jernalderen, så et calvarium, som jo ikke
synede af meget, blev magasineret. I forbindelse med opførelsen
af det nye museum i Aars f~mdt n1an ved gennemgangen af museets fund calvariet frem. Vurderingen var nu noget anderledes og
det bemærkedes, at det havde "en noget arkaisk form". Nu blev
stykket c-14 dateret og resultatet var overraskende; mdlem 7500
og 8000 f.v.t., Danmarks ældste mand. Det var også slående, at
man først nu erkendte de slagskader, manden var påført, mens
han levede og som han overlevede, for bruddene var helede.
For at bringe forvirring ind i billedet, hed han nu Bislevmanden
opkaldt efter sognets hovedby, selvom denne ligger flere kilometer væk Men man kendte ikke det nøjagtige fundsted. Calvariet
blev nu udstillet på museet.
En del år senere blev der opstillet vindmøller i Nørrekær Enge.
Vattenfall A/S, som udførte arbejdet, foretog et stort antal boringer på arealet for at kunne vurdere geologien på stedet. Museet
fik adgang til resultaterne af disse boringer og fik også mulighed
for at foretage en supplerende boring. For det viste sig, at under
8-10 n1eter aflejret marint sand i den opfyldte fjord lå en fersk-

Fig. 2 a og b. Hedegårdmanden set fOJ:fra og bagfra. Der ses tydeligt de ophelede sleader. Foto: Vesthi1n1nerlands Museuni.
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vandssø. C-14 dateringen af denne var den samme som Hedegårelmandens og snart kunne der mere eller mindre videnskabeligt tegnes et billede af mand og landskab. Efter et stykke tid var
der røre igen. Nu var DNA-metoden blevet udviklet så vidt, at det
fra kredsen omkring professor Eske Villerslev blev skønnet værd
at forsøge at få tegnet en profil også af Heclegårdmanden. Resultaterne er ikke kommet endnu, men opmærksomheden omkring
dette tiltag medførte, at der igen blev interesse for, hvor fundet
egentlig var gjort. En ihærdig journalist fra Nordjyske Tidende
fik kontakt til lokale folk, som selv efter alle disse år kunne give
detaljerede oplysninger om fundet og fundstedet Senest har
oven for nævnte Laura van der Sluis vist interesse og måske kan
hun bringe endnu mere nyt om et par år.
Mosetekstiler
Før, under og efter 2. verdenskrig blev gravet store mængder
tørv i de egnede moser. Under tiden blev der gjort fund af forhistoriske genstande, fordi moserne i oldtiden i høj grad blev
anvendt som offersteder. Mennesker, dyr, mad, våben og en lang
række andre ting blev ofret her igennem store dele af forhistorien. Moserne var og er formentlig et skattekammer af fund,
men for det meste af øjensynlig ydmyg karakter. Brudstykker af
uldklæde, skindkapper, sko, skjoldforhudning osv. I en række år
har Center for tekstilforskning under Nationalmuseet og Københavns Universitet været helt fremme i forskningen. Tekstilerne på
Vesthimmerlands Museum er også en del af dette program. Nye
publikationer om emnet er talrige.
Moseskeletter
I 1955 indsendte S. Vestergaard Nielsen en del skeletter eller dele
deraf til Naturhistorisk Museum i Aarhus. De var alle fundne ved
tørvegravning i moser. Hvert skelet blev afleveret i sin nummererede kasse. Fundene blev indlemmet i samlingen, men der blev
ikke udført nogen undersøgelser. I hvert fald er der ikke nogen
arkivalier i Vesthimmerlands Museum, der kan belyse det. Vestergaard Nielsen forfulgte heller ikke sagen. Af flere årsager. Det
var ikke muligt at aftvinge ret mange oplysninger af skeletter på
den tid, men det kunne jo have været tanken, at ved at indsende
skeletterne til det rigtige sted, så ville der måske senere blive lej-

16

lighed til at finde ud af mere. Vestergaard Nielsen var ellers godt
vant, og måske derfor blev der ikke gjort så meget ud af moseskeletterne. I 1948 havde han i højt humør indsendt det tredje
moselig fra Borremose ledsaget af de næsten overstadige ord:
"Hermed indsendes aarets moselig". Det blev nu ikke til flere.
Indleveringen for nogle år siden af et nyt, gammelt moseskelet
til museet blev begyndelsen til en større undersøgelse. Museet i
Aars valgte nu endelig at følge op på sagen. Fundene på Naturhistorisk Museum blev lokaliseret og udtaget til analyser. En
bevilling af Kulrurstyrelsens rådighedssum gjorde det muligt i
første omgang at få foretaget kulstof 14 dateringer, som viste, at
et skelet stammede fra den yngre stenalder, to fra bronzealderen
mens resten var fra ca. 300-100 f.v.t. Herefter blev der foretaget

Fig. 3. Moseskelet før undersøgelse. Museerne har et stort antal
1110sesleeletter, der burde underkastes nzoderne undersøgelser.
Foto: Naturhistorisk Musetnn, Aarhus
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antropologisk analyse ved Tina Christensen, AntroBone Consult,
strontiummålinger ved Karin Margarita Frei, Nationalmuseet og
isotopanalyser ved Marie Kanstrup, AMS-lab ved Aarshus Universitet. Resultaterne er endnu ikke helt færdiganalyserede, men
vil fremlagt på ODM~s store årlige møde i Kolding i november
2014. I 2015 i skriftlig form i et anerkendt internationalt tidsskrift.
Forhåbentlig var det værd at vente 60 år.

Arkæologi og råstofudvinding
Dele af Himmerland er udlagt til råstofindvindingsområde.
Moderne råstofgrave kan få et meget stort omfang og ændrer
landskabet meget. Men de store arealforbrug betyder også, at
der meget ofte er megen arkæologi. Således også i Svenstrup
nordøst for Aars. Her har Kroghs Stensiloer A/S i snart mange
år foretaget udvinding af sand, grus og sten. År efter år er nye
arealer inddraget og museet er løbet foran hver gang. Omkring
en kvadratkilometer er indtil nu undersøgt. Det er næsten kun
bebyggelser, der er udgravet, knap nogen grave. Vigtigt er dog, at
der er udgravet huse helt fra den sene yngre stenalder, gennem
ældre og yngre bronzealder, ældre jernalder og senest fra første
del af yngre jernalder. Der kan her tegnes et godt lokalt billede
af bebyggelsesudviklingen gennem ca. 2400 år, og ind imellem
er der også glimt af hverdage i forhistorien, for eksempel i form
af pottemagerler lagt til modning. Dette fund er fra en enkeltgård
fra ældre jernalder. Måske også glimt af fest og kult, for der blev
også fundet et næsten en hektar stort område med udelukkende
kogegruber. Kogegrubefeltet dateres til yngre bronzealder og
ældste jernalder. Området har også bidraget med en omJattende
landsby fra sen førromersk jernalder/ældre romersk jernalder
ca. 50 f.v.t. til 160/80 e.v.t. Landsbyens gårde var forbundet af
udstrakte stenlagte vejforløb og brolagte stier. I et af husene
kunne man påvise, hvordan man havde opbevaret lerkar med
fødevarer på loftet og hvordan disse var styrtet ned og knust på
gulvet nedenfor.
Lovns Sø
Klimaet var varmere i vikingetiden end i dag. Normalhavniveauet
stod op til en halv meter højere den gang end i dag. I verdenshavet som i Limfjorden. Kysterne så meget anderledes ud. Lovns

18

Sø, mener vi, var en lille bugt, hvor folk fra nær og fjern kunne
sejle ind i og lægge til for at deltage i den handel, der foregik
omkring søen. Limfjorden var fra ca. 400-500 e.v.t. og til fjorden lukkede til ca.1200 e.v.t. en overordentlig vigtig transportvej
mellem Vest- og Østeuropa. Omkring søen udviklede sig en af
de mange særdeles aktive handels- og produktionspladser ved
Limfjordens kyster. Museet har igennem de seneste tyve år haft
undersøgelser ved søen og der er frilagt både beboelseshuse og
værkstedshytter (grubehuse) ved Lovns Kirke på den sydlige side
af udmundingen. Desuden på nordsiden på golfbanen. Senest er
udgravet et smedeværksted i den indre bugt. Mange års metaldetektorafsøgninger viser dog, at fundene gøres hele vejen rundt
om søen. Man må tro, at der har været hektisk aktivitet her gennem de mange hundrede år. Museet arbejder aktivt på at modne
stedet til flere store undersøgelser. Men det tager tid.

Fig. 4. Fragment af såkaldt bornholmsk fibel fra Lovns Sø. Bornholmske fibler kan antage fuldstændig monstrøse former. Denne
hører til de mere normale. Foto: Bjarne Henning Nielsen
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Næsby vikiugegravplads
En af de vigtigste lokaliteter fra vikingetiden udgravet i de seneste mange år er Næsbygravpladsen syd for Løgstør. Pladsen eller
en enkelt af gravene har været kendt i mange år, for i 1951 blev
en ryttergrav delvist undersøgt i forbindelse med anlæggelse af
en ny vejforbindelse mellem Ranum og Næsby. Dengang blev
hjemtaget to dele af et jernsværd, en del hesteudstyr og rytterudstyr. Gravens placering blev ikke præcis optegnet og det
førte til, at museet i 2009 med midler fra Kulrurstyrelsens sum
til dyrkningstruede fortidsminder genoptog eftersøgningen af
graven for at få den sikkert lokaliseret. Undersøgelsen udviklede
sig dog i en anden retning end forventet, for der viste sig at ligge
25 vikingetidsgrave yderligere, samt grave fra tidlig romersk jernalder og huse fra yngre stenalder. Adskillige af vikingegravene
var meget fornemme og rigt udstyrede. Der var vognfadinggrave
til rige kvinder, kammergrave til både mænd og kvinder og en
fodgrøftgrav til en økse- og langdolkførende kriger. Undersøgelserne krævende størst mulig omhyggelighed af arkæologen,
da materiale var meget skrøbeligt. Ærmegabsbesætninger med
tynde metaltråde var et af resultaterne og mange andre fine fund,
som i konservatorernes hænder blev forvandlet til genstande, der
kunne genkendes og beskrives. Ryttergraven blev genudgravet
og der blev registreret adskilligt nyt. Man havde ikke fået alt med
i 1951. Først og fremmest viste sig, at graven var en kammergrav
bygget af træ. Der var også rejst hegn omkring graven med indgang i syd. Gravstedet har formentlig været mere end 100 m2.
I gravens sydside blev optaget et rester af et måltid, en skank
af smågris. I vestenden rester af rytteren selv i form af dele af
skelettet. I den tilbagekastede fyld blev fundet næsten 40 metalgenstande heraf mange dele til rytter- og hesteudstyr, herunder
en del af en spore, og måske vigtigst af alt; et ca. 10 cm langt
stykke af sværdet. Dette kunne passes præcist ind og tilmed
gøre sværdet længere end man tidligere havde ment. Desværre
er det endnu ikke muligt endnu at sætte stykket ind til sværdet,
der er udstillet på museet. Konserveringsmetoderne dengang og
i dag har ændret sig. Hovedparten af sværdet er glødet for at
standse nedbrydningen. Det nye stykke kan ses at være omfattet
af den sidste rest af sværdets træskede og ønsket om at bevare
træskeden er indtil videre uforeneligt med at udstille det sammen

20

med hoveddelene af sværdet. Men allerede en del år før disse
nye feltundersøgelser var der fornyet interesse rytteren. Atter
fordi museet fik ny udstilling. Der blev foretaget metallurgiske
undersøgelser, der viste, at sværd og hesteudstyr var lavet af jern
fra Mellemeuropa, mens stigbøjler var af formentlig dansk myremalm. Der er ikke endnu lavet undersøgelser af de nye metaldele fra grave, sporen for eksempel. En del af udstyret fra '51
udgravningen blev ikke konserveret, men magasineret. Et par år
før de nye udgravninger gik i gang var heldet dog med museet,
for nu tilbød Konservatorskolen at konservere det meste som en
del af de studerendes uddannelse. Nu er hele Næsbyfundet i god
stand og klar til forskning, beskrivelse og forhåbentlig inden alt
for lang tid, publikation og udstilling.

o

10

20

meter-

Fig. 5. Oversigtplan af Næsby gravpladsen. Ryttergraven er den
indhegnede grav i nordøst.
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Aggersborg 2014
Årene op til og med 2014 har været store år for vikingetidsudforskningen. Senest ved tilkomsten af en ny ringborg nær Køge.
Men 2014 var særligt stort, fordi da kom den længe ventede
publikation om Aggersborg. I årene før det udkom publikationen "Kongens Borge", der som tema havde undersøgelser i
områderne tæt omkring de kendte vikingetids ringborge især
med henblik på muligheden for sejlads til borgene. Lidt uden for
temaet lykkedes det nedenfor vikingeborgen ud mod vandet at
lokalisere og prøvegrave et helt ukendt voldsted fra den ældre
middelalder 1200-1300.
Resultaterne fra området omkring Aggersborg er fremlagt af
Simon Kjær Nielsen. Forfatterne til publikationen om Aggersborg kalder sig beskedent redaktører, men de bidrager selv, Else
Roesdahl, Søren M. Sindbæk og Anne Pedersen, med vægtige
bidrag, men er selvfølgelig redaktører i henseende til de mange
fine bidrag, som er ydet af en lang række andre forskere. Bogen
opdaterer vor viden om dele af vikingetiden og giver en beskrivelse af Limfjorden, som vi nok ikke havde tænkt os mulig for
bare tyve år siden. Men det arkæologiske arbejde på Aggersborg-

Fig. 6. Ltiftfoto af Aggersborg. J<oto: Lis Helles Olesen.
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knuden fortsætter, dels med mindre forundersøgelser, dels med
et stort metaldetektorarbejde udført eksklusivt af medlemmer af
Thy Mors Detektorforening. Fundene spreder sig ud over hele
knuden. Nogle få er ældre end 400-500 e.v.t., en del er fra ticlen
efter Limfjordens lukning. Men fundene fra Limfjordens storhedstid ca. 500-1200 dominerer og viser et noget anderledes billede,
end vi hidtil har kendt. Men at knuden har haft en aldeles vigtig
betydning både før og efter ringborgen er helt klart. Torben Trier
Christiansen udarbejder i disse år for Århus Universitet, Nordjyllands Historiske MusemTl og Thisted Museum et Ph.D-projekt
om de detektorfundne metaller og danefæ fra Limfjordsområdet
Aggersborg har en stor chance for at blive optaget på Verdensarvslisten sammen en række andre vigtige vikingetidslokaliteter.

Fig. 7 Løvespændet.fi'a Aggersborg er håndværk af højeste klasse
fra omkring 1100. Den største længde er blot 2,3 cm. Foto: Arnold
Mikkelsen, Nationalmuseet.
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Stendyngegrave
Første gang begrebet stendyngegrave blev beskrevet, var af S.
Vestergaard Nielsen. Hans fund af nogle noget mærkelige anlæg
nær landsbyen Østerbølle vakte betydelig opsigt i arkæologkredse. En kampagne, der strakte sig over mange år fra halvtresserne
og frem har bragt hundredvis af anlæg frem i det vestlige og
nordvestlige Jylland. Fundene i anlæggene daterer dem til tiden
efter jættestuerne, men især før overgangen til enkeltgravskultur.
Her befinder vi os i den mellemste del af yngre stenalder. Dog
mener man stadig, at fænomenet er knyttet til tragtbægerkulturen, som var den dominerende kultur i Sydskandinavien ved
introduktionen af landbruget og som en stor bedrift, men relativt
sent i sin tid, fik opført de mange storstensgrave i området. Men
folkene, der anlagde stendyngegravene skulle dele de samme
områder med tragtbægerkulterens folk og en særlig fangstkultur kaldet grubekeramisk kultur. Vi kender ikke de bopladser,
der skal knytte sig til stendyngegravene eller andet materiale,
der kan belyse deres kultur. Med grubekeramikerne, kender vi
deres bopladser, som der i øvrigt ikke er mange af i det danske
område, men ikke deres grave. Tragtbægerkulturen synes ikke at
anvende deres storstensgrave i en periode efter de første begravelser i dem, men brugen tager igen til med de senere kulturer
som enkeltgravsfolkene og folkene i den yngste stenalder. Kulturerne i yngre stenalder og især stendyngegrave er gådefulde.
Vesthimmerlands Musemn havde lejlighed til at undersøge en del
anlæg af typen i forbindelse med anlæggelsen af elkabelforbindelsen Skagerrak 4. Undersøgelserne her kunne i heldige tilfælde
bekræfte, at de jordgravede anlæg, som bør kunne findes med
et dække af sten består af to parallelle smalle gruber og bagved
disse et nærmest rektangulært anlæg, som dog, når der graves
videre ned opløses i to endnu smallere parallelle grøfter. I de to
forreste er der af og til bevaret tænder af okse længst væk fra det
rektangulære anlæg. Man mener i dag, at der i de to gruber har
ligget to okser, som kan være spændt for en vogn repræsenteret
ved det rektangulære anlæg og ikke mindst at de smalle grøfter
har skulle rumme de to hjul i vognen. Fænomenet kendes også
fra samtidige sydøsteuropæiske kulturer. Men her i Jylland er
bevaringsforholdene, hvor stendyngegravene er fundet, således,
at kun meget lidt knoglemateriale er bevaret og aldrig menneske-
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Fig. 8. Sømhoveder af bronze med emalje i rilleornamentikleen.
Foto: Hanne Billeschou ]uh l.

knogler. Ofte finder man ovenpå og imellem de dækkende brolægninger flintøkser og andre genstande. Derfor har man i lang
tid ment, at der kunne være gravlagt et menneske på vognen.
Men det er aldrig blevet påvist. Museet gik derfor i samarbejde
med Niels Nørgård Johannsen, Århus Universitet og igen folk
fra Geogenetic Center ved Københavns Universitet. Ved udgravningen af en række af stendyngegravsanlæg blev der nu taget
prøver ud til udvinding af DNA for at se, om der overhovedet
var døde til stede. Desværre er resultaterne ikke kommet endnu.
Fosfatkartering er også anvendt, men intet sikkert kan udledes af
målingerne. Men der bliver gjort en indsats for at løse mysteriet
og en dag vil det ske. Vi har i samarbejdet anvendt de allermest
moderne metoder, mere kan næsten ikke forlanges.
Pragtvognen fra Giver
Det er ovenfor nævnt, at Gundestrupkarret til stadighed diskuteres. Nu er der kommet et fund, som ganske enkelt må bidrage til
dele af diskussionen, ikke til den kunsthistoriske del af den, men
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til de hændelser, der førte til, at fundet kunne gøres her. Igen var
det en metaldetektorfører, der kom på sporet. På en mark i Giver
var der pludselig bid og fundet førte til flere. Hurtigt henvendte
han sig til Vesthimmerlands Museum og så videre til Nationalmuseet. Her kunne man afsløre, at de knaplignende genstande var
ornamenterede sømhoveder af bronze, og at disse kunne stamme fra en vogn i stil med den vidt berømte Dejbjergvogn. På den
er der i hundredvis af ornamenterede bronzesøm og alt mulig
anden bronzeudsmykning. En virkelig pragtvogn. I dag mener de
fleste, at den stammer fra Mellemeuropa. I Vesthimmerland er der
allerede et fund af en pragtvogn, i Fredbjerg. Men antallet i det
nordlige Europa er under ti, heraf nu to i Vesthimmerland. Hvad
mere er, at Givervognen ligger ganske tæt ved Gundestrupkarrets
fundsted og nær Mosbækkedlen, som er en etruskisk produceret
kedel, som meget vel kan have været anvendt i et mellemeuropæisk tempel i Latene-tid. I Vesthimmerland er der faktisk en
temmelig påfaldende koncentration af genstande, der synes at
have fundet vej herop fra det mellemeuropæiske område i perioden lige før romerne med Cæsar i spidsen for alvor gik i gang
med deres erobringer mod nord. Identifikationen af vogndelene
i Giver førte til både forundersøgelse og udvidet forundersøgelse,
som blev finansieret af Kulrurstyrelsens pulje til dyrkningstruede
fortidsminder. Nu kunne der tages jord af på fundstedet og igen
stillede opmærksomme metaldetektorførere op for at scanne al
den jord, der blev flyttet. Mange, mange gange bibbede detektorene, mange gange måtte der måles ind med GPS, og til sidst
kunne tegnes et spredningsmønster, ligesom det lod sig gøre at
identificere og tolke et jordlag, som havde et særligt højt indhold
af vogndele. Laget var kunstigt påført i det første eller andet
århundrede e.v.t. forud for opførelsen af et hus. Formålet var
at lave en jævn byggeflade. Ovenpå udjævningslaget lagdes et
lergulv, som dermed forseglede fundlaget En moderne pløjning
førte til, at en del af huset blev pløjet op og fundlaget under blev
også ramt, således at fundene kom op. Fundforholdene viser
desværre, at vognen, allerede da den blev deponeret, var splittet fuldstændig ad. Men det var Gundestrupkarret også. Vognen
havde åbenbart ingen betydning længere heroppe, hvis den
overhovedet nogensinde har haft det. Men der, hvor den kom fra
var, havde den type vogne høj status. Konservatorerne har igen
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gjort et stort arbejde og ved arbejdet med sømhovederne har de
konstateret, at der i den rillede ornametik på oversiden af nogle
af sømhovederne var indlagt rød emalje. Sikke et syn, gyldent
bronze med røde indlægninger. De har også påvist, at langt
de flest hoveder havde jernstilk Det har været en kompliceret
proces at nå frem til at have slået sømmet i på vognen. En forsigtig undersøgelse og sammenligning af sømJ10vederne i Fredbjerg- og Giverfundet viser, at de ikke kan stamme fra samme
sted. Fredbjergvognen minder mest om fund fra Manching ved
Miinchen og søn1mene fra Giver har nære paralleller i det østlige
Frankrig i området nord for Lyon. En særlig føringsringsstift fra et
åg, som er blandt fundene i Giver, har dog en udbredelse, som
dækker begge områder. Der mangler meget arbejde med fundet
fra Giver, både med vognen og med fundlokaliteten, før der kan
sættes et endeligt punktum for den historie.

Afslutning
Som det fremgår af det meste af ovenstående fremlæggelse foregår Vesthimmerlands Museums undersøgelser hånd i hånd med
naturvidenskabelige discipliner. Der drives arkæologi med rødder i fagets længe udviklede metode, men det vurderes konstant,
hvilke nymodens naturvidenskabelige metoder, der kan drages
nytte af. Udviklingen går meget stærkt i dag. Heleligvis er der
mange andre videnskabelige discipliner, der finder nytte i det, vi
kan, og som gør brug af materiale, når vi kan levere det. Vesthimmerland er privilegeret med mange arkæologiske fund i særklasse. Vi vil gerne være med til at give de talrige generationer
mæle, som ikke selv kunne neelfælde deres historie. Det synes
vi, at de har fortjent.

Litteratur

Andreasen, M.A. 2009: Agerbruget i enkeltgravskultur, senneolitikum og
ældre bronzealder i Jylland belyst ud fra plantemakrofossiler. Kuml 2009.
Axboe, M. og B.H. Nielsen 2011: Ofret til guderne - fundet af bønder. De
store guldofferfund fra ældre germansk jernalder i Vesthimmerland. Vesthimmerlands Museums Årbog 2011.

27

Billeschou Juhl, H. 2012: Et sjældent firkantet vikingeskrin fra Næsby. Vesthimmerlands Museums Årbog 2012.
Clemmensen, B. 2013: Baunehøj og Stenildhøjgård - grøftanlæg ved
gravhøje i Vesthimmerland. I: Sanne Boddum, Martin Mikkelsen og Niels
Terkildsen (red): Dødekulten i yngre bronzealders lokale kulturlandskab.
Seminarrapport Yngre bronzealders kulturlanelskab vol.3. Viborg/Holstebro 2013.
Dobat, A.S. , P.Th. Mandrup Christensen og S.K. Nielsen 2009: Et kongeligt
borganlæg fra middelalderen ved Aggersborg. Vesthimmerlands Museums
Årbog 2009.
Dobat, A.S. 2013: Kongens Borge. Rapport over undersøgelserne 20072010. Jysk Arkæologisk Selskab 2013.
Jensen, P.K.A. 2011: Kimbrernes efterkommere. Vesthimmerlands Museums Årbog 2011.
Jensen, S.T. 2013: Skagerrak 4 - et arkæologisk snit gennem Vesthimmerland. Vesthimmerlands Museums Årbog 2013.
Jessen, C. og C. Christensen 2014: Nørrekær. NNU-rapport 2014 nr. 19.
Johannsen, N.N., S.K. Nielsen og S.T. Jensen 2015 (i trykken): Nortb-western Jutland at the Dawn of the 3rcl Millenium: navigating life and cleath
in a new socioeconomic lanclscape? I: J Czebreszuk, M.Furholt, R. Grossmann og M. Szmyt (reel.): Traditional Lanclscapes? Spatial Patterns, Standarclisecl Burials and Intensified Communication in 3rd Millenium BC
Europe. Neumiinster.
Kaul, Flemming 1991: Gundestrupkedlen. København 1991.
Masojc', M. 2014: Krzemienarstwo stref rytualnych poludniowej Skanclynawii. Wroclaw 2014.
Moesgaard, J C. 2012: Møntproduktion I Ørbæk og kongemagtens
interesse I Limfjordsområdet I 1000-tallet. Vesthimmerlands Museums
Årbog 2012.
Nielsen, B.H. 2002: Museets udgravningsaktivitet I: Fra Himmerland
og Kjær Herred 2002.
Nielsen, B.H. 2009: Vikingerne i Vesthimmerland og en lille del af
Øster HanherreeL Vesthimmerlands Museums Årbog 2009.
Nielsen, B.H. 2010: Hedegårdkalotten. Det sidste vidne til livet før
syndfloden. Vesthimmerlands Museums årbog 2010.
Nielsen, B.H. 200: Syndflodsartikel Vesthimmerlands Museums Årbog
200
Nielsen, B.H. 2010: En himmerlænding vender hjem. Vesthimmerlands
Museums Årbog 2010.
Nielsen, B.H. 2011: Dobbeltfund. Skalk nr. 2. 2011.
Nielsen, B.H. 2012: Løve på afveje. Skalk nr. 2. 2012.
Nielsen, B.H. 2012: Bebyggelse og bosættelse i Vesthimmerland i yngre
bronzealder og ældre førromersk jernalder. I: Martin Mikkelsen og
Niels Terkildsen (red): Bebyggelsen i yngre bronzealders lokale kulturlandskab. Seminarrapport: Yngre bronzealders kulturlandskab vol. 2.
Viborg/Holstebro 2012.
Nielsen, B.H. 2013: Rytteren fra Næsby. I. H. Lyngstrøm og L.G. Thomsen (red.). Vikingetid i Danmarl<. Arkæologi på Saxo-instituttet. Køben-

28

havn 2013.
Nielsen, B.H. 2013: Ældste nordjyde. Skalk nr. 5. 2013.
Nielsen, B.H., T. Christensen, K. M. Frey, M. K<mstrup 2014/15: titel
ikke fastlagt: "Moseskeletter fra jernalder i Vesthimmerland i et naturvidenskabeligt perspektiv": Udgivelsessted ikke angivet: Internationalt
tidsskrift.
Nielsen, M.S. 2013: Fem grave ved Skarp Salling. En vurdering af forskningspotentialer og fremlæggelse af foreløbige resultater. Vesthimmerlands Museums Årbog 2013.
Nielsen, S.K. og ST. Jensen 2012: De arkæologiske undersøgelser på
Skagerrak 4-trao§et. En foreløbig rapport. Vesthimmerlands Museums
Årbog 2012.
.
Nielsen, S.K. 2013: Middelalderborgen ved Aggersborg. Topografi og
afgrænsning. Vesthimmerlands Museums Årbog 2013.
Nielsen, S. et.al . 2005: The Gundestrup Cauldron. Acta Archaeologica
76:2. København 2005.
Rasmussen, L. 2009: De arkæologiske undersøgelser omkring Lovns Sø
- En boplads fra vikingetiden præget af handel og håndværk. Vesthimmerlands Museum Årbog 2009.
Roesdahl, E., S.M. Sindbæk og A. Pedersen (red.) 2014: Aggersborg i Vikingetiden.
Bebyggelsen og borgen. Jysk Arkæologisk Selskab 2014.
Sindbæk, S.M. 2012: Aggersborg under overfladen. Geofysisk opmåling
af en vikingeborg. Med bidrag af Hannah Brown og Helen Goodchild.
Vesthimmerlands Museums Årbog 2012.
Vang Posselt, M. 2013: 2000 år gamle husgulve ved Skarp Salling. Vesthimmerlands Museums Årbog 2013.
Varberg, J. 2005: Resenluncl og Brøndumgård bronzedepoter - kult og
samfund i yngre bronzealder. Kuml 2005.
Vesthimmerlands Museums arkiv.
Ørsted, P. 2012: Romere, keltere og Frankrig. Aarhus 2012.

29

30

Forsvundne altertavler i Gudum og Lillevorde
Af Viggo Petersen
Det er ganske almindeligt, at der i en kirkes historie forekommer
forsvundne altertavler. Det kan være nogle, som er nævnt eller
måske endda beskrevet i kilderne, eller det kan være andre, som
man blot kan regne ud har været der, men som man i øvrigt ikke
ved noget om. Når der her skal fremdrages nogle forsvundne altertavler i Gudum og Lillevorde, er det som eksempel på, hvor langt
man kan komme ved at sammenholde kilder af forskellig art og ved
at sammenligne med bevarede altertavler i andre af områdets kirker. Det kommer dog også til at fremgå, hvor let man kan tage fejl.
Gudum og Lillevorde kirker har gennem århundreder været
tæt sammenknyttede under de samme ejere og med fælles præst.
Alligevel har de to kirkers altertavler hver deres selvstændige
historie, og dog har det vist sig, at de er viklet sammen på en
overraskende måde, der nok rummer en oplagt risiko for fejlfortolkning, men som også tilbyder en nøgle til bedre forståelse.
Men før vi når så langt, skal vi for fuldstændighedens skyld og
for at sætte kasserede altertavlers skæbne i perspektiv først se på
de tavler, der i de to kirker afløste de nævnte forsvundne. Også
disse nye altertavler er faldet for tidernes skiftende smag, og i
begge kirker er de blevet erstattet med korbuekrucifikset med
tilhørende sidefigurer fra slutningen af den katolske tid. Sådanne
krucifiksgruppers oprindelige plads var i den øverste del af korbuen og væggen ovenover, men både i Gudum og i Lillevorde
havde de i en længere årrække hængt på skibets nordvæg, sådan
som der er så almindeligt.
Men selv om altertavlerne således er blevet fjernet fra alteret,
er de ikke forsvundet, idet de opbevares andetsteds i kirkerne.
Dette er karakteristisk ved altertavleudskiftninger i nyere tid
og bliver ofte direkte forlangt i Kirkeministeriets tilladelse til
udskiftningen. Det afspejler utvivlsomt en større respekt for de
kasserede tavler, og det er da også i talrige tilfælde sket, at tidligere ringeagtede tavler er kommet til ære og værdighed igen på
alteret. Det er dog hverken sket i Gudum eller Lillevorde.
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De to kirker var overgået til selveje i 1925, men vedblev at være
nært sammenknyttet, idet Gudum og Lillevorde sogne også siden
har udgjort et pastorat og altså har fælles præst. På grund af det
nære forhold kunne man tro, at der var en sammenhæng mellem
altertavlernes forsvinden til fordel for krucifiksgrupperne i de
to kirker, og at det var foregået omtrent samtidigt og på samme
måde. Det er imidlertid slet ikke tilfældet, for medens krucifiksgruppen blev anbragt på alteret i Lillevorde allerede i 1933,
skete det i Gudum først i 1975, og medens det i Lillevorde var en
direkte følge af Nationalmuseets anbefaling, blev det i Gudum
gennemtrumfet trods samme museums modstand.
I Lillevorde ville man egentlig have været tilfreds med at få
et nyt alterbillede, og man søgte derfor i 1929 om at få frigivet
et beløb på 1.000 kr., som var hensat til dette formål. Nationalmuseets direktør M. Mackeprang, den store kender af de danske
kirker, mente dog ikke, at man for dette beløb kunne får et
virkelig godt billede, og han foreslog derfor, at man enten benyttede altertavlen, som den var, og blot udskiftede det alt for store
fodstykke med et mindre, eller at man ombyttede tavlen med
kirkens krucifiksgruppe. Menighedsrådet valgte så den sidste
mulighed, der blev godkendt af Kirkeministeriet i oktober 1932
og udført i 1933 i forbindelse med kirkens hovedrestaurering.
Den kasserede altertavle blev hængt op på nordvæggen, hvor
krucifikset før havde hængt. 1
I Gudum foreslog præsten i 1942, at kirkens krucifiksgruppe
blev restaureret, da det var den eneste inventargenstand, hvor
dette endnu ikke var sket. En istandsættelse var da også tiltrængt, idet korsets øvre og nedre ender var blevet savet af på en
uskøn måde, hvorved også de to evangelistsymboler her var forsvundet. Afkortningen af korstræet, som også kendes fra andre
nordjyske kirker, skyldes formodentlig ønsket om at skabe bedre
plads i km-buen, dengang krucifiksgruppen endnu var placeret
der. 2 Endvidere manglede de fleste af de stiliserede spirer langs
korsets kanter, der skal angive, at tømmeret til korset var taget
fra Livets Træ. Man vedtog derfor at få femskaffet et tilbud. Det
forelå i 1943 og blev samme år godkendt af Kirkeministeriet,
men først i december 1948 var arbejdet så langt fremme, at man
kunne drøfte, hvor den færdigrestaurerede gruppe skulle anbringes. Blandt mulighederne nævntes en anbringelse på alteret, men
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Lillevorde leirkes gmnle Jerucifiksgruppe blev stillet på alteret i stedet for den hidtidige altertavle i 1933. (Foto: VP 2012).

man endte med at hænge den op på nordvæggen ligesom før. 3 I
forbindelse med, at man i 1970'erne forberedte en hovedistandsættelse af kirken, blev spørgsmålet om krucifiksgruppens eventuelle anbringelse på alteret imidlertid fremsat igen. Arkitekten
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I Gudum kirke var det først i 1975, at altertavlen måtte vige pladsen tilfordelfor leirkens gamle kructfiksgruppe. (Foto: VP 2000).

fremførte, at figurerne ikke havde godt af at hænge på væggen
umiddelbart over varmluftindblæsningen fra kirkens varmeinstallation, men foreløbig var der ikke flertal for at flytte dem til
alteret. Det lykkedes dog tilhængerne af en sådan ændring at få
menighedsrådet til at ansøge Kirkeministeriet om tilladelse til en
prøveopstilling på alteret, så 111an kunne danne sig sin mening.
Nu blev Nationalmuseet spurgt, men her ville man hellere løse
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problemet med krucifiksgruppen på anden måde og udtalte:
"Den nuværende altertavle er af afgørende betydning for interiørets helhedskarakter og bør ikke fjernes fra sin plads". Menighedsrådet fastholdt imidlertid sit ønske og fik i 1975 ministeriets
tilladelse til en prøveopstilling i et år. Da året var omn1e, vedtog
menighedsrådet - nu enstemmigt - at beholde krucifiksgruppen
som alterudsmykning. 4
Den altertavle, som Nationalmuseet havde talt så varmt for, var
efter nedtagningen blevet anbragt i kirkens sakristi, hvor den stadig befinder sig. Den består af et maleri, som kirkens tidligere ejer,
grev Schimmelmann til Lindenborg, i sin tid skal have hjembragt
fra udlandet, samt en søjleprydet indranming, som utvivlsomt er
fremstillet her i landet. Maleriet forestiller Maria med Jesu lig, og
udformningen skyldes den berømte italienske renæssancemaler
Andrea del Sarto (1486-1531). Den i øvrigt meget kyndige arkitekt F. Uldall skrev i 1886, at billedet var en original, men tilføjer
dog et spørgsmålstegn i parentes, i hvert fald i hans afskrift fra
1920, som her er benyttet. Arkæologen Kr. Bahnson var i 1887
på samme linje, idet han i sin indberetning til Nationalmuseet i
parentes tilføjer "måske kopi". Efterhånden modnedes den overbevisning, at der var tale om en kopi, og det ville da også være
sensationelt, hvis der i en himmerlanclsk landsbykirke fandtes
en original Andrea del Sarto. 5 I vore dage, hvor man kan søge
på internettet, er det da heller ikke kompliceret at konstatere, at
den original, som ligger til grund for alterbilledet i Gudum, nu
befinder sig i Kunsthistorisches Museum~ i Wien. Den er malet
omkring 1520 på poppeltræ og er signeret af Sa1to, men den er i
tidens løb blevet noget beskåret, vel i forbindelse med tilpasning
til en ny anbringelse. Oprindelig fandtes den i kirken Santissima
Annunziata i Firenze, hvor der stadig fineles mange andre værker
af Sarto. Denne kirke er velkendt af alle Firenze-elskere, idet den
har front ud til Piazza della Santissima Annunziata, hvor også
Brunelleschis hittebørnshospital befinder sig. I 1622 var n1aleriet
imidlertid i Paris, og siden kan det påvises andre steder i Europa.
I 1733 var det i Wien. 6
Der er altså ingen tvivl om, at maleriet er en kopi. Talrige
danske altertavler har billeder, der er malet ved hjælp af kobberstukne gengivelser af udenlandske malerier, men det kan
ikke være tilfældet her. Bortset fra enkelte undtagelser har kopi-
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Gudum, kirkes kasserede
altertavle er nu
anbragt i sakristiet. Den stod
på alteret fra
begyndelsen af
1800-årene til
1975, 1nen blev
gennemgribende ændret i
1936. Maleriet
er en kopi efter
en original fra
omkring 1520
af Andrea del
Sarto. (Foto: VP
2014).

sten nemlig korrekt gengivet originalens farver på de forskellige
klædningsstykker, og det ville han ikke have kunnet gøre ud fra
et kobberstik. Kopisten har altså enten haft originalen foran sig
eller måske en anden kopi. Interessant er det, at kopien gengiver
motivet med originalens nu tabte dele i behold. Vi ser således
meget mere af den højre engels vinge, og i det øverste højre
hjørne ser man Golgata med de tre tomme kors, en detalje der
nu helt mangler på originalen.
Da maleriet var blevet skænket til Gudum kirke, blev der
fremstillet en indramning til det, så maleri og ramme tilsammen
udgjorde en altertavle. Det skete i begyndelsen af 1800-årene og
i hvert fald senest 1834, hvor et bræt i bagbeklædningen var løst,
så man var bange for, at det kunne beskadige maleriet? Denne
indramning eksisterer ikke mere i den oprindelige udformning,
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men den kendes fra lidt utydelige fotografier og fra beskrivelser.
Beskrivelserne er dog alle fra så sen tid, at altertavlen var blevet
umoderne, og de omtaler da heller ikke indramningen positivt.
Man finder den "ikke særlig god" og "tarvelig", ligesom søjlernes
kapitæler kaldes "ret uhyrlige". På grund af de svage vandrette
led finder man, at tavlen "mangler fasthed", og det er da også
rigtigt, at søjlerne ikke på klassisk vis syntes at bære noget, heller
ikke den rundbuede fronton øverst, som kun kronede maleridelen og ikke nåede ud over søjlerne. Da kirken blev restaureret i
1936, benyttede man derfor lejligheden til at ændre altertavlen.
Søjlerne fik korintiske kapitæler og blev gjort kortere, så de
kunne bære et klassisk udseende entablement, og øverst kom
der en trekantfronton i stedet for den rundbuede. Altertavlen fra
begyndelsen af 1800-årene må således siges at være delvis forsvundet, og det er i den ændrede form, den i dag står i sakristiet.
På siderne blev der i 1936 yderligere anbragt vinger i renæssancestil, som egentlig passede dårligt til den klassiske opbygning,
men de er atter fjernet. 8
Da altertavlen i 1936 var blevet ombygget til mere klassiske
proportioner, mente ophavsmændene sikkert, at nu havde den
gode smag sejret i Gudum. Man kan imidlertid også anskue
ændringen som et udslag af de skiftende tiders forskellige smagsopfattelser, for man har ikke hele tiden syntes, at der var noget
galt med tavlen i Gudum. I l. udgaven af Trap Danmark fra 1859
kaldes den "en smuk altertavle", 9 og da det midt i 1800-årene var
blevet Lillevorde kirkes tur til at få en ny altertavle, kom den til
at ligne den i Gudum så meget, at der må være tale om en slags
efterligning. Under de beskednere forhold blev maleriet ganske
vist kun halvt så stort, og søjlerne blev kun halvsøjler, altså flade
på bagsiden, men ellers genfinder man mange af de karakteristiske træk. Kapitælerne er på samme måde ubestemmelige,
de vandrette profilled er svage, så søjlerne ikke rigtigt "bærer"
noget, og den buede plade øverst når ikke ud over søjlerne.
Maleriet er derimod i modsætning til billedet i Gudum en original. Det forestiller Kristus som barn og er på bagsiden signeret A.
Thomsen, der står for August Carl Vilhelm Thomsen (1813-1886).
Han var uddannet i 1830'rne på Kunstakademiet i København, og
selv om hans kunst ikke er særligt værdsat i dag, har man åbenbart set anderledes på det dengang. Kong Christian 8. bestilte
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Lillevorde leirkes kasserede
altertavle fra 1800-årenes 1nidte har siden 1933
hængt på skibets nordvæg
(foto: VP 2011).

flere malerier hos ham, og han har malet altertavler til adskillige
kirker i 1840'rne, IBSO'erne og senere. Altertavlen i Lillevorde er
ikke dateret, men i betragtning af den periode, hvori nuleren var
virksom, må den formodes at være noget senere end Gudums. 10
Medens denne altertavle var i brug i Lillevorde, stod den på et
ca. 350 år ældre fodstykke fra den katolske tid, en såkaldt predella. De to dele passede meget dårligt sammen både stilmæssigt
og størrelsesmæssigt. Predellaen var således alt for stor til den
lille tavle, og synsindtrykker blev yderligere forværret af, at tavlen
ikke kunne anbringes midt oven på predellaen, fordi selve alteret stod lidt forskudt mod nord. I 1933 blev det middelalderlige
alter ganske vist brudt ned og genopført midt for i koret, men
samticligt blev altertavlen jo udskiftet med krucifiksgruppen. Da
konservator Einar V. Jensen istandsatte altertavlen med henblik
på ophængning på nordvæggen, undersøgte han også predellaen og opdagede under en nyere plade en firkantet niche med
spor efter tre forsvundne figurer med glorier. Til højre for nichen
afdækkede han en del af en inskription med initialer og årstallet
1701. På preclellaens bagside kunne han ligeledes læse årstallet
1701 og desuden 1751 med nogle andre initialer. Einar V. Jensen
antog meget nærliggende, at predellaen var en del af Lillevorde
kirkes tidligere altertavle og afleverede den grimme, men interes-
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sante genstand til museet i Aalborg. 11 Her skulle det senere vise
sig, at tingene hang sammen på en anden måde.
Aalborg Historiske Museum modtog altså predellaen i 1933,
men glemte at notere, hvor man havde den fra. Som undskyldning for denne i museumssammenhæng utilgivelige synd må
gælde, at det var tre år før, museet fik sin første professionelle
leder. Da predellaen derfor på et senere tidspunkt omsider blev
registreret, kunne man kun anføre brugsstedet som ukendt. 12
Efter at en medarbejder ved museet i 2001 havde udarbejdet en
publikation om Gudum kirke, 13 slog det ham imidlertid, at initialerne på predellaen nøje svarede til to generationer af ejere af
herregården Gudumlund, idet W. von B. og A. von d. W. kunne
stå for Wulff von Buchwald og Anna von der Wisch, medens P.
M. von B. og I. I. von B. kunne passe 111ed Peter Matthias von
Buchwald og Ide Ilsabe von Bassewitz. Yderligere passede årstallene 1701 og 1751 med tidspunkter, hvor man vidste, at Gudum
kirkes tidligere, nu forsvundne altertavle var blevet istandsat. 14
Disse mange sammenfald af til dels usædvanlige initialer og
eksakte årstal kunne ikke være tilfældige. Predellaen måtte
stamme fra Gudum kirke. Nu blev den taget i nøjere øjesyn
under medvirken af museets konservator, og det var med stor
begejstring, at de to mænd opdagede - eller rettere genopdagede - nichen med sporene efter de glorieprydede figurer. I den
omtalte publikation om Gudum kirke havde forfatteren allerede
formodet, at kirkens forsvundne altertavle, som vi skal høre om
senere, havde haft udskårne figurer, så den nye opdagelse passede godt til hans opfattelse af forholdene. Stor var derfor hans
forbløffelse, da han omtrent 10 år senere arbejdede med en tilsvarende publikation om Lillevorde kirke 15 og opdagede, at predellaen endnu i 1930'rne havde været i brug i denne kirke. Havde
han taget fejl, da han påstod, at den stammede fra Gudum kirke?
Normalt regner man jo med, at kirkeinventar hører til i den kirke,
hvor man fineler det. Men nej! Initialerne ville ganske vist også
kunne gælde for Lillevorde kirke, men årstallene passer kun på
Gudum kirke. På disse tidspunkter havde Lillevorde kirke, som vi
straks skal se, en helt anden slags altertavle med navne, initialer
og våbener for andre personer og et andet årstal.
Predellaen er formodentlig flyttet til Lillevorde i forbindelse
med eller kort tid efter, at man der fik den nye altertavle. Ikke
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Lillevorde kirkes altertavlefra midt i 1800-årene stod på et ca.
350 år ældre fodstykke, en såkaldt predella. Bag den firkantede
plade i midten med det ovale skrififelt blev der siden fundet en
niche med spor efter tre .fjernede figurer. (Nationa!Jnuseet).

så længe før havde man som omtalt også fået en ny altertavle i
Gudum, og den gamle predella var åbenbart stadig i behold og
kunne bruges i Lillevorde, formodentlig som en nødløsning. De
to kirker havde jo samme ejer, så en overflytning fra den ene
til den anden kunne let arrangeres. Rimeligvis var det også ved
denne lejlighed, at helgenfigurerne blev fjernet. Konserveringsværkstedet, som fik predellaen til behandling efter genopdagelsen af nichen, kunne se, at man først havde skjult sporene
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Spor t;/ter den ene af
tre fjernedefigurer
i predellaens niche.
Under ovennatingen
ser mart tydeligt glorien, som er udforJnet i k;ridtgnmden,
men resten giver sig
også til kende, fordi
leridtgrunden nzanglei~ hvor figuren har
stødt op til nichens
bagvæg. (Foto: jan
Slot-Carlsen 2004).

efter de fjernede figurer ved en gråblå bemaling og senere med
et klart blåt farvelag. 16 Hvor længe nichen har stået sådan er
ikke klarlagt, men dækpladen med det ovale skriftfelt må være
sat op for at skjule de grimme overmalinger. Ordlyden af Matt.
18.3, som står i skriftfeltet, fik først denne form i bibeludgaverne
fra begyndelsen af 1800-årene, altså omtrent samtidigt med, at
Gudun1s gamle altertavle blev kasseret, og det var den gældende
formulering i hele den tid, predellaen var i Lillevorde. Der er
derfor ikke megen tvivl om, at dækpladen er kommet til i løbet
af denne periode.
Da Peter Matthias von Buchwald i 1751 lod sine og hustruens
initialer male på predellaen, må den efter det her antagne stadig
have været i Gudum, og få år senere, i 1756, kunne sognepræst
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Inskription på S!Givwn kirkes altertavle. En næsten enslydende
te!Gst fandtes på Lillevorde kirkes forsvundne altertavle. (Foto: VP
2014).

H.I. Obel da også læse en helt anden inskription på den daværende, nu forsvundne altertavle i Lillevorde. Her stod: "Anno
1591 haver ærlig og velbyrdig mand Ove Lunge ladet gøre denne
tavle med kirkens og sognemændenes samtykke til Guds ære og
kirkens beprydelse". Desuden beskriver og tegner han to adelige
våbener, som fandtes nederst på hver sin side, og selv om beskrivelsen er lidt heraldisk misforstået, kan våbnene dog bestemmes
som tilhørende Ove Lunge og hans hustru Anne Maltesdatter
Sehested. Til yderligere sikkerhed stod initialerne O.L. under det
ene og A.M. under det andet våben. 17
De samme våbener, de samme initialer og stort set den samme
inskription findes stadig på Skivum kirkes altertavle, her blot med
årstallet 1590. Ove Lunge, som nævnes begge steder, hørte til på
herregården Odden i Vendsyssel, men han var fra 1584 til 1597
lensmand på Aalborghus. Også i andre af lenets kirker har han
i sin embedsperiode taget initiativet til anskaffelse af inventargenstande. Det har været hævdet, at inskriptionen i Skivum ikke
skulle betyde, at han selv har skænket og betalt tavlen til kirken,
men at han blot har givet tilladelse til, at den blev anskaffet, da
der ellers udtrykkeligt skulle have stået, at han havde foræret den
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Adelsvåbener og initialerfor Ove Lunge og Anne Maltesdatter på
SkivttJn kirkes altertavle. De samnze våbener og initialer fandtes
på Lillevorde kir/<>,esforsvundne tavle. (Foto: VP 2014).

Ligesom Lillevorde kirlees forsvundne altertavle var, er Mou /<>,irkes
tavle kun smykket med
på1nalede adelsvåbener
og inskriptioner. (Foto:
VP 2014).
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til kirken. 18 Denne opfattelse kan dog næppe opretholdes. Dels
er det tvivlsomt, om blot en given tilladelse kunne berettige til,
at man anbragte ikke blot sit eget, men også hustruens navn og
våben på genstanden, dels kan der nævnes mange eksempler,
hvor ordene foræret, givet eller lignende ikke forekommer, men
hvor de pågældende uomtvisteligt selv har betalt de inventargenstande, de ifølge inskriptionerne har ladet fremstille. 19 Det
er mest nærliggende at tro, at Ove Lunge har betalt altertavlen i
Lillevorde, og det er da også sådan, man i ældre tid har opfattet
inskriptionen. 20
Selv om inskriptioner og våbener i Skivum og Lillevorde var
ens, har tavlerne dog set forskelligt ud. Altertavlen i SkivLun tilhører en særlig type, som er udbredt i Nordjylland med Aalborg
som centrum, og som er karakteriseret ved, at rammetræet er
udsmykket med renæssanceornamentet montanter. Desuden har
disse tavler i midtfeltet et maleri, som er smukt bevaret i Skivum. 21
I Lillevorde siges altertavlen derimod kun at være smykket med
en latinsk påskrift. 22 Det har åbenbart været en af de såkaldte
katekismustavler, som fik en vis udbredelse i reformationstiden,
og hvis eneste pynt var bibelcitater. Det lyder måske lidt kedeligt, men som man kan se i den nærliggende Mou kirke, kan det
have en vis dekorativ virkning. I øvrigt får vi i 1679 at vide, at
altertavlen i Lillevorde var "slet", dvs. flad, med en liste om og
fremstillet af fyrretræ. 23
Hvorfor Ove Lunge i 1591 fandt det ønskeligt, at Lillevorde
kirke fik en ny altertavle, ved vi ikke. Måske har den gamle været
i dårlig stand, eller den har måske her i årene ikke så længe
efter reformationen været uacceptabel på grund af helgenfigurer
eller andet katolsk indhold. Vi ved imidlertid slet intet om denne
ældre altertavle. Den er ikke blot forsvundet, men alle efterretninger om den er også væk.
Gudum kirkes gotiske predella er derimod, som vi har set,
bevaret, men den altertavle, der stod på den, er forsvundet. I
1679 blev kirken unelerkastet et syn, og om altertavlen får vi ved
den lejlighed at vide, at den var af eg og var smykket med de tolv
apostle. Tavlens maling og forgyldning var på dette tidspunkt i
så dårlig stand, at en reparation ville koste 50 sletdaler. 24 Om
man efterfølgende har ofret dette store beløb på sagen, vieles
ikke, men altertavlen blev i hvert fald bevaret. Midt i 1700-årene
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rejste Søren Abildgaard, der i 1755 var blevet arkivtegnemester
ved Geheimearkivet, rundt i landet for at tegne og gøre optegnelser, og i hans notesbøger skriver han, at altertavlen i Gudum
var fra de katolske tider og havde slagdøre, hvilket vil sige, at
sidefløjene kunne lukkes hen foran midtfeltet, sådan som man
gjorde i f~1stetiden. Han nævner også de to reparationsår - dem

Sejlflod leirkes altertavle. Sådan 01ntrent kan Gudum kirkes forsvundne altertavle have set ud. Bemærk de tre små figurer i predellaen. (Foto: jan Slot-Carlsen 1998).
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har han jo i øvrigt på det tidspunkt kunnet læse på predellaen. 25
Ud fra de to beskrivelser får man indtrykket af, at der er tale om
en gotisk skabsaltertavle med udskårne figurer, og med fundet af
predellaen blev det bekræftet. Når der heri har været udskårne
figurer, må der også have været det i selve altertavlen. Hvordan
det kan have set ud, får man et indtryk af i Gudmns nabokirke
i Sejlflod. Her har predellaen også en niche med tre små figurer.
Det er ellers ikke så almindeligt. 26 Sådanne gotiske skabsaltertavler stammer fra slutningen af 1400-årene eller begyndelsen af
1500-årene, og hvad der har stået på alteret i Gudum før den tid,
aner vi absolut ingenting om.
Den gotiske altertavle beholdt man utvivlsomt, indtil den
nye med maleriet blev sat op i begyndelsen af 1800-årene. Det
betyder, at kirken aldrig har haft en renæssancetavle, og det
lyder derfor ikke overbevisende, når der i 1961-udgaven af Trap
Danmark står, at den daværende altertavle i Gudum - det er
den, der nu står i sakristiet - indeholder dele af en renæssancetavle. De skulle i så fald være kommet andetsteds fra. Det er
snarere ændringerne i 1936, der har været så vellykkede, at det
har bragt forfatteren på vildspor. Siden har andre så gentaget
den sikkert ukorrekte oplysning. 27 Til forståelse af, hvordan en
sådan udokumenteret påstand kan optræde i det meget nyttige
og yderst velansete opslagsværk, må man tænke på, at der ved
udarbejdelsen skulle skrives et stort antal kirkebeskrivelser. Den
pågældende forfatter skulle således skrive om mere end 50 kirker
alene i bindet om Aalborg amt. Det er indlysende, at man under
sådanne omstændigheder må støtte sig til, hvad man ud fra sin
erfaring mener at kunne se, og til den viden, der allerede findes.
Med hensyn til det sidste må man ikke glemme, at det langtfra
er alle kirker, der har fået kilderne til deres historie systematisk
gennemgået. For Gudum kirkes vedkommende skete det først i
forbindelse med den omtalte publikation fra 2001, og resultaterne
herfra stod således ikke til rådighed for Trap-forfatteren.
Når dette og andre eksempler på formodentlig forkerte oplysninger er så udførligt omtalt og forklaret, skyldes det ønsket om
at give læseren et indblik i de vilkår, hvorunder en redegørelse
for en kirkes historie bliver til. Spørgsmålet om renæssancedele
i altertavlen kunne sikkert besvares endegyldigt ved en teknisk
undersøgelse af tavlens træværk, men en sådan undersøgelse
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ville være en omstændelig sag, så det er fristende at lade den
ovenfor fremlagte argumentation være tilstrækkelig. Mere spænclende ville en undersøgelse af maleriet måske være. Som det er
anbragt nu, kan man ikke komme til at se bagsiden af lærredet,
hvor der måske kunne være skrevet noget. Her kunne man også
se, hvad der er sket med lærredet, so111 på forsiden har visse
spor. Maleriet trænger meget til en restaurering, og i en sådan
anledning kunne det unelersøges nøjere, 111en hvem vil betale for
restaurering af et kasseret maleri, som kun er en kopi, og som
er henstillet i et sakristi? Nej, man må slå sig til tåls med, at ikke
enhver lille sten kan blive vendt. Andre gange er de skrevne kilder heller ikke tilstrækkeligt klare, og der vil altid være forhold,
hvis udredning hviler på formodninger og gæt. I sådanne tilfælde
kan det ske, at nye opdagelser eller en skarpere tanke gør det
nødvendigt at skifte opfattelse i forhold til, hvad man hidtil har
troet. Erasmus Montanus mener ganske vist, at det er en skam og
vanære at stå fra, hvad man en gang offentlig har hævdet, 28 men
en sådan vanære må den arbejdende historiker lære at leve n1ed.
Uneler alle omstændigheder ved vi nu meget mere om de ældre
altertavler i Gudum og Lillevorde, end vi før har gjort.

Noter
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Lidt om færger, toldsteder og lodser på
Mariager Fjord
AfPer Andersen
Som det har været tilfældet i mange andre af vore indre farvande,
har der også i Mariager Fjord været en vis sammenhæng mellem
færgef~lrt og toldsteder. Færgefart fordi det gennem århundreeler
var den eneste mulighed for at komme over fjorden, hvis man da
ville slippe for at skulle hele den lange vej ind omkring Hobro
indtil den første Hadsundbro stod færdig i 1904. Toldsteder fordi
datidens smuglere havde for vane at smugle ufortolclecle varer
dybere ind i landet ad søvejen.
Der har således været anlagt færgesteder mellem Als Odde
og Nødnæs ved Overgaard, mdlem Havnø Bro og området ved
Sunclkrogen, mellem Hadsund og Sønder Hadsund og endelig
mellem Mariager og Stinesmincle. I skiftende perioder har der tillige været toldsteder ved færgestederne på Als Odde, i Hadsund,
i Mariager samt i Hobro.
Da Mariager Fjord tillige altid har været et vanskeligt farvand
at besejle for den almindelige skibstrafik, såsom rutesejlaels til
København eller fragtsejlaels fra Dansk Salt og de tre gamle
cementfabrikker ved Assens: Cimbria, Dania og Kongsclal, har
der også i høj grad været og er stadig brug for loclsassistance.
Især er yderfjorden fra Als Odde til industriområdet ved Assens
vanskeligt at besejle, idet den er særdeles lavvanelet med undtagelse af en sejlrende, der, især på den østligste strækning, snor
sig ud og ind mellem lavtliggende øer og holme.
Lad os tage på en fiktiv rejse gennem 'Danmarks smukkeste
Fjord' fra Als Odde til Hobro.

Færgestedet Als Odde - Nødnæs
Hvis man kunne betragte indsejlingen til Mariager Fjord i fugleperspektiv, ville man se et lavvandet hav med en dybblå sejlrende, der snor sig tæt ind under kysten ved Als Odde og langs de
indelæmmede arealer ved Overgård på sydsiden af fjorden. Herfra fortsætter den i et stort sving syd om den lave holm, kaldet
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Pletten. Sådan har det dog ikke altid været. I årene 1961 til 1965
blev der inddæmmet knap 1.000 hektar lavvandet havområde af
Overgaards daværende ejer, Flemming Juncker. Dels fra sydsiden
af Mariager Fjord og dels fra Kattegat. Hertil kom yderligere, at
den store inddæmning af engene ved Helberskov på nordsiden
af fjorden under anclen verdenskrig havde fjernet et meget stort
vådområde. Mariager Fjords brede tragtformede udmunding var
hermed blevet reduceret til en smal kanal, hvilket sandsynligvis
har været medvirkende til at reducere vandudskiftningen i den
dybe inderfjord mellem Dansk Salt ved Assens og Hobro.
Det er svært at sige, hvor tidligt der blev oprettet en færgeforbindelse mellem Als Odde og Nødnæs på sydsiden af fjorden.
Men i efteråret 1617 blev 'troldkvinden' Anne Nielsdatter fra Vive
anklaget som medskyldig i et mordforsøg på den magtfulde lensmand på Mariager Kloster, Eske Jørgensen Bille. Flere personer,
især fra Ajstrup, havde set sig gal på lensmanden, som de syntes
var alt for grisk, når det handlede om den portion korn, som
bønderne skulle aflevere til klosteret, hvorfor de havde planlagt
at myrde ham. Da Eske Bille var på rejse fra Mariager Kloster til
Egense omkring Mikkelsdag i 1616 og skulle færges over fjorden
fra Nødnæs, som jo den gang lå næsten helt ude ved indsejlingen til Mariager Fjord, blev han pludselig overfaldet af oprørte
folk, der forsøgte at drukne ham. Eske Bille kæmpede for sit liv
og sendte en bøn til Gud, mens Anne Nielsdatter ifølge anklageskl·iftet hidkaldte djævelen for at hjælpe sig. Det hjalp hende
dog ikke, idet hun blev dømt til døden og brændt på bålet den
3. december 1617, alt imens jagten på de medskyldige fortsatte.
Helt konkret omtaler "Rokkedrejeren" fra Als, Søren Christensøn Drejer, at han i sommeren 1736 arbejder ved færgen i
Nødnæs, ·~o 1736 den 8. juni drog jeg til Hadsund, bygdeder
en koog for færgemændene, fik deJfor l rdl". ~Jter et par andre
opgaver slutter han sin rejse, idet han skriver: ''Derfra til Nødens
færgested, giorde der ved færgen i 5 dage, lw1n hiem, den 29. dito,
var borte i 3 uger og l dag". Vi ser altså her, at Søren Christensøn har indledt sin tur med at bygge en ny færge til færgeriet
i Hadsund og sluttet med at reparere færgen i Nødnæs, hvilket
tillige var godset Overgaarcls udskibningssted. Især for kartofler,
hvorfor stedet også kaldtes kartoffelbroen. Igen i 1739 arbejder
Søren Christensøn ved færgen og i sommeren 1741 bygger han,
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sammen med sin søn, Peder, en helt ny kåg. Et arbejde han
beskriver således: "For hvil/Ged jeg fik 10 rdl. og 6 sk. om dagen
til Pede1~ so1n løb sig i 18 dage 1 rdl. 12 sk. til ham. F'ærgen var
12 allen i bortden og 3 all og 3 t01n. bred som den var bredest;
so1n var bag over. Til den kom ungefær 500 søm eller :,pigger og
over 300 nagler. Denne færge var den første, so1n jeg enten har
bygt eller væred med at bygge, den bliver vel og den sidste. Til den
kom 1 td. tiære og noged meere og over 3 lispund værk". Denne
beskrivelse er interessant derved, at vi her får beskrevet færgens
dimensioner, hvilket i nutidens mål var cirka 7,5 meter i længelen
og 2 meter i bredden.
I forbindelse med tidligere ticlers hoveri, har den gamle lærer
fra Helberskov, Christian B. Lund, fortalt, at fæstebønderne fik en
overenskomst med godset Overgaard, om at hoveripligten blev
erstattet af et årligt vederlag i penge. Der var over 4 mil (mere
end 30 km) til Overgaarcl, og for at nå dertil, skulle man over
Mariager Fjord via færgestedet ved Hadsund. "Der var godt nok
en lille bådfærge 1nellem Helherskov og Nødnæs på .fjordens sydside, 1nen den var ikke indrettet til at tage køretøjer 1ned."
Allerede så tidligt som i 1449 må der have været ansat toldere
til at forestå, at der ikke fandt varetilførsel sted i Mariager Fjord,
som var ufortolclet, idet kong Chr. I. da gav klosteret i Mariager
havnefrihed inelen for et nærmere fastsat område. I 1500 årene
omtales der både toldsteder ved Hobro og Hadsund, men det var
først da kong Fr. VII. kort efter sin tiltrædelse i 1848 lod oprette et
en1bede som strandkontrollør og toldkontrollør til C.M. Bang, at
der kom et toldsted ved Als Odde. Fra 1870 til 1884 er C.M. Bang
stationeret i Als, mens toldassistent Lorenz Christian Knudsen
ses ude ved odelen. Denne afløses af J.S. Thorn, mens Christian
Magnus Bang fortsat levede i Als indtil sin død i 1895. Han blev
begravet på Als kirkegård 84 år gammel. Omkring 1890 blev
den endnu bestående toldbygning opført med en herskabelig
bolig i midten til skiftende toldkontrollører og en mindre bolig i
hver ende til to rorsbetjente. Den sidste tolclembedsmand, indtil
toldstedet blev nedlagt i 1913, var strandkontrollør Hans Clausen,
hvorefter den ene rorsbetjent, Kristen Pedersen fra Helberskov,
flyttede ind i den tidligere toldkontrollørbolig. Denne blev af de
lokale kaldt tolder Pedersen og var kendt som en lun mand, hvis
slagfærdighed ingen grænser kendte. Således fortælles det, at han
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en dag, da han sad og kiggede ud af sit loftsvindue, blev tiltalt
af fiskemanden La's, der kørte forbi med sin trillebør: "Du skuld'
prøv' og stikk' den anden ende ud Kresten!". Tolderens svar faldt
da også prompte: "Det prøved' a i gaar, og da sagde alle, der
kom forbi: Goddaw La's!".
En god beskrivelse af et sådan mere eller mindre uorganiseret
smugleri på Mariager Fjord kan man læse i Marius Dahlgaards
glimrende roman, "Smugleren fra Hurup".
Som tidligere nævnt er Mariager Fjord særdeles vanskelig at
besejle for større skibe. Der er da også efter de nugældende regler lodstvang for alle skibe med en total længde på mere end 60
meter eller en dybgang på 3,5 meter. Dette er dog ikke bare et
nutidigt fænomen, idet der i mangfoldige år har været udstationeret lodser ved Als Odde, hvilke har været en så markant del
af befolkningen, at stedet i folkemunde også kaldtes Lodshusene.
I en beretning fra Helberskov kan man læse følgende om tidligere ticlers lodser:
"Lodserne på Alsodde var stovte alvorlige folk, der var sig deres
ansvar bevidst. Der stilledes ofte store krav til deres sømandskendskab og årvågenhed, når store dybtstikkende skibe skulle
lodses ind gennem. den s1nalle, gravede rende ude på barren og
videre ad det krogede farvand i selve .fjorden, og især når vejret
var overhånds eller tåget.
Engang var der tre lodser på Alsodde og en i Hadszmd. Lod.iform.anden boede i etforholdsvis nyt hus, de to andre i hver sin ende
af et langt stråtækt hus af ældre dato. Til husene hørte et styklee
jord, der blev kaldt lodsm.arleen. Det var en lea1~rig og sandet jord,
der kun kunne føde et par gede1~ og lodsbørnene måtte drikke
gedemælle. Man kunne jo nok købe nzælk hos bønderne og gjorde
det vel også ind imellem, m.en der var langt at gå. At holde ko selv
var der hverken plads eller føde til."
H.H. Menne Nielsen, Hadsund har fortalt, at hans familie flyttede til Als Odde omkring 1908, og at der dengang boede 10
familier derude. Disse bestod af en tolder, tre lodser, fire fiskere,
en altmuligmand samt hans far, skipper Nielsen, der var skipper
på slæbebåden og isbryderen "Hero". Den nuværende slæbebåd
og isbryder hedeler "Jacob Peter".
Lodseriet på Mariager Fjord har desværre også budt på en tragisk hændelse, nemlig morelet på den 38 årige lods, Ib Welling
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natten mellem den 5. og 6. maj 1945. Den, der bedst kendte til
begivenhederne omkring mordet, lodsformand Kjeld Christensen, kunne 10 år efter fortælle således i dagbladet NY TID.
"Vi vidste jo alle i de første dage i maj, at der var noget i gære.
Fredag den 4. om nwrgenen lå der tre skibe udenfor fjorden
1ned lodiflaget oppe. Vi kunne ikke rigtig forstå, hvad det var for
nogen, for vi ventede kun et enkelt skib. Da Welling og jeg i lodsbåden sejlede ud til dem,, sagde jeg, at der var noget galt, og vi
snakleede om, hvad vi skulle gøre.
Det var tre tyske sl<iibe. De to var på omkring 1.500 tons og det
tredje på 2-3.000 tons. Hvad de sejlede 1ned, kunne vi ikke helt
blive kdar ove1~ 1nen det så i hvert fald ud, som om der var mnmunition om bord i det ene, og i lasten på et af dem så vi tropper.
Vi sejlede dem så ind i fjordmundingen, hvor de blev ankret op.
Så gik Welling og jeg i land under påskud af, at vi ville ringe og
bestille plads til dem i Hadsund, Mariager eller Hobro. Det troede
tyskerne på, og vi kom uantastet i land. Så kørte vi hjem og satte
vore koner ind i sagen, og vi forsvandt alle smmnen. Min kone og
jeg tog til doktor Frankjørgensen i Sl<!elund. Hvor Welling tog ben,
ved jeg ikke, men han har vel været bos bekendte et eller andet
sted i nærheden.
Om aftenen hørte vi så, at tysleerne i Damnark havde overgivet
sig. Det var 1neningen, at jeg ville have været til Aalborg eller en
anden stor by for så at gå under jorden, men da befrielsen kom,
cy!G!ede jeg tilbage. Det var o1n formiddagen lørdag den 5. Om
eftenniddagen tog jeg ud til de tyske skibe og spurgte, o1n de ville
op i fjorden. Men så ville de ileke op i fjorden. Nu ville de ud. Så
l<!an jeg ileke hjælpe jer, sagde jeg, og sejlede ind igen.
jeg regnede med, at de lå godt og sikkert, hvor de lå. Det er et
vanskeligt farvand for Jolle, der il<ike er kendt. Men ~ysl<!erne tog
alligevel chancen og sejlede. De to gik op til Hadsund, mens den
største vendte og slap ud affjorden. De lå iklee ret czybt, deJfor gi/e
det godt.
Om lørdagen så jeg ilel<!e Welling, 1nen ban nzå være kommet
herud om aftenen. Søndag morgen så jeg en cykel, der stod ved
en telefonpæl her foran huset, men jeg tænkte ilelee ovm~ at det var
hans. Om søndagen ved middagstid ville jeg en tur ud for at se til
lodsbåden, og da fandt jeg Welling liggende næsten helt ude ved
anløbsbroen. Han var sleudt i hovedet. Tyskerne må have snuppet
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ham, da han var komm,et tilhage lørdag aften eller nat. Så har de
enten lokket eller slæbt ham ud til broen og skudt ham."

Ib Wellings mindesten på Hadsund kirkegård. Foto: Per Andersen.

Ib Welling var naturligvis vendt tilbage i tillid til at Danmark igen
var et frit land, men årsagen til, at det fik så fatale følger var, at
kommandanten på den tyske forlægning på Bjerget i Helberskov
ikke havde villet anerkende, at tyskerne havde kapituleret den 4.
maj. Hvad der stod i aviserne og var blevet sagt i radioen om de
tyske troppers overgivelse, betragtede han blot som ondsindet
propaganda, og han holdt stejlt på, at han ikke havde fået ordre
til at overgive sig. Drabet var sandsynligvis en hævnaktion, fordi
Welling havde været med til at forhindre, at et tysk troppetransportskib blev ført til Hobro.
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Færgestedet Havnø Bt·o - Sundkrogen
På vores videre rejse ind i fjorden går turen nu nord om Treskelbakke Holm, der danner skel mellem de tre sogne, Als og
Visborg på nordsiden af fjorden samt Udbyneder syd for fjorden.
Hermed passeres de smukke Lounkærskove, før sejlrenden igen
slår et mægtigt sving syd om de grunde vande ved Havnø Hage.
Vi kommer hermed frem til Havnø Bro, hvorfra der tillige er
udsyn op til den smukt restaurerede Havnø Mølle, der atter står
som et markant vartegn for hele området.
Med hensyn til navnet Sundkrogen er der i tidligere skrifter
divergerende opfattelser af, om navnet betegner området nord
eller syd for fjorden. Men i bogen, "Hadsund - fra ladested til
industriby", bevises gennem et tingsvidne fra 1478 og fire pergamenter fra årene 1480-87, at Sundkrogen er beliggende i Vindblæs sogn syd for Mariager Fjord. Navnet betyder ganske enkelt
Krogen i betydningen hagen ved Sundet. Vi taler altså med andre
ord om det område, som i dag kaldes Hadsund Syd.
Havnø færgesteet omtales så langt tilbage som i 1501 i en
mageskiftesag mellem ejerne af Havnø og Visborggaarcl, hvorved de fik lige ret til vej og færge, men efter at de to godser
blev adskilt ejermæssigt, beholdt Havnø færgerettigheclerne.
Hvis godsets produkter eller folk skulle transporteres rent lokalt,
var det praktisk at have en færge, så man ikke først skulle den
besværlige vej til lanels ind omkring Hadsund for at kormne over
fjorden til Sundkrogen. At skulle gå eller køre ind til færgen i
Hadsund for at komme over fjorden, har jo været en omvej på
mindst en halv mil, eller cirka 4 km, hvilket var meget, når man
tager i betragtning, hvor elenelige vejene var i sin tid.
Rokkedrejer Søren Christensøn har i sine optegnelser noteret,
at han i 1742 byggede en bundgarnskåg for grev Arenstorff, ligesom han til pinse var ved Havnø for at reparere færgen: ':4o. 1742
hygde jeg en betandgarns lwog f ArentsdOJjf her hiem1ne paa
min egen Ieos t, for hvilken jeg fik 4 rdl. Til Pindse dag var jeg ved
Haj11øe og reparerede færgen der i 6 dage, om dagen 2 mk paa
min egen leost". Det var netop i 1742 at Andreas von Arenstorff
overtog både Havnø og Visborggård som arving efter faderen,
Friederich von Arenstorff til Overgårcl. Friederich von Arenstorff
havde i 1730 for første og også eneste gang forenet alle tre godser
under samme ejer.
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5 år senere bygger rokkedrejeren og hans søn, Peder, en helt ny
færge for Havnø.
'Ao. 1747 bygde jeg og Peder ved Hafnøe færge paa vor egen
kost, for hvilked vi fik 12 rdl. og en potte brændevin hver af os
om ugen. Men pengene var alt for lit, dog kunde vi have byged
den tættelig i 3 uge1~ o1n vi kunde have faaed det, vi skulde have
dertil".
I 1747 er det stadig Andreas von Arenstorff, der ejer Havnø,
men det er første gang, vi ser, at Søren Drejer klager over betalingen. Andreas von Arenstorff har da heller ikke fået det bedste
eftermæle, thi det var ham, der skal have spærret sin første kone
inde i et tårnværelse på Visborggård, så han frit kunne forlyste
sig med sin elskerinde, kaldet "Mamsellen".
Fra Havnø Bro blev der tidligere udskibet forskellige produkter
som f.eks. træ, korn og stude. I første halvdel af 1800-tallet var
der trange ticler for dansk landbrug. Godsejer Christen Kjeldsen
besluttede derfor at lægge landbruget om til en ny og moderne
driftsform, der både betød en omlægning af driften på herregården og i 1842 opførelsen af en "hollandsk" vindmølle, således at
han kunne male mel til forbruget på godset samt foder til sine
230 stude og 50 malkekøer. Med møllens beliggenhed ganske tæt
ved Mariager Fjord blev det samtidig muligt at producere gryn til
eksport til Norge.
Studetransporten foregik direkte fra Havnø Bro til København.
Christen Kjeldsen drev ikke selv nogen videre handelmed stude.
Han indskrænkede sig mest til at opkøbe dem for at fede dem
op, og så atter sælge dem som fedestude. Han havde sommetider
så mange, at han måtte leje græsning til dem hos kammerherre
Arenstorff på Visborggård.
Det var ikke bare gårdens egne stude, der udførtes, men også
en stor del fra omegnens gårde længere oppe i landet, hvilket
kunne være så langt som helt oppe fra Thustrup. Skipperen Hans
Kristensen havde således nok at bestille hele sommeren med at
sejle stude fra Havnø til København. Hans fartøj kunne rumme
26 stude, og da fragtraten udgjorde 4 rigsdaler for hver stud, blev
han efterhånelen en velhavende mand ved denne entreprise.

Færgestedet Hadsund- Sønder Hadsund
Set med nutidens øjne er rejsen fra Havnø Bro til Hadsund gan-
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ske kort. Engang var der dog en verden til forskel, idet Hadsund
slet ikke eksisterede i form af den by, som vi kender i dag. "Hadsund" var oprindeligt betegnelsen på det smalle sted på Mariager
Fjord, hvor der først langt senere opstod en bymæssig bebyggelse på begge sider af fjorden. Man mener, at navnet Hadsund
er en forkortelse af Haden1p Sund. Eller med andre ord sundet
ved Haderup, hvilket er en gammel bebyggelse beliggende på
sydsiden af fjorden.
Det var netop i forbindelse med færgefarten på fjorden, at
Hadsund, i betydningen det smalle sund, næves allerede i 1467.
Som navn på en bebyggelse blev betegnelsen Hadsund nok først
knyttet til færgegårdene både nord og syd for fjorden og først
derefter til bebyggelserne omkring dem. Færgeriet var altså starten på al senere udvikling.
Færgeriet var privilegeret, hvilket vil sige, at ingen andre måtte
drive færgeri i en afstand af en mil. I de første år lå stedet og
færgeriet under det kongelige gods og var lagt under Dronningborg gods og amt, men i 1500-tallet solgte kongen færgeriet til
Jacob Seefeld til Visborggaard, som omtrent på samme tid blev
lensmand på Mariager kloster, der efter reformationen var gjort

Den gamle færge

Hadsund ganzle færge bvor hestevogne måtte anbringes på planker på tværs qffærgen. Foto venligst udlånt af Hadsund EgnsnzuseuJn.
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til kongeligt len. Der følger nu en lang række af færgemænd frem
til 1765, hvor der igen kom en ny færgemand ved navn Hans
Aages en.
Samme år havde en nyansat toldkontrollør, Michael Qvortrup
købt ejendomsretten til færgestedet og det halve færgeløb for
599 Rigsdaler. Fire år senere erhverver Qvortrup også det nordre
færgested fra Mads Thygesen til Dalsgaard for 590 Rigsdaler og
besad altså nu begge færgesteder og hele færgeløbet. I 1770 blev
der tilstået ham kongelig bevilling til både færgeri og gæstgiveri,
men da han jo selv arbejdede ved toldstedet, blev dette bortforpagtet til den nye færgemand.
Færgeriet havde hjemsted på sydsiden af fjorden indtil
1770'erne, hvor det da flyttede nord for fjorden. Man kunne således i 1775 læse følgende annonce:
"Der tilkiendegives herved, at Controleur Qvortrup ved Hadsund er sindet underhaanden at bortsælge sit tilhørende og
paaboende Hadsund Færgested, af Hartkorn, Ager og Eng 1 Td.
5 Skpr. 2 Fdkr. halvanden Alb. ;ned alle dets Bygninger, Byendomme og Herlighede1~ samt privilegeret Færgeløbs Rettighed
paa en Miils Distance fra Færgeløbet, baade sønder og nordre
Side af Fjorden, item, Færge-Kog og videre tilhørende, som alt er
i complet og god Stand, da Bygningerne ere 4 Længder 56 Fags
Huus, i disse sidste Aar tildeels af nye opbygde, og til Beboelse for
en honet Fantilie indrettede, ligesom, og derved er en smuk Kjøkken og Frugt-Hauge, 1ned adsleillige rare Frugttræer besat, samt
indhegnet med smuk levende Torn Hække affuldkommen Høyde,
hvor omkring er Steengierde, og Plankværk paa den eene Side til
Gaarden foruden en aprate Kaalhauge, Avlingen vel behandlet,
og Færgensaagot s01n nye, 1ned videre, hvorom de Lysthavende
med Eyeren behagelig kan accordere, og om forlanges, Iean det
meeste af Kiøbesummen i Stedet blive staaende nwd første Prioritets Ret og gangbare Renter. Hadsund den 21. Februar 1775.
Michael Qvortrup."
Årsagen til salget var sandsynligvis, at toldstedet i Hadsund
Syd skulle flyttes til Mariager i 1781. En beslutning, der sikkert fik
Qvortrup til af tage sin afsked, hvorefter han flyttede til Hadsund
Nord. Året efter skete der i øvrigt en tragisk hændelse, idet færgen kæntrede i vinteren 1782, hvorved mange druknede. Herom
kan man i Vindblæs kirkebog læse således:
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"Den 25. februar gik færgekaagen under her ved Hadsund
færgested med 9 1nenneske1~ som, alle ynkelig omkom".
Det søndenfjordske færgested ses først at være afhændet i 1785
til Christian Wedersøe, der dog allerede tre år senere videresælger det til Peder Nielsen, der var kromand i Rostrup.
Det var Peder Nielsen, der byggede Hadsund Færgekro i 1823.
Det gamle færgested med tilhørende kro går nu fra far til søn i et
par generationer. Kroen blev ombygget i 1856 af Peder Nielsens
søn, Niels Pedersen, som ejede den i mange år. Den blev senere
solgt til kromand Jakob Knudsen fra Als, som igen solgte den i
1900. På den tid var der anbragt et stort skilt på gavlen, hvoraf
det fremgik, at der var god staldplads til mindst 50 heste. Der
hørte tillige både lidt landbrug og en købnundshandel med til
driften af den samlede virksomhed.
Som omtalt fik færgeriet hjemsted på nordsiden af fjorden fra
omkring 1775. Her fik Michael Qvortrup i 1781 privilegium med
ret til at holde kro og udskænkning af drikkevarer. Efter hans
død i 1797 arvede hans eneste søn, Jens Qvortrup, kroen og færgestedet Jens Qvortrup, der boede på Sjælland, ønskede imidlertid ikke at drive stedet, hvorfor han begærede, at der blev afholdt
offentlig auktion over 'stervboet, Hadsund kaldet, beliggende
i Vive sogn'. Ved auktionen blev den velhavende sognepræst i
Skelund-Visborg, Peder Wagaard, højstbydende med et bud på
1.710 rigsdaler. Efter auktionen overlod pastor Wagaard stedet
til Jens Wested og lånte ham 1.500 rigsdaler, der skulle forrentes
med 4 procent og med l. prioritet i ejendommen.
Det ser ud til at være gået ganske godt for den nye færge- og

Trækfærgen kort før 1900 med fragt til viderebefordring med
Hadsund-Randersbanen. Foto venligst udlånt af Hadsund EgnsJnuseuJn.
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kromand, Jens Wested. At der udover Jens Westeds egen arbejdskraft også var ansat to færgekarle fortæller, at der var en del at
bestille. På sine gamle dage lod Jens Wested sin ældste søn, Jesper Michael Wested, passe færgeriet, mens han selv mest brugte
tiden på at hygge om gæsterne i kroen.
Jens Wested døde i 1827, hvorefter Jesper Michael Wested
overtog stedet "Hadsund". At Jesper Wested har været en mand,
der forstod, at tingene til stadighed skulle kunne fungere, ses af
en annonce, der var indrykket i 1828.
"Hadsund færge bliver sat i land den 8. juli for at digtes (tætnes) og tjæres, og k01nmer ileke ud igen før den 15. juli. Dem, der
ønsker sig over hos mig 1ned hestevogn, er nødt til at lade hestene
svømme. Vognen kan komme over i båd. Hadsund den 26. juni
1828. Jesper Wested".
En lignende annonce var indrykket i Aalborg Stiftstidende i
1836. Gennem en tidligere synsrapport ved vi, at færgeriet var i
besiddelse af både en stor færge, en lille færge og to joller.
Den gamle rofærge blev i 1855 erstattet af en trækfærge, der
blev trukket frem og tilbage, fra brohoved til brohoved, ved
hjælp af et tov, der var lagt ned på fjordens bund. Færgen, der
blot var en stor træpram, var dog også udstyret med årer, så den
kunne holdes på rette kurs på de dage, hvor det blæste kraftigt
fra øst eller vest.
I tiden efter at Hadsund marked var blevet oprettet i 1838, blev
der ekstra liv og røre ved færgestedet, når alle de søndenfjordske
markedsgæster skulle tilbage. Herom har den flittige lokalhistoriker i Hadsund, N.C. Skaanvad, skrevet følgende:
"Den store flade prmn kunne godt til tider være overlæsset 1ned
markedsgæster, heste, lereaturer, får, og hele køretøjer, så færgekarlene rigtig fik brug for deres kræfter til at hale i tovet for at
trække den flydende last over ./}orden. På sådanne markedsdage
kunne der godt være op til 12 mand beskæftiget ved færgestedet.
Til dagligt var der kun beskæftiget tre mand. Oveifarten foregik
ved hjælp af to færger og to både, der blevforhalet fra det ene brohoved til det andet ved en nedlagt trosse. Dog var færgen forsynet
med årer for påkommende ti{fældes skyld. Trossen lå på bunden
af }jorden, og ved afgang trak man trossen op ved hjælp af en
brandhage. Man trak så i takt frem ved at tage s!eridt for skridt,
og på den måde pressede man færgen .frem. Det skete taktfast:
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'dum te dum'. Det fortælles, at denne 1ytnze var så taktfast, at
den kunne spilles på klaver. Gjorde man det, og man så spurgte
børnene, hvad det var for et stykke, svarede de omgående: 'Det
er da færgen'.
Afstanden mellem brohovederne var iklee mere end cirka 300
meter, så det tog ikke lang til at komme over. Det, som tog tiden,
var at få ladet og losset. Køretøjerne anbragtes på stærke plankel~ der lagdes tværs over færgerne }1-a side til side, og på disse
planleer blev køretøjerne leilet fast med klodser. Et leøretøj svævede
således højt oppe i ltiften.
De rejsende måtte selv holde ved deres dyr under oveJ:farten.
Der fandtes ikke på færgen noget læskur eller anden beskyttelse
for de rejsende imod dårligt vejr. Men inde i gæstgivergårdens
loleale var der fest og glæde til langt ud på aftenen. Også det
ebbede ud lidt efter lidt."
Denne beskrivelse giver et ganske godt indtryk af færgefarten
omkring midten af 1800-tallet, som også var tiden, hvor Hadsund havde fået privilegium som handelsplads i 1854. Dette gav
helt naturligt en opblomstring af handelslivet, hvilket medførte
en tilstrømning af købmænd udefra. Samme år havde Jesper
Wested sat færgeriet til salg, og det var netop en af disse nye
købmænd, konsul Søren Sørensen, Hobro, der købte stedet til
overtagelse i 1855. Samtidigt begyndte der nu for alvor at fremkomme ønsker om at få en fast broforbindelse over fjorden. Men
også den gang kunne en sådan sag trække i langdrag, når den
skulle behandles hos myndighederne. Randers amtsråd klarede
sagen ved at erklære sig villig til at bevilge ejeren af færgestedet,
Søren Sørensen, som boede og ejede det på nordsiden, et beløb
på 300 rigsdaler en gang for alle, til istandsættelse og fremtidig
vedligeholdelse af det søndre brohoved. Sagen slutter således
med, at der i 1858 udstedes bevilling på færgefarten til Søren
Sørensens søn, Lauritz Bolt Sørensen, der i mellemtiden var blevet ejer af færgestedet L.B. Sørensen overtog efter overenskomst
med Randers amtsråd vedligeholdelsen af det søndre brohoved
for det tilbudte beløb på 300 rigsdaler.
Sådan fortsatte færgeriet ufortrødent i de næste 25 år, men da
jernbanen mellem Randers og Hadsund blev åbnet i 1883, gav
dette fornyet interesse for at få bygget en bro ved Hadsund, idet
færgeriet nu blev mere belastet og venteticlen dermed forøget.
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Til fremme af sagen blev der dannet en lokal komite, men for
hvilken det ikke lykkedes at opnå den nødvendige økonomiske
opbakning. Amtsrådene i henholdsvis Aalborg og Randers amter
var dog enige om, at de ville bekoste en undersøgelse af et
projekt til at forbedre overfartsforholdene. Enten ved at forlænge
den søndre færgemole helt ud til dybt vand, hvor på der skulle
anlægges jernbanespor samt en rampe til optrækning af vogne
fra færgen eller andre fartøjer. Eller ved at anlægge en vejbro fra
den forlængede mole over til fjordens nordre side. Der skulle i
så tilfælde også kunne anlægges jernbanespor til overførsel af
Randers-Hadsund banens materiel til Hadsund by.
At færgekarlene, der sørgede for overfarten, var et særligt folkefærd, viser den følgende tildragelse: En handelsrejsende, som
havde været på kundebesøg i Hadsund, var sent på den, da han
skulle nå toget fra Hadsund Syd mod Randers. Uneler overfarten gjorde han færgekarlen opmærksom på, at ticlen var knap.
Færgekarlen tog det helt roligt, for han mente, at det skulle de
nok nå! Men da de endelig var ved stationen, var toget kørt, og
den handelsrejsende udbrød: "Der kan De se, vi kom alligevel for
sent!" Det måtte færgekarlen jo indrømme var rigtigt men svarede: "De' wa' da et' ret møj!".
Mens græsset gror, dør koen, siger man med en let omskrivning af Blichers ord. Så galt kom det dog ikke til at gå, men der
skulle dog yderligere gå nogle år, før der for alvor kom skred i
broplanerne, hvilket selvfølgelig betød, at færgeriet måtte fortsætte uændret. Allerede så tidligt son1 i 1875 havde der været planer
om at bygge en jernbane mellem Randers og Aalborg via en bro
over Mariager Fjord. Randersbanen blev som nævnt åbnet i 1883,
men først i 1897 blev der givet bevilling til at bygge strækningen
mellem Aalborg og Hadsund, hvilken stod færdig til indvielse
den l. december 1900. Med støtte fra staten indledte man så i
1902 arbejdet med at bygge en kombineret vej- og jernbanebro,
som kunne forbinde de to jernbanestrækninger sammen. Broen,
der var konstrueret som en svingbro med tre lige store buer
nærmest det nordlige landfæste, kunne efter to års godt arbejde
endelig indvies den 19. december 1904. Henned var færgeriets
dage talte.
Dog ikke helt. Det skulle nemlig efter nogle få års drift vise
sig, at gennemsejlingsåbningen i broens svingparti var for smal.
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Hadsundbroen før ombygningen i 1927. Postkort S. Worup, Hadsund.
Større skibe kunne kun med stort besvær manøvreres igennem
broen, hvorfor den flere gange blev påsejlet. Man måtte således
erkende, at var nødvendigt med en udvidelse af svingpartiet
Efter grundige forberedelser blev et nyt og større svingparti sat

Mot01jærgen, der blev sat ind under ombygningen af broen. Det
nye brofag sejles på plads på to prantJnefra D.FD.S. Foto venligst
udlånt af]ørn Larsen, Hadsund.
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Hadsundbroen 1ned et nyt og større svingparti efter 1927 Postleort, Hadsund Boghandel v. Hother Hombæle.
på plads i efteråret 1927, hvorved begge sejlløb blev udvidet med

6 meter.
Ret så imponerende var broen kun lukket i 71 døgn, men færgefarten fik jo så en renæssance i denne korte periode. Selv om
overfarten nu foregik i motorbåde føltes det dog alligevel stærkt
generende. Hadsunderne var blevet alt for glade for deres bro.
Denne blev, efter mange års tro tjeneste, afløst af den nuværende
Hadsundbro i 1976.
I to perioder har et af toldstederne ved Mariager Fjord været
placeret i Hadsund på sydsiden af fjorden. Den 4. februar 1581
tilskødede kong Frederik II. kronens færgehus til Jacob Seefeld
til Visborggaard. Samme Jacob Seefeld, der drev en omfattende
handel med kalk og derfor gerne ville have gode handelsforbindelser med kronen, har sikkert fortalt kongen om nogle omfattende smuglerier på Mariager Fjord, hvilket kongen naturligvis
ville have sat en stopper for. Han befaler derfor, "at der sleal
besleilelees en borger i Hobro til tolder og sisemester, hvilleen sleal
oppebære told og sise af de sleibe, der løber ind til Hadsund med
tysleøl og andre vare1~ og gøre fermzen regnsleab de~for. Hidtil have
sådanne sleibe nemlig aldeles ingen told svaret, sleønt de have
solgt deres varer til præsteJ~ bønder og borgere".
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Sagen afsluttes den 6. maj 1581, da kongen i et åbent brev
beskikker Jens Nielsen- borger i Hobro til tolder og accisemester
i Hadsund og forbyder alle, der kommer med skibe til Hadsund,
at bryde deres bunke eller opskibe noget, før de har svaret told
og accise.
I Mariager var man dog særdeles utilfreds med, at toldstedet
blev placeret ude på landet, og da byen fik sine købstadsprivilegier i 1592, mente man bestemt, at kunne gøre krav på, at toldstedet blev flyttet. Det vides ikke præsist, hvornår det skete, men i
1620 vides det med sikkerhed, at toldstedet er flyttet til Mariager.
Toldstedets placering i Mariager har imidlertid været upraktisk.
Der var jo rig mulighed for at få bragt smuglergods i land, inden
man nåede ind til Mariager. Tolderne har ikke haft nogen chance
for at patruljere hele den lange kyststrækning øst for Mariager
ordentligt. Det blev derfor i 1680 afgjort, at toldstedet skulle flyttes tilbage til Hadsund i 1681, hvor det så havde sin placering
gennem de følgende 100 år.
Om årsagen til denne ændring har lokalhistoriker N.C. Skaanvad skrevet følgende:
"I 1680 blev det igen nødvendigt at flytte toldstedet fra Mariager til Hadsund, og det var naturligvis foJ~ at al den lyssky
handel, der florerede hernede, skulle standses. En anden grund
kunne ntåske søges i at den nye hærvej fra Randers til Aalborg
ved denne tid blev lagt over Hadsund- den gikfør over Mariager.
Valfarten k01n til at gå meget længere 1nod øst og var helt udenfor Mariager-toldernes opsigt - selv om de nok havde hele fjorden
som. dom.æne, så var det nu begrænset hvad en mand kunne
overkom1ne ".
Det var tolder Niels Svendsen, der flyttedes til Hadsund sammen med toldkontrollør Henning Hansen. I 1706 overtager en ny
tolder, Anclers Poulsen, embedet, om hvilken N.C. Skaanvad har
skrevet således:
"Om. Anders Poulsen var en spøgefugt, eller en, der ville gøre sig
bemærket, vides ikke, m.en det sidste er nok det rigtige. Ærel~ær
og ivrig i tjenesten har været med til at gøre ham upopulær hos
beboerne langs Mariager fjord. At der foregik lyssl~y forretninger
he1~ var alle l~lar over. Og selvfølgelig var han i sin gode ret til at
fOJj'ølge dette, 1nen det gav ikl~e populære tilkendegivelser, 1nen
det 1nodsatte".
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Der følger nu række af toldembedsmænd, hvoraf den føromtalte Michael Qvortrup som nævnt bliver den sidste. Man var
nemlig fortsat utilfreds i Mariager og mente, at byens økonomi
var stærkt forringet som følge af toldstedets flytning, og man
sender den ene ansøgning efter den anden for at få toldstedet
tilbage, før end det ved reskript af 17. august 1780 bliver bestemt,
at toldstedet skal flyttes tilbage. Toldstedet i Mariager eksisterede
indtil 1923.

Færgestedet Mariager - Stinesminde - ad tre ruter
Mariager kloster fik kort efter sin stiftelse i 1446 monopol på
færgeriet mellem Ommersyssel og Himmersyssel. Trafikken mellem Randers området og Aalborg i nord foregik over fjorden fra
Færgehagen lidt vest for byen til Langsodde ved Kielstrup Sø.
Kunne man dengang sejle, gjorde man det i stedet for at færdes
på tidens hullede jordveje. Mariager Kloster blev som nævnt nedlagt som kloster efter reformationen i 1536, hvorefter færgeriet fik
mindre og mindre betydning og næsten forsvandt i 1600-tallet.
At det efter den tid ikke har været en god forretning at drive færgeriet, viser en udsættelse af færgemandens enke fra fæstegården
ved Færgehagen i 1725. Man må således gå ud fra, at overfarten
fra Færgehagen stoppede kort efter, og trafikken fandt andre veje
end ruten via Mariager.
Det havde på samme tid været kalkbrænding, der var grundlaget for Mariagers indkomster, men denne gik stærkt tilbage
på grund af mangel på brændsel. Man forsøgte så at holde liv
i produktionen ved at sejle brænde over fra Vive-Oue området.
Hermed opstod der en ny færgeforbindelse mellem Mariager og
et brohoved, som blev anlagt lidt øst for det sted, hvor den lille
landsby Stinesminde senere opstod. Der blev ligeledes anlagt
en skibsbro ved Vive, så der lettere kunne fragtes brændsel
over fjorden til kalkovnene ved Assens. Ordningen med at sejle
brænde over fjorden var dog ikke holdbar i længden, hvorfor
kalkbrændingen ebbede helt ud. Først i 1863 blev den genoptaget mere industrielt.
Stinemindes historie strækker sig tilbage til midten af 1800-tallet, idet man på herregården Ouegaards arealer anlagde et teglværk nede ved fjorden, hvorved der opstod et lille landsbysamfund. På dette sted fandtes der som nævnt allerede et brohoved
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lidt øst for den nuværende havn, Man havde således mulighed for
at kunne sejle teglværkets produkter til Mariager, så disse kunne
afsættes videre derfra. Teglværket ophørte i midten af 1950'erne
og hermed var en hundredårig epoke slut. Tegl har i øvrigt været
en god handelsvare i området langs Mariager Fjord gennem flere
århundreder.
Efter sigende er Stinesminde opkaldt efter Ouegaards kokkepige, Stine. Hun havde gennem en menneskealder tjent på Ouegaard og kom på sine gamle dage til at bo i et lille skovløberhus
nede ved fjorden. Her sørgede skovens folk og områdets beboere
for, at hun fik en god alderdom. Og som en gestus til kokkepigen
for de mange års tro tjeneste, blev stedet, Stinesminde, opkaldt
efter hende.
I 1904 blev der så etableret en tredje færgerute til Stinesminde,
idet Markus Jensen, Mariager anmoder kommunen om et årligt
tilskud på 200 kroner. Dette bevilges ligesom de handlende i
Mariager slår sig sammen om at give et tilsvarende tilskud. Under
2. verdenskrig overtages færgefarten af Peter Holm. Der kommer
motor på færgen, men da der er store vanskeligheder med at
skaffe olie, bliver driften ikke stabil.
Den sidste skipper på ruten var Boje Jensen, der fra 1946
sejlede med den kendte motorbåd, "Stygge Krumpen". Hvis der

Boje Jensen med drengene jens Arnbak, der styrer, og hans kammerat Niels Bentzen, ca. 1958. Foto: Lars Arnbak.
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blev rejst et signal på havnen i Mariager, kunne Boje Jensen med
kikkert fra sit hus i Stinesminde se, at nogen ønskede at sejle
over fjorden. Boje Jensen var tredje generation af færgernænd,
der sejlede fra Stinesminde til Mariager, og han kunne fortælle
historier i timevis om sine mange bedrifter.
Boje Jensen stak til søs allerede som 15-årig i 1909, hvor han
fik hyre som kokkedreng på en skonnert. Da 2. verdenskrig brød
ud, kom han i allieret tjeneste og var som styrmand og siden kaptajn med i konvojsejladserne over Atlanten. Et yderst farligt job,
hvor mange skibe gik på miner eller blev sænket af tyske ubåde.
Boje Jensen var også med, da de allieredes invasion gik i gang
på Normancliers kyst i juni 1944. Han sejlede i fast rutefart med
forsyninger fra England til den franske kyst. Når han blev spurgt,
om han aldrig var bange, svarede han med himmerlandsk lune:
"Vi kunne nok blive lidt korte i halsen, når granaterne regnede
ned over os, jo nærm.ere vi kom denfranske kyst!".
Boje Jensen lagde op i 1973, idet han som 79 årig takkede af
efter 27 år ved roret. Ingen tog herefter over og færgeruten blev
desværre nedlagt som transportvej. Det sidste af Mariager Fjords
færgerier var borte. Måske for altid - hvem ved? Thi en rute via
Mariager er stadig den lige vej mellem Randers og Aalborg.
Ho's Bro- Hobro
Der findes flere forklaringer på navnet Hobro. Et sagn fortæller,
at en mand ved navn Ho lod bygge en bro over fjorden, og at
dette sted som følge heraf blev kaldt Ho's Bro, hvilket så efterhånden blev kortet ned til Hobro. Selvom det sikkert kun er et
sagn blandt andre forklaringer, kan der dog godt være noget
om snakken. Af gamle kort over Hobro fra henholdsvis 16 og
1700-tallet fremgår det klart, at Mariager Fjord var forbundet
direkte med Vesterfjord, og at der henover passagen fandtes en
bro, hvilken siges at være anlagt allerede i middelalderen. I dag
eksisterer denne forbindelse dog kun i form af et 'å-lignende'
vandløb.
Hobro har naturligvis ikke haft et færgeri i lighed med dem
længere ude af fjorden, men har blot været et overfartssted, indtil
Ho byggede sin bro. Det betyder så samtidigt, at der var fri passage, da man omkring 980 anlagde ringborgen Fyrkat ude i Onsild
ådal. Dog måtte man trække eller stage sine skibe det sidste styk-
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Pnrtl nf Ha.vnon.

Hvor Mariager Fjord ender. Hobro bavn først i 1900-tallet. Foto
venligst udlånt af Tbom.as Boberg Nielsen, bavnebaner.dk.
ke vej ind til borgen, idet denne var placeret på et næs ude i et
sumpet og meget lavvandet område. For Fyrkats vedkommende
var det tillige borgens placering i nærheden af den østligste hærvej mellem Viborg og Aalborg, som havde betydning. Herved fik
man jo mulighed for at kunne beherske landevejstrafikken, når
denne skulle passere overfartsstedet over Onsild Å.
Som nævnt blev Hobro også hjemsted for et toldsted. Dette ses
oprettet i 1546, men blev dog atter nedlagt i 1672 og først genåbnet så sent son1 i 1839, idet Hobro og Mariager da kom til at dele
distriktet. Allerede i 1840 blev der opført en toldbod på havnen,
som var i brug, indtil byens nye toldkammer stod færdigt i 1945.
Det danske toldvæsen gennemgik dog en omfattende strukturændring i 1968, hvorefter Hobro toldkammers område blev lagt
ind under toldkamn1eret i Randers.
Ved vejs ende
Med dette er vi så ved vejs ende efter en herlig tur gennem "Danmarks smukkeste Fjord". Udover det her omtalte har der været
anlagt en lang række ladepladser langs begge sider af fjorden,
hvorfor skibsfarten har været omfattende. Både i forbindelse med
fragt af baglandets produkter og i form af rutesejlaels til København, ligesom der også har været stor aktivitet på fjorden som
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følge af tidligere tiders erhvervsfiskeri. I dag er turbåden "Svanen"
blevet en markant del aktiviteterne på fjorden. Med andre ord,
nok er Mariager Fjord blevet kaldt Danmarks smukkeste og er
et dejligt rekreativt område, men den har tillige dannet basis og
været grundlag for menneskers udkomme i århundreder. Måtte
det fortsætte således fremover!
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En stor franskmand i Aalborg
Af Ove Bjørn Petersen
Frankrig er vort fædreland.
Europa vores .fremtid. 1
Den majestætiske franskmand Louis le Normand de Bretteville
bliver et forbillede for integration. Hans opfindelser bringer ham
hverken hæder eller penge, n1en hans indsats for at hjælpe sin
by Aalborg krones med helet

"Det er en i Publicum oftere yttret Erkjendelse, at den musicalske Stands hos os behøver en større Oplivelse for derefter at
udbrede sin gavnlige og forædlende Indflydelse paa Aanden og
Selskabslivets Glæder. Som en hertil fornøden Impuls og som Middel tilfortsat Udvikling i denne Retning vil det imidlertid være en
første Betingelse, at Manges Kræfter forene sig til eet Fællesmaal
ved Oprettelsen af en 1nusicalsk Forening hvortil vi her tillade os
at indbyde Byens og Omegnens nntsicalske eller ntusikelskende
Publicwn. w.
Sådan indledes en annonce i Aalborg Stiftstidenele den 15.
oktober 1842 underskrevet af en række af byens honoratiores
og blandt dem byens nyudnævnte garnisonschef Louis le Normand de Bretteville. Foreningen bliver etableret, og det er på
sin vis karrierens højdepunkt for manden med det franske navn,
de Bretteville. Men hvem er han, og hvorelan går det til, at en
fransk immigrant lever det meste af sit liv i Aalborg og bliver
dens æresborger?
Militær karden~
Det hele begynder i 1780. På et slot i Calvados i Normandiet
fødes et drengebarn, der får navnet Louis efter sin fader, den
adelige Louis-Claude Le Normanel de Bretteville. Og det er på
den tid, hvor den franske revolution forvaneller lys til mørke og
mørke til lys, ophøjer fattig til rig, nedgør privilegerede til for-
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armede, hugger hovedet af de ophøjede og transformerer uudclannede til despoter. Ikke alle kan redde sig, men de få kan:
'Sauve qui peut' (Fly hvo kan). Veluddannede og adelige vælger
i stort tal at forlade deres franske fædreland, og blandt disse er
familien Bretteville. Danmark bliver deres mål. Her bliver de vel
modtaget, for den franske elite har meget at tilføre landet så langt
mod nord, hvor der altid er mørkt og tåget, og hvor alt hvad der
er fransk er fint. Så det er ikke svært for familien at træde ind i
de fine kredse. Den yngste søn Louis bliver som 15-årig antaget
i det tredje jyske infanteriregiment i Aalborg, og karrieren følger
den slagne vej. Med sin statelige pondus og sine gode manerer
forstår han at begå sig, og han etablerer gode forbindelser til
indflydelsesrige kredse i hæren og i rigets øverste kredse. I 1813
bliver han udnævnt til ridder af Dannebrog.
Samme år får han stillingen som direktør for felthospitalerne
i Altona, da auxiliærkorpset skal løse opgaver i Holsten. Han
kommer dog ikke i kamp mod de franske enheder - sine lanelsmænd - men har også mere end travlt med at bekæmpe den
store sygelighed, som følger af soldaternes elendige vilkår. Ikke
mindst fordi det er mere end vanskeligt at få de nødvenelige
læge- og hjælpemidler frem. Ikke blot er vejene usikre på grund
af krigen, men der mangler også penge til indkøbene, hvorfor
Bretteviile ved flere lejligheder af egenlomme må lægge ud. Den
øverstbefalende skriver herom til krigskancelliet, at "Directeuren
privat havde 1naattet gjøre et for ham, der var ubemidlet, trykkende Laan af 650 Species til Afholdelse af de allernødvendigste
UdgifteJ~ da det Hele ellers vilde væregaaet istaae. '3
Da Europa omsider får fred med Frankrig i 1815 efter et kvart
århundredes krige, bidrager Danmark med 5.000 mand til besættelseshæren på i alt 150.000 mand, og Bretteviile skal med. I slutningen af januar 1816 kommer det danske kontingent til Nordfrankrig, og det er hans opgave at organisere lazaretvæsenet
Nu er han på hjemmebane. Ikke blot fagligt, men også kulturelt
og sprogligt, idet han mestrer det franske sprog og til dels det
danske. At han nu optræder som besættelsesmagt i sit fædreland,
volder ham ingen kvaler. Han har aflagt ed til den danske konge,
og derfor må han loyalt gøre tjeneste, hvor på det europæiske
kontinent han end udpeges til. I efteråret 1818 er opgaverne løst,
og danskerne marcherer hjem.
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Kedsomhed og opfindelser
Nu genindtræder Bretteville i sin post i Aalborg. At hans økonomi er anstrengt er en sag, men at regimentet ikke har reelle
opgaver at løse, det er værre. Både byens militære og private
frygter, at garnisonen ikke blot reduceres, men endog nedlægges, nu da krigen er på afstand, og landet mangler penge. Byen
ligner kedsommeligheden selv, stærkt præget af statsbankerotten
i 1813, og hele miljøet ligger så langt, langt fra, hvad Bretteville
har oplevet i de seneste år ved den sydlige grænse og ikke
mindst udstationeringen i Frankrig. Derfor ovevejer han grundigt, hvordan han kan skaffe sig en supplerende og fast indtægt,
eventuelt ved et andet og mere lukrativt embede - gerne også
en mere munter hverdag. Han må til København. Her installerer
han sig i en beskeden lejlighed på Kongens Nytorv, og med sig
har han fine anbefalinger og gode kontakter, men han har ikke
heldet med sig. Så Bretteville indser, at han selv må tage affære
for at skaffe sig til dagen og vejen. Her har hans 81 år gatTlle far
sat ham på sporet af en fransk opfindelse, nemlig transportable
og lugtfri latriner, der er godkendt af de franske myndigheder.
Planen er klar: Far og søn skal søge den danske konge om at få
et privilegium til at fremstille og forhandle klosetterne. Men det
kommer der nu ikke noget ud af.
Bretteville lader sig ikke slå ud. Han designer i 1826 et luftdrevet gevær, der ved hjælp af trykluft kan affyre mange skud
efter hinanden; et maskingevær. 4 Men nej, projektet realiseres
ikke. Samme skæbne overgår hans næste projekt, et middel til
at forebygge kolera. Hans ide er, at man ved at afbrænde svovl
i boligens værelser får udviklet svovldioxyd, som mindsker smitterisikoen.

Æresborger og familiefar
Men hovedstaden har andet og rnere at byde på: En ung frøken,
den 28-årige Margarethe Magelalene Petersen. Hun betages af
den høje og elegante mand med de store bakkenbarter; at han
er næsten dobbelt så gammel som hun, gør ikke noget. Den 27.
juni 1827 får de en datter, som bliver døbt Fany Lodovica. Den
nybagte fader får dog ikke mulighed for et roligt familieliv, for
han beordres til tjeneste i Altona. I hans brev til Margarethe skrevet nytårsaften 1828 kan man læse:
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"I dag er den sidste Dag i dette Am~ som har været det haardeste, jeg har oplevet, næsten ikke en Dag er forløben uden at
efterlade nzig ubehagelige Erindringer, mange grundede Haab,
at ophielpe min Fanlilie ved min Arbeidsomhed ere b/evne tilintetgjort af Mangel på fornødne Midler til at udføre min Plan. "5
Næppe er han retur i København hos sin familie, før han i
1829 bliver beordret til garnisonen i Aalborg. Hans hustru bliver
i København, og datteren sendes til en plejefamilie. Byen nyder
godt af hans iderigdom, og der er ingen ende på hans forslag til
garnisonens udvikling og byens forskønnelse. Byen lever stadig
i stor usikkerhed om sit regiment, men med Bretteville som garnisonschef fra den l. juli 1842 ser man nu ikke blot forhindringerne, men også mulighederne. Da kong Christian VIII den 9. juli
er på officielt besøg i byen, viser garnisonschefens franske stil og
danske kontakter deres værdi. Beslutningen om at reducere den
militære tilstedeværelse fra et regiment til en bataljon, lader sig
ikke ændre. Men konsekvensen heraf, nemlig at musikkorpset
også forsvinder, vil man søge at forhindre. Sammen med repræsentanter for byen får han foretræde for kongen og overbeviser
denne om, at det militære musikkorps er af meget stor betydning

Pavillonen i Karoline/und, 1908. Fotograf ukendt. Foto i Aalborg
Stadsarl~iv.
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for det lokale musikliv. Initiativet falder heldigt ud, og den 22.
maj året efter kan 11 Linie-Bataljons-Musikkorps give sin første
koncert i 'Frederikskildes Pavillon' med hele 11 numre af den
nyeste musik.
Blandt Brettevilles mange interesser er beplantningen af det
militære område, og selv bidrager han af sine sparsomme midler
hertil. Anlægget er i dag kendt son1 Aalborg Bypark, tidligere
Tivoli Karolinelund. Byen ærer ham for denne indsats ved i 1845
at udnævne ham til æresborger.
Kontakten til datteren Lodovica er det vigtigt for ham af fastholde. Datteren flytter som 10-årig til Aalborg hos sin fader. Hun
kommer i privatskole og bliver veluddannet i fransk og tysk litteratur. I 1845 bliver Bretteville pensioneret og kan nu fuldt ud
koncentrere sig 0111 datteren og sine interesser. Men efter 10 gode
år er det slut den 8. november 1847. Herom skriver Lodovica
senere:
''Min Fader og jeg vare paa et Bal, vi nzorede os, han glædede
sig over at se 1nig dandse og nzore 1nig. ... først kl. 3 toge vi hjem.
Min l<ctder kyssede mig på Panden, gav mig Guds Velsignelse, og
tegnede ntig sit lille katholske Kors, som han hver Aften plejede,
smilte venligt, Kl. 7 blev jeg vakt ved et Skrig, et eneste lille Skrig,
og Alt var forbi.'"
Aalborg Stiftstidenele bringer samme dag en smuk nekrolog:
))Den forrige Cummandeur for den herværende llte Liniebataillon, Oberst Louis le Normand de Bretteville, Ridder a:f Dbrogen saJnt a:f den .franske Lillieorden og D!JJnd., er i morgen Kl 7
ved Døden bortlealdt til det Evige. Den Hedengangne, som, i en
Rælelee af Aar har opholdt sig her i Byen, havde saavel ved sin
personlige Kharaleteer som, sin Virks01nhed til det abnene Bedste,
og deriblandt navnlig ved sin 1ned be~ydelig personlig Opofjj-else foretagne Forskjønnelse CffB_yens Onwgn, erhvervet sig den
almindelige Agtelse og Hengivenhed, hvoraf Byen for nogle Aar
siden tolkede sin hædrende Anerkjendelse ved at udnævne hant
til Æresborger. Allerede op1:ykket i Oldingealderen, vedligeholdt
han dog endnu til sine sidste Dage med det jj-anske Blods Varme
sin Livlighed og Karskhecf, saa at han endog havde i nat overværet et Bal og ved HjemJeontsten befundet sig vel, indtil senere
sandsynligviis et Slagtilfælde har 1ned Dødens snare Budsleah til
a!Jnindelig Beklagelse hortrykket ham }j-a vores Midte. 'B
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Nogle dage senere får den franske flygtning, der blev æresborger, en storstilet begravelse, hvor man viser den afdøde mand
den sidste ære. Han bisættes på Almen Kirkegård. Fire årtier
senere opkalder man en gade efter ham, tæt på det parkanlæg
som han var initiativtager til. Så den dag i dag må vi glæde os
over den franskmand, som med al tydelighed viste, at hvis man
lægger øre til tidens stemme og så med et vist mod og initiativ
flytter sig, da kan man præge fremtiden i ens nye land, nok så
forskelligt fra fædrelandet.
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Transbjergholt- en gårdhistorie fra Hadsund
Af Kurt Stegger
Transbjergholt
I denne artikel bringes en række beretninger om tidligere beboere på gården Transbjergholt, eller hvad den nu blev kaldt. Først
skal vi nemJig se lidt på navnet.

Bogstavet j er først kommet med i navnet sidst i 1800-tallet. Da
havde gården i 100 år heddet Transbergholt. Men den form er
også ret ny. Det hører med i billedet, at fast retskrivning - altså
at ord skrives/staves på en bestemt måde - først bliver almindeligt anerkendt i løbet af 1800-tallet. Før den tid kunne kun få
mennesker skrive, og de, der skrev, stavede ofte ordene, som de
syntes, at de lød i deres øren. Og det skrevne kunne jo sagtens
forstås. Det er nok derfor, at man kan finde stavemåder som
"Tranbjergsholt", Transberholt, "Tranbærsholt" og "Trandstbierreholt" i de garnle protokoller fra godserne. Den ældst kendte
skriftlige forekomst er fra 1522, hvor "Trandbekholt" er nævnt i
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Kortet er interessant i vores sammenhæng qf flere grunde. Der
er personnavne på, og dem. vender vi tilbage til. Gårdens navn
er Transbergholt, m.en ser man godt efter, kan man se, at navnet
Muurstedet ved skellet mod nord er visket ud. Måske har der stået
noget mere, men det er iklee nemt at se. Dette navn komm.er der
en forklaring på senere.
et pergament/ der indeholder "Gode mænds Dom i en Trætte
mellem Jakob Munck til Visborg og Peder Løcke til Demstrup".
Navnet har altså eksisteret i den sene middelalder. Sprogforsker
Birgit Eggert, Københavns Universitet, har Transbjerghalt med i
sin undersøgelse 2 af "Danske stednavne på -bolt". Hun nævner
"Trandbekholt" og mener, at "Trandbek" - og dermed "Transbjerg" - er et ældre naturnavn, f.eks. på et fremspring eller en
bakke i landskabet. Endelsen -bolt er hun noget forsigtig med at
forklare. De mest almindelige betydninger er "lille skov" og "rydning i skov". Som næstældste kilde nævner hun matriklen 1688,
hvor stedet hedder "Oddetranbergholt". Det passer jo meget godt
med "fremspringet". Først i 1879 ses det nuværende navn på
Geodætisk Instituts ældste målebordsblad.
Her er det nok at pege på, at det har gården også været kaldt
Transberghalt i daglig snak sidst i 1700-tallet. Mere mystisk er
det, at der også står "Bornholm" med samme skrift under personnavnene. Det vender vi også tilbage til senere.
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Gårdens ejere og beboere frem til 1834
Det er lidt besværligt at finde oplysningerne, for de ældste kirkebøger for Visborg Sogn gik tabt, da præstegården i hovedsognet
Skelund brændte i 1861. Der er kun oplysninger bevaret fra 1813
og frem. Men der er jo andre kilder.
I 1729 og 1730 nævnes stedet i Visborggårds jordebog3 , der
blev lavet som forarbejde til en auktion som følge af, at Severin
Benzons enke, Anne Kjærulf, måtte overlade godset til kreditorerne. Her står begge steder: "Deraf svaret Søndergaardes Mænd
Skou til ditto Gods". Det havde de gjort siden 1719, hvor området
som en del af Havnøs jordegods blev solgt til Benzon på Visborggård.
At "svare Skou" må tydes som betaling for retten til at bruge
skoven Transbjergholt, og det n1å også betyde, at der ikke var
nogen gård på dette tidspunkt. Det passer fint med, at der ved
gårdens nedrivning i 1975 blev opdaget en indhugget tekst i tagremmen over hoveddøren.
Ved den nævnte auktion kom Visborggård, inkl. Havnø, til Fr.
v. Arenstorff på Overgård. Han døde i 1739, og hans søn Andreas
v. Arenstorff overtog. Det er altså i hans tid, at Transbjerghalt
bliver bygget.

Dette stykke er bevaret på Hadsund Egnssamling Teksten består
aftaltene 17 og 49-formentlig opførelsesåret-adskilt af de sammenslyngede bogstaver IHS og fire sUerner som pynt. IHSfiguren
er et kendt, kristent :,ymbol, som nok har skullet påkalde himmelsk beskyttelse.
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Murmester Peder Sørensen
Det er måske denne murmester, der er årsag til, at gården i sidste
halvdel af 1700-tallet bliver kaldt for "Muurstedet" eller "Muurstædet" - det navn, som også står med udvisket skrift på matrikelkortet fra 1809. Murermesteren dør på Transbjerghalt 3. september
1753 fra kone og to sønner, Søren på 9 år og Svend på 6 år.
Søren er som skikken bød opkaldt efter sin farfar, og Svend er
opkaldt efter sin morfar. Deres mor hed Margarete Svendsdatter.
Dødsfaldet sker kun fire år efter årstallet på bjælken, så man har
vel lov at gætte på, at Peder Sørensen har udført murerarbejdet
ved opførelsen af Transbjerghalt
Registrering og vurdering af boets værdier foretages af birkedommer Henning Peitersen på vegne af "Høyædle og Welbaarne
Herr Capitain Andreas von Arenstorff til Haunøe og Wisborggaard". Mindre kunne ikke gøre det! Og 2. oktober er der skiftesamling.4
Opremsningen af boets "indgæld" i form af løsøre, redskaber,
husdyr fylder næsten 11/z side i skifteprotokollen. Dertil kommer
bl.a. beretning om regninger for murerarbejde, som endnu ikke
var betalt. Han har løst opgaver både på Overgård og Fuglsø. Og
Arenstorff skylder ham for murerarbejde på fire kirker.
Men der var også "uclgæld". Der var skyldige skatter og afgifter.
Og da han var fæster på gården, var det hans ansvar, at bygningerne blev holdt vedlige, og stuehus og staldhuset med fæhus
var i orden, men laden trængte til reparation. Desuden ligger der
en regning fra "Fischer på Overgaard" for "Medicamenter", men
om det er medicin eller varer til brug i mureriet kan ikke ses. At
manelen dør taler vel for det første.
"Udgælden" viser sig at være større end "indgælden", men
enken vælger at benytte sin ret til at blive i fæstet mod at overtage arv og gæld, så hun har mulighed for at give sin afdøde
mands børn bolig og føde, indtil de selv kan tjene dertil.
Mamsellen på Visborggaard
Sidst i 1750'erne var Transbjerghalt måske mellemstation for
denne frøken, Maria Susanna Blambois, der fortælles at have fordrejet hovedet på Andreas v. Arenstorff. Det er en grum historie.
Se mere om den i henvisningerne. Iflg. Fr. Møllers artikel i Fra
Himmerland og Kjær Herred, nr. 11, 1917, boede hun på gården
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en tid, før hun flyttede til Mariager til sin nye mand, Carl Frederik
Castonnier. Andreas v. Arenstorff dør i 1764, og i 1765 overtages
Havnø af hans enke, Johanne Augusta Dietrich, som enkesæde.
Transbjerghalt følger med som fæstegods.
Skippet· Augusts tjenestekad
I 1777 hørte gården altså til Havnø. Det fremgår også af, at godset er skiftemyndighed ved to dødsfald på gården. Gården var
forpagtet af skipper Johann August, da hans tjenestekarl, Jens
Nielsen Nyssum, døde der den 9. januar. Som loven krævede,
blev der holdt skifte 30 dage senere, hvor den afdødes efterladte
værdier- efter fradrag af gæld, begravelsesomkostninger og betaling til skiftemyndigheden, skulle fordeles til arvingerne. 5
Skipper August står bi, da skifteforvalterens stedfortræder,
Havnø-fogeden Søren Wammen og to vurderingsmænd registrerer og vurderer den dødes efterladenskaber. Skifteforvalteren er
her Andreas von Arenstorffs enke, "Høyæclle og Welbaarne Frue
Oberstinde von Arenstorff".
Ejenelelene består af gammelt tøj og støvler, et fyrreskab med
lås og nøgle samt halvparten af en gris og en gås, hvis værdi
dog afhænger af, om de lever vinteren over. Det mest værelifulde
var 3 rigsdaler i rede penge og lønnen på ca. samme beløb, som
skipperen skyldte ham frem til Mikkelsdag.
Det var ikke store værdier, men skiftet er et godt eksempel på
den utrolige omhu, som skifterne blev omfattet med. Se bare!
Forud for første skiftesamling var mulige arvinger og kreditorer allerede den 13. januar blevet efterlyst ved "Avertissement
udi de Kiøbenhavnske Tidender tre Gange efter hinanden" med
frist til at henvende sig senest den 8. februar. Det var dog kun
i de Tidender, der var "aleene privilegeret til Forsendelse med
Posten". Disse har nok ikke været favoritlæsning i Niels Nyssums
bekendtskabskreds, for de havde ikke givet noget resultat. Derfor berammes næste skiftesamling til 16. maj - med forbehold
for evt. tidligere opdukken af arvinger. I mellemtiden skal den
omtalte auktion over ejendelene afholdes, så boets omkostninger
så vidt muligt kan blive dækket ind.
Boet åbnes igen den 16. maj - nu tiltrådt af en lokal repræsentant for de mulige arvinger og kreditorer, der endnu ikke har
meldt sig, selv on1 der har været averteret tre gange. Denne gang
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er skipperen åbenbart på farten, for han repræsenteres af sin
kone, der snart skal komme til at optræde i en helt anden rolle.
Boets foreløbige udgifter regnes op: begravelsesomkostninger,
avertissementer og betaling til vidnerne. Auktionen den 2. marts
indbragte godt 6 Rigsdaler, men auktionspapirerne er endnu ikke
kommet fra Herredsretten, så videre behandling udsættes på
ubestemt tid, idet udgifterne under alle omstændigheder overstiger indtægterne.
Men sandelig om der ikke dukker en mulig arving op! Den
7. juli møder den afdødes enke, Mette Pedersdatter med sin
lavværge Hans Baasen, begge fra Gassum, op på Havnø. Her
siger de god for, hvad skifteretten hidtil har foretaget sig, og
sagen genoptages. Boets indtægter var hidtil løbet op i godt 10
Rigsdaler og udgifterne i godt 7, men afslutningen kostede også.
Med udfærdigelse af skiftebrev på stemplet papir, betaling til
retsbetjent, skriver og vurderingsmænd, men dog uden "Vognleje Tour og Retour og Skifteforvalterens Tiener, siden Stervboen
(dødsboet) det ikke taaler", løb udgifterne op i godt 12 Rigsdaler.
Derefter "declarerede" enken - ved lavværgen - at hun hverken
ville "Arve eller Gjælde, for hun havde været fra hendes afdøde
Mand i ungefær 22 Aar formedelst hans slette Opførsel imod
hende." Og dermed kunne Søren Wammen erklære skifteforretningen for "sluttet og tilendebragt".
Skipper Augusts kone
Kun godt en måned senere, den 18. august 1777, døde Johann
Augusts kone, Anne Chatrine Pedersdatter, mens han var til skibs
i Norge. Konens søster Kirsten var i huset. De var døtre af færgemanden i Udbyhøj. Et gæt på dødsårsagen kunne være noget
med svangerskab eller fødsel. Parret blev nemlig trolovet i Dalbyneder 9. februar 1776 og viet 6. marts i Sødring. Her betegnes
skipperen som "Styhr Mand Velædle Seigneur", ord, som oftest
bruges om en ret fornem mand, mens den trolovede er "dydzirede Pige" Catharina Marie Pedersdatter. Johann August er fra
"Svendborg i Fyen".
Også her var skifteforvalterens repræsentant, fogeden Søren
Wammen, på pletten straks efter dødsfaldet for at "specificere
og forseigle" den afdødes efterladenskaber med henblik på det
efterfølgende skifte. 6 Søsteren overværede gennemgangen og
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måtte afgive løfte om, "at ikke noget i nogen Maade skulde her
fra Stæclet komme".
For en sikkerheds skyld blev dog alt låst, der kunne låses, og
nøglerne taget i forvaring. Listen over indbo m.m. ser sådan ud:
I Daglig Stuen: l fuhr (fyrretræs) Bord med Skuf og Foecl. 2
fuhr Bænker. l fuhr Sengestæcl med Grøn Omhæng og Kappe.
Derpå l blaae striberet bolster Overdyne. l Par blaagarns Lagner. l blaae striberet bolster Neclerclyne. l blaae striberet bolster
Hoved Pude, l clito, l dito. l sort striberet Poese med nogle
Fiæcler udi. l beslagen fuhr Kiiste med Hængsler, Laas og Nøgel.
l Spinde Rok. 6 Stykker Skjællerier (skilderiet} l steen Kruus. l
Par tiin Lyse-Stager. l Jern stryg Jern. l Mæssing Lyse Stage. l
Spitz Glas og l Stuss clito. l Gul Steen tallerken. 16 Par hviicle the
Kopper. 3 hviicle Skøl skaaler. l hviicl Caffe Kande. 2 hviide the
Potter. 5 tiin the Skeder (skeet) og l clito Sukker tange. 2 blaae
Gardiner. l Eege Draug-Kiiste med 4 Skuffer. l Rund the Bord,
l lidet Bord. l fuhr Stool. l Stue Uhr. 2 Speile. l blaae mahlet
Skab. l Stok med Sølv beslag m: ].A. V:z Dusin Hollanelske tallerkener. l hviicl Hollanelsk Kruus med Laag, l clito. l steen Kase.
l øl Glas, l Viin Glas. l hviicl Pæl (pægl) flask. l Kleiers Børste.
l Par Kamm. 2 Hyld fiæl. l blaae mahlet fuhr Sengestæcl med
blaae Omhæng og Kappe. Derpå l Rød og Hviicl striberet Olmerdugs Overdyne. l Par blaagarns Lagner. 2 blaae og hviicl striberet
bolster Neclerclyne. 2 Rød og blaae striberet Olmerdugs Hoved
Puder. l lielen clito Olmerclugs Hoved Pude. l Par blaaegaarns
ungefæhr Pa? l Caffe Qvern. Nogle Skibs-Bøger, Søe-Væsenet
angaaencle. l Psalme Bog. 2 lielen Bøger. l the Daase. Udi et
Skab for Bord Enelen derudi fandtes Æclels Vahre (maclvaret} l
Haancl Sauge. l stykke Jern. l Kaaber (kobbel) fierclings Kiæclel
uds? 2 Kiæcleler. 2 Jern Gryder. 2? 2 Ballier. 2 Spand. 2 Stryge
jern. l Ild Klemme. l Lyse Stage. l Rist. l trae Foecl. l Panele. l
Øse. 2 Flasker. lKaaber Laag. l Grow Spade til at skiære oventørre (ovntørv) med. l gammd Stand-Tønde. I Gaarclen: 4 Køer.
4 Aars Ungnøcler. 2 Smaa Kalve. Bæster: 4 Bæster og 2 Føller.
2 Faar og l Lam. 2 Snua Griise. l beslagen Vogn med Røde H?
l træe Vogn med fiæl. l Slæecle. l Ploug med alcl sit Tilbehør.
2 Harve. 2 Par Læder og Skraul. l Seng udi Stald Kammeret,
hvorudi Karl og Drengen ligger. l Hakkels Kiiste og Kniv. l Bånd
Kniv og Hov Tange. l Hammer.
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Der var sikkert kommet mere på listen, hvis det ikke var blevet
mørkt. Registreringen begyndte først hen ad solnedgang. Kirsten
Pedersdatter betros opsynet med boet, da hun jo i forvejen var
betroet det, mens Johann August var i Norge. Desuden var han
snart ventet retur. Til sidst sættes rette seneste dato for skiftesamling, nemlig 30. dagen efter dødsfaldet, her 17. september.
Ægtemanden og arvingerne har dog adgang til at forlange skiftet
påbegyndt tidligere, og det er, hvad der sker.
Allerede 23. august anmoder enkemanden om at få skiftet
gennemført. Han er en "Søefahrendes Mand" og kan ikke være
til stede på den berammede dato. Desuden møder han sammen
med "Eene-og-aleene-arvingen", nemlig svigerfaderen Peder
Madsen fra Udbyhøj Færgested, som hverken vil "arve eller
gælde". Han ønsker at overlade hele boet til svigersønnen på den
betingelse, at denne påtager sig al boets gæld. Johann August
erklærer, at han ikke er i nogen synderlig gæld, og i hvert fald
ikke gæld, som kunne berettige skifteforvalteren til at udføre
vurdering og dermed udsættelse af sagen. Dette accepteres, og
skiftet afsluttes samme dag.
Skiftende ejere på Havnø
Hvor længe skipper August fæstede Transbjerghalt er ikke klart,
men Andreas v. Arenstorffs enke udsteder fæstebrev 28. september 1784 til "velagte Niels Rasmussen fra Norup" for perioden
Michaelii (= 29. septembet) 1784 til l. maj 1791?
I en Jordebog fra 17968 er Muurstedet forpagtet bort til Jens
Wested. Denne jordebog er formentlig også udarbejdet som forberedelse til et salg. Det var nemlig en turbulent tid for godset.
Ifølge Trap Danmark havde Havnø i perioden 1797 til 1816 ikke
mindre end 7 forskellige ejere. 14. oktober 1797 solgte en af dem
Transbjerghalt fra. Det var kammerherre, greve Conrad Reventlow, men handelen blev gennemført med fuldmagt af capitain,
kammerråd Andreas Møller, som var landvæsenskommissær i
Aalborg Amt. Tidspunktet frerngår af en købekontrakt, der er
vedhæftet skødet ved tinglysningen9, der først sker 26. februar
1804. Køberen er skipper Claus Henrich Rann. Grev Reventlow
var "Commandør i Søe-Etaten", og både Møller og Rann var
kaptajner. Måske har de kendt hinanden i flådens tjeneste under
englandskrigene, som nok kunne få en sølle tinglysning til at se
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mindre vigtig ud? I Trap Danmark står brødrene Søren og Niels
Fr. Hillerup som ejere fra 1797 til 1799 og Reventlow først som
ejer i 1799, men det stemmer dårligt med oplysningen om Ranns
køb i 1797.

Skipper Rann
På matrikelkortet fra 1809 (se tidligere) står navnet på brugeren
af ejendommen, da kortet blev lavet. Det var Skipper Rann. Hans
navn er overstreget, og oven over står Jacob Jensen. Men Jacob
Jensen dukker først op på gården i 1835. Folketællingen i 1801
fortæller, at han, Claus Henrich Rann, 31 år, og hans kone, Anne
Kirstine Pedersdatter, 23 år, bor på gården sammen med deres
søn Friderich Clausen Rann på 2 år. Tællingen er nok lavet ved
et skrivebord, for sønnen viser sig senere ved konfirmationen at
hedde Frederikke!
Skipperen står som ejer, da bygningerne bliver takseret til
branelforsikring 17. januar 1801, og i forsikringsprotokollen tituleres han "Sr", altså Seigneur, ligesom skipper August blev det. I
taksationsprotokollen står der under punkt a.:
"Stuehuuset norden i Gaarden 12 Fag 10 al. dyb, grunclmuurecle Vægge af brændte Steen. Eege uneler og Fyrre overtømmer.
indrettet til Storestue, Dagligstue og 3cle Kamre 111ed Bræddegulv. Kiøkken og Bryggers med Loft Vineluer og Døre, en Jern
Bielægger Kakkelovn, en indmuuret Kobber Kieclel paa l Td.
Huuset er tækket cleels med Rør og deels med Straaetag, som
ellers i alt har gode Indretninger en Skorsteen og Bagerovn af
brændt Steen og med en .... "
Beskrivelsen fortsætter med det østre og det vestre hus og slutter
med, at taksatorerne sognefoged Søren Wedum og tømmermand
Jens Jensen noterer, at de foreskrevne brandredskaber er til stede.
Skipper Rann var også ejer af matr. nr. 24, nabogården i nord.
Han får den brandforsikret i 1803, hvor den bebos af Trovels/
Truls Christensen, og iflg. registeret til skøde- og panteprotokollen sælger han den til Jacob Larsen 5. november 1822.
Og når vi nu er ved naboerne, kan Bornholm-navnet tages op
her. Navnet Bornholm hører ellers sammen med nabomatriklen
i syd, nr. 32. I folketællingen 1787 optræder Rasmus Bornholm,
som var husmand og skipper. Hans søn, Niels Christian Bornholm - også husmand og skipper - havde ejendommen i fæste
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under Havnø og købte den i 1802 ved Havnøs frasalg af fæstegodset (iflg. "Hadsund - en by bliver til"). Der kan være flere
Bornholm'ere på egnen. En skipper Niels Bornholm købte en rok
hos rokkedrejeren i Als i 1735 (Peter Riismøller: Rokkedrejerbogen, 1988, s. 61).
I kirkebogen for Vive Sogn i 1803 frembæres Jens Vesteds
søn Jacob til dåben af skipper Ranns "Kiæreste", en vending,
som nogle præster brugte i bogstavelig betydning, og ikke som
modsætning til ægtefælle. I øvrigt var Niels Bornholm også en
af fadderne.
Som nævnt gik de ældste kirkebøger for Visborg Sogn til, da
præstegården i Skelund brændte i 1861. Der er kun oplysninger
bevaret fra 1813 og frem. Derfor må man ty til konfirmationen for
at finde fødselsdata for f.eks. Frederikke. Hun er født 20. januar
1799 og hedeler desuden Sophie Magdalene.
Claus er søn af en værtshusholeler i Fredericia, der også bedrev
søfart, så han har det ikke fra fremmede. Men det ser ud til, at
han lægger skipperiet på hylden. I hvert fald benævnes han "Skoleforstander i Glerup Distrikt, forhen Skipper i Randers" ved sin
død som 57 årig den 20. september 1828.
Men der sker meget forud for det. Frederikke får tre søskende,
Johanne Cathrine (7. juli 1801), Johan Henrich (15. juni 1809)
og Christiane (11. april 1818). Vi følger dem så langt som muligt
- også fordi der er forbindelse til den kendte Hadsund-slægt
Væsted/Vestecl/Wested/Weclsted/Westeclt. Det er til dels triste
historier, men sådan er det nok, når skifteprotokollerne bliver de
vigtigste kilder.
Johanne Cathrine gifter sig den 20. januar 1826 med Alberth
Frederik Westedt, sognefoged i Sønclergårde. Hun føder deres
første barn, Jens Frederik Westedt, den 12. april 1828, men han
dør 24 timer senere, og Johanne Cathrine følger ham efter 5
dage, 27 år gammel. Som nævnt dør Claus Rann senere på året.
Det ser ud til at storesøsteren Frederikke har trøstet enkemanden. De bliver gift 18. april 1829, og deres første barn, Jens Albert
Westecl, fødes 15. juli samme år. Det ser ud til, at svigersønnen
også har overtaget Claus Ranns hverv på skolefronten. Hvor han
før blev kaldt sognefoged, er han nu skole- og fattigforstander i
Sønclergårde.
Næste barn ankommer 14. marts 1832 og døbes Claus Henrik
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Frederiksen Wested. Hans mor oplever ikke dåben. Hun dør som
sin lillesøster i barselseng den 22. marts, 33 år gammel. Barnet
overlever og konfirmeres i 1846. Det opnår storebroderen ikke.
Han bliver kun 4Vz og dør 20. december 1833.
Hans mormor, Anne Kirstine Pedersdatter, enke efter Claus
Henrich Rann, er - for at det ikke skal være løgn - død den 27.
november, altså godt tre uger forinden, 55lfz år gammel. I skifteprotokollen hos herredsfogeden bliver hun tituleret "Madame",
og det er noget helt andet end "madam". Det betyder fin, men
ikke adelig, og det passer til ægtemandens "Seigneur". Registrering og vurdering fylder et par sider.
Wested-familien træder til som værger og formyndere i skiftet,
hvor børnene af de to afdøde Rann-døtre jo er arvinger. Der
afholdes både løsøreauktion og auktion over ejendommen, ja,
faktisk tre gange. To gange på tingstedet i Lyngby uden bud og
tredje gang på Transbjergholt. Forud for løsøreauktionen får Christiane mulighed for at trække nogle numre med klædestykker og
et møbel ud af kataloget, mens der sættes penge af til en dragkiste til broderen. Under skiftet fortælles, at han sidst har meddelt,
at han befandt sig i Batavia, nu Jakarta i Indonesien.
Ifølge auktionskataloget har Christiane Rann købt "l blaalærreds Særk" for l Daler. Gården var udbudt til 800 Rigsbankdaler
Sølv, men den blev budt op. Godsejer Kjellerups bud på 1430
RbdS blev det højeste, og dermed var Transbjergbolt igen blevet
fæstegård. Løsøreauktionen indbragte 262 RbdS.
Så er der kun søskendeparret tilbage. Claus Henrich er konfirmeret i 1822 og Christiane i 1831. I folketællingen 1834 er Claus
Henrich til søs. Christiane "lever af sin jordlod", altså Transbjergholt, hvor hun bor med to tjenestefolk
Her tabes sporet af familien Rann. Det er ikke lykkedes at
finde ud af, hvor søskendeparret blev af

Gårdens ejere og beboet·e 1835-1888
Som nævnt ovenfor køber Niels Vinde Kjellerup Transbjergbolt
på dødsboauktionen i 1834. Han dør året efter, og godset ejes
frem til 1847 af hans enke, Caja Kruse. Her overtager sønnen
Jacob Kjellerup. Fra 1831 fortsattes forarbejderne til den matrikel, der først trådte i kraft i 1844. I sogneprotokollen for Visborg
beskrives Transbergbolt som bestående af en hovedlod og en
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vestiigere udlod, samt rettigheder til tørveskæring - men ikke
græsning - i Sandelskær Mose. Hartkornsekstrakterne er fra Caja
Kruses tid. Her er der ingen fine titler til hende; hun kaldes ret
og slet Maclam Kjellerup.

Jacob Jensen
Vi kan se helt præcist, hvornår Jacob Jensen forpagter Transbjerghalt Men i godsarkivet skal vi helt frem til 1845 i skiftet efter
hans første kone for at finde oplysningen. Her står, at han har fået
fæstebrev på gården 11. december 1835. Fæstebrevet er altså ikke
fundet i Visborggårds fæsteprotokol, men det er tinglyst i Terndrup 24. marts 1836. Han bliver nok første fæster efter godsets
overtagelse af gården, og han er den, der nævnes som fæster, da
branelforsikringen bliver opdateret i 1836. Han dør som 84-årig
den 23. august 1888 med samme adresse (iflg. kirkebogen), så
han står for en lang periode i Transbjergholts historie. Men fortællingen om ham og hans familie er også et godt eksempel på
de barske vilkår, som man levede under på den tid.
Han er født i Rakkeby i Hjørring Amt i 1804. I folketællingen
1834 bor han som "mølbygger" i et hus blandt Oue Byes Udflyttere sammen med sin to år ældre kone Cathrine Nielsdatter, der
er født i Oue, og to pigebørn, Zidsel Marie (4) og Jensine (2).
I folketællingen 1840 er de på Transbjerghalt nu med 4 børn,
hvoraf det sidste er født på gården. De nye børn er Dorthe Marie
(6) og Jakobine (2) og i maj 1840 kommer der en Mette Cathrine.
Dorthe Marie dør i 1841. Ved Mette Cathrines dåb og ved dette
dødsfald betegnes Jacob som "tømrer" i kirkebogen. Men i dødsanmeldelsen i Visborggårds skifteprotokol er han "møllebygger".
I folketællingen 1840 kaldes han "jordbruger". Ved anmeldelsen
af de dødsfald, som beskrives herefter, er han også møllebygger.
I folketællingen 1845 er Cathrine Nielsdatter i live, men som
nævnt dør hun samme år fra mand og fire piger. Den 25. maj
bliver hun offer for "brystsyge", som er den tids navn for tuberkulose. I skiftet efter hende arver Jacob halvdelen, og resten
fordeles mellem de fire piger, dog med den mulighed, at faderen
kan veksle noget af den enkeltes arv til en dragkiste eller klædeskiste, når de bliver gift eller flytter hjemmefra. Men der bliver
ikke brug for så mange dragkister: Mette Cathrine dør 4. august
af, hvad der i kirkebogen kaldes et "slagtilfælde".
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Jacob finder en ny kone i Glargårdene, nemlig Dorthe Pedersdatter på 24 1/z år. De bliver gift 7. nov. 1845. Dorthe bor hjemme
hos moderen, der er enke efter to ægteskaber, hvor Dorthe er
fra det første. Hun kaldes en del steder for Dorthea. Deres første
barn fødes 5. august 1846, og hun kommer selvfølgelig til at hedde Mette Cathrine. Så var der - som skik og brug var - opkaldt
efter afdøde, her både mor og storesøster. 10. oktober 1848 kommer Maren til verden, men hun bliver kun 5 mdr. gammel. Hun
dør af kighoste 5. marts 1849. Brystsygen tager også Jacobine,
der dør 11 år gammel 26. september 1849. Hun fik heller ikke
brug for nogen dragkiste. 12. maj 1850 fødes Jacobs første drengebarn, der kom til at hedde Jens Peter efter både sin farfar Jens
og sin morfar Peder. Han får en bror, Niels Christian, 5. december
1852, og 14. april 1856 kommer der en ny Maren. Hendes halvstoresøster Sidsel Marie, der er blevet 26, bar hende til dåben.
11. december 1859 kon1111er næstsidste skud på stammen, Karen
Marie, og hun bæres af halv-storesøster Jensine.
Trængsiernes tid er ikke forbi. Jens Peter dør 111;2 år gammel
af mæslinger 2. februar 1862. Sidste skud bliver Ane Marie Elisabeth, der ankommer som nytårsgave l. januar 1864. Man skulle
synes, at familien har været ramt hård nok af sygdom og død,
men det er ikke slut endnu. Karen Marie bliver kun 15Yz, før hun
dør 20. maj 1874. Her er der ikke angivet en dødsårsag.
I folketællingen 1880 er Jacob (76) og Dorthea (58) stadig på
Transbjerghalt med børnene Niels Christian (27) og Maren (23).
Sissel Marie er gift med husmand Jens Christian Jensen i Gandrup ved Vebbestrup. Mette Cathrine har giftet sig 21. november
1874 med Niels Christian Pedersen, enkemand i Als, og det er
formentlig hos hende, at moderens dør som aftægtskone 4. september 1893. Hun begraves i Visborg. Faderen er som nævnt død
i 1888. Hvis kirkebogens oplysning om, han er død på Transbjerghalt er rigtig, har han haft ny husbond de sidste 21/z år.

Gårdens ejere og beboere efter 1888
Godsejer Kjellerup, Visborggård, sælger nemlig iflg. Skøde- og
panteprotokollen Transbjerghalt 23. januar 1886 til Anders Peter
Andersen, der næppe har boet på gården. Han sælger nemlig
gården videre samme dag til Anton Jensen, der nok ikke selv har
kunnet stille den nødvendige sikkerhed. Han har gården frem
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På billedet ses Peter og Ane Pouline 1ned døtrene Dagmar (*1901,
med hund) og Othilie (*1902, med dukke) samt sønnen Poul
Anker (*1898)foran den stråtækte gård. Det er de tre yngste børn,
og de ældre søskende er fløjet fra reden, om ikke for andet så for
at være "ude at tjene".

til 13. juni 1894. I folketællingen 1890 bor han (30) der sammen
med sin kone Jensine Jensen, f. Nielsen (23) og en tjenestekarl,
som måske er Antons lillebror. De er i hvert fald begge fra
Løgstør, og de hedder begge Jensen til efternavn. Jensine er fra
Lyngby.
Han sælger til Ole Martinus Nikolai Mathias Oredsen, der
har gården i knapt S år indtil 6. marts 1899, hvor han afhænder
den til Søren Christian Sørensen, kaldet Ravnborg, som er
bager i byen. I folketællingen 1890 bor bageren (30) i et hus med
sin kone Ane Marie f. Jensen (22) og deres datter Marie Annine
Sørensen Ravnborg (2). Der er også en lærling og en tjenestepige.
I 1901 bebos Transbjergbolt af bestyrer Peter Jensen med familie, mens gårdens ejer (på en kontrolliste) er Chr. Ravnborg, der
bor samme sted som i 1890. Der mangler to pigebørn, Dagmar
Margrethe Kristine, der først fødes 19. november 1901, og Othilie
Sofie, født 29. november 1902. Chr. Sørensen står fadder til Poul
Anker og Othilie. Søren Christian Sørensen Ravnborg - det hed-
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der han faktisk fra 1905 - føjer to matrikelnumre til ejendommen.
I sommeren 1907 køber han både en eng (74b Visborg) og en
bygrund (ldf Dalsgård). De er måske investeringer. I hvert fald
sælger han den sidste videre i 1918 til Søren M. ]. Justesen, og
derefter går den i 1919 videre til tømrer P. M. Pedersen og samme
år til teglværksejer Niels Bonnesen. Bonnesen solgte matriklen
til Jens Marinus Knudsen i 1924, så den veneler altså tilbage til
familien. Hvad han har gjort med den vides ikke.
Den findes ikke længere som selvstændig matrikel, men det var
en trekantet grund på vestsiden af den nuværende Jyllandsgacle,
grænsende til Jernbanegade. Engen 74b strakte sig fra nuværende
Stadionvej til fjorden. Bager Ravnborg solgte den videre til Julius
Møller 28. april 1911. Den er siden opslugt af renseanlægget.
Hadsund Egnssamling/Museet har, se foto ovenfor, venligt givet
os mulighed for at vise gården, som den så ud omkring 1910.

Peter Jensen/Knudsen
Peter blev født i Visborg 12. juli 1865, og han blev døbt Jensen.
Han kone, Ane Pouline Kristensen, blev født i Lystrup, Vindblæs,
4. december 1862. I folketællingen 1890 er de begge ansat som
tjenestefolk hos købmand Hornbech. De blev gift i Visborg kirke
22. maj 1891, og som det ofte er sket, var første barn usynligt til
stede ved brylluppet. Mellem yngste barns fødsel (Othilie, 1902)
og ældste barns konfirmation Jens Marinus, 1905) skifter familien
navn fra Jensen til Knudsen. Årsagen er ikke kendt.
Som nævnt var Peter Jensen bestyrer af gården i 1901. Han
forpagter gården 30. juni 1901. I folketællingen 1906 er han
gårclforpagter, i 1911 landbruger, i 1916, 1921 og 1925 står der
landbrug. Kun de to første siger noget om ejerforhold. Ser man i
kirkebogen kaldes Peter arbejdsmand ved Jens Marinus' konfirmation i 1905, inelsideler og arbejdsmand ved Søren Christians i
1907, boelsmand ved Martin Ingemanns i 1909, gårdejer ved Poul
Ankers i 1912. Vi skal til realregistret for at finde tidspunktet for
Peters køb af gården. Det skete 15. juni 1909. Da havde bager
Ravnborg skiftet titel til købmanet
Der er ikke meget at finde on1 gårdens drift i denne periode,
men målebordsbladet fra ca. 1928 fortæller dog en smule. Der er
plantet nåletræer på begge sider af vejen, og der er have helt ned
til bækken. Et par æbletræer står der endnu i 2014. Nåletræerne
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viser, at jorden er sandet og ikke egnet til landbrug, som det
også ses af de mange plantager på egnen. På dette sted er den så
sandet, at der faktisk var sandgrav på begge sider af vejen. Herfra
hentedes de mængder af sand, der blev brugt ved byggeriet af
fiskerihavnen i 1937.
I folketællingen 1930 er det Søren Christian (der kun brugte
navnet Christian) og Kristine Oline, der bor på Transbjerghalt
med en tjenestekarl, mens Peter og Ane Pouline er flyttet til matr.
nr. 29aa, som er det hus, der nu har adressen Rosendalsvej 12.
Denne ejendom havde Peter Jensen købt allerede 31. maj 1895
af Søren Jacobsen, kaldet Knudsen. Om denne Knudsen havde
noget med navneskiftet at gøre vieles ikke. Her har de formentlig
også boet frem til tiden som forpagterpar på Transbjerghalt Navnebevis på Knudsen blev tinglyst i 1927, så ejeren af 29aa ikke
længere skulle stå som Jensen.
Ane Pouline dør 13. marts 1936 som 73 årig, og Peter dør 31.
januar 1944 som rentier, 78 år gl. Han har forinden solgt sit hus til
Bertha Nielsen 18. december 1942. Hvor han tilbragte det sidste
års tid vides ikke.
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Egnssamlingen har venligt givet os mulighed for at vise dette billede af familien. At dømnte efter de yngste pigers alder må det
være taget omkring tidspunktetfor købet af gården.

(Søren) Christian Knudsen
Søren Christian Knudsen blev gift med Kristine Oline Møller.
Hun blev født 25. maj 1892 i Skelund, og hun blev døbt Kristensen, men familien skiftede navn til Møller (faderens erhverv)
i 1905. Sønnen Henning Knudsen fortæller, at forældrene traf
hinanden på Visborggård, hvor faderen var skytte og moderen
stuepige. Det virkede befordrende, at moderen var mørkeræd, så
der var et belejligt behov for at blive fulgt hjem om aftenen. De
flyttede sammen til København, hvor de tjente penge til at kunne
overtage gården, der var på godt 33 tdr. land. De boede i Valby,
da handelen fandt sted l. maj 1930. De forblev barnløse, men
adopterede Henning i 1935.
Henning fortæller fra barndommen om, hvordan de voksne
11:1ed smil i øjenkrogen støttede forsøg på at grave sig ned til tunnelen, som skulle findes mellem Transbjerghalt og Visborggård
- mellem Godsejeren og Mamsellen. Der blev lagt kræfter i, og
sigtelinjen mod Visborggård var jo ikke svær at finde. Han beretter også om nattevågeri i håb om at få "Mamsellens" genfærd at
se, men det lykkedes aldrig!
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Fra deres tid på gården findes der en del billeder, og Henning har
venligt givet os lov til at bruge dem i denne beretning.

Besøg hos Buddwn-Bedste. Henning ca. Jlh år. Hennings nwrnwr står 1nelle1n sine forældre.
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Henning på ridetur på familiens hund, Tut, ca. 1938. Tut blev
landskendt i aviserne som. mnme for s1någrise.

Herover ses Henning med briller sammen m.ed forældrene og
bedstefar Peter. Der er besøg af Elly (søster til Hennings biologiske
mo1~ Inger), og hendes datteJ~ Jytte.
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Hestestalden. Laden er borte.

Køerne går hjem. fra "kæret", hvor der stalekes hø. I dette am.råde
har dræningen med de s1nå teglrør drillet i ntange år. Dræningen opgives (forbindelse med, at jorden går ud af landbrugsdrift.
DeJfor genopstår den lille sø i Rosendalsbækkens løb.
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Stuehusets bindingsværk er tydeligt. En ret stor kælder under
stuehusets østligste ende var udstyret med muret saltkar. Der er
sat kerne i skorstenen.
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Køerne leverede selvfølgelig mælk, men mælken kom ikke
gennem et mejeri, før det nåede forbrugerne. Flere "voksne"
Hadsund-boere har fortalt, at de hentede mælk på Transbjerghalt
som børn. Henning fortæller, at der i perioder var over 100 kunder, der fik mælk direkte fra gården. At nogle fik leveret mælken
til døren, kan ses af dette billede:

Pigen med Longjohn-cyklen er Stine fra 0. Hurup, tjenestepige i
mange år. Huset i baggrunden til højre tilhørte Christians bror,
jens Marinus. Det ligger på en grund, der blev udstykket til ham i
1933 som matr. 25b. Den var langt større end nu, idet den strakte
sig hele vejen til det vestlige skel gennem den senere dyrehave. I
en senere handel kaldes denne ejendom for "Transbjerghus". Det
er nu Gl. Visborgvej nr. 19. I baggrunden til venstre ses noget af
Rosendalshuset.
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Hos Henning findes et farvekridtbillede fra 1947, som ser sådan
ud (23x30 cm):

Billedet er (tekst bagpå) tegnet af Ivar Pedersen, søn af lærer
Pedersen, Skolegade 11, og foræret til Slitte Larsen (Kirsten Larsen?), Skolegade 13, af.fru lærer Pedersen.

Henning til vogns.
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Billedeji-a 1950'erne. Visborg i baggrunden til venstre og stationsonzrådet til højre. Gården i forgrunden omkranset af elmetræer.
Alle1jorrest jens Marinus' have i venstre side og Rosendalshusets
til højre.

Matrikelkortet herunder fortæller om de første konsekvenser
af Hadsunds vækst i 60'erne og 70'erne. Christian døde i 1963,
så Kristine var blevet alene, da der kom planer om at lave en
anneks-kirkegård på en del af Transbjergholts areal nord for gården. Hadsund Kommune købte af hende to parceller, 25c og 25d
i 1967, men kirkegården på 25d blev aldrig til noget.
Derimod blev dyrehaven virkeliggjort på 25c. For at få mulighed for at etablere gangstien gennem dyrehaven fra Rosendal til
Ringvejen købte kommunen i 1970 størsteparten af 25b, udskilt
som 25e, som da ejedes af Niels Mølgård, og desuden tilkøbtes
26b fra naboejendommen i vest.
Den nuværende passage fra museet til gedehuset følger stort
set Transbjergholts vestlige skel. Området vest for Gl. Visborgvej
blev i øvrigt kaldt for Tyvhalen [tywhålen]. Hvorfor vides ikke.
Kristine døde ca. 10 år efter Christian i 1973, hvorefter sønnen
Henning overtog.
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Henning Knudsen
Henning Knudsen blev født 1934 i Aarhus og adopteret inden for
fan1ilien i 1935. Han overtog som nævnt gården efter moderens
død i 1973 og solgte de resterende dele af gården til kommunen
til neelrivning og udstykning i 1975. Derefter havde han Halkærgården frem til 1990.

Henning sikrede sig endnu et håndfast 111inde fra stuehuset. Over
døren var der indmuret et bemalet englehoved med vinger.
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Fra venstre Henning, Kristine, Christian samt familie og venner.
Englehovedet er med på dette billede fra ca. 1940. Hovedet blev
bevaret og frisket op og er endnu i familiens eje.

Transbjerghalt blev revet ned i 1975. Kort tid forinden blev disse
billeder taget som dokumentation til Egnssamlingen, som venligt
har stillet dem til rådighed til dette skrift.
På stedet er der nu - bortset fra de nævnte æbletræer - kun
rester af fundamenter tilbage under haven ved Transbjerghalt nr.
4 og 6.

Før nedrivningen
blev et bord med
tilhørende hjørnebænk taget ud. Det
indgår nu i bondestuen på Hadsund
EgnssamJing
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På gårdens arealer finder man nu i den vestlige del som nævnt
"Transbjerghus" og en dyrehave, men også to børnehaver. Mod
øst er der opstået to villakvarterer. Det nordlige har fået navnet
Burholdt mens det sydlige har arvet gårdens navn. Halvdelen af
det nuværende Transbjerghalt er i mange år blevet kaldt for "Sparekassehusene", men det er en helt anden historie.
Kort før nedrivningen blev disse billeder taget som dokumentation til Hadsund Egnssamling, som venligst har stillet dem til
rådighed til denne artikel.

Fotodokumentation af Transbjergbolt i Hadsund hgnssmnling.

Henvisninger

Historien om numseHen er genfortalt af Jørgen Toubro i Gammelt Nyt
2008 - nr. 45.
Den inclgar også i beretningen om præsteslægten Wagaarcl i Visborg og
Skeluncl: http://www.coneliancl.clk/Lokalhistorie/Praesteslaegten_Wagaarcl.
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html. Her nævnes Transbjerghalt dog ikke. Heller ikke hos Hans Kåløe
er gården nævnt, men han oplyser om mamsellens endeligt: http://www.
kaaloe.clk/pages/Ol_mus.htm,
Kildehenvisninger:
Mange oplysningers oprindelse er nævnt i teksten.
Oplysninger fra kirkebøger, folketællinger og branelforsikringer er alle
hentet fra ArkivalierOnline.
Oplysninger fra godsarkiverne stammer dels fra Lanelsarkivet i Viborg
(LAV), dels fra FamilySearch.
Kortmaterialet er hentet hos Geodatastyrelsen.
Noter
l) Visborggård Goclsarkiv, Pergamentsamlingen, LAV
2) Eggert, Birgit: Danske Stednavne på -holt, Københavns Universitet,
2006
3) Visborggård Goclsarkiv, Jordebøger og matrikelsager, LAV
4) Haunø Godsarkiv, Skifteprotokol 1721-1785, p. 134b, LAV
5) Samme, p. 329a
6) Samme, p. 330b
7) Hellum-Hinelsted Herrreclsfoged, Register til Skøde- og panteprotokol, LAV
8) Haunø Godsarkiv, Forskellige sager, LAV
9) Hellum-Hinelsted Herrreclsfogecl, Register til Skøde- og panteprotokol, LAV
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Forbryderfotografen
Af Poul Duedahl
I november 1910 havde stumfilmen Massøsens Qffer premiere i
en række danske og svenske biografer. Den slap med nød og
næppe helskindet gennem filmcensuren, for indholdet var lige
på kanten af, hvad den offentlige moral kunne klare. Filmen
handlede nemlig om et letlevende fruentimmer, der fortryller en
proprietærsøn og leder ham i fordærv.
En stor del af de filmens scener, og særlig dem, hvor den unge
mand kommer på kant med straffeloven, var indspillet på verandaen på Restaurant Blegkilde i Aalborg. Til scenerne var indforskrevet lokale skuespillere. Heriblandt fotograf Ernst Gopel fra
Bredegade, der optrådte i rollen som privatdetektiv. Han var sat
på opgaven at udspionere og kortlægge proprietærsønnens og
fruentimmerets livsførelse for at få knægten bort fra lediggangen
og den kriminelle løbebane.
For folk i og omkring Aalborg passede rollen overordentlig
fint til Ernst Gopel. Han
gik nen1lig under tilnavnet
"forbryderfotografen", fordi
han i sit daglige virke som
erhvervsfotograf var Aalborg
Politis og de lokale herredsfogeders faste holdepunkt,
når der skulle tages billeder
af de ægte lovovertrædere
til forbryderalbummet.

Erhvervsfotograf og Jillnskuespiller Ernst F'rederik
Gdpel (1862-1919).
I Aalborg var han bedre
kendt so1n 'Jorbrydeifotografen." (Foto i privateje).
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Det er da også Ernst G6pel og hans mange portrætter, denne
artikel handler om. Lige fra Aalborg Politis spæde opstart med
forbryderoptagelser i 1897 og frem til sin død i 1919 tog Gbpel
nemlig billeder af omtrent 1.300 lovovertrædere -og hans motiver er en helt enestående og uundværlig kilde, hvis man vil sætte
ansigt på den kriminelle underverden i Aalborg i perioden.

Aalborg får et forbryderalbum
I anden halvdel af 1800-tallet tog politiet overalt i Danmark
fotografiet i brug som identifikations- og kontrolmiddeL By efter
by investerede i maskealbummer og fotografiske optagelser, så
ordensmagten bedre kunne registrere og siden genkende folk,
der var kommet på kant med straffeloven. Men udstyret var dyrt
og enkelte byer værgede sig længe ved sådan en udskrivning.
Det gjaldt bl.a. politiet i Aalborg.
Først hen imod slutningen af 1890erne, da Aalborg efterhånden var vokset til en by med omJuing 20.000 sjæle, måtte byfogeden erkende, at det ikke længere var muligt for købstadens
sparsomme politistyrke at sætte ansigt på enhver lovovertræder,
der satte sin fod i byen. Da alt tydede på, at byen også ville vokse
massivt i de følgende år og da mange tilrejsende dagligt kom ad
landevejen, med jernbanen eller fra havsiden for at gøre ophold
og undertiden gjorde sig uheldigt bemærket, blev der i foråret
1897 indkøbte i et album og indgået aftale med Ernst G6pel.
Gbpel havde året forinden åbnet et atelier i Bredegade 2 i
Aalborg - altså lige midt på byens hovedstrøg - og havde et
godt renome. Han havde nemlig stået i lære hos den kongelige
danske, norske og svenske hoffotograf Budtz Miiller & Co i
København og siden hen hos fotograf Frederikke Federspiel, der
ligeledes havde atelier i Bredegade i Aalborg.
Det første forbryderbillede forestiller tømrersvend Carl Theodor Ml.iller fra Altona dømt i Aalborg den 17. april 1897 efter to
dristige indbrudstyverier begået hos en købmand og en urmager
i byen, og i de følgende måneder og år fandt et stadigt stigende
antal småtyve, hælere og barnemordersker til atelieret i Bredegade i følgeskab med en betjent eller to for at få taget et portræt
til albummet.
Processen var som regel den samme: Politiet eller herredsfogeden anholdte en mistænkt. Vedkommende blev så fragtet til ting-
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Forside til Aalborg Byfogeds Forbryderalbum med 'Jorbryde~fo
tografen" Ernst G6pels optagelser fra 1897-1900. Bladrer man i
albummet, står 1nan straks ansigt til ansigt med et bredt udvalg
af forhærdede kri1ninelle, tiggere, alfonser og løsagtige fruentimntere fra fortidens Aalborg og fra fJerrederne oml\Jring byen.
(Landsarkivet for Nørrejylland).

og arresthuset på hjørnet af Gabelsgade og Fjordgade i Aalborg.
Her blev han eller hun mødt af synet af arkitekt Ferdinanel Meldahls mægtige bygning med den tunge, gotiske stil og kamgavlene, der signalerede alvor og autoritet. Den mistænkte passerede
her hovedindgangen - under statuen af retfærdighedens gudinde
Justitia - og fra forhallen blev kalorius så taget med op ad trappen til første sal, hvor forhørslokalerne lå. Her blev misdæderen
udspurgt om alt det passerede, mens personalet noterede ethvert
udsagn i forhørsprotokollerne.
Herpå gik turen ned på gaden igen og om ad Fjordgade til Bredegade, hvor den anholdte blev sat i den mørkbejdsede træstol,
som Gbpel som regel anvendte til formålet. Så tog "forbryderfotografen" sit billede og den anholdte blev ført de omtrent 100 meter
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Aalborgs første forbryderbillede forestiller den tyske tømrersvend
Carl Theodor Miiller dømt i april 1897 for to indbrudstyverier.
Han blev af politiet betragtet so111 en '.'farlig og meget dristig forbryder" (Landsarkivet for Nørrejylland).
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Ting- og Arresthuset i Gabelsgade 4 i Aalborg var fælles for by og
amt. I gården bagved lå fængselsbygningen 1ned plads to 30 arrestanter foruden fire fangegårde, hvor de indsatte kunne få jhsk
hift. På loftet var der indrettet arbejdssal for fangerne. (Gengivet
efter JF. Trap: Kongeriget Danmar!~, 3. udg., bd. 4, 1898-1906)

tilbage til arresthuset og enten sat på fri fod for at afvente dommen eller - hvis forbrydelsen var alvorlig - varetægtsfængslet. I
så fald blev arrestanten indsat i en af de celler og fællesarrester,
der befandt sig i to etager i bagbygningen.
Efter fremkaldelsen blev fotografierne klistret ind i albummet
og i begyndelsen forsynet med sirlige notater om den portrætteredes lovovertrædelse og kriminelle løbebane. Men som årene
gik og optagelserne blev ganske mange, indskrænkede oplysningerne sig efterhånden til et kortfattet signalement og en hurtigt
liste over lovbryderens forskellige domme.
Gbpels tidlige forbryderbilleder minder til forveksling om
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mange af de billeder, han sideløbende og i det samme atelier tog
af byens lovlydige borgere, nemlig såkaldte brystbilleder, hvor
ansigtet er fremhævet mens klædedragten er delvis bortretoucheret Billederne ser smukke ud, men var ikke umiddelbart de
mest velegnede i forbindelse med politiefterforskning og identificering, bl.a. fordi netop klædedragten er noget, som mange ofre
og vidner lagde mærke til.
På det tidspunkt havde politiet i København da også for længst
fået øjnene op for en ny identificeringsmetode skabt af den franske politiembedsmand Alphonse Bertilion (1853-1914). Metoden
indebar, at man fotograferede alle forbrydere forfra og i profil og
undlod at retouchere billederne, så enhver skavank, der kunne
lette identificeringen, fik lov at komme tydeligt til syne. Bertilions
pointe var, at der ikke eksisterer to personer, som er fuldstændig

Forbryder gøres klar til fotografering efter Alphonse Bertiltons
metoder- her skal der tages et billede i pr(!fil. (Biblioteque nationale de Paris)
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ens, og denne forskellighed kunne lettere konstateres med to
forskellige optagelser og ved at undgå at skjule noget.
Fra og med oktober 1900 blev de nye fotograferingsmetoder så
også indført i Aalborg, og i albummene for de følgende år kan
man se den ene lovovertræder efter den anclen forfra og i profil,
iført beskidte, hullede, revnede og lappede klæder eller hvilket
som helst anclet tøj, som den mistænkte tilfældigvis gik og stod
i da han eller hun blev anholdt.

Bedragersken
Men hvem var de mennesker, der udgjorde den kriminelle
underverden i Aalborg og omegn, og hvad er historien bag, at
netop de endte tTlecl at få deres ansigt foreviget for tid og evighed
i politiets albummer?
Dem, politiet tydeligvis var mest interesseret i at fotografere,
var såkaldte mobile forbrydere - altså forbrydere som gerne
krydsede by- og landegrænser for at begå nye lovovertrædelser.
Den danske straffelov var nemlig sådan indrettet, at dommerne
straffede hårdere og hårdere for hver gang et menneske begik
nye lovovertrædelser. Derfor var der mange forbrydere, der så
deres snit til at dukke op i en ny by under en ny identitet for så
at foregive at være førstegangsforbrydere, hvis de blev anholdt.
Nu gjorde billederne det for første gang muligt at identificere
dem med usvigelig sikkerhed, fordi de kunne oversendes til de
politiclistrikter, hvor man havde en formodning om, at de tidligere havde opholdt sig. Meget ofte blev de genkendt og politiet
i og omkring Aalborg fik herefter tilsendt en række anvendelige
oplysninger om forbrydernes rigtige identitet og tidligere forseelser.
En af de første, der blev fotograferet til forbryderalbummet
var netop en af de omrejsende forbrydere. Hun hed Kirstine
Pedersen. Kirstine havde arbejdet som stuepige hos forpagteren
af herregården Tirsbæk ved Vejle, indtil hun en dag blev gravid.
Hun fik barnet anbragt hos en murermesterfamilie mod at betale
senere. Det gjorde hun bare aldrig, og resten af hendes liv var
en stor flugt fra barnet og regningen, og over alt i landet, hvor
hun kom frem, efterlod hun sig en slipstrøm af ubetalte regninger. Under falske navne og opdigtede foregiveneler bevægede
hun nemlig folk til at udlevere sig varer og penge i form af gaver
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En væsentlig årsag til, at Kirstine Pedersen, født 1869, havde held
med at låne penge af andre, var, at hun lignede en, der kunne
betale dem, tilbage igen. Men skindet bedrog, for tøjet var ikke
hendes eget. I Aalborg sk~affede hun sig således et sort bælte, en
silkesløjfe, flere par handske1~ et sort forklæde, en kjole og andre
beklædningsgenstande på l~redit - vel at mærke uden at betale
tilbage. jo finere hun blev, jo lettere blev bedragerierne. (Landsarkivet for Nørrejylland.)
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til opdigtede øjemed, og hun fingerede trængende personer og
bedrog gæstgivere og hotelværter for logi og ophold. Således
velforsynet med penge ankom hun i november 1899 til Aalborg
og indlogerede sig på Afholdshjemmet i Bleggårdsgade under
falsk navn.
Hun opsøgte nu en lang række mennesker i byen og omegnen
og forsøgte at få dem til at låne sig penge, men det lykkedes i
første omgang kun at franarre en skomager tre par barnesko og
en modehandlerske to hatte og en hue. Men så kom hun på en
ny ide. Hun indlod sig i et fingeret køb af en gartner- og blomsterforretning i Bispensgade, og ved at udgive sig som fremtidig
indehaver af forretningen opnåede hun at franarre flere af byens
handlende varer og penge. Hun tog også en lille afstikker til
Randers, men her anede logiværten uråd, og hun måtte flygte
tilbage til Aalborg. Her ernærede hun sig udelukkende ved plattenslageri, indtil hun i december blev anholdt og fotograferet af
"forbryderfotografen". Straffen for bedrageri lød på fængsel på
vand og brød i tre gange fem dage.

Indbrudstyven
Det var dog langt fra kun tilrejsende forbrydere, der blev registreret for tid og evighed i politiets forbryderalbum. Myndighederne
havde nemlig også besvær med at holde styr på byens egne
bestand af forbrydere. Især var politiet interesseret mennesker,
der forgreb sig på andres ejendom.
Den allerførste, der blev taget efter Alphonse Bertillons nye
retningslinjer for fotografering, var indbrudstyven Peder William
Pedersen Smedegaard, og ved at se nærmere på hans sag får man
et glimrende indtryk af, hvad det var for mennesker, der ofte blev
fotograferet, og hvad der ledte dem ind på forbryderbanen.
Smedegaard var, som de fleste af de fotograferede, fra de
lavere sociale lag. Han var nemlig sømand og sejlede på verdenshavene. Af samme grund var han i stand til at tale flydende
engelsk.
Men i slutningen af oktober 1900 stod han pludselig uden
arbejde.
En ven ved navn Jens Peter Jensen, der også gik arbejdsløs,
havde en ide til, hvordan de alligevel kunne komme til penge.
Han foreslog, at de ventede på, at kvaseskipper Peter Nielsen fra
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Hvalpsund kom sejlende til Aalborg. Han havde nemlig tidligere
haft hyre på skibet og vidste at skipper havde penge liggende
ombord.
En dag observerede de, at skibet lå opankret i Limfjorden ud
for Aalborg. Dagen igennem holdt de skarpt øje med det og hen
imod aften bemærkede de, at skipperen og hans dreng forlod det
for at ro i land. De to arbejdsløse sømænd tog nu en tilfældig båd
i bådehavnen og roede over til kvasen og gik ombord. Her fandt
Jens Peter hurtig en knibtang og krøb igennem skylightet ned i
kahytten. Her tændte han lys og brugte så tangen til at bryde
ind i det skab, hvor skipperen plejede at gemme sine penge. Det
lykkedes.
Jens Peter rakte en pengekasse op gennem skylightet til Peder,

Den blege og spinkle Peder William Pedersen Smedegaard, født
1881, som han tog sig ud lige efter anholdelsen for tyveri. Tøjet
havde han købt for de stjålne penge. Selv ejede han nemlig ikke
andre værdier end den guldtand, han bar i overmunden. Politiet
fandt siden 660 kroner indhyllet i et lommetørklæde under en
lokumstønde. Det lykkedes også at opspore en pengekasse, so1n
indeholdt yderligere 88 kroner. Peter måtte trække af sitfine nye
tøj, som sammen 1ned pengene blev overdraget den bedragne
kvaseskipper. (Landsarkivet for Nørrejylland.)
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som var forblevet på dækket for at holde vagt. Derpå forlod han
selv kahytten, og de satte sig tilbage i båden og roede ind mod
Aalborg. Her nåede de i land ved en kuloplagringsplads og lod
båden drive væk. De begav sig nu til fods ned til et anlæg nær
byen, hvor de åbnede kassen. Den var fyldt med penge. De tog
en halv snes kroner i sølvmønter op af den og lod resten blive
i kassen, som de gemte i en stenkiste ved en tilfælelig markvejsgrøft.
Et par dage efter at de havde gemt kassen med pengene, fik
Peder hyre på et skib. Han tog straks ud til gemmestedet og inelfandt lidt senere på Jens Peters værelse med en bunke pengesedler indrulleret i et lommetørklæde. De blev enige om, at de nok
hellere måtte dele dem. De talte ikke pengene, men lagde dem
bare i to nogenlunde lige store bunker, som de atter pakkede ind
i lommetørklædet og gemte uneler tønden i retiradebygningen i
Jens Peters logi. Så kunne de dele resten af byttet den efterfølgende dag, for nu skulle de ud i byen og more sig.
Hen på aftenen var Peder blevet temmelig beruset og vaklede
med sin kammerat hjem for at sove rusen ud. Næste morgen stod
de op og Peder og forlangte at få sit bundt pengesedler udleveret.
Men nu syntes hans kammerat, at de hellere skulle gemme dem
lidt længere. Efter en mindre diskussion lykkedes det Peder at få
udleveret en halv snes tikronesecller.
Kort efter fik Peder hyre på et skib og drog op gennem Østersøen, hvor han forlystede sig med pengene. Nogle anvendte
han på nyt tøj og resten blev sviret op uneler ophold i Riga og
Flensborg.
På det tidspunkt havde kvaseskipperen for længst opdaget inelbrudelet og oplyste til politiet, at han havde mistet et stort antal
penge uden at kende beløbet helt præcist. Men han anslog, at
det samlede tab lød på op imod 1.800 kroner. Længe gik der da
heller ikke før politiet fik nys om, at Jens Peter hjemme i Aalborg
levede et liv, der oversteg en økonomisk formåen for en arbejdsløs. Han blev anholdt og politiet fandt et mindre kontantbeløb
på ham. Han gik til bekendelse og så snart Peder atter gik i land
i sin hjemby blev også han anholdt. Begge blev fotograferet og
idømt otte n1åneders forbedringshus

115

Fårernishandleren
Udover de omrejsende forbrydere og tilfældige småkriminelle,
så var politiet især interesseret i såkaldte recidivister. Det vil sige
mennesker, som var dømt en gang før og igen var faldet tilbage
på forbrydervejen. Dermed, sagde erfaringen, var der stor sandsynlighed for, at de ville vende tilbage igen og igen - og så var
det jo godt at have et billede af dem.
Et af de billeder, som politiet fik brug for adskillige gange,
forestiller Niels Christian Peter Pedersen, der som ung kom ud at
sejle og derfor gik under navnet Christian Sømand. Efter et par
år på havet, måtte han aftjene sin værnepligt, og han indledte sin
kriminelle løbebane ved to gange at rømme fra tjenesten.

Christian Sømand var en herre af kraftig bygning med Jnørkeblondt hår; brune øjne og rødblondt skæg. Forb1~yderbilledet blev
taget, da han i Aalborg i midten af august 1904 solgte en kuffert og noget tøy; der var betroet hmn til opbevaring. Bedrageriet
kostede hmn en fængselsstraf på to gange fem~ dage på vand og
brød, og da politiet leonstaterede, at det hverken var første eller
sidste gang, han begik lovovertrædelseJ~ så valgte 1nan at få taget
et billede. (Landsarkivet for Nørrejylland.)
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Men det var nu en helt anden sag, der for alvor gjorde livet
surt for ham. I september 1892, tog Christian og familien nemlig
fra Aalborg til Vorsaa for at besøge hans mor. Efter nogle dage
besluttede de at tage tilbage til Aalborg og tog derfor til Asaa for
at skaffe et lift med en fragtvogn. Christian fordrev ventetiden
med at slukke tørsten med øl og brændevin, og da det ikke lykkedes at komme af sted, vendte de om eftermiddagen tilbage
mod Vorsaa. På vejen gik de ind i et hus for at besøge ejeren,
som de kendte.
På grund af beruselsen havde Christian svært ved at tåle
opholdet i den varme stue. Han gik uden for, for at trække lidt
frisk luft, og mens han stod der, kom han i tanker om, at der vist
fandtes brombær på marken på den anden side af landevejen.
Han krydsede vejen og gik ind på marken for at plukke dem.
Tæt ved det sted, hvor brombærbusken stod, var der tøjret
nogle får. I det han passerede fårene, opstod der en stærk trang
hos ham til "at tilfredsstille sin kønsdrift". Han løsnede et af fårenes tøjr og trak dyret med sig ned i en grøft, hvor han antog, at
han ikke ville blive opdaget, og så førte han sin plan ud i livet.
Da han var færdig, vendte han tilbage til huset. Han havde slet
ikke lagt mærke til, at den behandling, han havde givet fåret,
bevirkede, at der kom blod fra dets kønsdele og at hans eget
lem også "var blevet blodigt". Han havde heller ikke bemærket,
at han var blevet observeret af flere mennesker i nabolaget, idet
han forlod gerningsstedet.
Idet Christian nåede huset, kom hans kone og barn ud, og de
begav sig tilbage til moderens hus i Vorsaa. Her opholdt de sig
et par dage, inden konen og barnet besluttede sig for at tilbagelægge hele den lange vej til Aalborg til fods. Siden vendte også
Christian tilbage.
I mellemtiden var forbrydelsen blevet opdaget og det sårede
får slået ned og begravet. Christian blev efterlyst og anholdt og
gik straks til bekendelse. Han forsikrede, at det alene var beruselsen, der havde fået ham til at tilfredsstille sig på en så "unaturlig" og "modbydelig" måde, og at han aldrig tidligere havde gjort
sig skyldig i noget tilsvarende. Straffen for "omgængelse mod
naturen" var otte måneders forbedringshusarbejde.
Det blev langt fra sidste gang, Christian kom i konflikt med
loven. Han boede i adskillige år indlejet i et hus syd for Skalborg,

117

som var ejet af en købmand fra Aalborg, der tillige var hans svirrebror. Han ernærede sig i de følgende år som herregårdsbisse
- dvs. som landarbejder ved de forskellige nordjyske herregårde.
Men ikke uden at holde sig fra kriminalitet. Han blev således
straffet for tyveri, vold, betleri og løsgængeri, og undervejs forsvandt også hustruen ud af hans liv.
Alfonsen og hans "kæreste"
Omkring forrige århundredskifte var prostitution mere udbredt
end det umiddelbart fremgår af kriminalstatistikkerne. Ikke
mindst i Aalborg, hvor der var et særlig stort marked for prostitution, som følge af skibstrafikken og de mange sømænd, der
ofte ikke havde set en kvinde i måneder og år, når de langt om
længe gik i land med lommerne fyldt med fortjenesten. Årsagen
er, at prostitution i adskillige år ikke var egentlig ulovlig, hvis den
foregik under kontrollerede former, og derfor kun dukker op i
forbindelse med andre strafbare forhold.
Men fra og med 1904 begyndte Aalborg Politi tillige at fotografere byens løsagtige fruentimmere og indsætte dem i et særligt
album. Det blev særlig aktuelt, efter at prostitution pludselig blev
ulovliggjort i Danmark to år senere. Herefter var de ikke længere underlagt politiets strenge krav om at gå til regelmæssige
kontroller hos politilægen, og de stod derfor ikke alene i fare
for at øve vold på den offentlige moral, men også i fare for at
sprede kønssygdomme. Kriminaliseringen medførte desuden, at
de prostituerede oftere end før involverede sig i andre former for
kriminel virksomhed.
Af albummet finder man mange interessante oplysninger herunder de prostitueredes mange bemærkelsesværdige tilnavne,
så som Tyk-Anna, Blomsterpigen, Kom-Karoline, DampskibsOlga og Professor Labri.
Adskillige af de prostituerede var underlagt en alfons. Alfonserne gav den prostituerede beskyttelse og kundekontakt, og ved
at benævne sig som den prostitueredes "kæreste" og dermed forsørger, slap kvinderne for at blive anklaget for løsgængeri. Men
i virkeligheden levede alfonserne af de prostitueredes ydelser.
I den forstand var der tale om et favorabelt forhold for begge
parter.
Men hvor det var forholdsvis let at konstatere, når de prostitu-
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I en by præget af havnen og de mange s1nå knejper, hvor hjemvendte sømænd på få dage satte formuen over styr, var der en
helt særlig opgave for Aalborg Politi. Den gik ud på at holde
gemytterne i ro. Da Christoffer Hansen blev anholdt i Aalborg i
januar 1906 havde han et par dom.me bag sig for beskadigelse af
offentlig ejendom og for tyveri -foruden to voldsdont~ne. Da billedet blev taget var han netop blevet anholdt efter at have stuleket
ud efter en smedelærling med sin lom1neleniv og have væltet en
politibetjent. Der måtte fire personer til at overmande slagsbroren. (Landsarkivet for Nørrejylland.)

erede forsvandt med mændene, var det vanskeligere for politiet
at påvise, at alfonserne fik overdraget penge af kvinderne. Ofte
dækkede de over det ved at have et arbejde ved siden af, så de
ikke kunne anklages for løsgængeri. En sjælden gang imellem
lykkedes det dog politiet at få en alfons dømt. Især hvis de var
nye i "faget". Det gjaldt bl.a. Christian Marinus Mortensen.
Christian gjorde i sine yngre år militær karriere, men blev
under tjenesten straffet for tyveri og en tjenesteforseelse og kasseret. Siden blev han anholdt i Esbjerg for at gå rundt og tigge,
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Som nybegynder var Christian Marinus Mortensen ikke fortrolig
med rollen som alfons, og det sveg til ham, da han blev anholdt
i marts 1907. Her er ban fotograferet kort tid efter. Det Jnedfølgende signalementfortælleJ~ at han var af kraftig bygning, havde
gråblondt hår og sleæg og gråblå øjne. Desuden var højre øje et
glasøje. I årene efter blev han langt dygtigere til at dække over
alfonseriet, og han benævnte sig maskinarbejder eller montør for
derved at give indtryk af, at ban tjente sine penge på legal vis.
(Landsarkivet for Nørrejylland.)
og efter udstået straf tog han til Aalborg, hvor han slog kludene
sammen med pigen Bertheline Christensen. Berteline var i forvejen kendt af politiet som løsagtig og straffet med tvangsarbejde.
Men så i februar 1907 erklærede hun og Christian, at de var
"kærester".
En dag i begyndelsen af marts samme år var Christian i Nørresundby, hvor han drak og svirede udbyttet som alfons i selskab
med en bekendt ved navn Niels og en tilfældig hestehandler fra
Randers. De to venner fik drukket hestehandleren mere beruset,
end de selv var, og sent på aftenen besluttede selskabet sig for at
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Den 25-årige og lettere skeløjede sk01nagerdatter Bertbeline Christensen var i årene efter årbundredsk[ftet en berygtet prostitueret
og tyv i Aalborg, hvis 1neritter med mellemrum omtales i de lokale
aviser. I perioden 1902 til 1917 blev hun straffet hele 18 gange
og sad adskillige år i forbedringshuset. Her er hun fotograferet
i januar 1907 omlrent på den tid, hvor Christian blev hendes
"kæreste" for at dæk/æ over forretningerne. (Landsarkivet for
Nørrejylland)

tage en droske til Aalborg for at more sig. Under turen snuppede
Niels en hundredkronerseddel, der stak op af hestehandlerens
vestelomme. Han gjorde straks Christian opn1ærksom på, at han
havde stjålet pengene, og da selskabet steg af vognen fik de sedlen vekslet på Hotel Hafnia i Aalborg og Christian fik 25 kroner,
som han straks brugte.
Under den efterfølgende sag fik Christian svært ved at bevise,
hvad han levede af, og det kom frem, at han i mindst en måneds
tid havde levet af de penge, som Bertheline skaffede ved utugt.
Så mens Niels blev tiltalt for tyveri, blev Christian tiltalt for både
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hæleri og alfonseri og fik en straf på fængsel på vand og brød i
seks gange fem dage.
Kort efter blev hans forretning helt ødelagt, da politiet arresterede Bertheline og beskyldte hende for at have stjålet en
lOO-kronesseddel fra en handelsrejsende, der var fulgt med til
hendes logi for at have samleje. Tyveriet var den tredje af slagsen
på hendes straffeattest og blev derfor takseret hårdt, nemlig med
otte måneders forbedringshus.
Da Bertheline kom på fri fod, genoptog hun og Christian deres
"kæresteforhold", men nu sørgede han for altid at have rygdækning ved - i hvert fald officielt - at være i beskæftigelse som
maskinarbejder eller montør.
I september 1908 kom parret atter i vanskeligheder. En dag
havde Bertheline nemlig, som så ofte, besøg i sit logi af en
mandsperson, der var fulgt med hende for at have samleje. I
den forbindelse stjal hun en tegnebog med 20 kroner. Den slags
skete der som regel ikke noget ved, da mændene jo sjældent gik
til politiet og åbent vedkendte sig at have opsøgt en prostitueret.
Men denne gang ville kunden det anderledes. Bertheline blev
anholdt og forklarede, at hun havde givet pungen og indholdet til
Christian. Christian mente, at han havde smidt tegnebogen væk,
men pengene fandt politiet i hans varetægt, og de blev leveret tilbage til den retmæssige ejer. Da de begge var straffet flere gange
før, fik Bertheline en dom på forbedringshusarbejde i et år for
tyveri, mens Christian for hæleri måtte i fængsel i fire måneder.

Bagord
Dette var en lille smagsprøve på nogle af de mange forbryderbilleder, som i ticlens løb blev taget af "forbryderfotografen" Ernst
Gbpel. Og hvor sognefogeder og politibetjente kom og gik, så
mødte han i løbet af sit lange virke alle de af byens og omegnens
forbrydere, som havde gjort sig fortjent til en plads i politiets
forbryderalbum, en efter en. Der er derfor ikke noget at sige til,
at netop han blev fundet egnet i rollen som spion i en stumfilm
om forbrydelser. For af alle mennesker i denne verden havde
han erfaringen.
Den erfaring kan læseren også få. For som eksemplerne i
artiklen tydeligt viser, så kan det nemlig uden videre lade sig
gøre at gå bag om hvert billede og afdække den spændende og
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undertiden overraskende og lærerige historie, som førte frem~
til, at de portrætterede overhovedet havnede i politiets blitzlys.
Til ethvert billede hører nemlig en mængde sagsakter, der blev
til bl.a. i forbindelse med afhøringen på ting- og arresthuset i
Gabelsgade og som ofte omfatter hundredvis af håndskrevne
sider i form af politirapporter, domssager og fængselsarkivalier.
Forbryderalbummene og alle de tilhørende dokumenter findes
på Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, hvor enhver slægtsforsker, lokalhistoriker eller bare alment historisk interesseret kan
gå lige ind fra gaden og nærstudere dem!
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Husket og erindret- Johannes V. Jensens
Himmerlandshistorier
Af Aage førgensen
At huske er en ting, at erindre er noget andet. For den selvbiografiske fremstilling er det fint, om n1an kan huske ikke blot de store
linjer og de afgørende begivenheder, men også cletaljemylderet,
men for digtningen er det ikke nok, den har også brug for konkrete sansede indtryk, for billeder, der fremtræder med en sådan
prægnans, at læseren så at sige bliver grebet, prisgivet, indfanget.
Alle ved, at Johannes V. Jensen blev født i Farsø i Himmerland på et tidspunkt, da der var ved at gå skred i udviklingen.
Alle ved også, at han på tærsklen til det 20. århundrede- i Den
gotis/<,e Renaissance, nemlig - hyldede moderniteten, teknikken,
maskinerne. Alle ved endelig også, at han på begge sider af det
selvsamme Jahrhundertwende skrev en række historier, som
han kaldte Himmerlandshistorier, og at hovedparten af dem er
historisk forankrede i skreddet, som han oplevede det som barn
og ungt menneske, inden han i 1889 lod sig fragte til Louns for
hos præsten der at blive klargjort til katedralskolen i Viborg. Selv
fortæller han, at just der, hvor faderen satte ham af, trådte han
definitivt ud af barndommen og den hjemlige verden. 1
Ikke desto mindre er det en kendsgerning, at han midt i
udveen bevarede en hjemve, en art smerte ved tabet, som på
særegen vis blev afgørende for alt det i forfatterskabet, der har
med Himmerland og dets udtræden af sin hundredårige isolation
og indtræden i den moderne verden at gøre. Værdisammenstødet
er fremragende skildret i "Wombwell", denne historie om moderniteten, der rykker frem gennem lanelet og griber ind i menneskelivet - og forsvinder igen, efter at have påtrykt det hidtidige
liv et stempel og gjort det umuligt at vende helt og fuldt tilbage til
"tiden før". At menageriet bringer dyr med sig, som man ikke har
set før, er sin sag, tigeren er større, ja, men minder dog om missekatten derhjemme. Men hele råheden, effektiviteten, despekten
for dyr og mennesker, udgør den egentlige trussel. Den menneskelige forarmning er en ny erfaring, som de traditionelt foranivrede bønder endnu har til gode. 2
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Det er nok på sin plads allerede nu at pointere, at Johannes
V. Jensen i sin journalistiske og litterære beskæftigelse med "den

himmerlandske udvikling" ikke forfalder til gammelmandsynkværdigheder af typen: alt var nu også bedre i de gamle dage! Der
er ingen bredspektret beklagelse, tværtimod en klar forståelse af,
at udviklingen var uundgåelig, og at det langthen var velgørende
for Himmerland at blive bragt ud af det fortidige n1ørke og frem
i lyset. Beklagelserne kan gælde konkrete ting, men gælder dog
først og fremmest en mentalitetsforskydning - købstaden har så
at sige spolet sine fangarme ud, man har taget dens værdier til
sig, kvinderne er blevet "fine", de unge piger skal partout spille
klaver, osv.
Lad mig konkretisere, hvordan erindringen kan gøre sig
bemærket. Johannes V. Jensen var i trediverne en opmærksom iagttager af arkæologiske landvindinger og dermed jo af
den opblomstring, som Nationalmuseet oplevede, da Johannes
Brøndsted blev Oldtidsafdelingens leder.3 Generelt insisterede
han på, at fremdragelsen og ordningen af fundene var en vigtig
opgave for arkæologien, men at dette arbejde først viste sin fulde
berettigelse, når arkæologen blev historiker og skabte en fortælling omkring de i og for sig tavse fund.
Da Gudmund Hatt fremlagde resultaterne af sine undersøgelser af de himmerlandske jernalderhuse, i øvrigt i den publikation,
Aarbøger for nordisk Gidkyndighed og Historie, hvis titel Jensen
fandt allermest støvet, måtte han naturligvis kippe med flaget. 4
Kronikken redegør lidt vel omstændeligt for disse hersens undersøgelser, indtil han pludselig i forbindelse med husenes øst-vestorientering og den nødtørftige adskillelse mellem menneskenes
og dyrenes afdelinger skifter fortællemodus:
I en næsten uforandret, af Hartkornet bestemt Form forekom
Beboelser med eet Rum, fællesfor Kreaturer og Mennesker, endnu
i Himnzerland i Midten af Halvjjerdserne i forrige Aarhundrede;
som Barn har jeg haft Lejlighed til at besøge saadan en Familie, i
et lille nyst{ftet Nybyggerhjem paa Svingelbjerg Hede, hvor Konen
havde været Pige hos os, vores givne Forsyn, som, ikke kunde glemmes. Hun var Forsyn endnu som gift Kone, for alle sine, kunde
saa at sige sidde paa et Sted og ræk/æ til alle Munde i Husets eneste Stue. Vi fik Sukkennader, naar vi konz, og Koen, som fra sin
Baas rakte sit store hornede Hoved ind over Bordet, fik ogsaa en
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kvart Sukl<tennad, skulde hun staa med tør Mund? Et Par vrede
Faar bevarede en stiv Holdning 1ned Fronten til og et Paiforglimt
i Øjet i et dunkelt Hjørne, og paa Lergulvet klukkede Høns, mellenz j?ere omtrerzt lige store Smaabørn, med Hundehvalpe og en
forkedet Kat i Favnen. Selv havde Forsynet en Nyfødt ved B1:ystet,
stor og hvid som hun var; almægtig paa alle Lede1~ man maatte
tro overflødige Stykker havde løsnet sig fra hende og var bleven til
Børn, som nu tudsede omkring paa Gulvet. Der var gavmildt og
godt i den Rede, fugtigt, en Taage af Vennesælbed og Livslugt over
det hele, med et larmende og ovenud tykleeligt Forsyn i Midten.
Her træder digteren ud af Gudmund Hatts i og for sig fascinerende diskurs og ind i sit eget erindringsrige, med Stine fra
Søttrup, dyrlægefamiliens barnepige, i det livs- og staldvarme
centrum - som skaber rum omkring sig for børn og dyr og spreder glæde blandt dem med sine sukkermadder.
Med vanlig sans for kvalitet har Jensen nok forsynet just denne
tekstblok med et lille NB. I hvert fald dukker den op igen i Vor
Oprindelse, 1941, der hvor han udbreder sig om koen. 5 Situationen er ikke blot husket, den er erindret. Erindringen ytrer sig
som et lysglimt, som et sluttet billede, ikke blot som en række
buskninger.
Det vigtige skridt fra barndom til voksendom, som Jensen tog
så at sige på vejen fra dyrlægevognen til præstegården i Louns,
kunne antage andre former. I "Wombwell" er det Ejnar, doktorens søn, der på vejen hjem gennem den lyse nat over kærene
bestiger en gravhøj og oplever dragningen mod det endnu
ukendte, også det, som løvetæmmersken har tændt et eller andet
sted i hans underbevidsthed. Højen må have befundet sig syd for
Farsø (i teksten: Kjeldby), ikke langt væk fra den vejviser, sorn
i barndommen markerede grænsen for legene. Om den senere.
Himmerlandshistorierne kom~ i tre samlinger mellem 1898 og
1910, med tyngdepunkt i Nye Himmerlandshistorier 1904. Den
tredje hed såmænd Himmerlandshistorier. Tredie Samling. Den
indledes med "Himmerlands Beskrivelse", hvis titel netop antyder, at der ikl<te er tale om en himmerlandshistorie. Den blev da
også, sammen med andre tekster med beskrivelsespræg snarere
end fortællingspræg, holdt ude af det korpus, som digteren
samråd med vennen Aage Marcus lagde grunden for i 1933. 6
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Johannes V Jensen på heden syd for Farsø (ileke langt fra, hvor
hans mindesten nu stå i). Foto enten af søsteren Thit Jensen, der
efter at have været i lære hos H. Tønnies i Aalborg åbnede fotografisk atelier i forældrehjemmet 20.4.1893, eller qf broderen
Hans Deuvs.

Før vi dykker ned i Himmerlandshistorierne vil jeg give et par
konkrete eksempler på, hvordan erindringsmekanismen fungerer. Et digt skildrer, hvordan det 13-årige jeg under en grundlovsfest bliver udset til at være blindebuk i den noksom bekendte leg,
hvor bukken med bind for øjnene skal indfange og identificere
en af de øvrige deltagere? Han indfanger en pige og oplever,
hvordan det i og for sig aldeles uskyldige favntag binder ham til
pletten og fylder ham med "en evig Hjemve". Til digtet knytter
sig en prosaversion, som Jensen skrev til et tysk blad, der havde
efterspurgt nogle "Erinnerungen au s der Kinderzeit". 8 Omskrivningen gør det muligt at datere oplevelsen til grundlovsfesten
på Illerisør i 1886, hvor hovedtalen blev holdt af den kendte
venstrepolitiker Jens Busk. Men hvad udløser nu skildringen, i
digtet som i prosaversionen, af denne fjerne oplevelse? Herom får
de tyske læsere den besked, at erindringen var kommet til ham
ganske pludseligt under rekreationsrejsen til Ægypten i vinteren
1925-26. Det er svært at forklare, men her er forsøget:
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. . . noget ganske modsat i Ltift og Stemning, fuldstændig Ro,
et Havblik i Erindringens Verden, som aabnede Indblik til den
dybeste Grund, Aarene som endelig en Gang ajdæl~l~er alt - i
hvert Fald, efter at den lille Begivenhed i .brre~yve Aar havde
været totalt glemt, stod den pludselig levende for mig, og det blev
mig klart at den endda havde været afgørende, i vigtigste Forstand, for 1nin Skæbne. Saadan smn jeg valgte den Gang, saadan
valgte jeg altid siden.
Det instinktive valg dengang af pigen med den svære fletning
fik altså skæbnesvanger betydning: "Saaclan som jeg valgte den
Gang, saadan valgte jeg altid siden." Pigen så han ganske vist
aldrig mere, men tør man tro ham, må mødet med hende, det
første afgørende møde i hans liv med kvinden som kønsvæsen,
på et bestemt plan have influeret på det valg, der resulterede i et
samvær for livet. Vi er i Stuclentersamfundet, den unge fra verdensomrejsen hjemvendte forfatter har ført sig frem på talerstolen
-og får da øje på en pige i forsamlingen:
... et stort blændende Pigehoved 1ned en Høgeprofil og et mægtigt lysblondt Haarder var sat op som en Guldl~jelm paa Hovedet,
og det strejfede 1nin Tanke at der var et Darllnark som det var et
u1nuligt Haab for mig nogensinde at naa, skønt jeg nu stod !Jer
ikke (yve Meter de1jra.
Således skildrer digteren situationen "i erinelringens skær",
nemlig i den tale, han holdt, da man fejrede hans 70-års føclselsclag.9
Umuligt var håbet ikke, skulle det vise sig, skæbnen ville, at de
igen skulle mødes, og at de skulle blive rette ægtefolk, og at hun
skulle blive den dybe grund i manddomsværket Heron1 hedder
det satTlmestecls:
Hævet over det personlige er de Figurer der gaar i Den lange
Rejse, men det skal ikke skijules be1; udenfor hvad der bar været
tænkt so1n Kompositioner der skulde staa i sig selv, at de ikke
havde kunnet tegnes uden nært Kendskab til Sjællænderinden
nzed GuldbjelJnen jeg som hjemløs Desperado saa i Studentersamf.undet, og som skænkede sig til mig for hele Livet. I et Kvad
af Norne-Gæst, en af Skikkelserne i Den lange Rejse, er det kommen til Udbrud hvilken lang Lykke der knytter sig til Følgeskabet
med en Kvinde {4 Danmark. Gennenz de Digte jeg bar sl~revet
gaar der en Linje for sig, jævnsides med hvad jeg bar leveret af

129

haard Prosa, Toner om hvad der har bevæget 1nig, nlin Glæde
og min Ro, paa Omraader hvor Ingen kunde naa 1nig, et Hjem
hvor Tilværelsen udfoldede sig som paa en fredet Ø, foifra, som
den gør for Børn.
Hjemmet som en rolig ø i livets stormfulde hav. De afgørende
oplevelser, som måske går i glemmebogen, men som ikke desto
mindre lagres i et felt indskrevet i og afgrænset af mindets ring,
stammer meget langt hen fra barndommen, og naturligt nok,
fordi de jo er umiddelbare og uskyldige, så at sige fra tiden inden
faldet, faldet ind i refleksionens verden.
Den rolige ø er en genkommende figur i forfatterskabet. 10
Den repræsenterer oplevelser af den særlige art, som vi her taler
om, oplevelser af en særlig magisk glans, det første øjeblik, som
aldrig kan tilbagekaldes på anden vis end netop i erindringen
og skriften. For sådan er det jo f.eks. med den første oplevelse
af kønnet, at den ikke kan gentages, men kun genkaldes i erindringen og kunsten, hvadenten nu i "Blindebukken" eller i myten
-for det, som Jensen sendte til det tyske tidsskrift, var vel netop,
hvad han selv kaldte en myte.
Med myten tilvejebragte Johannes V. Jensen et sted for eller en
genre til formidling af særligt betydningsfulde oplevelser. Oplevelsen f.eks. af Fusijama, da han på jordarnrejsen så det hellige
bjerg løfte sin vægtløst op over skyerne. Da fattede han i et nu
"baade Jordens uhyre Masse og dens vægtløse Flugt i Himmelrummet". Og videre:
Hvad jeg der følte var den samme primitive Eifaring man kan
tilegne sig som Barn ved Synet af den første den bedste Ting, et
Straa, en Draabe paa Ruden. Men siden naar tillærte Forestillinger har gjort Barnd01nmen til det tabte Land og vakt Illusionen om en anden ædlere Virkelighed end den vi se1~ maa der
er Fjærnhed og Fremmedhed, en sublim Overraskelse til for at
gengive jorden dens Friskhed. 11
Tilbage til barndommen, altså - for at give eksempler på et par
sådanne centrale oplevelser, som siden genkaldes, men som jo
hele tiden må have ligget under det hele for pludselig at trænge
sig på og antage kunstnerisk form.
De måske berømteste af disse oplevelser knytter sig til besøgene og opholdene hos farfaderen, væveren på Guldager Mark.
Herom er det, han fortæller i myten med den markante titel, "Ved
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Livets Bred", 12 såvel som i den minderune, der bærer bedstefaderens navn. 13 Hermed nærmer vi os Himmerlandshistorierne, for
så vidt som de begge indgår i det korpus, som efter Johannes V.
Jensens død er blevet "det endelige", idet Aage Marcus, der som
nævnt var med til at bortvise de beskrivende tekster fra korpus,
langs ad vejen har fået Gyldendal til at bringe nogle himmerlandsrelaterede myter over blandt historierne.
I "Jens Jensen Væver" forekommer en skildring, som Anders
Thyrring Anclersen har karakteriseret som "det varmeste og
smukkeste", som Jensen har skrevet om barndommens "paradisiske tilstand, barnets umiddelbare og dermed tidløse eksistens";
barnet og den vise olding vandrer ad Nørager til.
Ale, denne ene Dag staar for mig som Evigheden selv, Dagen
der ikke gaa1~ Sommeren der er og altid har været der, uden at
forandre sig. Og evige var de Ting vi saa og underholdt os om
undervejs, Blomsterne, Stenene, Slearnbassen der krøb i Hjulsporet, alt hvad der rørte sig og maatte undersøges. {..} Og saa
vandrede vi videre i Sommerdagen, der for mig var uden Begyndelse og Ende men som for ham sikkert har været af den haabløse
Korthed, Dagene faar nzed Alderen. 14
"Ved Livets Bred" indledes med den konstatering, vi har nærmet os med det foregående:
Der gives Erindringer som ikke synes at falde sammerz med
Virkeligheden, selv om man kan datere dem til bestemte Indt1yk,
og som ikke vil blive levende endogsaa om man vender tilbage til
Steder de er knyttet til; de er af en egen indre Natur, værd[fz.tldere
end alle andre. Et helt Liv kan hobe andre Indtryk ovenpaa, det
man kalder Liv, paa Bunden bliver dog ligesom en første E~fa
ring, vigtigere og dybere, skønt uigenkaldeligt tabt, end alt hvad
man har oplevet.
Ikke desto mindre, og skønt tabet er uigenkaldeligt, uopretteligt, og oplevelsen ikke kan beskrives, højst omskrives, dog i
en art tilnærmelse, lykkes det digteren at gøre det begribeligt og
troligt, at her, i engen ved bredden af Gulelager Bæk i bøslettens
tid, her blev verden og livet til. Men ikke nok med det. Erindringen foreloblede sig, idet faderen, den botaniserende dyrlæge,
mod enelen af sit liv fortalte om sit livs begyndelse, det samme
sted, ved bækken, hvor han blev sat og skærmet mellem tre
neg. Samme situation, samme erindring, udsorteret måske ved
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en særlig mekanisme, hvor så megen anclet er faldet ud, måske
fordi det er "arvet Erindring, biogenetisk Oplevelse, om man vil,
Erfaringer inelenfor Slægten, som giver Fantasien en Retning og
meddeler visse Indtryk en højere Rang end selv paafalclende tilfælelige Hændelser". - Og videre, senere i teksten:
De tidligste Indtryk er upersonlige, Naturen selv, uden Meddelelsesmiddel, uden Sprog, Tilværelsen selv som et Under. Det kOJnJner til nzig endnu, naar jeg genkalder den Dag da de høstede
Rug paa min Bedst~faders Mark, Forestillinger fra Livets Morgen,
ikke til at give Form, men uforgængelige, dybere, 1nægtigere end
andre. Tingene som de opfattes af yngre og friskere Mem.braner
kan i og for sig ikke erindres, kun genkaldes, omfattes af Erindringen, som man omfatter en Tone eller en Duft. Man ser aldrig
Aakanderne i en Aa igen paa samme Maade som første Gang i
den tidlige Barndom, m.an lugter aldrig et nyslaaet Neg igen som
første Gang, der er kun een første Gang.
*
I det følgende vil jeg opholde mig noget ved en forholdsvis ticllig himmerlandshistorie, "Julefrecl", der fremkom i samlingen fra
1904, 15 og ved "Jørgine", der fremkom separat i 1926. 16 "Julefrecl"
er foregrebet i julehistorien "Nifingeren", som Johannes V. Jensen
skrev i 1900 til et avistillæg redigeret af Herman Bang.'7 Og "Jørgine" udnytter stof fremlagt i essayistisk form i "Himmerlanclsk
Musik", der stod i Alm.anaken Damnarkfor 1919. 18 Således skaffer vi os et indblik i værkstedet og en fornemmelse af, hvilken
samfundsmæssig udvikling en større del af historierne reflekterer
og indirekte kommenterer.
"Nifingeren" begynder som en himmerlanclsbeskrivelse. Landet
ligner "nu for Tiden" de øvrige elanske provinser. Tilkommet er
jernbane og andelsmejerier, og fred og forelragelighed er "Aarets
Vane", som ved juletid endda går "over al Forstand". Som så ofte
hos Jensen kontrasteres altså det nuværende med det forgangne.
For to menneskealdre siden var der så lidt fred, at der ligefrem
blev lyst fred i julen. Den gamle hedenske ånd, "overleveret gennem Slægterne", herskede dengang, paradoksalt nok, for specielt
Grevens Fejde forekom i hvert fald den i teksten figurerende bedstefader Jens Jensen Væver "totalt nederlæggende for Bonden".
Denne historiske perspektivering dukker op adskillige steder
i Johannes V. Jensen-tekster fra denne tid, f.eks. i "Danmarks

132

Johannes V Jensen på besøg med sønnerne jens og Vilhmz hos
forældrene i Farsø. roto, ca. 1910.

Historie og Jyderne", 19 for nu slet ikke at nævne grutningen af
bønderne i Kongens Fald.
Ved at knytte an til Væveren og til det spyd han havde hængende under loftsbjælken, og hans patos, når han berettede om
de store ulykker, indskriver historien sig blandt de tekster, hvori
erindringsstof forekommer. Og hvad titelfiguren angår, så blev
han ganske vist frikendt for det drab, teksten omhandler, men
"min Fader har fortalt mig, hvor lamslaaende et Indtryk det gjorde
paa ham som Barn, naar Nifingeren kom ind og stod ved Døren
med sine Varer - det var en Morder". Vi må tro, at dyrlægens
erindring skriver sig fra barndomshjemn1et på Guldager Mark.
Først herefter kommer historien, som altså så at sige forlods er
bestemt som dyrlægens beretning om en "virkelig" begivenhed,
et juleaftensopgør mellem den fredsommelige Nifinger og hans
kriminelle nabo Kirke-Anders, der har taget sig en springtur fra
tugthuset og i øvrigt allerede i dagens løb været søgt taget til
fange af en større flok Randers-dragoner.
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For så vidt er Kirke-Anders, røver og stokhusslave "af den
ondeste Art", dog den, der tilsidst pådrager sig sympati. Hvorfor?
Der klæbede noget af "de gamle Dages raa Varme ved hans
Navnkundighed", varmen netop fra den tid, hvor det var nødvendigt at lyse fred i julen, hvor man altså gav magthaverne kam til
håret. Fortællerstemmen overlades da også til Kirke-Anders, for
at naboen kan blive ret karakteriseret: "Nifingeren, den knasfattige Apostel, der i al Evighed vægrede sig ved at søge Konflikt
med den, der havde noget! [.. .] Kirke-Anders skulde, saa bandte
han, bege ham og tænde Lys i Toppen paa ham, Spiddelyset."
Fredeligheden sættes på småsarkastiske skruer. Kirkeklokken
"lallede [. ..] over den lave forknytte By", den "talte, snart træt,
snart i syngende Stemning, gnaven og glad, op og ned som
en gammel Mand, der er erfaren". Dette kun et par timer efter
dragonernes magtdemonstration. Også indendørs, hos Nifingerfamilien, træffes der foranstaltninger til julefejringen. De tre englebørn, om hvis verdenserfaring vi en passant orienteres (de har
engang været en tur inde i Sønderup by - og sanket erindringsstof derom, som kunne være Johannes V. Jensens eget), vaskes
og stadses op, og Nifingeren kommer hjem, og stilheden sænker
sig over måltidet. "Lyset gyldnede Stuen, som var saa fuld af
ærbar Fred". Just i forlængelse af denne konstatering er det, at en
rude slås ind, og den kamp begynder, som altså slutter med, at
Nifingeren borer sit spyd gennem fredsforstyrreren Anders' bryst
og således bliver morder.
Teksten begynder som nævnt essayistisk og slår så over i fortælling baseret på, hvad jeget må have hørt af sin far, uden at
dennes stemme dog på nogen måde slår igennem. I genbrugssituationen, hvor julefortællingen "Nifingeren" altså bliver til
himmerlandshistorien "Julefred", sløres virkelighedsreferencen,
idet henvisningerne til faderen og bedstefaderen og det historiskessayistiske anslag fjernes. Et indskud om en gårdmand, der frikendes for drab på en dreng, der har "lånt" en af hans opstaldede
heste, er også fjernet, så retfærdighedskritikken begrænses til
det afsluttende udsagn om, at Tørve Christen efter et kort besøg
i arresten frikendes. Til gengæld pointeres det, at der klæbede
afsky ved ham: "Klinkmandens Hjærteblod sprøjtede som en
varm Suppe ud langs Spydstagen og skoldede Christens Hænder." At have blod på hænderne er jo ikke agtværdigt. Hjerteblod
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er klinisk set det blod, der strømmer ud af hjertet; men som
bekendt konnoterer det også livsdrift og livskraft. Flere træk hos
Klinkmanelen peger i samme retning. Han trodser magthaverne
og forfølger sin blødsødne, konfliktsky nabo. Og hans sproglige
kreativitet er stor og ukristelig - hvor kirkeklokken som nævnt
blot laller sit budskab ud.
I "Nifingeren" er der to spyd, Væveren har et, og Nifingeren
har et. Der er nok en skævhed i dette - den magtunderdanige
Nifinger bruger sit, mens Væverens jo bare skal minde om dengang i "gamle dage", da bonden for alvor bekæmpede magtens
folk.
"Jørgine" begynder, som skrevet står, "for et halvt Aarhundrede
siden". Den skildrer altså det tidehverv og den samfundsudvikling, som de fleste Himmerlandshistorier forholder sig til. Den er
prototypen på historien om et par, der fra "Kæret" arbejder sig
op og trods alle besværligheder og sorger undervejs dog ender i
den skinbarlige bondesoliditet Der er imidlertid sat en del krøller på historien. For så vidt som denne rækker fra barndomslivet
i Kæret til alderdomslivet i Byen, er der tale om en "livshistorie". "Jørgine" er da også, dog med urette, blevet omtalt som en
roman.
Kompositionen er speciel. Hvad der angiveligt sætter teksten
i drift hos fortælleren er det tidlige aprilvejr, der ved "en eller
anden hemmelig indre Forbindelse" leder hans tanke 40-50 år
tilbage i tiden, til just det, der blæste liv i den "oldtidsstille" hedeegn, bryllupsmarchen nemlig. Klarinettonerne og vogntogets
rumlen er "nu for altid i Erindringen knyttet til Foraaret".
Første kapitel, der netop hedder "Bryllupsmarchen", er foregrebet i det nævnte erindringsessay, "Himmerlandsk Musik", der
beskæftiger sig med et folkloristisk forhold, og som historien
refererer eksplicit til - hvorved fortælleren jo røber sin identitet
med forfatteren. "Jørgine" er om en, han har kendt, og om hvis
person "en Kreds af Erindringer" samler sig.
Er hele historien da en erindring, som nu trænger sig på, og
hvem er det, som erindrer, fortælleren eller rnåske forfatteren?
Det første kapitel gør det rimeligt at stille de spørgsmål. Også
fordi kapitlet langthen gentager essayet, der tillige giver materiale
fra sig til kapitlet om myrten og til danseafsnittene i kapitlet om
Ane Katrines bryllup.
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Erindringen giver anledning til at overskue den udvikling, det
halve århundrede har budt på. Tonerne er blevet "Fortidstoner"
- "som saa meget andet i Bøndernes Verden". Nu hører man
bilhorn, står der til allersidst; dengang var det toner fra den fine
buksbomsklarinet, siden blev den afløst af et messinghorn, "det
bare Isenkram". Egnen lå dengang afsides, "udenfor Jernbaner
og Alt", som "en ensom, uskyldig Verden", hvor musik var en
sjælden og vidunderlig ting, også når det var omfarende folk, der
bragte den dertil, men dog især, når klarinetmanden spillede til
bryllup.
Fortællerjeget runder denne sin skildring af med den oplysning, at han har set bryllupstoget afbildet af Hans Smidth, folkelivsmaleren, som Johannes V. Jensen skrev om ved flere lejligheder; "hvad der en Gang var Liv, og paa sit Sted den eneste Form
derfor, er nu Kulturhistorie", men dog altså fastholdt på Smidths
lærred. 20 Og hvad angår marcherne, ja: 'jeg lod dem for nogle
Aar siden sætte i Noder efter Hukommelsen og offentliggjorde
dem sammen med nogle spredte Erindringer i Anledning af
andre Melodier". I "Himmerlandsk Musik", altså.
Men nu kan jeget, vakt af foråret, levere andet og mere end
folkloristiske optegnelser: "For mit Vedkommende runder en
Kreds af Erindringer sig om dette Motiv, en Verden der nu mere
og mere staar for mig som afsluttet. Om en enkelt Skikkelse, der
har bevaret sig i Forgrunden, og hvis Skæbne jeg har fulgt, skal
disse fjerne Minder samles." Det er så opskriften, som i de følgende kapitler omsættes til mere end kulturhistorie, til liv, nemlig.
Dette skal næppe forstås således, at Jørgine er en bestemt skikkelse, og teksten altså en biografi; snarere er Jørgine et idealbillede, en himmerlandsk heltinde, livsstykket fra Kæret, der bliver
"Moder til en Slægt" og ender sit liv i Byen, ved landevejen, eller
"Gaden", som den efterhånden blev kaldt, selve symbolet på nye
tiders fremtrængen.
Her- først her, i og med kapitlet "Jørgines Myrthe"- begynder
så jørgine-historien, in medias res, må man sige, med præsentationen af den 18-19-årige tjenestepige og hendes altruistiske
kærligheclsclrømme, hendes fascination af bryllupsmusikken og
hendes pistede myrte og robust-uskyldige deltagelse i livet på
den gård, hvor hun er i tjeneste og gør sit arbejde under flittig
afsyngning af visen om Hjalmar og Hulda. 21
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Men kompositionen er ikke lineær, for tredje kapitel, "Det røde
og det hvide Æble", griber tilbage og skildrer Jørgines baggrund
og barndom~ sammen med den retarderede bror Tinus. Moderen
bor som enke i Kæret, på samfundets bund. Men først i skolen
går det op for de to søskende, at der er forskel på folk. Jørgine
må endda beskytte Tinus mod verdens træskhed. Tinus kommer
først i vej, fordi han er stærk, en driftsikker arbejdskraft, siden
Jørgine, stor, frodig, attraktiv, som efterstræbes af karlene, men
klarer frisag over for deres "Hede og Urenhed", og som pådrager sig madmoderens vrede, når husbonden "ytrer Liv" i hendes
nærværelse. Hun er således katalysator for livsdrift Blandt interessenterne skiller Anders Hansen, forkarlen, sig ud; han virker
mere seriøs end som så. Kapitlet slutter i det punkt, som allerede
det foregående førte os frem til. Først nu bliver fortællingen
"fremadskridende".
Men før Anders for alvor kommer på scenen, må vi have Ane
Katrine gift og Jørgine gjort med barn. Jørgine har fået ny stilling, som mejerske sammen med gårdens datter, bemeldte Ane
Katrine. Det er hendes bryllup, ikke Jørgines, der leverer overskrift til dette fjerde kapitel. Og brylluppet inkluderer naturligvis
bryllupsmarch og giver tillige anledning til bred skildring af de
forskellige danse, dvs. for at Johannes V. Jensen kan få brugt de
resterende brokker fra det opbrudte essay om den himmerlandske musik, om "de gamle varrne, svingende Rotationsdanse, ikke
Hjernearbejde som Dans sidenhen i Tiden". Skildringen så at
sige svinger mellem episk fremstilling og etnografisk-folkloristisk
essayistik.
Dansene er jo anledning til kontakt mellem kønnene. Og
Frands og Jørgine ses at passe til hinanden. Et øjeblik erindres
hun om sin baggrund og den sociale ubalance, da broderen midt
uneler festlighederne dukker op for at besøge hende, men det
lykkes hende at få ham ekspederet ud af bagdøren. I fornægtelsen besegles formentlig hendes skæbne. I hvert fald kommer hun
i høet sammen med sin flotte, efterhånden dog noget derangerede dragon.
Om "Følgerne" handler det følgende kapitel. Jørgine opsøger
med sin graviditet Frands i Randers, dog uden held, og hun n1å
så vente til efter hans hjen1permittering. Han viser sig imidlertid
ude af stand til at håndtere situationen, så det bliver moderen,
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der må ekspedere Jørgine endeligt ud af hans liv. Hun erlægger
hundrede kroner for ulejligheden. Tinus afstraffer ham kOt·porligt, til Jørgines forbitrelse, idet hun i sin konstitutive naivitet
trods alt ikke mener, at alt håb er ude. Dermed - midt i historien
- er de to søskende slået tilbage til start, dvs. til Kæret. Det er
historien om Hjalmar og Hulda, der bliver Jørgines, ikke historien
om Askepot.
Her kommer så Anders Hansen igen ind i billedet, han meleler
sig med ti års opsparet løn i pungen, og så kommer der en aftale
i stand, og et bryllup med gåmarch, og Anders tager med Tinus'
hjælp fat på at forvandle det usle sted og de 70 tilkøbte tønder
land til en god og givtig gård. Resultatet meddeles straks: "Nu
staar der en firelænget Gaard med lange, kampestenssatte Udhuse paa Stedet, Lade, Hestestald, rødkalket Stuehus og Vinelmotor
paa Taget, alt som det skal være, en lukket Gaard, sig selv nok,
for et uøvet Øje ikke til at kende fra andre gamle Stamgaarde
paa Egnen." Helt Aladdin'sk, men dog unægtelig ikke en skabelse
over night.
Til nøjere skildring af processen afsættes et særligt kapitel,
"Ploven": "Det er det Umagen værd at se lidt tilbage paa, for
dem der kan huske det" - og det kunne jo ældre læsere stadig,
i 1926. Det er Anders og Tinus, som afstedkommer forvandlingen, et i sandhed langt sejt træk, men det kunne akkurat lige
så godt have været andre, der gjorde det, således som det da
også sker i flere andre Johannes V. Jensen-tekster. Når Anders
hvert andet år kørte "i By", var det efter jordemoderen. Det blev
til 14 børn i kølvandet på den førstefødte. 22 Tinus døde tidligt,
men opnåede forinden at få en drøm opfyldt- at blive forflyttet fra køerne til hestene, på Jørgines foranledning, naturligvis.
Også efter den ældste søns overtagelse af gården gjorde Anders
karlearbejde, indtil han et forår "tog Kuld" under tørvegravning
og døde deraf. Den slags hænder nogle steder i Himmerlandshistorierne.
I tidens fylde flytter Jørgine op til stationsbyen, til et hus bygget til hende, af Anders, må vi formode. Han fik jo den, han
holdt af, og han agtede og ærede hende, til døden dem skilte,
uden at der vel blev sat ret mange ord på den sag. Jørgine var
"hans Glæde", "han havde faaet den i sin Varetægt han vilde
have". Hendes glæde var tydeligvis børnene, endda havde hun
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en hemn1elig kilde til viden om førstebarnets far og hans befindende. Huset ligger nær det sted, hvor bryllupsmarcherne lod sig
høre, først på klarinet og siden på horn. Nu er det kun bilhornet,
man hører derude på vejen. Er det mon hendes tanke: "Aa de
kom tidligt nok frem!"
I det sidste kapitel, "Aarenes Frugt", bliver der gjort status mest af fortælleren, der atter tenderer imod essayistikken. I hvert
fald går de indledende refleksioner om tiden, der har vendt sig,
tildels bagom Jørgines bevidsthed, som aldrig har rakt ud over
bondestanden, og som ejheller helt har kunnet rumme børnebørnene derovre i Amerika. De udstrålede "et nyt Liv, en ny Verden"
- en verden, som Anders decideret isolerede sig fra, han forblev
"i en Tarvelighed, som Eftertiden ikke fatter mer". Når Jørgine
"saa ned i sine Minder faldt Tilværelsens Tyngdepunkt af sig selv
omkring den Tid da Børnene var smaa". De sorte punkter her
vedrører Tinus, der inkluderes, Tinus, som hun i barndommen
ikke havde kunnet beskytte nok, og et barn, der druknede i et
vandhul i Kæret. "Ja, Livet havde faret haardt med hende, og hun
havde været saa lykkelig." Hun havde frembragt liv, hun var blevet mor til en slægt. "Saa sidder da der Jørgine, gammel og ene,
men med en Duft i Sjælen som en blomstrende Kartoffelager, en
Sommer, den skønne, lange, søde Sommer. Liv som hun havde
taget imod, og som hun havde givet."
"Jørgine" er en himmerlandsk heltindehistorie, essensen af,
hvad Johannes V. Jensen havde sine erindringer fra, ikke så
meget om det konkrete land som om det, han bar rundt på i
sindet, og som han strengt taget ikke behøvede at lede efter
ovre i virkelighedens Himmerland. Men lad mig vende tilbage til
stedet, hvor essayistik bliver til historie: "For mit Vedkommende
nmcler en Kreds af Erindringer sig om dette Motiv, en Verden
der nu mere og mere staar for mig som afsluttet. Om en enkelt
Skikkelse, der har bevaret sig i Forgrunden, og hvis Skæbne jeg
har fulgt, skal disse fjerne Minder samles."
Men netop ved at samle tilinderne om Jørgine-figuren genopstår jo vitterligt den verden, der "mere og mere staar for mig som
afsluttet". Og hvor Hans Smidth måske kun formåede at konservere det, der var liv, som kulturhistorie, mestrer Jensen den
kunst at gøre erindret liv til liv, der udfolder sig på læsernes indre
skærm. De optegnede noder gjorde "vist ikke anclet Indtryk
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end saamegen anden opbevaret kuriøs Spillemandsmusik ude
fra Bondelandet". Men, venner, hor mal zu, hør, hvad jeg kan i
retning af at forvandle "fjerne Minder" til aktuel, livsalig fiktion! 23
Lad os se nøjere på den verden, som efterhånden har fundet
sin afslutning. Hvad førte udviklingen med sig, og hvad blev sat
til undervejs? ''Jørgine" er først og fremmest en historie om et
betydeligt fremskridt, der løfter en samfundsklasse op og giver
den anpart i den aln1indelige udvikling, selvom man måske
starter med tunge handicaps. Men kulturelt er jo i hvert fald
buksbominstrumentet blevet afløst af et masseproduceret skrammelstykke, og tempoet er blevet sat op, måske mere end godt er.
Udvandringen har lindet på befolkningsoverskuddet, men måske
også medvirket til, at impulser er gået den anden vej, hjem til
det gamle land; det antyder Johannes V. Jensen i hvert fald ved
et par lejligheder. 24
Der er mere, og først og fremmest var der jo andelstanken, og
her helt afgørende andelsmejeriet, der flyttede mælkebearbejdningen ud fra ejendommene og befriede kvinderne for det hårde
og enerverende arbejde med smørkærnerne, en forbandelse, som
Jensen flere steder erindrer om. Jørgine bliver jo i øvrigt mejerske, altså knyttet til et af de privatmejerier, der blev indrettet
rundt omkring på større gårde, inelen andelsmejerierne sejrede,
et anset arbejde, hvis man altså ikke lod sig beligge. Johannes
V. Jensen var selv med den dag i 1888, da maskinisten på Farsø
Mejeri gav centrifugens store svinghjul skubbet ud over det døde
punkt. 25 Byen havde fået sparekasse 1877, og de kommende år
blev der oprettet amtssygehus 1894, forsamlingshus og missionshus 1898, vanelværk 1905 og elektricitetsværk 1908. Endelig
åbnede jernbanen Aars-Hvalpsund i 1910, men jo som den sidste
af Himmerlandsbanerne. Mejeriet og jernbanen er de to ting, som
Jensen ofte fremhæver som afgørende for udviklingen. Et fremskridt, og en åbning af den før så isolerede egn mod det øvrige
land, mod den ganske verden.
Alt dette havde Johannes V. Jensen oplevet og husket som
momenter i den udvikling, som han ikke beklagede. Det var
dog immervæk ham, der i forbindelse med Verdensudstillingen i
Paris 1900 havde hilst teknologien velkommen og lovprist maskinerne og peget på den mennesketype, der knyttede sig til dem,
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ingeniøren med de barkede næver; ham tilhører fremtiden, som
det blev udtrykt. 26
Men Johannes V. Jensen var ikke entydig i dette stykke.
Åbningen udefter indebar jo også en åbning udefra og indefter.
Lad gå, at rugmelsgrøden og hosebinderiet måtte vige for den
urbane finhed. Langt beklageligere var det, at byggeskikken jo
ændrede sig, således at landskabet skiftede karakter - specielt
de nye stationsbyer med deres karakterløse "stationsbystil" måtte
forekomme egentligt skandaløse. Jensen forestiller sig, at der vil
komme en tid, da man indser miseren og rydder det hele væk
igen for noget bedre, ordentligere, menneskeligere. Herom var
han ikke alene, Foreningen for Bedre Byggeskik gjorde sig de
samme tanker og satsede på en ny arkitektur. 27
Også i kønsrelationerne går der skred. Der ligger i "Den stille
Mogens" en følelsesrevolution mdlem de voldsomme hændelser,
som Kirsten diverterer med, og så fortælletidspunktets modernere måder at gribe den slags an på. Bønderne er blevet kælnere
og mere "fremtalende", de elsker på samme måde som "de Fine".
I Kirstens ungdom skulle man være en stor synder, for at nåden
kunne være "til noget". 28
Lad mig vende tilbage til Himmerlandshistoriernes tredje samling, 1910, hvor som nævnt flere tekster, fem faktisk, blev udvist
af korpus, da Johannes V. Jensen og Aage Marcus i 1933 bragte
den udgave i stand, der blev retningsgivende for de senere forlagsudgivelser.29 Men beskrivelse udelukker jo på ingen måde,
at erindringsstof kan indgå, i hvert fald erindringsstof i den lidt
mindre kvalificerede forstand end de engangs-og-alclrig-mereoplevelser, jeg har omtalt. "Himrnerlands Beskrivelse" åbner med
beretningen om, hvordan jeget - "sidste Gang jeg var hjemme"
- måtte kæmpe mod den stride vind for at nå toget på Vindblæs
Station. Den kan man jo så læse lige ud ad landevejen eller som
et udsagn om vilkåret for himmerlandsk liv (de naturgivne forholels uclforclringet), eller overført son1 et udsagn om vanskeligheden ved at slide sig bort fra hjemegnen, en proces lige så drevet
af længsel som den hjemve, der er sagens anden side.
Teksten fokuserer bl.a. på befolkningen, som lader sig dele.
Der er kystbeboerne, som "bruger Vandet" og vel stammer
ned fra den urbefolkning, der skabte Ertebøllekulturen. Og der
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er jordbrugerne længere inde i landet, "afsondrede Folk, som
bevarer meget af den gamle Tid endnu". Man får indtryk af, at
himmerlændingene stadig befinder sig på et forholdsvis tidligt
udviklingstrin. Mest gælder det nok kystfolkene, om man ellers
tør forlade sig på den tre år ældre tekst "Regnspoven": "Inde i
Landet var der kommen Jernbane, og Bønderne var bleven med
Tiden, men herude, hvor man "brugte Vandet", stod alt til som i
Menneskehedens Barndom."30
Men sætter vi ikke desto mindre, at man allerede i tekstens
skrivende stund kunne opfatte forvandlingen som i det væsentlige afsluttet, bliver "Himmerlands Beskrivelse" en art statusopgørelse. Det var forresten året for indvielsen af den sidste strækning
på det himmerlandske banenet, hvilket faktisk registreres: "Nu
gaar Toget ud til Lejet." Så bemærker man, at fiskeren ganske vist
fortsat tøffer sorgløst rundt ude på fjorden, men ikke sønnen han er på langfart, han "har forlængst Verden indenbords". Om
heden noteres, at den snart vil være opdyrket - den hede, som
forfatteren skylder sine intimeste barndomsindtryk: "Paa to Sider
lukkedes vor Verden af Lyngen, den halve Synskreds rundede
sig mod Himlen med lange strenge Bakkekæder, lyngklædte og
afsluttet foroven med de alvorlige Kæmpehøjes kuplede skønne
Linjer." 31 Gravhøjene var jo blevet færre på grund af, som det hedder, "Befolkningens Stumphed" over for dem, en forstokkethed,
som også lokale instanser (f.eks. det amtslige vejvæsen) rask væk
havde del i. Forvandlingen har også ramt floraen og faunaen,
hvad vi kalder diversiteten er allerede mærkbart reduceret. Den
før så liflige å er blevet til "en tynd Bæk", som oprenset og reguleret netop klarer at komme til havs.
Tekstens sidste sætning sætter trumf på: "Ja. vi naar frem, naar
vi er tørret ud." Forvandlingen rammer bredt, selv det, Jensen
kalder "Hjemmefølelsen", rammes. "Naar jeg nu kommer hjem
til min Barndomsegn kender jeg den næppe igen. Afstandene
eksisterer slet ikke mere, men selv Terrænet er som forvandlet,
synes at have mistet alle de Fremspring og lokale Profiler som jeg
husker. Det er naturligvis kun mig der ikke mere kan se hvad et
Barn har Blik for." Ikke desto mindre fremhæver han, nærmest
på trods, synes man, at "det er godt, at man opdyrker Heden, og
Beplantningen er et Storværk i det stille".
Dette skrev Johannes V. Jensen omtrent samtidig med, at han
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C. juel Madsen, Johannes V Jensen, radering, 1917.- De fleste

billeder af digteren henleder tanken på den fra fordomrejsen
hjemvendte, der ville forvandle hverdagene til "et skrapt Bønnemøde". juel Madsens nænsomme radering antyder en anden
side af hans komplicerede personlighed, den, som også Ludvig
Halstein i et festskrift til 50-års fødselsdagen i 1923 fokuserer
på: "Hvad der var tænkt som Strid, blev til en Række stormende
Kærlighedserklæringer til dansk Natur, et sandt Erobringstogt,
hvor Vikingen fra Himmerland udvidede sit Rige, underlagde sig
først Sjælland, saa Ø paa Ø, indtil han ejede det hele Danmark,
Foraar, Sommer og Høst; Vinteren behøvede han ikke at erobre,
den var hans jyske Fædrearv." - Halstein citerer digtet "Envoi"
("Nu breder Hylden l de svale Hænder l mod Sommennaanen ")
og kommenterer: "Maaske vil kun den Slægt, hvortil jeg høre1~ til
fulde forstaa Betydningen af den tyste Tale, disse enkle Verslinjer
fører. { . .} Vi bekender, at denne sagtmodige Johannes V ]ensen med den dybe Mildhed i Røsten, skylder vi mest." (Hilsen til
Johannes V Jensen, 1923, s. 14/)
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proklamerede, at han ofte måtte en tur til Himmerland for at tilse
en hemmelig skat, han havde forvaret deroppe. Det skete i artiklen "Fyenske Billeder", n1ed følgende ord: "Jeg maa i det mindste
en Gang om Aaret derover og krydse Landet igennem, for jeg
har en Verden liggende under den blot tilsyneladende derovre.
Der er en sublimere Virkelighed skjult under Overfladen hvorsomhelst."32 Men der er ingen grund til at lægge skjul på, at der
efterhånden blev mindre at komme efter, at det blev sværere og
sværere at knytte en forbindelse til den tabte barndom. Tilsidst
var hovedstolen simpelthen opbrugt.
*

For mig er der ingen tvivl om, at "Wombwell", historien om det
engelske menageris optræden på den himmerlandske scene,
trækker ganske meget på hovedstolen, altså på den ophobning
af erindringsstof, som har fundet sted i barndommen. Først og
fremmest tematiserer historien jo selve mødet mellem det traditionsforankrede himmerlandske samfund og den moderne verdens anfægtelse af det. Menageriet afspejler som før nævnt det
moderne arbejdslivs tempo, den manglende respekt for dyrene
såvel som den menneskelige arbejdskraft.
Men menageriet åbner selvfølgelig også et vindue ud mod den
store verdens større naturhistoriske mangfoldighed. Dyr, der var
ubehjælpsomt afbildet i skolebøgerne, fremvises nu om ikke in
natura, for de er jo forsvarligt burede inde, men dog levende og
med rester af den vildskab, som egentlig hører dem til. Henneel
blev der så småt taget hul på den stærkt voksende interesse for
alverdens mærkelige dyr og mennesker, som ekspedition efter
ekspedition ind i hjertet af især Afrika og de sydøstasiatiske riger
og lande ihærdigt forsøgte at imødekomme - og, må man tilføje,
at tjene masser på penge på. Jeg har selv oplevet udklangen af alt
dette, med Hakon Mielche, Aage Krarup Nielsen og Jørgen Bitsch,
der jo også berejste det elanske landmed samt dets forsamlingshuse.
Endelig, og måske i vores sammenhæng mest tungtvejende,
skildrer historien, hvorelan oplevelsen fører den ungelommelige
hovedperson frem til en længsel ud i den store verden og samtidig til en urovækkende fornemmelse af kønsligheclen, repræsenteret her ikke ved en jævnaldrende legekammerat, men ved selve
løvedronningen Miss Alice. En længsel altså, som både fører
udefter og indefter, uanset hvor erkendt den er; erkendt er den
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i hvert fald i skrivende stund, altså i den kunstneriske servering
af erindringsgodset
Den samme konfrontation mellem tradition og modernitet
gennemspilles mindre suverænt i "Guldgraveren", hvis titelperson påbegynder et opdyrkningsprojekt, men med så megen
entusiasme og gå-på-mod, at omverdenen sætter alle sine repressionsmekanismer ind og næsten bogstaveligt talt fryser ham
ud. Da han efter mange år i Amerika kommer tilbage, får han
et vist spillerum som entreprenør, men uden at formå at bryde
isen i forhold til sin egen søn, som fællesskabet har taget sig af
og imprægneret med en kristelig uflyttelighed, der går over al
forstand. Ingen tvivl om, at talen her er om en grundfæstet jensen'sk iagttagelse af en bestemt social mekanisme i det statiske
bondesamfund, stumpheden i ny servering. 33
Kommet så vidt kan det pointeres, at der i de egentlige Himmerlandshistorier, og hermed mener jeg de, som stort set og groft
taget forankrer sig i tidsrummet mellem 1864 og 1901, altså årene
mellem nederlaget ved Dybbøl og det politiske systemskifte, den
periode, som Johannes V. Jensen havde egne erindringer fra eller
kunne basere på erindringsstof i den tradition, som han havde
adgang til gennem faderen og bedstefaderen eller folk tilhørende
deres generationer. På denne vis har jeg ekskluderet historier, der
er placeret i en fjernere fortid, altså "Ravna", "Oktobernat", "Hr.
Jesper", "jomfruen" og "Herremandens Træsko". Man kunne også
se bort fra de nævnte beskrivelsestekster, selvom de dog altså
forholder sig til den samme virkelighed som de egentlige historier. Strengt taget kunne man endelig også se bort fra "Andreas
Olufsen", som ganske vist har en vis himmerlandsaffinitet, men
jo tydeligvis er en Danmarkshistorie og da også forankres i en
udvikling, der på ingen måde er himmerlandsspecifik
Om de egentlige Himmerlandshistorier kan man altså sige, at
de enten baserer sig på verserende fortællestof eller på selverfaret
stof, altså på, hvad Johannes V. Jensen som den opvakte iagttager, han var, husker og erindrer. Hermed mener jeg ikke, at de
fortæller "virkelige" historier, blot at der bag dem eller under dem~
findes en solid bund af virkelighedsstof Hedebrækningshistorierne beretter f.eks. om, hvordan en fattig karl gifter sig og tager fat
på den forvandling af et hedestykke til et gårdmandsbrug, som
30-40 års umenneskeligt hårdt slid i bedste f~lld kunne resultere
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i. Det lykkedes for Anders og Jørgine. I f.eks. "Guldgraveren" og

"Tre og tredive Aar" lykkes det ikke. Hvad der ligger under her
er næppe konkrete virkelighedsforløb taget over i fiktionen, langt
snarere kendskab til og oplevelse af et alment vilkår.
En anden kategori udgør historierne om de himmerlandske
originaler. Jeg tænker her først og fremmest på Tordenkalven og
Lindby-Skytten, der begge lever på kanten af den himmerlandske samfundsmæssighed: de går og kommer, og når de kommer,
forstyrrer eller anfægter de normaliteten.
"Udflyttergaarden" begynder med, at et hedebrækningsprojekt
forliser, fordi Hans, der kommer fra en federe egn, mister modet
og i druk sælger gården til den velaflagte Gråbøllebonde Anders
Mogensen, der får ham til at fortrække fra egnen og konen til at
hænge sig. Så vidt, så skidt. Nu vil Anders dementere rygterne
om spøgeri på gården og da det projekt slår fejl sætte trumf på
ved at fejre sin datters bryllup derude. Men galt går det jo, og det
er Skytten, der som "assisterende fortæller" meddeler os, hvad
der var "grimt at se", at Anders Magensen "sank ned i sine Knæ",
da katastrofen indtræffer.
Men Lindby-Skytten har jo også sin egen historie. I den hører
vi, at han troede at hanelle frivilligt, men havde "Pans Skæbnetegn" på panden. Hvad der former hans liv er, at han bærer
"Naturens og Tidernes Dyb" i sig. Børnene flokkes om ham og
oplever instinktmæssigt, at der er en pagt mellem dem og ham.
Han finder dem ikke uartige og spørger ikke ind til, on1 de nu
også kan deres bibelhistorie! I øvrigt er han af bondeæt og altså
en udbryder i forhold til den vanlige indsnævrethed.
Selve handlingen eksemplificerer Skyttens liv. Efter en bohaveauktion lægger han op til kortspil. Spillet går over halvandet
døgn og gør - sammen med brændevinen - deltagerne dyrisk
grusomme. Civilisationens fernis er tynd, selvom skamfølelse
dog forhindrer et afsluttende slagsmål. Skytten vender med sin
gevinst tilbage til naturen - ud i kærene, hvor han får sovet ud
i en grøft og på fjerdedagen hengiver sig til fiskeri i åen. Herunder rammes han af et epileptisk anfald. Ved aftenstide er han
allerede flere mil borte.
Anfaldene bliver efterhånden hyppigere, ligesom han bliver
mere voldelig og mere menneskesky. Da man finder ham død,
er naturen i fuld gang med at bemægtige sig ham.
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Om udvikling i kvalificeret forstand er der jo ikke tale. Skytten strør sit særegne krydderi over det himmerlandske liv ved at
minde de bofaste om deres fortrængte sider. De stoute gårdejere
bringes til at knurre og vise tænder, og kvinderne er "gruelig
rædde" for ham. Den forkuede Søren Furbo, hvis kone bestyrer
"Resterne af hans Beslutningsevne", puster sig op og forlanger
flæskepandekager, men må jo tilsidst - grædende i "dybeste
Elendighed" - hjælpes i seng af hende.
Også Tordenkalven har, som det legebarn han jo er, et hjerteligt forhold til børnene. Som performer for de voksne lader han
betalingen være afgørende for, om en historie eller en vise falder
ud til den uskyldige eller til den sjofle side. Men i øvrigt elsker
han kvindekønnet i bredeste almindelighed og jagter pigerne
på skrømt og kryber for dem "i dybeste Underkastelse med sine
frække Vædderøjne". Og pigernes skrækblandede fryd, især når
han rækker sine emsige fangarme ud, og det kommer til berøring, åbner en sprække ind til en driftsverden, som de sociale
konventioner ellers spærrer adgangen til.
Men ellers adskiller Johannes V. Jensens Tordenkalv sig fra den
"virkelige" - for der var jo en sådan - på to punkter: han er digter, og han er hedning. Han havde fået "en Skjalds Evner", hvad
der selvfølgelig i særlig grad har fascineret Jensen. I sine viser
fokuserede han altovervejende på elskovslivet i dets mangfoldige
aspekter. Og det var ikke forsagelsen, han forherligede, men
netop besiddelsen. "Han drev det eksempelløst vidt som Kender
og tungefærdig Beskriver af skjulte Ting, han var det mest alvidende Nydelsesmenneske, der nogensinde med tør Mund har
udmalet et Fraadseri." Og lidt senere: "Hans Blod var saa sødt, at
han ikke kunde tale uden at smykke sine Ord, derfor udtrykte
han sig altid i Kenninger og dunkle Lignelser, for tilsidst naar
Rytmen betog ham at gaa over til at kvæde. Han benyttede sig
mest af Stavrim ligesom de Gamle, og han digtede ofte sine Vers
i samme Aandedræt som han sagde dem."
Og så er han som sagt hedning, altså ubesmittet af den kristendom, som ellers i Himmerlandshistorierne gennemtrænger
det gamle bondesamfund og holder menneskene hen i social ro
og eksistentiel uro, indtil de kan trække grønsværen på Gråbølle
kirkegård hen over sig. Et eventuelt kristent døbenavn kendte
ingen til, hans tolv tilnavne var "af temmelig hedensk Klang".

147

Som en anden Norne-Gæst er han taget ud af tiden ("han havde
altid eksisteret"), til gengæld i den grad sat ind i landskabet, og
med dets vejr over sig, at han nærmest går i et med det. Og jo
trods al fysisk begrænsning en kernesund og bomstærk mand,
et friluftsmenneske, en læneler af livets mysterier, en livslysten
elskovsbesynger, en hedonistisk spægelsesforagter. Kort sagt et
vitalistisk programudkast! Ikke mindst i "Syvsoverne", hvor han
jo bringer liv i kludene og vækker de slumrende livsåncler. 34
En tredje særling er den skarptungede kyniske filosof i "En
Beboer af Jorden". Fortælleren er vel vidende om Vogns liv som
eneboer, dog ikke alvidende, han må hvad angår baggrunden
for den specielle tilværelse forlade sig på anekdotiske brokker:
"Man fortalte, at ... ".
Selvom der forsåvidt heller ikke er markeret eller direkte udtalt
erindringsstof til stede i "Tordenkalven" og "Lindby-Skytten", er
det der tydeligvis som en påtrængende undertone. Også selve
dette, at de anfægter en overvejende negativt opfattet samfundsmæssighed, en restriktiv, fortrængende, indskrænket livsform, og
gør det ved at holde et spejl op, der lader et andet billede komme
til syne, et livsbekræftende. Vogns projekt om at "omdigte Verden" er derimod på det nærmeste dømt til fiasko. En dag tømmer han så en stegepande for saltlage, for at det ikke skal gå til
spilde, og ætses op indefra. I uigenkaldelig afmagt synker han
ned i bunken af kartoffelstængler, forbliver for så vidt en beboer
af jorden.
"Kirken i Farsø" er en himmerlandshistorie med samme
beskedne ret som flere andre af de tekster, der er blevet indføjet i udgaverne efter 1950. Med større ret har den fået plads i
det brede myteuclvalg, som vi også skylder Aage Marcus. Men
hvorom alt er, så har den en fremtrædende plads blandt de tekster, hvor erindringsstof udgør den solide bund. Den er en ægte
erindringsmyte, der griber tilbage til drengeårenes forvovne
udforskning af kirketårnet og rummet over hvælvingerne, med to
unge kunstneres besøg i Farsø som det afgørende vendepunkt,
der gjorde jeget "fra Kriger og Smed til Drømmer og Beskuer"
- og dermed i al beskedenhed til en kunstner, hvis hjerte i sommernatten svimlede "mod Alfavneren".
19 år senere får han på forunderlig vis den skitsebog i hænde,
som den ene af de unge kunstnere, ham med den azurblå hat,
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Kirleen i Farsø. Blyantstegning af den unge nzaler Oscar Aalberg
sommeren 1884. Den 11-årige Johannes fik den at se- og
følte sig "slaaet og henrykt". Oplevelsen er fastholdt i "Kirken i
Farsø", skrevet i Chicago 1903, efter at digteren derovre havde
mødt Aalberg og genset tegningen (og bragt den i trykken sammen med yderligere et par Aalberg-tegninge1~ den ene dateret
11. 7). Den gjorde drengen ':fh;t Kriger og Smed til Drønmzer og
Beskuer" og vakte det kunstbegær i ham, som i første omgang
drev ham til at tegne og male. "Min første Skitsebog skaffede mig
større Glæde, endjeg nogensinde siden har kendt", beretter han.
- Onz drengelivet forud for indvielsen hedder det bl.a., at aldrig
er "et Kirketaarn bleven saa udtømt for Svimlen, Gru og Forvovenhed s01n det gamle Kirketaarn i Farsø. iVJin ældste Broder har
favnet Vejrhanen deroppe. Vi andre leunde ilelee naa længere end
til Nfurhullerne under Tagrenden, her laa vi halvt besvimede og
saa ham krybe ud i bundløs Lzift. jeg husker Fregnerne staa som
Rustpletter i hans ligblege Fjæs, da han under Eder og Forhaanelser mod os andre Krystere hældede sig paa de møre Tagsten og
balancerede ned fra Spiret; jeg leunde føle hans Svimmelhed, den
bankede mit Bryst som en Kølle!" (Himmerlandshistorie1~ 1995,

fi~a

s. 384)
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havde fremvist. Gensynet med tegningen af kirken kaldte erindringerne frem især om de gamle, der mestendels er "faret hen".
De milde, de stridige, de besværede, de barske og de desperate.
Alle har de som børn leget på kirkegården, som voksne skyet
den og som ældre spurgt til meningen med det hele. Nu, hvor
de er "stuvet ned", er spørgsmålet for deres vedkommende, men
næppe for forfatterens, "hørt op".
Gensynet fandt sted i Chicago, hvor Johannes V. Jensen jo tilbragte den isnende kolde vinter 1902-03, og det gav anledning
til, at teksten blev skrevet og trykt. I 1925 blev den optrykt i et
tidsskrift, med et "forord", der genfremkalder de to kunstnere,
"min Drengetids straalende Guder", som skrevet står. 35
Hvor grænsen går i Himmerlandshistorierne mellem skinbarlig
fiktion og erindret virkelighed er ikke altid til at sige. I tilegnelsen
krydser man uforvarende hen over den, og tydeligvis uden at det
har været forfatteren magtpåliggende at holde sin fortæller fast i
det fiktive spor. Historierne gør således modstand mod traditionel grænsedragning.
I en række tilfælde forholder det sig dog således, at historierne
kan læses som rent fiktive, altså netop som historier, uanset at
man kan mistænke, at den produktive kerne er noget erindret.
I andre tilfælde er det ikke muligt at læse historierne som rent
fiktive, de kommer først til deres ret som tekster, når de opfattes
som erindringsbaserede.
Erindringsstoffet er ofte markeret eksplicit so1n erindringsstof
I sådanne tilfælde kan det have interesse at fundere over, hvorledes teksterne så er skruet sammen, bl.a. hvad angår fusionen af
erindringsstof og fiktionsstof
I øvrigt må man selvfølgelig have for øje, at erindringsstoffet repræsenterer en fortolkning af selve den genuine oplevelse
eller hændelse. At erindre er jo at foretage en tolkende manøvre.
Hvad der faldt naturligt "dengang", tager sig måske anderledes
ud i fortællende stund. Pigen fra Hvorhvarp, der trodsede en
snestorm for at hente dyrlægen ud til et sygt dyr, forundrede
utvivlsomt hans sønner, men først i skrivende stund - hvilket
vil sige i 1932 - fortolkes hendes bedrift og væremåde ind i den
moderniseringsproces, som på tidspunktet for hendes besøg hos
dyrlægen -formentlig i begyndelsen af 1880'erne - allerede var
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"Tag du ogsaa hellere et Kosteskaft, bette Deuvs, Helhesten er saadan en væmmelig skidt Bror!"- Marie Louise Deuvs (1885-1951)
skrev til Aalborg Venstreblad 1917-19 en halv snes hinzmerlandshistorier, og i 1921 lagde hun med "Lidt Himnzerlandshistorie"
grunden til en virksomhed som, foredragsholder og blev sekretær
for søsteren Thit Jensen. 23.1.1923 holdt hun sit foredrag i Politiken/s foredragssal, hvilket dagen efter fik Johannes V Jensen til
i Berlingske Tidende at beleendtgøre: "Af Hensyn til mine gamle
Forældres Ære og for Sandhedens Skyld serjeg mig nødsaget til at
bekendtgøre, at det Markslerigeri og den Himmerlandsforretning,
der drives af et herværende Blad med Afbenyttelse af kvindelige
Slægtninge af mig, ikke har anden Forbindelse med Undertegnede end den Fordel, der kan gøres qf mit Navn." - 4.2.1923
bragte Illustreret Tidende denne tegning - til en af "Ugens smaa
Begivenheder".
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i gang, dog uden at hun var med i den. 36 I ''Jørgine" - skrevet
først i 1920'erne - siges det ligeud, at den er afsluttet, at landet
og dermed menneskene har været igennem forvandlingen. Forvandlingen altså af Himmerland fra en isoleret plet på kortet til
en integreret del af modernitetens verden.
Syd for Farsø, ved Svoldrupvejen, stod der en vejviser, som kom
til at spille en rolle i den myte, som Jensen skabte af sit liv. Den
viste ham ud mod den vide verden, som han jo kom til at berejse
og omrejse. Det var udveen, der satte sig igennem. Men hvert
år vendte han hjem, på korte besøg kun, som før nævnt for at
se til sin hemmelige skat. Dog, efterhånden som forældrene og
de gamle kendinge lagde sig op på kirkegården, og landskabet
ændrede karakter og gjorde sig mindre kendeligt, sivede meningen jo ud af disse pilgrimsfarter. En dag sidst i 1930'erne, lige
før jul, begav den inkarnerede københavner sig sammen med
malervennen Albert Naur afsted for at se vejviseren. De stred sig
på motorcykel gennem det jyske vejr, med hagl i ansigtet, som
Mikkel Thøgersen gjorde det på sin hest i sin tid. Og de nåede
frem, og Jensen så vejviseren og tænkte vel sit og fandt jo så ud
af, at de nok skulle styre mod syd. Men var der noget, som Naur
ville se? "Næh, det er der ikke", sagde Naur, "jeg har set dig se,
og det er nok." 37
Jensen kom der endnu engang, og denne gang ville han fotografere vejviseren. Men for sent, den havde udspillet sin rolle og
var blevet fjernet. Hans sidste kending på disse egne var borte,
og Himmerland dermed for stedse blevet et minde, blot og bart.
Herom skriver han så sent som i 1940 erindringsstykket "Vejviseren", der i 1973 kom ind i forlagsudgaven af Himmerlandshistorierne, den også.3 8
Vejviseren var i barndommen et fast pålideligt punkt i tilværelsen. "Bestandigere Væsen gaves ikke." Det var som sagt den, der
viste ud af barndommen, men dog før det hen til barndommens
paradis, mod øst altså, ad Guldager til, og den rejse skildres nu
som baggrund for omtalen af det totalforvandlede landskab, som
har mødt ham under bilture til egnen "i senere Aar". Et landskab,
hvor jo først og fremmest heden, men også kærene med deres
tuer af lyng, star og pors - og de mange tørveskær - er føjet til
agerlandet. Under bilturene har han lejlighedsvis trængt dybere
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Johannes Vjensensfmj'arjens]ensen (1803-82), derernæredesig
som væver på Guldager Mark 14 km østfor Farsø. Billedet !en_ytter sig til slutteksten "Til min Bedstefader" i Æstetile og Udvikling,
1923. Men allerede i Hinunerlandshistorier. Tredie Sam.ling, 1910,
indgi/e en !eamkteristi!e af Væveren. Aage Marcus saJn111.e11{øjede
i 1956-udgaven af Hinunerlandshistorier de to tekster til en, ved
hvilken lejlighed han udelod billedet og 1923-tekstens tre indledende tekstblokke.

ind og opsøgt minderige steder, som manes frem i skriften,
men jo i virkelighedens verden er mere eller mindre sporløst
forsvundne. Konklusion: "Saalecles er et gammelt Hirnmerlancl
udslettet af Jorden, og et nyt kommen i Stedet." Og vejviseren. Jo,
han kom anstigende med sit kamera, nu skulle den fotograferes.
Men den slags beslutter man jo altid først, når det er for sent.
Vejviseren var fjernet, "Min gamle Vejviser, den sidste Kending
der knyttede mig til disse Strøg."
Tilsynelaelende opsøgte Johannes V Jensen sit tabte land så
sent som i 1947. Det ved vi fra Ulla Poulsen Skous erindringer,
skuespillerinden, der giftede sig anden gang med en hotelejer i
Ålborg. Jensen dukkede neelslået op i hjemmet, hvor et trøste-
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besøg i ægteparrets sommerhus i Vendsyssel blev planlagt - et
besøg, som på grund af sygelom i begge lejre først blev til noget
sidst i marts 1950. Kort forinelen havde han tilskrevet veninelen
følgende: "Det regner. Dejligt! Jylland! Snart!"39
Jylland, ja, Himmerland, nej.
Noter
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Lange linier i dansk historie 1814-1914 (1920)
- set fra Himmerland og Kjær Herred
Af Thorkild Nielsen
l. Indledning
Artiklen har som ledesnor 200-året for afståelsen af Norge til
Sverige i 1814, 150-året for Anclen Slesvigske Krig i 1864 og 100året for udbruddet af Første Verdenskrig i 1914 med forbindelser
trukket op til Genforeningen i 1920.
Perspektivet lægges i en såkaldt "lange linier" disponering af
stoffet, hvilket indebærer relativ lav detaljeringsgrad i behandlingen af de enkelte begivenheder til fordel for nærmere redegørelser for perioderne mellem og optakten til begivenhederne. Et
andet særkende ved lange linier formen er, at den i sin fremdrift
overvejende er berettende fren1 for diskuterende. Det forudsætter, at den tilgrundliggende faglitteratur er lødig og anerkendt i
videre kredse. Faglitteraturen, der er anvendt ved udarbejdelsen
af artiklen indfrier fuldt ud lødighedskravet, hvilket kan bekræftes ved gennemgang af den anvendte litteratur. Begrebet "lange
linier" opstod på det daværende Historisk Institut ved Aarhus
Universitet i 1990'erne som pædagogisk modvægt til det voksende udbud af smalle fagkurser for at give studenterne et bedre
udblik over de længere perioder i historien.
Som supplement til de lange linier fremhæves en del af de
spor, som begivenhederne rent faktisk trak i det geografiske
område, som Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred
dækker: Vesthimmerland, Aalborg, Rebild og lVIariagerfjord Komrmmer. Hvert afsnit afsluttes med henvisninger til begivenhedernes behandling i Fra Hi1nmerland og Kjær Herred, suppleret
med ny, hidtil upubliceret, personalhistorisk viden.
Artiklens disponering efter markeringsårene gør, at krigshistorien kommer i fokus. Andre vigtige begivenheder i perioden
kunne med rette være inddraget, f.eks. 200 året for skoleforordningerne 1814 og Grundloven 1849.
Skolejubilæet er vanskeligt at fastholde i artiklens lange perspek-
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tiv, da reformen blev gennemført drypvis ude i sognene over
relativ lang tid.
Grundloven 1849 vil ganske givet indgå i markeringen af 100
året for Grundloven i 1915. Redaktionen overvejer for øjeblikket,
hvordan markeringen kan ske inden for rammerne af Historisk
Samfund for Himmerland og Kjær Herred.
2. Afståelsen af Norge 1814
Grundet Frederik 6.'s alliance med Frankrig fik Napoleons neelerlag alvorlige konsekvenser for Danmark. Ved fredsforhandlingerne i Kiel, der sluttede natten mellem 14. og 15. januar 1814
endte også Danmark-Norges deltagelse i Napoleonskrigen. Frederik 6. måtte afstå Norge til Sveriges Karl 14. Johan med udtrykkelig undtagelse af Færøerne, Island og Grønland. Undtagelsen
skyldtes formentlig Englanels betænkelighed ved en alt for stor
svensk-norsk indflydelse i Nordatlanten. 1
Som kompensation fik Danmark svensk Pommern og R'Ligen.
Senere fulgte separatfredsaftaler mellem England og RuslaneL
Kielerfreden blev først ratificeret under Wienerkongressen senere, i september 1814, med visse ændringer. Norges vedtagelse af
forfatningen på Eidsvoll17. maj 1814- tiltrådt af den danske tronfølger og norske statholder Kristian Frederik, senere Christian 8.
- bevirkede, at Norges status blev ændret til en personalunion
med Sverige. Hertugdømmernes status blev fastlagt således, at
Preussen fik Forpommern og R'Ligen, mens Frederik 6. i stedet fik
hertugdømmet Lauenburg syd for Holsten. Lauenburg og Holsten
blev indlemmet i Det tyske Forbund, 2 hvilket skulle vise sig at få
store konsekvenser senere i århundredet.
At Danmark og Sverige blev hinandens fjender skyldtes et
mord i 1801 ligesom et mord eksploderede i Første Verdenskrig
godt 100 år senere!
Krigen mellem Frankrig og England havde afgørende udenrigspolitiske konsekvenser på det europæiske kontinent med
dannelsen af en lang række forskellige koalitioner med Frankrig og England som centre. I 1800 dannede således DanmarkNorge, Rusland, Sverige og Preussen et neutralitetsstabiliserende
forbund. Året efter forsøgte Englemel at tvinge Danmark ud af
forbundet ved angrebet på København 2. april 1801 (Slaget på
Rheclen). De sejrende englændere fortsatte i samme hensigt
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mod den svenske hovedflådestation Karlskrona på Sydsveriges
østkyst. Men undervejs kom meddelelsen om mordet på den
engelskfjendtlige russiske tsar, og efterfølgeren Alexander I's
ambition om fred med England. 3

1813

Detdanslee 1nonarki 1813.

Efter nederlaget til englænderne genoptog Danmark den defensive neutralitetspolitik, Da Napoleon i 1806 proklamerede total
kontinentalspærring mod England, blev det forbudt neutrale
skibe at besejle ruter og havne, som ikke var tilladt for engelske
skibe. 4
Den svenske økonomi var afhængig af jerneksporten til England og med magtskiftet i Rusland søgte den svenske kong
Gustav Adolf at skifte side til England. Han førte derfor en hær
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1814

Det danske Jnonarki 1814.

over Østersøen til Nordtyskland for at træde ind i den preussiskrussiske krig mod Frankrig, men viste sig uduelig som feltherre. 5
Under fredsslutningen i Tilsit i juli 1807 indgik Napoleon
og Alexander l. en række hemmelige aftaler, bl.a., at Rusland
skulle støtte fastlandsspærringen mod England samt at DanmarkNorge, Sverige og Portugal skulle tvinges ind i spærringen mod
England fra august 1807. Sideløbenele blev der fra engelsk side
stillet krav om, at Danmark-Norge enten tiltrådte alliancen mod
Frankrig eller at kronprins Frederik stillede sin flåde som pant på
neutraliteten. Kronprins Frederik afviste de engelske krav. Krig
med England var nu uundgåelig og udfaldet blev Københavns
bombardement og tabet af flåden i september 1807. Kronprins
Frederik blev nu tvunget over på fransk side. 6
I Sverige afviste Gustav Adolf stædigt at tilslutte sig fastlandsspærringen mod England. Følgelig angreb Rusland Finland (som
havde været under svensk administration helt siden middelal-
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deren) i februar 1808. Under krigshandlingerne foregik en del
bestikkelse og korruption som resulterede i, at den svensk-finske
hær måtte trække sig ud af Finland i november 1808. Gustav
Adolf fik skylden for miseren og blev afsat. Fredsbetingelserne
blev særdeles hårde for Sverige, som måtte afstå mere end en
tredjedel af sit territorium, Finland, Åland og en væsentlig del
af Lapland, til Rusland. Freden med Danmark opretholdt status
quo. Frankrig afgav den svenske del af Pommern mod at Sverige
skulle indgå i fastlandsspærringen mod EnglancF Danmark og
Sverige var (arve)fjender.
Den udenrigspolitiske situation var meget vanskelig og da Sverige efter tabet af Finland i 1809 vendte sig mod Norge blev situationen endnu værre. Fællesgrænsen mellem Norge og Sverige var
lang og Sverige kunne tillige true Danmark via hertugdømmerne.
Der var kold krig mellem Sverige og Dannwrk.
Den nye svenske trussel og stigende kornpriser startede en
voldsom dansk inflation, som resulterede i dansk bankerot 1813. 8
I 1812 kunne staten ikke længere honorere sin gæld og var derfor
i praksis bankerot. Frederik 6. 9 udstedte 5. januar 1813 en forordning med det formål, at standse inflationen gennem en seddelombytning, at skabe et fælles pengesystem for hele det danske
rige inkl. Norge og hertugdømtTlerne og at sikre staten et fond til
betaling af de fortsatte udgifter ved Napoleonskrigene. Succesen
var begrænset, men Frederik 6. fortsatte kuren med oprettelsen
af Nationalbanken i 1818, hvis fornernste opgave blev at befæste
et sikkert pengevæsen.
Besejlingen af Norge var meget vanskelig efter Københavns
bombardement i 1807. Befolkningen i det sydlige Norge var tæt
på sultegrænsen og Frederik 6. måtte dekretere øgning af kornforsyningen nordpå. 10 De deraf stigende kornpriser indvirkede
markant på den inflationære krigsøkonon1is kollaps i 1813. Den
danske flåde var væk og englænderne var meget nidkære i overvågningen af sejladsen på Norge. Det tvang kornleverancerne
over i andre handelsveje, særligt skudehandelen på vestkysten
fra Vend-, Hard- og Thysyssel 11 og handelen fra Aalborg 12 Desværre er Himmersyssel ikke inddraget i de seneste undersøgelser
af Nordjylland under Englandskrigen 1807 - 1814, men der er
næppe tvivl om, at også de himmerlandske bønder bidrog til
- og tjente på - kornleverancerne til Norge via Aalborg. 13Af en
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samtidig beretning om landbrugets tilstand fremgår, at kornavlen,
særligt omkring Aalborg by, var af ganske god kvalitet og omfang
og at avlen i den øvrige del af Aalborg Amt var heller ikke så
ringe endcla. 14
I Fra Himmerland og Kjær Herred er der skrevet om fire himmerlændinge, der deltog i napoleonskrigen. Det drejer sig om
skolelærer Søren Christensen Kollerup, som midt i 1800 årene
boede i Toftegården umiddelbart vest for Oudrup Kirke, og hans
bror, Jens Christensen Kollerup, der efter krigen blev gårelmand i
Skarp Salling. 15 Søren Christensen Kollerup, født i januar måned
1780 i lanelsbyen Kollerup i Vester Hanherrecl, blev indkaldt til
hæren i 1801 og blev der de næste 14 år frem. Han blev hurtigt
forfremmet til korporal og gjorde tjeneste både uden- og indenlands. Uneler krigen var han flere gange kommet i land i Skagen, hvor han blev godt modtaget af fisker og lanelmand Mikkel
Jensen. Søren Christensen Kollerup blev 8. august 1814 gift med
en af Mikkel Jensens døtre, Ane Mikkelsclatter. Efter brylluppet
slog ægteparret sig ned i Vesthimmerland. Der er ikke bevaret
egentlige overleveringer fra hans soldatertid i familien og ej heller dokumenter og andre kilder. Det meste er derfor gået i glemmebogen. Søren Christensen Kollerup ønskede heller ikke selv at
fortælle om sin soldaterfærcl. 16 Her aner vi det der i dag, 200 år
senere, betegnes som krigstraumer. Der har i de senere år etableret sig en bredt funderet erkendelse af, at den velkendte tavshed
blandt deltagere i krige eller andre væbnede konflikter om egne
oplevelser er symptomer på personlige traun1er. 17
Jens Christensen Kollerup blev indkaldt som dragon i 1804 og
gjorde tjeneste både inden- og udenlands. I en bloclig træfning
i Tyskland fik han flere sabelhug og et skud i brystet. Han blev
egentlig vurderet til at være død. Men da de døde senere skulle
læsses på vogne for at blive kørt væk, opdagede man, at han var
i live. Han blev derfor bragt til et sygehus og blev med ticlen helbredt. Han blev gårelmand i Skarp Salling, hvor han døde i 1842
uden helt at forvinde følgerne af sine sår. I Skarp Salling Kirke
hang i mange år en mineletavle over ham, som nu befinder sig
på Vesthimmerlands Museum som del af museets faste samling.
Udover Chr. Kollerups beretninger 0111 Søren og Jens Christensen Kollerup, har Carl Juul i 1969 skrevet en artikel om Jørgen
Rytters Tobak. Jørgen Rytter var påmønstret linieskibet Prins
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Christian, det sidste danske krigsskib efter englændernes ran
af flåden i 1807. Det havde ligget i Norge i 1807 og var således
undsluppet englænderne. I 1808 kom det til dansk farvand for at
sikre forbindelsen over Storebælt. Ved Sjællands Odde blev det
sænket af englænderne efter kamp. På sine gamle dage levede
og boede Jørgen Rytter i Helberskov. Han var højt oppe i årene,
og var kommet under fattigforsorg, da hans historie blev kendt
gennem Aalborg Stiftstidende og Berlingske Tidende. Forespurgt,
om han manglede noget svarede han, at han såmænd kun manglede tobak. Offentligheden blev meget indigneret over, at den
sidste veteran fra englandskrigen 1807 - 1814 ikke en gang kunne få nok af tobak. Det kunne Danmark simpelthen ikke være
bekendt. Derpå fulgte en opfordring til at betænke Jørgen Rytter
med så megen tobak, at han ikke behøvede at bede andre om
noget. Fra alle landets egne blev der sendt tobak, cigarer, vin og
penge til ham fra søofficerer og orlogsgaster, soldaterforeninger
og hundreder af private. Kronprins Frederik (den senere Frederik
VIII) sendte ham en flot pibe, cigarer og et anseligt pengebeløb.
Fra studenter ved Københavns Universitet modtog han ligeledes
en meget fin, lang pibe, cigarer og masser af tobak ledsaget af
en versificeret hyldest. Nogle af studenterne havde set et opråb i
"Berlingeren," og de lod hatten gå rundt på hele universitetet til
fordel for tobak til Jørgen Rytter. 18
I 1970 skriver Carl Juul igen om søens folk, denne gang om
himmerlandske orlogsgasters oplevelser i Napoleonstiden, særligt
hans oldefar Niels Andersen Lods, som senere blev forfremmet
til underofficer, "Søe-Mater." Denne gang handler det om de
kanonbåde, som kronprins Frederik lod bygge efter flådens ran
i 1807. Kanonbådene var stationeret langs kysterne. Båden, som
Carl Juul beretter om, lå ved Als Odde ved indsejlingen til Mariager Fjord. I vinteren 1808 blev den beordret til Helsingør, hvor
linieskibet Prins Christian, som senere blev sænket ved Sjællands
Odde, kort efter ankom i farvandet ud for Kronborg. Der var
udbrudt tyfus ombord og 190 af den 575 mand store besætning
måtte i land og indlægges på lazaret. Erstatningsmandskabet blev
taget bl.a. fra kanonbåden fra Als Odeles 60 manels store besætning, hvoraf godt halvdelen stammede fra Helberskov, Valsted,
Nibe, Egense, Sebbersund og Hegedal. Yngste og ældste mand
var hhv. 17 og 36 år og påmønstret som matros eller kanoner. 19
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3. Første Slesvigske Krig 1848 - 1851
Et afsnit om Første Slesvigske Krig bryder tilsyneladende den
udlagte ledesnor i begyndelsen af artiklens indledning. Men
bruddet har en årsag. For det første kan en anden slesvigsk krig
ikke numerisk forekomme uden en første slesvigsk krig. Og for
det andet, og væsentligste, lå de afgørende forudsætninger for
Anden Slesvigske Krig i 1864 og, afledt heraf i dansk sammenhæng, Første Verdenskrig 1914 - 1918 i perioden fra 1830 og op
til begyndelsen af 1850'erne.
Napoleonskrigen rejste en massiv konservativ bølge over hele
Europa, særligt i Frankrig, hvor der var lagt låg over ytringsfriheden og en ultrakonservativ forfatning, der skulle hindre evt.
revolutionære tendenser. Den generation, der havde oplevet den
sidste revolution var nu sat og konform. Så fra den kant ventede
man ikke problemer. 20 Men to faktorer kunne selv den mest
vandtætte forfatning ikke udelukke. Den første var studenterne
ved universitetet i Paris. De havde oparbejdet en drøm om at
genskabe den folkelige frihed og arbejdede i det stille på at
skabe fjendskab mod det bestående styre. Gennem dagspressen, der voksede eksplosivt i kraft af den voksende læselyst i
borgerskabet, særligt de litterære føljetoner, der dagligt bragte
afsnit af Balzacs, Dickens' og Dumas' romaner, nåede studenternes holdninger vidt omkring i borgerskabet. Journalisterne blev
helt centrale aktører, hvis indflydelse fik stor virkning på den
offentlige mening.
Men det begyndende røre blandt studenterne og borgerskabet var ikke nok til at vælte magten. Dertil var kræfterne for
svage. Men det var der en anden befolkningsgruppe, der havde:
Arbejderne! Som sult og vage begreber om folkets ret til oprør
antændte revolutionen i 1789 - 1799 skete noget lignende nu her
30 år senere. Halvdelen af Paris' befolkning på 800.000 boede i
slumkvartererne. Årene op til 1830 var præget af dårlig høst med
stigende brødpriser. Desuden var sommeren 1830 usædvanlig
varm og medførte vandmangel. Lunten i forstæderne var derfor
kort!
Kong Charles X reagerede ved at begrænse pressefriheden
og hjemsende parlamentets 2. kammer, deputeretkammeret.
Det antændte de korte lunter i forstæderne - godt sekunderet af
studenterne. 21 Efter få dage var kongehuset faldet og republik-
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ken udråbt. Borgerskabet blev betænkeligt og det lykkedes at
få afværget den rene republik ved at indsætte en "borgerkonge"
- en repræsentant for kongeslægten, Louis-Philippe af Orleans.
Julirevolutionen sendte chokbølger ud over det øvrige Europa og
medførte flere steder opstande i Belgien/Holland, Polen og flere
italienske stater.
I Danmark blev den aldrende Frederik 6. så forskrækket, at
han på stedet lovede oprettelse af stænderforsamlinger efter
preussisk forbillede, to i hertugdømmerne og to i kongeriget.
Stænderforsamlingerne blev vigtige politiske forskoler til det
danske folkestyre i 1848 med udnævnelsen af Martsministeriet
Perioden efter 1830 og indtil slutningen af 1840'erne blev en
blomstringstid. Borgerskabet oplevede en guldalder over hele
Europa inkl. Danmark, og i England, båret dels af fransk kultur
og mode og godt næret af økonomisk højkonjunktur. Perioden
så også voksende imperialisme, som skulle blive skæbnesvanger
i optakten til Første Verdenskrig i begyndelsen af 1900-årene.

Eugene Delacroix - Frihedens Gudinde leder - under den forbudte Theolore- Folket under julirevolutionen i Paris 1830. 1833.
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Men fra sommeren 1846 gik det galt igen i Paris. Og igen var
det dårlig høst og mangel på brød blandt arbejderne. Den 22.
februar 1848 indfandt en stor folkeforsamling sig på Concordepladsen. I panik skød en deling soldater ind i folkemængden og oprøret var i gang! 22
En måned senere udgik et folkeoptog fra bl.a. Casinoetablissementet i Amaliegade til kongen på Amalienborg med krav om
en forfatning. 23 I slutningen af januar 1848 var Christian 8 død.
Frederik 7. - den afdøde konges søn - havde derfor ikke siddet
længe på tronen før han modtog folkeoptoget Han var dog ikke
helt uforberedt, idet Christian 8. havde skrevet et politisk testamente, det såkaldte forfatningsreskript, hvori han anbefalede en
beskeden demokratisering af stænderforsamlingerne med en fælles overbygning med besluttende myndighed i visse anliggender
og ophævelse af censuren. Det sidste udløste en heftig offentlig
debat med noget vidererækkende reformkrav, der væsentligst
baserede sig på den sociale uro, der i Paris førte til revolutionen
tidligere på året.
Friheds- og demokratistrømningerne indvirkede også på opfattelsen af forholdet mellem kønnene. Den nittenårige Mathilde
Fibiger, der i 1850 var huslærer på Lolland, skrev en roman
Clara Raphael Tolv Breve, som blev udgivet i 1851 med forord af
Johan Ludvig Heiberg. Romanen består af tolv fiktive breve fra
Clara til veninden Mathilde, dateret fra den 8. november 1848
til den 7. juli 1849. I brevene fremlægger Mathilde Fibiger helt
tydelige emancipatoriske holdninger, som i samticlen blev anset
for særdeles stødende. Frihed og demokrati havde absolut intet
med det indbyrdes forhold mellem kønnene at gøre! I vore dage
er romanen betegnet som kvinelebevægelsens første manifest. 24
I hertugdømmerne sluttede den slesvig-holstenske bevægelse
sig til den liberale tyske enhedsbevægelse. I kongeriget krævede de nationalliberale, sammen med Bondevennerne og de
københavnske håndværkere, en folkerepræsentation elannet ved
almindelig valgret, sociale reformer og en sikring af Slesvigs forbindelse til Danmark- men ikke til Holsten-Lauenburg! Hermed
er ejelerpolitikken søsat, der overfor helstatspolitikken, skulle
blive hovedomdrejningspunktet i de to slesvigske krige i 1848-51
og 1864.
Mod den kongerigske nationalliberale ejelerpolitik stod kravet i
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hertugdømmerne om en fælles slesvigsholstensk forfatning tillige
med Slesvigs optagelse i Det tyske Forbund. Kravet blev blankt
afvist af de nationalliberale, som havde en relativ stor repræsentation i det såkaldte Martsministerium, som var dannet for at
forberede en ny forfatning. Ministeriet tilbød slesvigholstenerne,
at Holsten og Lauenburg kunne få en fri forfatning som selvstændige tyske forbundsstater, men Slesvig skulle forblive under den
kommende danske frie forfatning. I Hertugdømmerne dannede
de liberale og aristokratiske kredse en provisorisk modregering
bl.a. med deltagelse af den tidligere statholder, prins Frederik af
Nør, som straks satte sig i besiddelse af fæstningen i Rendsburg. 25
Hermed var grunden lagt til Den Første Slesvigske Krig 1848 1851 (også benævnt treårskrigen), som reelt var en borgerkrig
indenfor det danske monarki.
I den danske tradition vandt Danmark krigen efter slaget ved
Isted 25. juli 1850, hvor den slesvig-holstenske hær trak sig tilbage, men reelt blev freden tilvejebragt ved indgriben fra Rusland
og Østrig i november 1850. Preussen og Østrig fik efter fredsbetingelserne kontrollen over Holsten-Lauenburg, mens Danmark
bevarede kontrollen over Slesvig til Ejderen. 26

Danske soldater komnwr til København, 1849, af Otto Bache
(1839-1927).
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Erindringsblad: Øverst: Frederik 7 I midten: Dania. Nederst:
General Olaf Rye, heltedød 6. juli 1849. Troppernes hjemkomst
9. - 15. september 1849. jeg fløi Joran og førte jer til Seier l Den
kjøbtes med jert Blod, l Men Danmark veed nu, hvilken Skat det
eier l I sine Sønners Mod. Velkonzsthilsen til de tapre danske krigere. Udgivet af Bing & Ferslew Lithogr. Etabl. Og hele indtægten
skænket de i krigen saarede og faldnes Efterladte. Privat eje.

Prinsen af Nørs indtagelse af fæstningen i Renelsburg generede
vilde rygter om, at tugthusfangerne i Rendsbw·g var sat på fri fod
af oprørerne i Slesvig-Holsten og at de nu drog hærgende op
gennem Jylland. Slavekrigen, som hændelsen hurtigt blev døbt,
varede fra 29. marts til l. april 1848 og var en ren forestillet
begivenhed. Der var ikke undsluppet tugthusfanger hverken fra
Renelsburg eller andre steder. 27 Der blev oprettet lokale borgervæbninger som værn mod truslen fra fangerne. Mange landsbysmede fik travlt med at fremstille blankvåben af høleer, grebe m.v.
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Bavnevagt malet af Christen
Dalsgaard i 1848. Borgervæbningerne skulle med
bavneblus signalere videre,
når fjenden nærmede sig.
Slavekrigen var i øvrigt sidste
gang, bavnesystemet i blev
brugt til sit formål. Bavnesystemet er af svensk oprindelse.

I 2. årgang af Fra Hinlmerland og Kjær Herred er optaget en
beretning om Folkevæbningen i Hornum Herred 1848, Efterladte
Papirer i Lundbæks Archiv. 28 Derefter skal vi helt frem til 1949 for
at finde en artikel om slavekrigen i Vesthimmerland, formentlig
som markering af 100 året for den indbildte opstand. 29 Her bevæger vi os blandt vesthimmerlandske bønder i egnen omkring
Vindblæs og følger deres forberedelser til at modtage de oprørske
tugthusfanger, son1 allerede skulle være nået nord for Viborg.
I 1961 bringes endnu en beretning om begivenhederne, denne
gang fra St. Ajstrup. Den er i sit anlæg disponeret som beretningen fra Vindblæs, nemlig de lokale forberedelser til forsvar
mod oprørerne, men væsentlig kortere. I beretningen er tugthusfangerne nået helt op til Skivum, umiddelbart sydøst for St.
Ajstrup. Så det har været lige op over! Udsendte spejdere melder
heldigvis, at der ikke ses nogen oprørere, hvorefter bønderne
sindigt beslutter sig for at gå hver til sit. For dog at bevare et skin
af værdighed blev det antydet blandt sognets beboere, at rygtet
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Nederst: Hans Snzidt: Storml<:lokkerne. Bønderne mødes
til kamp mod slaverne.
Fotografiet til venstre er af
Oudrup Kirke i Vesthimmerland. Ligheden mellem Hans
Smidts maleri og kirken er
slående. Hans Smidt har
også malet motiver fra Gatten Hede i Vesthimmerland.

om fangeopstanden var udsendt af selveste kongen for at se og
afprøve, om den elanske befolkning nu også var villig til at forsvare hus og hjem! 30 Slavekrigen i 1848 ser således ud til at have
fyldt en del i Vesthimmerland.
Derudover findes en enkelt beretning om deltagelse i Første
Slesvigske Krig fra Vesthimmerland. I slutningen af 1980'erne
blev 44 breve fra soldaten Niels Christensen offentliggjort af Karl
NielsenY Niels Christensen var født 1826 som søn af skolelærer
Christen Nielsen og hustru Mariane Sørensdatter i St. Ajstrup
mellem Nibe og Løgstør. Han tjente på forskellige gårde i nabosognene indtil han som 20 årig vendte tilbage til St. Ajstrup, hvor
han kom i karetmagerlære hos sin bror. Efter stambogen for 11.
Bataillon blev han indkaldt 16. april 1848, iflg. faderen dog først
l. oktober 1848. Han deltog ikke i krigen i 1848, men deltog i
felttogene de to følgende år. Niels Christensen blev såret i slaget
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ved Isted den 25. juli 1850. Han skrev 29. juli 1850 ".. .Jeg blev
saarede d. 25de Juli og ved Slesvig Skou. - Den 24de Juli stode
jeg mig godt hele Dagen, men den 25de maatte jeg bukke under
om Middagen. -Jeg troede det næsten ikke at jeg skulde have
bleven saarede. -Jeg fik en Spids Kugle ind i Siden af min Hals,
og den gik inden om mit Skulderblad og need i min Ryg, der
stopped den mod rygbeenet, saa den spidse Ende den borede
sig mod mine Rygbeen, og der er den bleven skaaren ud af mig,
nu er jeg i god Bedring og haaber at Komme n1ig snart igjen; saa
at i ikke skal sørge for mig. [. ........ .] Nu kan jeg ikke holde ud
at skrive mere denne Gang, og jeg har ikke kundet skreven før
i Dag. [. .........] Det er i høire Side af min Hals og mine Skuldre,
at jeg er Saarede. Hils min lille Sødster Christine fra mig." Han
blev indlagt på et lazaret i Flensburg og 26. september 1850
overført til Faaborg, hvor han døde 2. november 1850. Han blev
begravet på byens kirkegård. I Faaborg havde Niels Christensen
fået tilladelse til at spise lige hvad han ønskede af sine livretter.
Det blev anset som tegn på, at lægerne havde vurderet ham som
uhelbredelig.
4. Anden Slesvigske Krig 1864
Uanset Danmark bevarede kontrollen over Slesvig i 1851, var
Ejelerpolitikken en meget usikker satsning, specielt da England,
Frankrig, Rusland og Sverige-Norge den 2. august 1851 i Londonprotokollen udtrykkeligt fastslog, at Helstaten skulle genoprettes.
Protokollen blev senere ratificeret af Østrig, men ikke af Preussen.
I Slesvig fulgte den danske regering en aktiv fordanskningskurs med bl.a. gennemgribende udrensning af de mest fremtrædende ledere af den slesvig-holstenske opstand, særligt den
augustenburgske familie, som prinsen af Nør tilhørte. Der blev
gennem sprogreskripter påbudt dansk som skole- og kirkesprog
i 48 mellemslesvigske sogne helt frem til 1860. Det provokerede
lokalbefolkningen og skærpede det danske fjendebillede i Tyskland og det øvrige Europa. Indenrigspolitisk stod regeringen
overfor mange store problemer. Den bebudede fællesforfatning
som overbygning på kongerigets grundlov og de nye stænderforsamlinger med besluttende myndighed i hvert af hertugdømmerne indebar, at forsvars-, udenrigs- og finanspolitikken gled
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ud af Rigsdagens kontrol. Det kunne hverken Bondevennerne
eller de Nationalliberale acceptere og sidstnævnte havde yderligere svært ved at leve med den åbenlyse undsigelse af Ejderpolitikken. Endelig var der spørgsmålet om arvefølgen efter den
barnløse Frederik 7. Skulle Helstaten videreføres, måtte der, med
udlandets accept, findes en arving til alle dele af riget. Det lykkedes i maj måned 1852 at få udpeget prins Christian af Gliicksburg og prinsesse Louise af Hessen og deres direkte mandlige
efterkommere som arveberettigede til alle det danske monarkis
lande og Danmark blev pålagt en udsoning med hertugen af
Augustenborg Christian August (Prinsen af Nør). 32 Pris: Seks millioner kroner i erstatning for de konfiskerede godser mod at han
skulle holde sig ude af hertugdømmerne og forpligte sig og sin
familie til ikke at modsætte sig den nye arvefølge.
Udenrigspolitisk lå Danmark nu nogenlunde stabilt, men
indenrigspolitisk var prisen høj. Oprettelsen af Helstaten forudsatte den føromtalte overbygning på styreformen i de tre
statsdele. 33 Efter flere forsøg lykkedes det i oktober 1855 at
vedtage en fællesforfatning for hele monarkiet, der, trods indskrænkning af Junigrundlovens gyldighed til kongerigets "særlige anliggender," dog var acceptabel. Men!! Man havde ikke
spurgt Hertugdømmernes Stænderforsamlinger før vedtagelsen
og de påstod selvfølgelig fællesforfatningen erklæret ugyldig.
Trods mange anstrengelser lykkedes det ikke at gennemføre
en ny helstatsfællesforfatning. Den ugyldige forfatning fra 1855
blev derfor ophævet i november 1858. De nationalliberale
ejderpolitikere vejrede morgenluft! Fra hertugdømmerne, Det
Tyske Forbund og det øvrige Europa blev regeringen presset.
Den tyske fløj i den slesvigske stænderforsamling fik dertil sat
sprogproblemet på dagsordenen. I den danske offentlighed
blev viljen til accept af den europæisk dikterede udenrigspolitik stadig mindre.
I foråret 1861 genindtrådte de nationalliberale igen på den
politiske scene med undsigelse af helstatspolitikken og krav
om selvstændig dansk handling støttet af 71.000 underskrifter. I
sommeren 1862 blev den voksende ejderdanske nationalisme i
den danske offentlighed styrket med det nordiske studentermøde
og det efterfølgende besøg af den svenske konge. Situationen
begyndte at komme i skred, men i hvilken retning?
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Forholdet til Tyskland var køligt, men helstatspolitikerne
lænede sig op ad periodens skandinavistiske strømninger og
et grundløst håb om militær bistand fra Sverige. Håbede Danmark på hjælp ude fra, håbede Holsten på bistand fra Det Tyske
Forbund. Derfor var Holsten stædigt afvisende overfor enhver
form for forsøg på kompromis i forfatningsspørgsmålet. Preussens position som politisk og militær magt var under stærk
opbygning og tronskiftet, efter Frederik 7.s død i november
1863 til den klart helstatsorienterede Christian 9, gjorde det
politiske liv ekstra svært for de nationalliberale. Den nationalliberale regering overså de mange politiske og militære risici,
der lå i en konfrontationskurs med de tyske interesser. Det hele
kulminerede i udstedelsen af Novemberforfatningen 13. november 1863, underskrevet af Christian 9. få dage efter Frederik
7.s død. Essensen i forfatningen var udskillelsen af Holsten og
Lauenburg. I Preussen spillede Otto Von Bismarck et mesterligt
politisk og diplomatisk spil, som satte Danmarks potentielt venligtsindede stater, især England og Sverige-Norge, ud af spillet.
Bismarck var ikke ude efter en ny tysk småstat, men sigtede
mod de vigtige flådehavne i Kiel og Flensburg. Og Bismarck
havde fat i den lange ende, idet Danmark de facto havde .overtrådt kravet om opretholdelse af Helstaten, der var neelfældet i
Londonprotokollatet 1851 og 52. Han sendte derfor et ultimatum
16. januar 1864 med krav om ophævelse af Novemberforfatningen i løbet af 48 timer, hvilket var umuligt. Alle bestræbelser
fra dansk og engelsk side om udsættelse blev afvist. Den 31.
januar 1864 stod 57.000 preussiske og østrigske soldater klar til
at overskride Ejderen.
Danmark var slet ikke forberedt på et militært opgør. Hæren
havde for få uddannede befalingsmænd og officerer, logistikken
var ikke i orden. Dannevirkestillingen var godt nok forbedret,
men de vigtige stillinger i Dybbøl og Fredericia var ikke færdige. Det til trods var der i offentligheden og blandt politikere
og officerer kolossal tillid til den danske militære formåen, som
slet ikke havde bund i virkeligheden. Dertil kom Dannevirkestillingens symbolkraft son1 bolværk mod tyskerne. Den danske
styrke på 40.000 mand var ikke tilstrækkelig til at forsvare den 85
km lange stilling, specielt da vinterfrosten gjorde de oversvømmede arealer langs fløjene farbare.
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Dannevirkevolden 1864.

Den 2. og 3. februar afviste danskerne de første tyske angreb,
men situationen var uholdbar. Natten mellem den 5. og 6. februar
udførte general de Meza et genialt træk ved rømningen af dannevirkestillingen og derved bevare den danske hær intakt. Var
den militære gevinst ved rømningen stor, havde den chokerende
virkning i befolkningen. Mange opfattede de Mezas manøvre
som forræderi fra såvel de Mezas som D.G. Monrads og Christian 9.s side. De Meza blev ofret som syndebuk og tropperne
arbejdede intenst på at styrke fæstningsværkerne ved Dybbøl.
Men stillingen var sårbar for beskydning fra Broagerhalvøen på
.den anden side Vemmingbund, hvilket fik fatale konsekvenser
senere hen i marts måned. Hærledelsens forslag om at trække
hæren over på Als blev afvist. Dybbøl skulle holdes for enhver
pris. Den 18. april faldt Dybbøl efter en blodig kamp. De danske
tab var 4.700 mand, heraf 1.700 dræbte og sårede, resten taget til
fange. Preussernes tab var 1.200 mand.
Efter de Mezas strategiske tilbagetog fra Dannevirke standsede
de danske tropper ved Dybbøl. Hovedparten gik i gang med at
udbygge og forstærke stillingerne på nordsiden af Wemmingbund, mens resten, 4. division, fortsatte nordpå for at bevogte
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Niels Sinzonsens berømte Jnaleri af tilbagetoget fra Dannevirke
natten mellem 2. og 3. februar 1864. 1864-65.

grænsen mellem Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig. Siden så
preusserne og østrigerne stort set kun de ca. 9.000 mand som
"røven af 4. division."
Egentlig havde preusserne og østrigerne planlagt kun at besætte Slesvig, men 18. februar overskred de grænsen til Kongeriget
og besatte Kolding. I begyndelsen af marts fortsatte de videre
rnod Fredericia og Vejle for at tage Nørrejylland som håndpant
på Dybbøl og Als. 4. division trak videre nordpå mod Randers,
Viborg, Skive og Aalborg, hvor transportskibe lå klar til at evakuere mandskab og materiel over Limfjorden til Vendsyssel.
Efter tabet af Als 29. juni overførte hærledelsen ca. 10.000
mand fra Vendsyssel til Fyn, som man anså for scenen for det
næste store slag. Til sikring af troppeoverførslen til Fyn lå enkelte
danske enheder omkring Limfjorden med tilladelse til at foretage
aktioner mod fjendtlige rekognosceringsenheder syd for fjorden.
En af disse aktioner var Slaget ved Lundby 3. juli 1864, som
omtales nedenfor.
Da preussiske styrker således havde besat store dele af Jylland
op til Limfjorden, var den danske flådes blokering af de preussiske østersøhavne virkningsløs, fordi preusserne kunne fouragere
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Dybbøl. Umiddelbart efter stormen på Dybbølstillingen lod
preusserne de sønderskudte danske s!em~ser forevige. Fotograf F
Brandtfra Flensborg tog bl.a. dette billede af Skanse 4, hvor ødelagte jordværker og smadrede lavetter og trosvogne viser resultatet
af de foregående ugers voldsomme b01nbardement, hvor nzere
end 60.000 preussiske granater var regnet ned over de danske
befæstningsvær!eer.

lokalt. Også den danske sejr over en østrigsk flåde eskadre ved
Helgoland var uden strategisk betydning.
Da Londonkonferencen åbnede den 25. april 1864 med deltagelse af England, Frankrig, Rusland, Sverige-Norge, Det tyske
Forbund, Østrig og Preussen, stod Danmark meget svagt på konferencen. De danske konferencedeltageres bagland var præget af
uenighed mellem kongen og regeringen, og internt i regeringen,
om satsning på en helstatsløsning, en personalunion eller en
deling af Slesvig. Endvidere manøvrerede Bismarck så behændigt blandt deltagerne, at det lykkedes ham at udvirke Danmarks
afvisning af et engelsk-fransk forslag om deling af Slesvig. Derefter var konferencen sprængt.
Efter tabet af Als besatte preussiske tropper Jylland helt op til
Skagen. Frygt for yderligere tab og mistilliden til den nationalliberale regering voksede. Den 11. juli dannede den konservative
helstatsmand C. A. Bluhme regering, som efter hårde forhandlin-
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Træfningen ved Lundby.

ger accepterede de preussiske krav. Danmark måtte afstå Slesvig,
Holsten og Lauenburg til kongen af Preussen og den østrigske
kejser. Freden blev underskrevet i Wien 30. oktober 1864. Dern!ed havde det danske monarki mistet 2/5 af såvel sin befolkning
som sit landområde og var reduceret til en småstat med knap
39.000 km 2 befolket af 1,7 mill. mennesker. 34
Nederlaget efterlod dybe spor. Forfatteren Herman Bang talte i
romanen Stuk om sårfeberen fra Dybbøl, hvormed han henviste
til den hektiske aktivitet, såvel mentalt som i det praktiske liv,
der var udslag af de mange blandede følelser og frustrationer
nederlaget forårsagede. Nationen Danmark skulle omend ikke
genopfindes, så dog gentænkes, ikke mindst den nye identitet,
ud fra devisen "Hvad udad tabes, skal indad vindes." 35
Historien om hertugdømmerne og Danmark var - og er meget kompleks fra den startede med sætningerne i Ribebrevet
af 5. marts 1460 om at hertugdøm111erne skulle være "Up ewig
ungedeelt" - "unde dat se bliven ewich tosamende ungedelt" og
indtil Genforeningen i 1920. Kompleksiteten blev ganske præcist
formuleret af den engelske, i øvrigt dansksympatiserende, premierminister Lord Palmerston, overfor den engelske dronning
Victoria, da han optrådte som mægler under optakten til Anden
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Oberstløjtnant Beck.

Slesvigske Krig: "Der er kun tre mennesker, der forstår det slesvig-holstenske problem. Den første er hertugen af Augustenborg,
men han er død, den anden er en tysk professor, men han blev
sindssyg af det, og den tredje er mig - og jeg har glemt alt om
det."
I Fra Himm.erland og Kjær Herred er Anden Slesvigske
Krig sparsomt repræsenteret. Den allerførste artikel i årbogen
omhandler slaget ved Lundby under titlen Ved Lundby. Den
3. Juli 1864. Efter Øjenvidners Beretning, forfattet af P. M. Kr.
Lundsgaard. 36
Det er en meget bredt anlagt fortælling om begivenheden med
beretninger fra de forskellige faser i slaget og indtryk fra både
dansk og preussisk side. 97 år senere tages slaget igen under
behandling. Denne gang af stud. mag. Benjamin T. Christensen
fra Aarhus Universitet.
Der er tale om en historiefaglig korrekt opsat og veldisponeret artikel, velunderbygget af kilder, (officielle) beretninger og
personlige erindringer. Forfatterens udlægning af slagets gang
og udfald sætter begivenhederne i et skarpere lys, men afviger
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1864

Danmark efter Anden Slesvigske Krig

ikke stort fra tidligere udlægninger. 37 I 50 året for slaget (1914)
fortæller årbogsredaktionen om opsætningen af mindestenen
ved Lundby. 38 Det ser således ud som om Slaget ved Lundby i
højsommeren 1864 har fyldt en del i Østhimmerland.
I 1950 skriver Keld Galster on1 Aalborg og Nørresundby besat
1864. Efter 18. april ved Dybbøl besatte Preusserne, som tidligere
omtalt, Jylland. I begyndelsen af maj nåede de op til Aalborg.
Allerede 28. april udstedte byrådet i Aalborg en opfordring til
byens borgere om at villigt at opfylde de krav, som preusserne
måtte stille byrådet eller andre autoriteter uanset hvilken form
kravene måtte have. Endvidere opfordres byens befolkning til at
udvise en rolig og værelig holdning og i øvrigt udvise sædvanlig
opførsel. Forældre og principaler anmodes om at holde børn,
lærlinge og tyende hjemme for at undgå provokerende sammen-
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Titelblad. Lars Peter jensensfortælling om sin deltagelse i Anden
Slesvigske Krig. Lokalhistorisk Arkiv, Aars.
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stimlen ved de preussiske tropper indtog i byen. I øvrigt frarådede byrådet på det indstændigste alle former for demonstrationer i
enhver retning og især enhver form for fjendtligheder, som ikke,
i givet fald, kan andet end blive ulykkebringende for den enkelte
og for hele samfundet. 39 Galster beskriver levende, hvordan myndighederne og dele af byens befolkning indretter sig under de
nye betingelser. Artiklen tegner et fint og nuanceret billede af
tilstanclen i Aalborg i forsommeren 1864 oven på forskrækkelsen
i skanserne på Dybbøl få måneder ticlligere. 40
For nylig var vi et par stykker, der blev opmærksomme på et
hæfte i Lokalhistorisk Arkiv, Aars. 41 Hæftet havde ligget upåagtet
hen i arkivet siden Vesthimmerlands Museums stifter, S. Vestergaard Nielsen, i sin tid havde taget den ind i sit arkiv. Forfatteren er
Lars Peter Jensen fra Blære, beliggende få km nordvest for Aars.
Han beretter om sin deltagelse i Anden Slesvigske Krig som
menig soldat i 8. Regiment, 5. kompagni. Regimentet indgik i
infanterireserven, hvorfor han og regimentet ikke deltog i krigens
store slag ved Dybbøl og på Als.

5. Første Verdenskrig
Som morelet på den russiske tsar i 1801 i traditionen er gjort til
indirekte anledning til fjendskabet mellem Danmark og Sverige,
er mordet på den østrigske ærkehertug Frans Ferdinand og hans
hustru Sophie Chotek, hertuginde af Hohenberg, i Sarajevo 28.
juni 1914 i traditionen gjort til gnisten, der eksploderede i Første
Verdenskrig under den hede sommer i 1914. Slet så enkelt er det
selvfølgelig ikke. 42 I skematisk form kan optakten til krigen skitseres således: Mordet, der blev begået af den serbiske nationalist
Gavrilo Princip udløste et østrig-ungarsk ultimatum til Serbien
23. juli 1914. Begrundelsen var, at Østrig-Ungarn ville fremtvinge
det opgør med Serbien, som den østrig-ungarske ledelse havde
ønsket siden afslutningen af 2. Balkankrig. Grænsedragningerne
og de ændrede magtforhold efter Balkankrigene kom til at vægte
Balkanstaternes allianceforhold til stormagterne. Den østrigungarske regering erkendte risikoen for storkrig som følge af Ruslands garanti for Serbiens sikkerhed, og havde derfor sikret sig
tysk støtte til sit ultimatum på forhånd. Den 26. juli gav Serbien
efter for de fleste, men ikke alle kravene. Østrig-Ungarn afviste
svaret og erklærede 28. juli krig mod Serbien. Dagen efter mobi-
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liserede Rusland, hvad der førte til tysk krigserklæring mod Rusland den l. august. I konsekvens af den forestående tysk-russiske
krig mobiliserede Frankrig, hvilket fremtvang tysk krigserklæring
mod Frankrig den 3. august. I de eksisterende tyske krigsplaner,
der var udarbejdet af den afdøde generalstabschef von Schlieffen
i perioden 1891 - 1905, indgik et lynangreb på Frankrig gennem
det neutrale Belgien, som derfor blev invaderet samme dag.
Tyskland førte krig på to fronter og en hurtig nedkæmpelse af
Frankrig ville frisætte styrker og materiel til indsættelse i Rusland.
Den tyske invasion blev betragtet som krænkelse af traktatmæssige garantier af Belgiens neutralitet, som var tiltrådt af bl.a.
England. Derfor erklærede England samme dag krig mod Tyskland. Dermed var storkrigen en realitet.
Der var kun forløbet 50 år siden Anden slesvigske Krig og de
konsekvenser den fik for Danmark. "Sårfeberen fra Dybbøl" var
ikke slået ned, og den danske udenrigspolitik byggede derfor på
neutralitet. Men! Godt 30.000 dansksindede i Nordslesvig måtte
se sig indkaldt til tysk krigstjeneste. Deraf faldt godt 5.000 og et
lignende antal vendte hjem fra krigen som krigsinvalider. Ved
Genforeningen i 1920 overgik forsørgelsen af krigsinvaliderne,
enkerne og børnene efter de faldne til den danske stat.

Mobiliseringsmandskab på Aars Station. Foto: Lokalhistorisk
Arkiv, Aars.
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Den danske reaktion på krigsudbruddet var mobilisering af
sikringsstyrken, som var blevet formeret i februar 1913. Evt.
mobilisering af styrken skulle foregå i to trin: "Normal forøgelse
af fredsstyrken" 4.300 mand og "yderligere forøgelse af fredsstyrken" med 6.000 mand, i alt 10.300 mand i Jylland og på
Fyn.43
Umiddelbart op til og lige efter krigsudbruddet i august 1914
forøgede man sikringsstyrken. I nærværende sammenhæng er
Limfjordsforsvaret det mest relevante. I de første augustelage
samlede der sig fire statsfartøjer i Nykøbing Mors, hvor våbnene
var og ammunitionen blev tilsendt. I slutningen af august 1914
anmodede den jyske generalmajor om, at der til brug ved brohovederne og ved limfjordsspærringerne ved Thyborøn og Hals
blev overført skyts fra flådens beholdninger til landbaserede stillinger. Det blev bevilget og der blev i alt tilført limfjordsområdet
20 artilleripjecer af lidt for forskellig kaliber. I november 1915 var
fordelingen af bevæbnet personel på de fire brohovedområder
planlagt således i ca. tal: 1.150 mand ved Glyngøre-Nykøbing,
1.520 mand ved Aalborg-Nørresundby, 760 mand ved Oddesund
og 950 mand ved Løgstør-Aggersuncl. 44
Den lokale mobilisering forløb således: Den 26. januar 1915
blev der mobiliseret i Aars, Aalestrup, Hyllebjerg-Vester Hornum
og Farsø. Den l. maj 1915 Skørping, Fræer, dele af Suldrup, Gravlev, Buderup og Aarestrup. Den 6. august Farstrup, Gundersted
og resten af Suldrup, Gravlev, Buderup og Aarestrup.
Første Verdenskrig er slet ikke omtalt i Fra Hinunerland og
Kjær Herred, fonTlentlig som udslag af den elanske neutralitetspolitik. I den folkelige bevidsthed var krigen ikke et dansk anliggende. Det geografiske dækningsområde for Historisk Samfund
for Himmerland og Kjær Herred ligger så langt væk fra grænseområdet, at heller ikke artikler om forholdene i det tidligere
danske Nordslesvig fandt vej til årbogen. Og der var heller ingen,
der skrev om de enkeltpersoner, der deltog fra dækningsområdet
- før nu! I det følgende omtales i hovedtræk tre himn1erlænclinge,
der deltog på Ententens side i krigen.
I lapidariet på Blære Kirkegård står en mindesten med følgende indskrift: Rejst til Minde l om l Marinus Hald l ''i Blære 16. juli
1887 l Falden l som amerikans/e Soldat l og begravet i Frankrig
l 5.0/etober 1918.
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Anders Marinus Nielsen Hald, Marinus Hald, blev født i Blære
Sogn i Vesthimmerland den 16. juli 1887 som søn af Else Marie,
født Jensdatter, (født 13. december 1851 i Blære Sogn, død 29.
oktober 1933 i Blære Sogn) og Thomas Nielsen Hald (født 13.
januar 1846 i Blære Sogn, død 5. november 1914 i Blære Sogn).
Marinus Hald udvandrede til Amerika i 1914 og faldt som amerikansk soldat på Vestfronten i september måned 1918.
Han var 26 år gammel da han ankom til New York den 23.
april 1914 med skibet "Hellig Olav." Marinus Hald slog sig ned i
den lille by Buebanan i Stutsman County, lidt nordvest for byen
Jamestown i staten North Dakota. Han fik ansættelse som medhjælper hos farmeren Fred Miller.
Indvandrerne i Amerika skulle have ophold i mindst 5 år for
at få amerikansk statsborgerskab. Soldater i det amerikanske
militær fik automatisk statsborgerskab uanset varigheden af det
forudgående ophold.
Marinus Hald meldte sig til den amerikanske hær 5. juni 1917
efter at USA havde erklæret Tyskland krig i begyndelsen af april
1917.
Han kom til Camp Dodge, Iowa, hvor han gjorde tjeneste i F
kompagniet, II. Bataljon, 163. Depot Brigade indtil 30. april 1918.

Hellig Olav.
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Landbrugsnzedhjælper
Marinus Hald. Forkortelsen K.A. betyder "Killed in
Action"- dræbt i /<,mnp.

Mindestenen på Blære Kirkegård.

Kort over North Dakota. ]amestown ligger i A'et i slutningen
ordet Da/<,ota.
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Marius Halds ansøgning o1n frivillig krigsdeltagelse.

Den amerikanslee kirkegård Meuse-Argonne. Blok F, række 12,
grav nr. lB.ligger i 2. øverste felt til højre.
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Kapellet på MeuseArgonne-kirkegården. Foto: Henrik
Gjøde Nielsen.

Meuse-Argonne-kirleegården. Foto: Henrik Gjøde Nielsen.
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Derefter blev han overflyttet til L kompagniet, 139. Infantry, 35.
Division.
Marinus Hald blev sendt til Europa 3. maj 1918. I september
blev hans enhed indsat i Meuse-Argonne offensiven i Vestfrontens Verdun-sektor. Det var den sidste og afgørende allierede
offensiv i Første Verdenskrig. Offensiven varede fra 26. september 1918 til våbenhvilen 11. november 1918. Slaget endte med en
overlegen allieret sejr, med tabstal for henholdsvis de allierede
og tyske styrker på ca. 125.000 og 100.000.
Den 28. september 1918 faldt Marinus Hald, 31 år gammel.
Ifølge oplysningerne på mindestenen på Blære Kirkegård blev
han begravet den 5. oktober 1918. Han ligger på Meuse-Argonne
American Cemetery, blok F, række 12, grav nr. 18.
Jørgen Christian Jensen, 15. januar 1891 i Løgstør- 31. maj 1922
i Adelaine, Australien. Han var gift og far til to børn.
Han blev hædret med det engelske Victoriakors i bronze. I
den officielle begrundelse hed det, at en af Jensens soldaterkammerater skød en tysk maskingeværskytte, mens menig Jensen
stormede den tyske barrikade og smed en håndgranat. Med en
håndgranat i hver hånd truede han derefter resten af de fjendtlige soldater til at overgive sig. Han sendte desuden en af de

førgen Christian Jensen.
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Victoriakorset.

tilt~mgetagne

tyskere hen til
en anden nærliggende enhed
med ordre om, at den ligeledes skulle overgive sig.
Uofficielt: Jensen befandt
sig i skudlinien sammen med
to soldaterkammerater, og
mdlem sig havde de en flaske rom. De aftalte, at den
første, der blev såret måtte
drikke rommen. Han var den
første, der blev såret, så mens
han drak, begav de to andre
kan1111erater sig tilbage for at
skaffe en båre og fragte ham
til felthospitalet Men han var
for hurtig for dem! Alkoholen dulmede tilsyneladende
smerterne og nerverne, og
gav ham tilsyneladende mod
til den farefulde og dumdristige mission med håndgranaterne. Han gik over til
tyskernes skyttegrav, råbte,
at "Dette er hævn for 1864"
og beordrede dem op af hullerne, smide deres våben og
i øvrigt at adlyde ordre. Episoden foregik om natten så
Mindestenen i Løgstør.
tyskerne troede han havde
masser af forstærkninger med
sig. De blev overrumplet og
forvirret i øjeblikket og gjorde derfor som han sagde. På vej
tilbage til egne linier var det ved at gå galt, idet gruppen kom
under venligsindet ild. Jensen sprang op, viftede med sin hjelm,
hvorved miseren ordnede sig.
Jørgen Christian Jensen blev såret i hovedet 5. maj 1918, men
overlevede. Han vendte tilbage til Adelaine i september 1918 og
levede på sin beskedne krigspension. Han led af hukommelses-
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besvær, hovedpine og alkoholisme og døde som både krigshelt
og -offer!!!! Jørgen Christian Jensen bar tilnavnet "larrikin," som
på australsk betyder en fræk ung og udannet person med et
rigtigt godt hjerte.
Jens Christian Christiansen. Han blev født 27. maj 1897 i Guldager by, Simested Sogn, Rinds Herred som søn af ugift Dorthea
Jens Christiansen, født 29. november 1867. Dorthea Jens Christiansen boede på fødselstidspunktet hos gårdejer Jens Fogh
Larsen i Guldager. Jens Christian Christiansen blev døbt 7. juni i
Simested Kirke.
Han meldte sig til Fremmedlegionen 24. september 1918 i Le
Havre. Han var kommet fra England, hvor han arbejdede på
ammunitionsfabrikken Heatley & Gresham Murritions Park. Jens
Christian Christiansen havde forladt fabrikken og var rejst til
Frankrig uden ledelsens vidende under foregivende af at være
syg. Han fik matricule 11° 50694. Han blev, af uransagelige grunde, hjemsendt (re{orme n° 2) allerede 10. oktober 1918 i Lyon af
la Commission de Reforme du Rhone og sendt op til Paris, hvor
han blev efterladt uden midler. Heldigvis var fabrikken i England
villig til at genansætte ham. 45
Heatley & Gresham Murritions Park lå i Letchworth Garden
City, Hertfordshire, umiddelbart nord for London. Byen ligger
allernordligst i amtet. Det forlyder om ammunitionsfabrikken, at
den blev grundlagt af en belgisk diamanthandler J acque Kryn,
hans bror George og en kollega, Raoul Lahy, som i 1915 var
flygtet fra det krigshærgede Belgien til Letchworth. Jacque Kryn
anvendte en del af sin formue på at starte fabrikken i Letchworth. Fabrikken producerede millionvis af granater i løbet af
krigen og mod slutningen af 1916 boede der ca. 2.000 belgiere i
Letchworth. Til at huse dem, blev der bygget boliger i Westbury
området, som blev kendt som "det lille Belgien." Efter krigen
vendte mange af flygtningene tilbage til Belgien, men mindet om
dem står tilbage i Howard Park. 46 Det er meget tænkeligt, at det
var omgangen med de mange belgiere på ammunitionsfabrikken,
der inspirerede Jens Christian Christiansen til at søge optagelse
i Fremmedlegionen.
Og der er sikkert flere himmerlændinge, der har deltaget i Første Verdenskrig. Forhåbentlig kommer deres historier for dagen
de kommende år.
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6. Genforening og krise
Sårfeberen fra Dybbøl og tabet af hertugdømmerne efterlod
også håb om, at i det mindste Slesvig kunne komme tilbage til
Danmark. Men det blev urealistisk med udfaldet af den franskpreussiske krig i 1870-71. 4 ~
Dansksindede slesvigere fandt stor støtte og hjælp i nationale
kredse i Danmark, men politisk var de ikke så godt stedte. I Slesvig protesterede de i begyndelsen åbenlyst mod det preussiske
herredømme. Protesterne ebbede dog ud og blev afløst af en
mere smidig forhandlingsstrategi. Udadtil accepterede de loyalitetspligten over for den tyske stat, men blandt sig hævdede de
dansk sprog og kultur som værn mod de fortyskningsbestræbelser, som de med vekslende intensitet blev udsat for. Fra slutningen af 1870'erne blev fortyskningen skærpet. Den nye generation
af embedsmænd var tilhængere af den tyske nationale ideologi

Den endelige zoneinddeling forud for afstemningerne 1920.
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Ajste1nningskort 1920, 1. og 2. zone. Om zoneinddelingen, se
kortet side 191.

og lydhøre for den nationalistiske presses krav om et hurtigere
tempo i fortyskningen. I løbet af 1-2 generationer skulle de danske nordslesvigere gøres til tyskere såvel af sindelag som sprog. I
1876 blev tysk eneste tilladte sprog i administrationen, dog med
en længere overgangsperiode. I 1878 indførtes tysk som undervisningssprog i ca. halvdelen af timerne i folkeskolen, og i 1888
blev det sidste skridt til skolens fortyskning taget med indførelsen
af rent tysk skolesprog, bortset fra fire ugentlige religionstimer.
Også undervisningens indhold blev nu stærkt tyskpræget; historie blev til preussisk kongehistorie og tysk kejserhistorie. Samme
år lukkede myndighederne den sidste danske privatskole. I 1898
fik lærere og embedsmænd i de preussiske grænseprovinser
ordre til at virke for tysk nationalitet. Kirken var det eneste
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sted i det officielle
liv, hvor dansk stadig
blev benyttet, men
flere og flere tyske
gudstjenester blev
indført. 48
Det danske sindelag i Slesvig udkrystalliserede sig efterhånden i konkret
politik med henblik
på Slesvigs genforening med Danmark
med de dansksindeck
slesvigeres
politiske leder H.P.
Hansen som den
centrale figur. Den
danske Rigsdag vedtog på et lukket fællesmøde 23. oktober
ENDT .ER j ERNMAGTS
1918 mellem FolkeKOLDE DAGE,
ting og Landsting
FLEN9BORG, FRÆNDE,
(før våbenhvilen
KOM TILBAGE
Første Verdenskrig
blev indgået!) en fællesresolution om, at
Rigsdagen ønskede
en demokratisk løsning af spørgsmålet
om en genforening af
Slesvig og Danmark.
Samme dag rejste Flensburgbevægelsens agitation.
H.P. Hansen sagen
i den tyske rigsdag
med opfordring om, at søge genforeningen gennemført ved den
forestående fredsslutning. Efter våbenhvilen 11. november 1918
lykkedes det, den 14. november 1918, at få et skriftligt tilsagn
fra den tyske udenrigsminister om, at Tyskland var indstillet på
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at søge genforeningen gennemført ved den kommende fredskonference. På det grundlag vedtog Den Nordslesvigske Vælgerforenings Tilsynsråd, der var øverste politiske organ for de
dansksindede nordslesvigere, den såkaldte Åbenrå-resolution,
der fastlagde deres ønsker til genforeningens gennemførelse ved
folkeafstemning i Nordslesvig. H.P. Hansen sendte resolutionen
og den tyske udenrigsministers tilsagn fra 14. november til den
elanske regering og bad den forelægge genforeningen som del af
fredskonferencen i Versailles, som varede fra januar til juni 1919.
Såvel officielle og uofficielle deputationer kunne søge foretræde på konferencen. Det benyttede en privat dansk gruppe,
Dannevirkebevægelsen, sig af. Den foreslog, at en ny grænse, i
modstrid med det officielle elanske forslag, uden folkeafstemning
skulle drages langs Dannevirke. De franske embedsmænd, der
gik efter at stække Tyskland mest muligt, mingelerede det således, at der i fredsforslaget i maj 1919 blev indskrevet, at der skulle
afholdes en samlet folkeafstemning i en l. zone (Nordslesvig)
og separate distriktsvise afstemninger i en 2. zone (Mellemslesvig) og en 3. zone (2. zones sydgrænse til Slien og Dannevirke).
Afstemningsmetoderne var forskellige i l. zone og 2. og 3. zone.
I l. zone skulle man stemme en bloc således, at flertallet i det
udelte Nordslesvig ville afgøre det fremticlige statslige tilhørsforhold, mens stemmerne i 2. og 3. zone skulle opgøres pr. komfilme. Derved ville kommuner med dansk flertal blive elanske og
kommuner med tysk flertal tyske!
Det endelige fredskrav gik langt ud over de officielle elanske
forslag. Den radikale regerings forslag om at protestere mod den
franske konstruktion førte til politisk uenighed. Det konservative Folkeparti ville, som descendenter efter helstatstanken, ikke
acceptere en protest. Derfor blev regeringen og Venstre enige
om at formulere en erklæring om, at afstemningen i 3. zone ikke
var i Danmarks interesse. Efter pres fra den engelske premierminister Lloycl George, der var indstillet på at give Tyskland visse
mindre indrømmelser i de særdeles hårde freclsbetingelser, blev
afstemningen i 3. zone skrevet ud af de endelige fredsbetingelser.49
Folkeafstemningen i l. zone blev afholdt 10. februar 1920. Der
blev afgivet 100.760 stemmer. Af disse var 74,86% elanske mod
25,14% tyske. Afstemningen, den 14. marts 1920, i 2. zone var
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mere kompliceret. Der blev afgivet 64.524 stemmer. Af disse var
19,84 danske mod 80,16% tyske. Men!! Godt 25.000 tyskere fra
andre egne var strømmet til Flensburg for at støtte den tyske
stemmeandel. Regner man disse stemn1er fra udgjorde de danske
stemmer 27,42%. I den øvrige del af 2. zone blev der stemt konlmunevis. I en række landsbyer var der dansk flertal, men kun i
tre kommuner på vadehavsøen Før var der dansk flertal.
Afstenmingsresultatet i 2. zone affødte Påskekrisen 1920. Der
opstod uenighed om grænsespørgsmålet mellem den socialdemokt·atisk støttede radikale regering på den ene side og på den anden
side den borgerlige opposition i Folketinget sammen med Christian 10. Regeringen ønskede en grænsedragning efter nationalitet
således som den var konstateret ved folkeafstemningerne, hvilket
også Venstre og De Konservative tidligere havde tilsluttet sig. En
stor, folkelig national bevægelse, repræsenteret i Flensburgbe-

Chr. X. rider overgrænsen ved Taps 1O. juli 1920 på hesten Malgn?
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1920

DartJnark efter Genforeningen 1920.

vægelsen, krævede Flensborgs indlemmelse i Danmark efter det
diskutable valgresultat i 2. zone.
Røret om Flensburgs indlemmelse faldt sammen med forhandlingerne om regeringens fortsatte reguleringsøkonomi fra
krigsårene, som faldt de konservative og erhvervslivet for brystet,
og om forslaget til ny valglov, som Venstre frygtede ville give
færre mandater til partiet. I den situation skiftede De Konservative og Venstre holdning i grænsediskussionen og tilsluttede
sig indlemmelsen af Flensburg. Regeringen fik, med et spinkelt
flertal, gennemført sin politik Umiddelbart derefter gik Rigsdagen på påskeferie. Den parlamentariske situation var imidlertid
uklar. Den 28. marts 1920 afsatte kongen, i samråd med sin
nærmeste rådgiver H.N. Andersen, regeringen med virkning fra
den 29. marts 1920. Kongen udnævnte et forretningsministerium
ledet af rektor, professor Th. Rovsing. Kongens handlinger blev
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af Socialdemokratiet og De Radikale anset for grundlovsstridig
og medførte store demonstrationer på Amalienborg Slotsplads.
Fagbevægelsen, der var i varslet arbejdskonflikt, truede med
generalstrejke. Situationen var alvorlig. Men efter fem dages forhandlinger og flere politiske mellemlandinger, opnåede man 4.
april 1920 forlig. Ministeriet Friis blev indsat, gennemførte valgloven og udskrev nyvalg. Påskekrisen er det tætteste Danmark har
været på en politisk omvæltning med udenomsparlamentariske
midler. 5°
Genforeningen og Påskekrisen er ikke omtalt i Fra Himmerland og Kjær Herred med undtagelse af Johannes Vejlagers artikel om genforeningsmindesmærkerne i Aalborg Amt. 51 Artiklen
omhandler ikke selve genforeningen, men alene mindesmærkerne i Aalborg Amt. Artiklen indgik senere i hans bog fra 1939
på Konrad Jørgensens Forlag i Kolding, Genforeningsmærkernes
Historie, som er en registrering af mindesmærkerne i samtlige
amter.

7. Sammenfatning og perspektiver
"Lange linier" formen skulle gerne give læseren et overblik ud
over 19. århundredes danske (krigs)historie, som den er forsøgt
fremJagt i helikopterperspektiv. Er det tilfældet er en væsentlig
del af artiklens formål opfyldt.
Et andet vigtigt mål har været at give læserne indtryk af i hvilket omfang emnerne har været repræsenteret i årbogen Fra HinlInerland og Kjær Herred. Krigenes repræsentation i årbøgerne
for perioden 1912 - 2012 er fordelt således:
Englandskrigen 1807 - 1814: Lokale soldater og søfolk. For
Vesthimmerlands vedkommende en infanterist og en dragon. For
Østhimmerlands vedkommende søfolk (1949, 1950, 1969, 1970).
Første Slesvigske Krig: Slavekrigen i Vesthimmerland i marts
måned 1848 (1913, 1949, 1961). Krigsbreve fra en vesthimmerlandsk soldat (1988). Anden Slesvigske Krig: Slaget ved Lundby
i Østhimmerland i juli 1864 (1912, 1914, 2009) Besættelsen af
Aalborg og Nørresundby i maj 1864 (1950). G e n f o r e n i n g e n
1920: Genforeningsmindesmærkerne i Aalborg Amt (1925).
Første Verdenskrig er slet ikke omtalt i årbøgerne.
Det er karakteristisk, på få undtagelser nær, at årbogsartiklerne
ligger i de første knap 40 år af årbøgernes udgivelsesperiode. De
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sidste 60 år har fokus ikke ligget på den danske krigshistorie i
19. århundrede. Det skyldes sikkert Besættelsestiden 1940 - 1945,
som er repræsenteret med ni artikler fordelt over perioden 1956
- 2012, heraf seks i 2000'erne!
Et tredje vigtigt formål har været, at præsentere nye fortællinger om himmerlændinges krigsfærd: Lars Peter Jensen i Anden
Slesvigske Krig og Marinus Hald, Jørgen Christian Jensen og Jens
Christian Christiansen i Første Verdenskrig på Ententens side.
Der kan anlægges flere perspektiver. Et enkelt må vel være, at
den Herman Bangske sårfeber fra Dybbøl måske er ved at være
lægt. Efter 1864, hvor Danmark politisk og mentalt måtte tilpasse
sig en international rolle som småstat, har et væsentligt element i
dansk udenrigspolitik været baseret på neutralitet og beskyttelse
i tilslutningen til de store alliancer. Dog er der måske sket en
drejning siden 1990'erne. Danske politikere betoner "Danmarks
stemme" kraftigere og vi deltager aktivt i militære indsatser i
regionale konflikter ude i verden.
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Etableringen af sejlrenden over
Hals Barre 1883-1885
Af Flemming Nielsen
Sejladsen til Aalborg
Sejladsen ind i Limfjorden fra Kattegat har altid udgjort et problem, fordi strømforholdene ud for fjordens munding medfører,
at sand på havbunden flytter sig og danner banker. Derfor har
det gennem flere århundreder været nødvendigt at markere
sejlruten og også etablere et lodsvæsen, hvilket skete i 1735.
Lodsvæsenet i Hals er et af landets ældste lodserier. Dets historie
er beskrevet af historikeren Henrik G jøde Nielsen 1 og skal ikke
uddybes yderligere her, men lodsprivilegiers udstedelse så tidligt
er under alle omstændigheder udtryk for vigtigheden af søfarten
fra Kattegat ind i Limfjorden, ligesom det naturligvis er udtryk
for, at farvandsforholdene var vanskelige for søfarende uden
lokalkend skab.

1.Hjuldamperen Iris, som begyndte regelmæssig passagersejlads
mellem København og Aalborg i 1842, stak ikke dybere, end den
kunne gå over Hals Barre uden besvær. Her ses den på et af de
første fotos, der overhovedet er optaget i Aalborg i 1843. Fotograf
Heinrich Weninger.
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Den naturlige vanddybde ved Barren ville formentlig også nu
være omkring 3-31/z meter ved middelvandstand, som den var,
inden man tog fat på at etablere en sejlrende. Gennem tiden var
det nok til, at de fleste sejlskibe af træ kunne gå ind i Limfjorden
og til Aalborg. Længere inde i fjorden dannede Løgstør Grunde
en barriere vest for Aggersund. Vandstanden der var så lav, at det
kun var mindre fartøjer, også i sejlskibstiden, der kunne gå over,
indtil man gravede først Frederik den 7.s Kanal ved Løgstør med
en vanddybde på 2,8 m, siden udgravede en sejlrende. Kanalen åbnede i 1861, mens sejlrende over grundene blev etableret
i 1901. Inden da var sejladsen med større skibe begrænset til
Aalborg, som også i kraft af sine købstadsrettigheder fra middelalderen sad på handel og søfart i Limfjordsområdet, i hvert fald
frem til Agger Tanges gennembrud i 1825. Det førte til, at der fra
1834 var regelmæssig sejlads ind i fjorden vestfra, og bl.a. derfor
mistede Aalborg sin centrale rolle for det vestlige Limfjordsområdes handel til vands.
Det var dog ikke handelen på Viborg, Thisted, Lemvig, Struer/
Holstebro, Nykøbing og Skive der i 1800-tallets 2. halvdel var den
største trussel mod Aalborgs udvikling. Den alvorligste hindring
for byens udvikling og industrialisering var, at skibsbygning og
søfart efter udviklingen af større stålskibe, både med anvendelse
af sejl og af darnp som fremdrivningskilde, medførte større dybgang, og så kunne de almindeligste handelsskibe ikke længere
komme forbi Hals Barre og ind til Aalborg. Andre jyske byer, især
Aarhus og Frederikshavn, havde væsentligt bedre havneforhold,
og derfor stagnerede handel og industri i Aalborg. 2 Allerede i
1864 ansøgte havnevæsenet i Aalborg om statsstøtte til at foretage en uddybning af en sejlrende, men Vandbygningsvæsenet
mente, at en rende hurtigt ville sande til igen, og derfor blev
ansøgningen afvist. I 1872-73 lavede man så et forsøg med at
grave en rende over Barren med en vanddybde på 3,6 meter med
en begrænset bredde. Det skete for at undersøge, om det overhovedet kunne lade sig gøre. I Aalborg var der store forhåbninger
til foretagendet, der bl.a. var med til at få brødrene Andreas og
Frederik Vang til at overtage Vangs Bådeværft og etablere Brdr.
Vang og Co. Maskin- og Skibsbyggeri. Metal- og Jernstøberi. De
etablerede sig i 1873 bl.a. på grundlag af en ordre til et engelsk
rederi på en jernbark på 309 registertons. Barken fik navnet
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Panda og var det første stålskib, der blev bygget i Aalborg. 3 Brødrene Vang søgte og fik dispensation fra bygningslovens §23 til
at opføre et stort skur på deres ejendom ved Nyhavnsgade med
henblik på at bygge skibe. 4 Da Panda blev søsat og efterfølgende
leveret, stak det 31f2 m, og det var kun med nød og næppe, at det
overhovedet kunne komme over Hals Barre og dermed konu11e
ud af Limfjorden. Forsøget med sejlrenelen led under, at det ikke
blev fulgt op med vedligeholdelse på et niveau, der kunne sikre
vanddybden, og man opgav i første omgang at gøre noget ved
det, især fordi man ikke rådede over materiel, der egnede sig til
arbejdet. Sejladsen måtte derfor indtil videre indrette sig på, at
det kun var skibe på under 300 registertons, der kunne besejle
Aalborg. Det lokale erhvervsliv kunne ikke sidde denne helt
regulære trussel mod dets eksistens overhørig, og Aalborgs byråd
(hvori der sad en del købmænd med forbindelse til søfarten) og
Aalborg Handelsstandsforening, som var repræsenteret i Havneudvalget, som også dengang ejede havnen, arbejdede hårdt på at
skaffe en løsning. Efter mange diskussioner og mange (forgæves)
ansøgninger til staten om hjælp, løstes problemet ved, at Aalborg
Havn og dermed Aalborg Kommune selv klarede problemet i
1883. At dette skete var en helt grundlæggende begivenhed i forhold til, at Aalborg udviklede sig med industri og handel, så byen
kunne vokse og dermed genvinde sin rolle og forsætte med at
være lokomotiv i den økonomiske udvikling i Nordjylland. 5 Det
følgende er en gennemgang af forløbet af denne helt afgørende
proces i Aalborgs historie.

Det første forsøg på etablering af en sejlrende
De første referater af møder i Aalborgs byråd, som var etableret efter loven af 1868, er desværre gået tabt, da Stadsarkivet
blev schalburgteret ved afbrænding i marts 1945. Alle de ældste
byrådsreferater gik til ved den lejlighed. I slutningen af 1871
ser det ud til, at byrådet har behandlet i hvert fald to sager om
havnevæsenets anvendelse af uddybningsmaterieL Det kan man
slutte ud fra de anvendte sagsnumre, som fremgår af senere
behandling af spørgsmålet.. Men heldigvis findes referaterne
trykt fra 1872 og fremad. Af disse referater fremgår, hvordan
arbejdet med sejlrenden blev besluttet og skred frem. Den 6.
maj 1872 behandlede byrådet en indstilling fra havneudvalget
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om en efterbevilling til at finansiere uddybningsarbejdet på Hals
Barre. Efterbevillingen skulle sendes til Indenrigsministeriet,
som skulle betale efterbevillingen. Samtidig spurgtes byrådet af
havneudvalget, om et sådant arbejde kunne sættes i gang uden
assurance på de to fartøjer, som havnevæsenet da rådede over,
nemlig bugserbåden Gleaner og muddermaskinen Excavator. 6
Det sidste gjorde, at byrådet udsatte beslutningen til det efterfølgende møde. Gieaner var et mindre bugserdampskib, som skulle
bruges til bl.a. at trække muddermaskinen Excavator, som ikke
kunne sejle ved egen kraft. Den kunne heller ikke rumme det
opgravede materiale, og derfor hørte der til udgravninger også
to pramme, som Gleaner så kunne trække til en plads, hvor der
kunne klappes, som det hedder, altså hvor sand, mudder og sten
kunne hældes ud. Uddybningsmateriellet var indkøbt med det
formål at uddybe og vedligeholde havneområdet ved Aalborg, så
vanddybden ved kajerne var stor nok og var altså ikke beregnet
på de forhold, der hersker på Barren ude i Kattegat med noget
større bølgegang, end der normalt forekommer i fjorden. Derfor
var der i første omgang kun tale om et forsøg. I april måned
havde man i øvrigt for første gang ansat en fast maskinmester
på bugserdamperen og dampmuddermaskinen, der stadig var
ret nyanskaffede på denne tid. Maskinmesterens løn omfattede
en tillægsordning, så han fik mere i løn, når der skulle arbejdes
uden for havneområdet. 7
Ved det efterfølgende møde, 13. maj 1872 behandledes sagen
så atter. Heraf fremgår:
"Det oplystes, at der var kommet tilbud om at assurere Exeavator og Gieaner for en moderat Betaling, når Prammene ikke
medtages. Den vedtagne Indstilling til Ministeriet kom derefter
til at lyde således: "Næst at bemærke, at der nu er Udsigt til at få
Maskinen og Dampskibet uden Prammene assurerede, indstilles
det, at den forlangte Efterbevilling må blive meddelt. Skulle Assurance imidlertid imod Forventning ikke gå i Orden, må Byrådet
tiltræde Udvalgets Formening om, at Havnevæsenet i så Fald,
efter Forholdenes Beskeif./enhed og de af Udvalget aniforklarede
Omstændighede1~ selv bør bære Risikoen. Da Arbejdet for øvrigt,
for at lykkes nødvendigvis må udføres på en Gang, og når det
skal foretages i år, senest må påbegyndes i begyndelsen af juni
Måned, udbedes Ministeriets Resolution, om muligt, så betids, at
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de forberedende Foranstaltninger kunne blive tri-~fne inden indeværende Mai Måneds Udgang ".''8
På et byrådsmøde den 13. juni forelå så svar fra Indenrigsministeriet, som bevilgede pengene til formålet, nemlig 3000 rigsdaler., hvis materiellet blev assureret eller 1200, hvis ikke dette
var tilfældet. Som det fremgår af dateringerne, var det 14 dage for
sent til, at Havneudvalget mente, man kunne nå at foretage arbejdet inden efteråret satte ind med blæsevejr og deraf følgende
umulige forhold for gravearbejdet Havneudvalget mente, at det
ville tage mindst 3Vz måneels arbejde at udføre det planlagte, og
man regnede ikke med at kunne gå i gang før omkring l. juli,
hvilket var for sent, da det så ville række ind i oktober måned,
hvor man måtte regne med både blæsevejr og korte arbejdsdage
på grund af mørket. Byrådet udsatte på denne baggrund arbejdet
til det følgende år, selvom flere medlemmer stærkt beklagede
dette. 9

2 . På billedet ses gravemaskinen Limj}orden med en pram på
siden i Aalborg Havn. Limjjorden er en nyere maskine og dette
fotografi er fra 1918, men princippet i maskinen er det samme,
som forgængeren Exeavator som arbejdede på samme måde.
Fotograf H. Tøn11ies.
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Arbejdet kunne så endelig begynde 3. maj 1873, hvilket fremgår af beretningen til byrådet om arbejdets forløb, som blev
fremlagt den 15. september samme år efter afslutningen. Uddybningsarbejdet blev ledet af Kaptajn Bekkevold, som ifølge aftale
om varigheden af arbejdet skulle afslutte det i midten af august
måned. I begyndelsen af august måned kunne han så meddele
byrådet, at det urolige vejr sommeren igennem havde forårsaget så mange forsinkelser af arbejdet, at de forsikringer, der var
tegnet på materiellet, ville udløbe inden færdiggørelse, så han
anmodede om, at byrådet ville sørge for, at forsikringsperioden
blev forlænget til udgangen af august måned, og samtidig bad
han om tilladelse til at bruge lidt flere dage på projektet, end det
var aftalt fra starten. Byrådet bevilgede begge dele. 10
Der blev aflagt en foreløbig beretning fra havneudvalget til
byrådet om arbejdets afslutning den l. september, hvor resultatet
af anstrengelserne blev beskrevet, nemlig at man havde fået tilvejebragt en sejlrende med V2 m større vanddybde end den, der var
naturlig. Dybden var nu 3,6 m (eller godt llVz fod). I den mere
fyldige rapport, der blev behandlet i byrådet 15. september, blev
det beskrevet mere i detaljer, hvordan arbejdet var skredet frem.
Det dårlige vejr, der havde hersket hele sommeren med kraftig
østlig blæst, havde medført, at Gleaner og Exeavator kun havde
kunnet arbejde i 59 dage af de 115, der gik fra arbejdet sattes i
gang og til det endeligt blev afsluttet for året den 25. august. Det
blev også beskrevet, hvor meget materiale, der var blevet gravet
op, nemlig 686 kubikfavne, svarende til 343 gange fyldning af de
to pramme, der blev arbejdet med. 11 En kubikfavn svarer til ca.
6,7 kubikmeter- en favn er et gammelt søfartsrelateret mål, som
svarer til godt 1,88 m. Den totale udgift for projektet havde været
6.823 rigsdaler og 49 skilling, og som det er fremgået havde man
således næsten slået halv skade med staten.
Resultatet var for så vidt succesrigt, da det kunne påvises, at
man rent faktisk kunne udgrave en sejlrende. Man havde oven i
købet gennemført det med helt utilstrækkeligt og uegnet materiel, som ikke var beregnet til at arbejde uden for havnen. Den
opnåede vanddybde på sejlløbet var f.eks. tilstrækkelig til, at
den jernbark, Panda, som Brdr. Vang netop havde køllagt med
en dybgang på 3lfz m ville kunne gå over uden den store risiko.
Men projektet blev ikke fulgt op med vedligeholdelsesarbejder.
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Aalborg Havn havde brug for Gleaner og Exeavator til det formål,
de var beregnet til og kunne ikke afse fartøjerne til at arbejde
på Hals Barre n1ed de udgifter, det ville medføre, og Vandbygningsvæsenet og staten ville eller kunne ikke afse midler til at få
andre til at påtage sig arbejdet med vedligeholdelse og yderligere
uddybning. Det betød, at det fremkomne sejlløb efterhånelen
sandede til igen, og Panda kunne i 1874 som beskrevet kun med
nød og næppe komme ud af LirnJjorclen.

\

3. Den første jernbanebro, s01n også var den første faste forbindelse over Limjjorden, blev indviet i 1879 og var udtryk fOJ~ at
der skete andet i byens trafikforbindelser end arbejdet på at få
bedre forhold for sejladsen. Ligesom. udviklingen i søfarten var
den udtryk for dampkraftens revolutionerende udvikling i den
periode. Fotograf H. Tønnies.

Fo:ø.·tsat diskussion.
I november 1875 anmodede byrådet Indenrigsministeriet om
bistand til at genoptage arbejdet på Barren, da det jo var af
afgørende betydning for byen at komme i gang igen. Der korn.
imidlertid først svar året efter. Dette svar, som var vedlagt en længere redegørelse fra Vanclbygningsinspektøren, blev behandlet i
byrådet 14. august 1876, og det var afvisende, begrundet i netop
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den nævnte redegørelse. Vandbygningsinspektøren anslog, at det
ville koste 300.000 kr. at gennemføre arbejdet med en sejlrende,
hvilket var et alt for stort beløb til, at staten ville binde an med
det. 12 I den sammenhæng har det nok også spillet ind, at man
fra statens side ikke mente, forsøget i 1873 havde givet det store
udbytte, som kunne begrunde statslig medfinansiering. Aalborg
var altså henvist til at arbejde videre med sagen selv. Utilfredsheden gav sig udslag i, at Isidor Henius, direktøren for spritfabrikken, som også var byrådsmedlem, bemærkede:"..at fordi en af
Statens Embedsmænd stillede sig uvillig lige oveifor en Sag, delfor
burde man ikke strax opgive den. "13
Der skete dog ikke noget ud over fortsatte diskussioner de
næste tre år. Derimod valgtes det at sælge Gleaner, der var blevet for gammel og brugte for meget kul i forhold til, hvad den
kunne bidrage med. I stedet anskaffede man en ny bugserdamper, Bravo, for 16.000 kr og Gieaner i bytte. Det skete ikke uden
diskussion i byrådet i løbet af 1879, men det ændrede ikke noget
ved, at problemet med Barren var akut, og i 1880 begyndte der
atter at ske noget i sagen. Aalborg Handelsstandsforening foreslog Havneudvalget at indlede forhandlinger med fyrinspektør
Grove om igen at indlede forsøg med uddybning, og samme
udvalg havde på havnens budget for 1880 fået afsat 5000 kr. til
formålet, som man fik bevilget af Indenrigsministeriet. 14 Byrådet
vedtog at rette henvendelse til Grove om spørgsmålet på mødet
den 14. juni samme år, og i begyndelsen af juli behandledes
sagen igen. Det fremgår der, at Grove ikke selv mente at kunne
påtage sig arbejdet, men foreslog i stedet for at sætte en landinspektør Orth til at arbejde med sagen. Byrådet svarede tilbage,
at det helst ville referere direkte til fyringeniøren selv, men at
man var parat til at acceptere, hvis Grove uddelegerede arbejdet
til Orth. I øvrigt spurgte man forsigtigvis til, hvordan honoreringen af arbejdet skulle være. 15 Den 19. juli 1880 vedtog byrådet
så at lade havneudvalget udskrive en konkurrence for ingeniører
med sagkundskab på området om et projekt til tilvejebringelse
af et sejlløb ved Hals med 14 fods dybde ved daglig vande om
sommeren. De to bedste forslag skulle præmieres med 3000 kr
for det bedste og 1500 kr for det næstbedste for at inspirere til
deltagelse. Samtidig ønskede man, at Indenrigsministeriet og
dermed Vandbygningsvæsenet skulle foretage bedømmelse. For-
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slaget havde vakt diskussion, hvilket afspejlede sig i, at byrådets
og havneudvalgets formand, som i begge tilfælde var borgmester
Skrike (han var helt nyudnævnt, idet hans forgænger i embedet,
borgmester G. Stricker var død tidligere på året) samt ekspeditør
Malling, som også var medlem af havneudvalget, begge ønskede
ført til protokols, at de var uenige i forslaget. 16 26. juli behandledes forslaget om at udskrive konkurrencen igen, idet havneudvalget bad byrådet svare på, om konkurrencebetingelserne skulle
indeholde et maksimalt beløb for, hvad selve uddybningsarbejdet
måtte koste. Visse af medlemmerne, især brænderiejer Harald
Jensen og skibsexpeditør Malling, var nervøse for, at de bedste
projekter ville blive for dyre, men blive valgt af indenrigsministeriet som jo ikke skulle betale for udførelsen af det projekt, der
måtte vinde. På den måde ville præmiepengene til vinderne være
spildte, da man ikke forventede at kunne igangsætte projekter,
der ville koste eksempelvis 500.000 kr. Ved afstemning afvistes det at sætte en øvre beløbsgrænse, da den fremherskende
mening var, at hvis det blev dyrere, end byen selv kunne betale,
måtte staten nødvendigvis træde til. 17
Over to byrådsmøder, l. og 8. november 1880 blev sagen så
behandlet igen, denne gang meget grundigt. Borgmester Skrike
gjorde ved denne lejlighed gældende, hvorfor han havde stemt
imod konkurrencen tidligere på året. Han havde to reservationer. Den ene var, at han ikke mente præmierne var store nok
til, at seriøse ingeniører ville byde ind på projektet, som derfor
risikerede at blive beskrevet af det, han kaldte umodne ingeniører, altså folk uden tilstrækkelig ekspertise. Den anclen var, at
han ikke mente, det ville give mening at godtage projekter, der
ikke omfattede en ændring af sejlløbet, men kun indbefattede
uddybning ved hjælp af muddermaskiner. Han havde imidlertid
ikke haft mulighed for at få indflydelse på sagens indsendelse til
Indenrigsministeriet, da den var færdig til indsendelse ved hans
tiltrædelse tidligere på året. I øvrigt havde ministeriet svaret på
spørgsmålet om deltagelse ved bedømmelse af konkurrenceprojekterne, at man ikke havde noget imod at de budgetterede 5000
kr, som ministeriet havde bevilget, blev anvendt som præmier.
Derimod ønskede ministeriet ikke, efter indhentet kommentar
fra Vandbygningsclirektøren, at deltage i bedømmelsen af projekterne. Det måtte byrådet selv klare.
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4. På dette billede, der er taget i forbindelse med den festlige
indvielse af jernbanebroen i 1879, er bugserdampbåden Bravo
kommet med. Den kan ses i midten af billedet 1nellem de to kongeskibe, det danske og det russiske, som var på besøg i den festlige
anledning. Ukendt fotograf

At hele sagen var kompliceret og derfor krævede omtanke fra
havneudvalgets og byrådets side, var der ingen, der var i tvivl
om. Derfor havde udvalget rettet henvendelse til en ekspert på
området, som var i nærheden. Det var havneingeniør Ollendorff,
der netop i disse år havde stået for projekteringen af en voldsom
udvidelse af havnen i Frederikshavn. Netop den nye storhavn
i Frederikshavn udgjorde en væsentlig trussel mod søfarten på
Aalborg og var med til at gøre problemet med Hals Barre akut.
Ollendorff erklærede i øvrigt, at det var et spørgsmål om penge,
hvilken af de to løsninger, opmudring alene eller forandring af
sejlløbet og opmudring, man ville vælge. En forandring af sejlløbet ville være meget dyr, op til flere millioner kr., mens en ren
opmudringsløsning måske ville være overkommelig. Til gengæld
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ville den så indebære konstante vedligeholdelsesarbejder. Men
uanset hvilken løsning, byrådet måtte vælge, var det en
forudsætning for arbejdets succes, at der skulle foretages en
nøjagtig opmåling, som skulle være grundlaget for arbejdet
hele vejen igennem dets udførelse og afslutning. Hele denne
sagsfremstilling tog det meste af mødet den l. november 1880,
hvorefter sagen blev diskuteret grundigt på det efterfølgende
møde 8. november. På dette var der udtalt undren over, at indenrigsministeriet ikke ville stille med bedømmelse af indkomne
konkurrenceprojekter og dermed havde fjernet en af forudsætningerne for udskrivelse af konkurrencen. Havneudvalget ville
derfor også nu vide, hvad byrådet ville have skulle ske efter
det. Omvendt gjorde flere medlemmer af byrådet gældende, at
havneudvalget efter deres mening nærmest modarbejdede sagen
ved ikke at ville eksperimentere med havnens egne fartøjer og
maskiner i forhold til opmudring. I løbet af diskussionen blev
der også plads til flere personlige bemærkninger om folks indsigt eller mangel på samme. I løbet af drøftelserne, som refereres over hele syv sider i byrådsforhandlingerne, afklaredes de
forskellige medlemmers holdninger, og det fremgik også, at der
kunne skiftes holdning undervejs. Nogle mente, at man skulle
sætte arbejdet i gang med havnens egne maskiner og så se, hvor
langt det ville række, eventuelt med nyuddybning hvert tredje år,
mens andre mente, at det var alt for usikkert og at maskinerne,
Exeavator og Bravo med tilhørende mudderpramme, slet ikke var
i stand til at klare arbejdet og i øvrigt skulle bruges andre steder.
For nogle medlemmer, som f.eks. købmand L.K. Kier, var det
ikke et spørgsmål om, man skulle vælge den bedste løsning. Han
mente sammen med partikulier Gandrup, at det var et spørgsmål
om byens overlevelse, og så måtte man ofre det, projektet måtte
koste. Det blev foreslået at undersøge, hvor meget et fartøj med
tilstrækkelig kapacitet og sødygtighed til formålet ville koste og
så anskaffe et sådant. Den meget lange diskussion mundede ud i,
at sagen sendtes tilbage til havneudvalget med besked om at inelhente tilbud på en uddybning af sejlrenden til henholdsvis 12, 13
eller 14 fods dybde og derefter forelægge byrådet de indkomne
tilbud. Desuden bad byrådet om et overslag på, hvad det ville
koste at foretage endnu et forsøg med havnens eget materiel. Der
var ikke meget afklaring i disse beslutninger.l 8
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5. Aalborg Navigationsskole lå i samme bygning som sømandshjemmet på Nyhavnsgade (tidligere kaldet Frisenborg). Bygningen hed også 'Bombe bøssen". Ukendt fotograf

Mens havneudvalget tyggede på sagen endnu engang, fremsatte
navigationslærer Bidstrup fra Navigationsskolen (der på den tid
var placeret i Bombebøssen eller Sømandshjemmet i Nyhavnsgade) et forslag om at forsøge en uddybning af Barren ved hjælp
af en harvemaskine, som skulle løsne bunden, så strømmen
efterfølgende - ifølge teorien - ville føre sand bort. Bidstrup
bad om et beløb på 1.000 kr. til at lade en harve fremstille og
havneudvalget anbefalede byrådet at bevilge beløbet, da det var
så lille, at man anså det for værd at forsøge, uanset at udvalgets
medlemmer ikke troede meget på, at det ville hjælpe. Når maskinen var blevet bygget, var det så meningen, at bugserdamperen
Bravo skulle trække harven frem og tilbage i sejlløbet. I løbet af
diskussionen gentoges forskellige standpunkter, hvor f.eks. købmand Emil Dyhr som regel var med på at forsøge alle løsninger,
der ikke kostede ret mange penge, mens han og adjunkt Wullf
ikke gerne så, at der blev afsat større beløb af byens skattepenge.
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I øvrigt spurgtes ind til, om havneudvalget i øvrigt foretog sig
noget i sagen, og det blev meddelt, at havneingeniør Ollendorff
fra Frederikshavn var ved at udarbejde betingelser for, hvordan
overtagelsen af uddybningsarbejdet kunne tages i entreprise.
(Byrådsforhandlingerne 1881 p 49). Overlods Købke på vegne af
lodsoldermanden i Hals udtrykte i øvrigt kort tid efter betænkeligheder ved at arbejde med harven på Barren. De mente, at det
kunne frembyde en fare for skibsfarten med større dampskibe,
når Bravo med tilhørende harve arbejdede i sejlløbet, som man
frygtede for ville ændre sig i processen og blive mere ujævnt. 19
På byrådsmødet den 7. juni 1881 forelå så endelig den betænkning fra havneudvalget om uddybningsspørgsmålet, som byrådet
havde udbedt sig på mødet den 8. november året før. Udbuddet
i samlet entreprise havde været helt mislykket, da der ikke var
indkommet noget tilbud overhovedet, og udvalget mente ikke,
at Exeavator ville kunne holde til en sæson på Barren uden at
koste store beløb til reparation, da den efterhånden var af ældre
dato. Gennem ingeniør Ollendorff havde man hørt om sandpumpere i Holland, der havde været anvendt der med stort held, og
udvalget mente, at man skulle få staten til at anskaffe en sådan
til forsøg på Hals Barre for at få undersøgt, om en sandpumper
kunne arbejde i det faste, finkornede sand her, mens det i Holland var grovere sand og mudder, der var arbejdet i. Købmand
P. Rechnitzer, der sad i havneudvalget, havde været forhindret i
at deltage i arbejdet med betænkningen og var uenig i dele af
den. Han gjorde på byrådsmødet gældende, at han i betænkningen manglede stillingtagen til sandharven. Han gjorde ligeledes
opmærksom på, at man måske kunne forstærke strømmen i sejlrenden ved at sænke nogle gamle skibe i Vejdybet ved Barren,
så strømmen ville blive mere koncentreret i selve renden. Ellers
mente han, at det var nødvendigt, at Aalborg selv gik i gang,
fordi det ville tage alt for lang tid, hvis man skulle vente på at
Staten fik taget stilling til sagen, og at man i det hele taget var
nødt til at klare sig selv, mens det var udvalgets holdning i øvrigt,
at man skulle afvente en stillingtagen til, om Staten ville anskaffe
en sandpumper og lave forsøg med den. Diskussionen fulgte i
øvrigt lidt samme spor som året før, men nu med en enkelt klar
forskel: Alle var ved at blive klare over, at det ville koste penge
at løse problemet, og at der var tale om meget større beløb, end
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man havde arbejdet med før. Selv de mere påholdende eller forsigtige byrådsmedlemmer var på det rene med, at beløb på over
40-50.000 kr. kunne komme på tale. Ekspeditør Malling oplyste
på mødet, at havneudvalget - hvad enkelte byrådsmedlemmer
åbenbart havde betvivlet - naturligvis havde haft opmærksomheden henledt på, om det kunne lade sig gøre at finde et fartøj,
der kunne løse opgaven og var bygget til det. Malling, der som
speditør havde gode søfartsforbindelser, berettede om, at man i
Skotland kunne købe en sådan selvsejlende maskine på mindst
200 tons for 200-220.000 kr., mens andre forslag om anskaffelse
af mindre tilsvarende maskiner til 30-35.000 kr., som man med
held havde anvendt i Odense Kanal og Flensborg Fjord, efter
Mallings mening var helt utilstrækkelige. Diskussionen førte i
denne omgang frem til, t de fle t m d l mmer overvejende
hældede til at forsøge med lidt mindre maskiner, som også ville
kunne bruges som erstatning tor xcavato.r i havnen, da denne
alligevel stod til ud kiftnin, '· D rfor nclt d batten med følg n l
beslutning: "Man vedtog at arunod Indenrig mini teri t om på
Statens Bekostning at lade roretag F r 'øg m d n an !pumpe-

6. Aalborg Havn med et mindre sejlskib omkring 1900. Det ville
have været den størrelse skib, der kunne anløbe havnen, hvis ikke
der var blevet gjort noget ved sejlrenden over Hals Barre. Fotograf
H. Tønnies.
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maskine, hvorhos Havneudvalget opfordredes til at fremkomme
med Forslag til Anskaffelse af en ny Dampmuddermaskine i stedet for "Excavator"." 20
På et senere møde samme år orienteredes byrådet i øvrigt om
en skrivelse fra Indenrigsministeriet, der sagde god for forsøg
med en sandharve, da Vandbygningsingeniøren ikke mente,
det kunne skade, selv om han ikke troede på, at det ville nytte
noget. 21 Statens Vandbygningsvæsen glimrede gennem hele forløbet ved at være grundigt pessimistiske, hvilket var med til at
afholde staten fra at bevilge penge til uddybning af Barren, og
også med til at gøre Havneudvalgets medlemmer mere pessimistiske end resten af byrådet.
Men uanset uenigheder, som de fremgår af mødereferaterne i
byrådet, så blev der arbejdet videre med sagen i havneudvalget,
stærkt presset også af Aalborg Handelsstandsforening. Ekspeditør
Mallings oplysninger om et gravefartøj med indbygget magasin
til opbevaring af det opmudrede materiale havde gjort indtryk,
og udvalget havde arbejdet videre med den ide. Det resulterede
i en indstilling til byrådet på et møde 27. marts 1882 om, at
man lod Havneudvalget anvende indtil 200.000 kr.:".. til hos Firmaet Simons & Ko at anskaffe en af dette Firmas patenterede,
selvbevægelige og selvfyldende Uddybningsmaskiner til Brug ved
Uddybningen over Hals Barre .. ". 22 Det fremgår af samme mødereferat, at finansieringen skulle foregå ved, at havnen af egen
kasse betalte 50.000 kr., mens resten skulle komme fra et af kommunen garanteret lån, der skulle afdrages over 20 år. Den fremadrettede drift af fartøjet skulle finansieres ved, at staten skulle
tillade Aalborg Havn at opkræve et gebyr for passage af Hals
Barre af de større skibe, der fik glæde af uddybningen, det vil
sige skibe med en dybgang på 11 fod eller mere. Hvis det (mod
forventning må det antages) skulle lykkes at opnå statstilskud til
foretagendet, så skulle et sådant anvendes til at nedbringe det
kommunegaranterede lån. Sagen blev ikke diskuteret i byrådet. I
hvert fald er en diskussion ikke ført til referat, men derimod blev
sagen sendt til 2. behandling, som foregik på det efterfølgende
møde 3. april 1882 med følgende resultat: "Ved 2den Behandling, jfr. forrige Møde, af Sagen angående Anskaffelsen af en
selvvirkende Maskine til Brug ved uddybningen over Hals Barre
vedtoges det enstemmig at tiltræde Havneudvalgets Indstilling og
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derefter at expedere Sagen videre til Indenrigsministeriet igjennem Stiftamtet."23
Så var sagen for så vidt bragt på skinner, skibet blev bestilt, og
arbejdet kunne sættes i gang året efter under byrådets fortsatte
interesse.
Udgravningsarbejderne 1882-1885
Den 11. december 1882 gav byrådet så Havneudvalget lov til at
optage et lån i Forsørgelsesforeningen "Bikuben" på 125.000 kr.
til brug for anskaffelsen af en ny dampmuddermaskine, og man
fik efterfølgende via stiftamtet besked om, at Indenrigsministeriet accepterede lånets optagelse under garanti af kommunen.
Anskaffelsen fik ansættelsesmæssige konsekvenser, da den hidtidige fører af dampmuddermaskinen Excavator, kaptajn Bekkevold, ikke havde kompetence til at føre et så stort dampskib, som
den nye ville være. Han blev i stedet ansat til at føre bugserbåden
Bravo, mens der så skulle ansættes ny kaptajn (det blev kaptajn
Hans Peder Pedersen) og ny maskinmester (han hed Chr. Piaten
Hallermund) til det nye fartøj. 24

7 Graventaskinen Hals fotograferet i år 1900. Fartøjet, som blev
leøbt i Skotlandfor 202.207 kr. i 1882-83 var en stor investering
for Aalborg Havn, 111en var helt nødvendig for arbejdet med
uddybningen af sejlrenden på Barren. Den arbejdede i mange
år for Aalborg Havnevæsen og endte med at være en rigtig god
investering Uleendt fotograf
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Der var lige en enkelt krølle mere på historien om, hvorledes
Aalborg forsøgte at få staten til i det mindste i et lille omfang at
støtte projektet. Man ansøgte i slutningen af januar 1883 staten
(Generalskattedirektoratet under Finansministeriet) on1 fritagelse
fra betaling af indførselstold på dampmuddermaskinen med henvisning til, at der var tale om et almennyttigt formål med fartøjets
anvendelse, og ligeledes med henvisning til, at fartøjet var en ny
opfindelse, hvis anvendelse derfor måtte anses for en fornyelse
af almen interesse for landet som helhed. En tokifritagelse ville
betyde en besparelse for projektet på 3 % af anskaffelsessummen, altså 6.000 kr. i runde tal, hvilket var et ret betydeligt beløb,
som man dermed kunne slippe for at låne til.
Den 8. marts kom der svar: Det blev et blankt afslag. Det hele
medførte altså, at Aalborg Kommune via havnevæsenet selv i
fuldt omfang anskaffede og finansierede anskaffelsen af gravefartøj og arbejdets udførelse. Den eneste måde, staten bidrog,
var, at man gav tilladelse til, at Aalborg måtte opkræve den tidligere omtalte afgift af de skibe, der fik glæde af uddybningen af
sejlrenden til at bidrage til vedligeholdelsen af den. 25 I forvejen
opkrævede havnevæsenet ved Hals Bro en afgift på 3 øre pr ton
på alle skibe, der sejlede ud og ind af Limfjordens østlige ende.
Det beløb, der indkom, skulle finansiere fyr og andre afmærkninger af sejlruten. I tillæg til dette beløb opkrævede man efterfølgende 20 øre pr ton på skibe, der stak mellem 11 og 12 fod,
25 øre pr ton på skibe, der stak mellem 12 og 13 fod, og endelig
30 øre pr ton på skibe, der stak mere end 13 fod. Disse afgifter
var jo så under forudsætning af, at det lykkedes at etablere en
sejlrende på op til 14 fod. Tilladelsen blev givet med en skrivelse
6. september 1883. 26 Det, at finansiere med en afgift, var man i
byrådet i øvrigt ganske bevidst om rummede en fare. Hvis man
satte afgiften for højt for at finansiere driften, kunne det meget
hurtigt medføre, at skibsfarten ville søge andre steder hen, hvor
det var mindre omkostningsfuldt at sejle til. Derfor sattes afgiften
forholdsvist lavt.
Arbejdet skred i øvrigt frenud efter planen. Det anskaffede
fartøj, som fik navnet Hals, blev leveret og taget i brug i 1883,
hvorved man opdagede nogle uhensigtsmæssigheder, som man
ifølge havnens regnskab og beretning for året 1884 fik ændret
ved lokale håndværkere, ligesom man fik leveret nogle ekstra
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kæder fra leverandøren af fartøjet. Ændringerne kostede i alt
5595, 87 kr, så det var ikke helt uvæsentlige tilpasninger. Der var
bl.a. tale om forandringer i maskinrummet, af kahytterne og i
placeringen af spil. Dertil kom almindeligt vedligehold på skibet.
Det store arbejde sled naturligt nok voldsomt på maskineriet og
spandene, så alt i alt måtte der ofres knapt 10.000 kr. på ombygning og vedligeholdelse allerede det første år af Hals' drift. Til
gengæld fik man noget for pengene. I Uddrag af Aalborg Byråds
Forhandlinger for 1884 findes en beretning, hvoraf det fremgår,
at Hals i sammenlagt 123 dage lå ved Barren og deraf kunne
arbejde 35 hele dage og i 33 dage en del af dagen. Det skyldtes
fortrinsvis vejrforholdene, at der ikke kunne arbejdes igennem".
Desuden arbejdede Hals med opmudring omkring havnen i 82
dage og ved Blødens Pæle (ved Hals) i 14 dage, så alt i alt blev
der arbejdet 219 af årets 366 dage, mens resten af tiden gik med
reparationer.
Det lyder af meget tid, der gik med reparationer, men det skal
ses på baggrund af resultatet: Ved årets udgang i 1884 var der

8. Dampskibet Moena ved kaj ved Aalborg Portland CeJnentfabrik i Rørdal, som havde egen havn. Sleibe so1n dette var afgørende f01~ at der kunne etableres en rentabel cementprodu!etion ved
Aalborg, og succesen for arbejdet på Hals Barre er bl.a. udtrylet
ved, at det kunne ske. Fotograf H. Tønnies.
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etableret en sejlrende på 15 fods dybde (4,7 m) med en bredde
på 90 fod (28 m) og med en længde på 2120 fod, svarende til
en strækning på omkring 670 m.Z 7 Det betød, at med et slag, 11/z
sæsons gravearbejde, havde man fået forandret Aalborg Havns
muligheder for anløb af større skibe, så man kunne konkurrere
med de fleste øvrige provinshavne i landet. Arbejdet vakte en vis
opsigt, og Vandbygningsvæsenet, som jo ellers med sin skepsis
overfor, OlTl det overhovedet kunne lade sig gøre at etablere og
vedligeholde en sejlrende havde forhindret statslig medfinansiering, anmodede allerede i 1885 om at leje Hals med henblik på
at lave opmndringsarbejde for statens regning i Bøgestrøm111en
(ved Sydsjælland mellen1 Fakse Bugt og Ulvsund). 28 Det kunne
lade sig gøre, fordi man allerede på Barren i første halvår af 1885
havde opfyldt den første plan, 15 fods dybde eller mere i 100
fods bredde. Indtægten ved udlejning af Hals var et godt supplement til havnekassen. Og samtidig har det formentlig været
til ikke ringe fryd for havneudvalget og byrådet, at staten nu
pludselig havde brug for det fartøj, som man havde afvist at have
noget at gøre med finansieringen af.
I øvrigt fortsattes uddybningen af sejlrenden de efterfølgende
år, så man allerede i 1889 var oppe på en dybde på 5,7 m, hvorefter man stillede sig tilfreds i byen. Det var og er stadig sådan,
at Aalborg Havn for egen regning sørger for vedligeholdelsen af
vandvejen til Aalborg og dermed sejlrenden over Hals Barre, og
det kostede så mange penge, at man lige måtte trække vejret,
indtil det i 1899 blev besluttet at øge dybden til 7 meter, hvilket
var den tids standard for en dybvandshavn, en havn af l. klasse.
Hele sagen og dens løsning er et eksempel på, at det lokale
initiativ fik løst et problem, der i øvrigt samfundsmæssigt var en
trussel mod en hel landsdel. Hvis ikke der var kommet mulighed
for sejlads til Aalborg med større skibe, var der ingen af de større
industrier, der mellem 1885 og 1914 etablerede sig i byen, der
ville have gjort det. Så ville Aalborg ikke have været den økonomiske, befolkningsmæssige og industrielle motor for udviklingen
i hele landsdelen. Aalborg ville formodentlig være endt som en
hensygnende by uden den store betydning. Ingen kan naturligvis vide, hvad der så var sket, men det er helt sikkert, at for den
senere udvikling var gennerngravningen af sejlrende over Hals
Barre en helt afgørende begivenhed.
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Litteratur om
Himmerland og Kjær Herred
Af Tove Michelsen
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 2013-2014
Litteraturlisten dækker perioden august 2013 - november 2014.
Det er ikke en fuldstændig bibliografi, men en inspirationsliste.
Hovedvægten er lagt på lokalhistorie, erindringer og romaner.
Endvidere er medtaget lokalhistoriske årsskrifter og tidsskrifter,
der stadig udkommer.
En detaljeret registrering af litteratur om Region Nordjylland
findes i Nordjyllandsbasen - en database, der indeholder bøger,
tidsskrifter og artikler om region Nordjylland. 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 hjemmeside 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 Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling.
Vi søger at skabe en komplet samling og vil derfor meget gerne
have besked, hvis vi skulle have overset nogle udgivelser.
Lokalhistorie og slægtsforskning tiltrækker mange og for at
lette adgangen for brugerne har Aalborg Bibliotekerne og Aalborg
Stadsarkiv haft fælles betjeningsfunktion siden 2009. Aalborg Bibliotekernes Lokalsamling er derfor at finde på HistorieAalborg, Aalborg Stadsarkiv, Arkivstræde 1. Mai!: historieaalborg@aalborg.dk
På HistorieAalborg finder man: Aalborg Stadsarkiv, Aalborg
Bibliotekernes Lokalsamling, Det danske Udvandrerarkiv, Slægtsforskning, Borgerservice (pensions- og eksamenspapirer, folkeregister oplysninger), undervisning, studiekredse, workshops,
projektvejledning i lokalhistoriske emner på alle niveauer, fra
børnehave til universitet til voksenundervisning, Udstillinger,
film, foredrag, musik, temadage etc.
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Nordjylland
Bendsen, Niels
Gården på væggen : om gårdmalere i Nordjylland l forfatter:
Niels Bendsen. - [Hjørring) : Vendsyssel Historiske Museum ;
[Auning) : i samarbejde med Dansk Landbrugsmuseum ; [Aarhus)
: Landbohistorisk Selskab, 2013. - 240 sider : ill.
Om gårdmaleriet som kulturhistorisk fænomen og om de ti
væsentligste gårdmalere i Nordjylland i perioden ca. 1880 til 1950
Duus, Mogens
Kampen om Himmerlandsbanerne l forfatter: Mogens Duus. Smørum : Bane bøger, 2013. - 288 sider : ill.
Om de statsdrevne sidebaner i Vesthimmerland: Aalestrupbanen
og Løgstørbanen og deres historie i årene fra 1880'erne til starten
af det enogtyvende århundrede
Fruensgaard, Hans Jørgen
Ryå - sådan set : en fotografisk tur langs Ryå og dens tilløb fra
udspringet ved Hellum til udløbet i Limfjorden l fotograf: Hans
Jørgen Fruensgaard. - Klarup : Eget forlag, [2013). - 239 sider : ill.
Fotografisk værk om en tur langs Ryå og dens tilløb, fra udspringet ved Hellum til udløbet i Limfjorden
Jensen, Søren Chr. (f. 1945)
Naturen i min lomme : 12 essays fra Lille Vildmose l forfatter:
Søren Chr. Jensen. - l. udgave. - [Spenstrup) : TriColor ; [Storvorde) : Vildmoseforeningen, 2013. - 140 sider : ill.
Om Søren Chr. Jensens Cf. 1945) oplevelser i Lille Vildmose gennem årets 12 måneder
På omslaget: Illustreret med fotos fra mosens bedste naturfotografer
Orlien, Jørgen
Kirkeskibe i Aalborg Stift l forfatter: Jørgen Orlien. - [Hurup Thy)
: Aalborg Stiftsavis, 2013. - 412 sider : ill.
Fortegnelse over de 239 skibsmodeller der findes i Aalborg Stift.
Derudover afsnit om kirkeskibenes oprindelse og tradition, samt
kortfattede biografier om 14 bygmestre
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Skov, Søren
Jysk natur l forfatter: Søren Skov ; fotograf: Søren Skov. - l.
1..1dgave. - Kbh. : Gyldendal, 2014. - 391 sider : ill. i farver
Prænsentation i tekst og fotos af ca. 40 jyske naturlokaliteter fra
Skagen i nord til Als og Vadehavet i syd

Mariagerfjord
Fortællinger fra Hurup l redaktører: Karen Myrup, Lars Sølgaard.
- [Hadsund] : Øster Hurup Lokalhistoriske Arkiv, 2012-2013. - 2
bind
Gammelt nyt : lokalhistorie fra Sydøsthimmerland. Museumsforeningen for Hadsund og Omegn : Lokalhistorisk Forening for Als
og Omegn : Lokalhist01·irisk Forening for Veddum og Omegn :
Lokalhistorisk Forening for Skelund og Omegn : Lokalhistorisk
Forening for Øster Hurup og Omegn, (Udkommet siden 1987)
Hadsund bogen. - 2010-. - Legimus, 2010Årsskrift l \Hobro Museumsforening\. -Hobro Museumsforening,
(Udkommet siden 1988)

Rebild
Bråten, Jens
Mestertyven og kræmmeren fra Himmerland - Anders Hansen
Nørager l forfatter: Jens Bråten. -Jens Bråten, 2013. - 112 sider
Gennem en række forhør oprulles Anders Hansen Nøragers (f.
ca. 1776) brogede fortid som bissekræmmer og tyv
Bugge Mortensen, Henrik
C.F. Nielsen A/ S : fra smedeværksted til international virksomhed

: 1889-2014 l forfatter: Henrik Bugge Mortensen. - l. udgave. Skørping : Forlaget Rebild, 2014. - 95 sider : ill.
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Danmarks dybeste hemmelighed : REGAN VEST, regeringens
og kongehusets atombunker l forfattere: Poul Holt Pedersen,
Karsten Pedersen ; fotograf: Karsten Pedersen ; tegner: Karsten
Pedersen ; forord: K.G.H. Hillingsø. - 3. revideret udgave. - Værløse : Billesø & Baltzer, 2014. - 359 sider : i11.
Historien om bunkeren REGAN VEST, der blev opført i 1960'erne
dybt under jorden i Rold Skov, med det formål at kunne rumme
regeringen, kongehuset, forsvarschefen og de ledende embedsmænd fra centraladministrationen, i tilfælde af atomkrig
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)
Om Brorstrup sogn og dets beboere l forfattere: Lise Sørensen,
Arne Sørensen, Brorstrup-Haverslev Lokalhistorisk Forening ;
udgivere: Lise Sørensen, Arne Sørensen, Brorstrup-Haverslev
Lokalhistorisk Forening ; redaktør: Per Poulsen. - [Hobro] : Lynghøjhus, 2014. - 450 sider : il!.
Qvistorff, Helge V.
En historisk talerstol : Grundloven - Terndruplund l forfatter:
Helge V. Qvistorff. - [Terndrup] :Jysk Lokalhistorisk Forlag, [2013].
- 201 sider : il!.
Terndrups tradition for grundlovsfester og grundlovstaler siden
1849

Vesthimmerland
Aggersborg i vikingetiden : bebyggelsen og borgen l redaktører:
Else Roesdahl, Søren Michael Sindbæk, Anne Pedersen. - Højbjerg :Jysk Arkæologisk Selskab ; Kbh. : i samarbejde med Nationalmuseet, 2014. - 543 sider : il!. (Jysk Arkæologisk Selskabs
skrifter ; 81)
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Bjørn, Hans
Nørlund l forfatter: Hans Bjørn. - [Nørager] : Lokalhistorisk Forening for Ravnkilde Sogn, [2014]. - 175 sider : ill. i farver
Østergård, Niels (f. 1939)
Simested Østergaard. - [Kbh.] : [Østergård], [2014]. - 80 sider : ill.
Årbog l \Vesthimmerlands Museum\. - 1. årgang (2009)-. -Aars :
Vesthimmerlands Museum : Vesthimmerlands Museumsforening,
2009-

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

Aalborg
1963-2012 - 50 års jubilæum. - Kongerslev : Kongerslev Fjernvarmeværk, [2013]. - 39 sider : ill.

Bjerg-posten : medlemsblad. - Lokalhistorisk Forening i Frejlev,
Nørholm, Sønderholm Sogne, (Udkommet siden 1977)
B01·berg, Lars Biffen : 25 år med lys i mørket l forfatter: Lars
Borberg. - l.udgave. - [Aalborg] : Biffen Art Cinema, 2014. - 157
sider : ill.
Fortæller Biffens 25 årige historie Udgivet i anledning af Aalborg
art cinema Biffens 25 års jubilæum Med filmografi
Byer i bevægelse : Aalborg - Nørresundby l redaktører: Svend
Christensen, Jakob Ørnbjerg *. - Dronninglund : Nordpress ;
[Aalborg] : i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum :
Aalborg Stadsarkiv, 2013. - 181 sider : ill.
Fotografier af steder og genstande, der illustrerer Aalborgs og
Nørresundbys udvikling fra vikingetiden til nu. De historiske
fotografier, hvoraf det ældste kan dateres til ca. 1860, er sidestillet
med fotografier af de samme lokaliteter taget i 2013
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Dalsgaard, Jan (f. 1945-01-27)
Nibe Grundejerforening 100 år 1913-2013 l forfatter: Jan Dalsgaard. - [Nibe] : Nibe Lokalhistorisk Arkiv, 2013. - 39 sider : ill.
Egnsmindesamlingen for Sulsted og Ajstrup Sogne : Årsskrift.
- Sulsted : Foreningen Egnsmindesamlingen, (Udkommet siden
1993)
Gjøde, Henrik
Hals Skanse under Junigrundloven l forfatter: Henrik Gjøde. [Hals] : Forlaget Nordjylland : for Hals Museumsforening og Arkiv,
2013. - 108 sider : ill.
Husker du så gemmer vi - : øjeblikke af forgangne tidsbilleder l
redaktør: Vestbyens Erindringsværksted Bogudvalget -Aalborg :
Vestbyens Erindringsværksted, 2013. - 174 sider : ill.
På titelsiden: Fortalt af medlemmer fra Vestbyens Erindringsværksted i Aalborg
Johansen, Knud (f. 1947-01-08)
Vore dødes haver l forfatter: Knud Johansen. - Aalborg : [Knud
Johansen], 2014. - 123 sider : ill.
Om kirkegårdskulturens udvikling i Danmark de seneste par
hundrede år, og om Aalborgs tre kommunale kirkegårde.
Juel Andersen, Anne
Urbane projekter : mellem sted, diskurs og planlægning : redskaber i strategisk byomdannelse l forfatter: Anne Juel Andersen.
- Aalborg : Aalborg Universitet, 2013. - 324 sider : ill.
Laden Jensen, John
Knytnæven fra nord : 125 uforglemmelige kampe med AaB 19282014 l forfatter: John Laden Jensen. - [Aalborg] : Legimus, 2014.
- 176 sider : ill.
Historien om fodboldklubben AaB, Danmarks nordligste topklub. Om legendariske kampe siden 1928, om tidligere spillere
og med svar på mange spørgsmål om klubben og spillerne
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Lauridsen, Knud Slotskroen - Slotsgade 35 l forfatter: Knud Lauridsen. - [Aalborg] : Aalborg Stadsarkiv, 2014. - 106 sider : ill.
Kolofon- og omslagstitel: Fra Slotskroen til Ålborg Slotskro
Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune. - Nr. 1-. - Storvorde : Lokalhistorisk Forening for Sejlflod Kommune, 1980Nr. 37 : Livet mellem hav og hede l forfatter: Evald Jonsson
Adamsen. - 2013. - 40 sider : ill.
Lundby Bakker : med krat, hede og spændende folk l forfattere: Mogens Groes, Orla Holst ; diverse: Anker Lundegaard .
- [Gistrup] : Nøvling Sogns Lokalhistoriske Forening, 2014. - 156
sider : ill.
Historier og information om naturområdet Lundby Bakker i Aalborg Kommune
Mortensen, Allan (f. 1970-12-20)
Brugsen : Hou Brugsforening - 100 år l forfatter: Allan Mortensen. - [Hou] : Hou Brugsforening, 2014. - 22 sider : ill.
Musikkens Hus : lad dig bevæge l forfattere: Esben Lind, Marie
Hammershøy Boye ; fotograf: Helene Magensen de Monleon ;
redaktører: Helle Hvidbjerg, Jacob Møller Overgaard. - l. udgave.
-Aalborg : Musikkens Hus, 2014. - 79 sider : ill.
Nielsen, Arnth (f. 1926)
To første skoledirektører i Aalborg l forfatter: Arnth Nielsen ;
medforfattere: Knud Hassing Poulsen ... [et al.]. - l. udgave. - Vodskov : Kyst, 2013. - 219 sider : ill.
Om Berthel Kristensen og Hjalmar Thomsen
Olsen, John Erik
Sådan så der ud 3 : en ny bytur i Aalborg i gamle dage l forfatter:
John Erik Olsen. - [S.l.] : Legimus, 2013. - 128 sider : il!.
Pilegaards Antikvariats 50 års jubilæum. - Aalborg : Pilegaard,
2013. - 145 sider : ill.
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Retbøll, Flemming
Minder fra Tivoli Karolinelund l forfatter: Flemming Retbøll. [Ålborg Ø] : Legimus, [2014]. - 95 sider : ill.
25 udvalgte personers erindringer om deres oplevelser i Tivoli
Karolinelund i Aalborg
Med litteraturhenvisninger
Sundsholmeren. Udgivet af Nørresundby/Sundby-Hvorup Lokalhistoriske Forening. Udkommet siden 1983)
Tejlgaard, Troels
Rutebåden Gøl : erindringer og anekdoter l forfatter: Troels
Tejlgaard ; redaktør: Lars Borberg. - [Aabybro] : Gøl Bådens Træskibslaug, 2013. - 37 sider : ill.
Torvet : huse i Hals. - Hals : Hals Museumsforening og Arkiv,
2013. - 38 sider : ill.
Historisk gennemgang af husene på Torvet i Hals
Med litteraturhenvisninger og links
Ørnbjerg, Jakob
Aalborghus- magt, kontrol og styring l forfatter: Jakob Ørnbjerg;
illustratorer: Nordjyllands Historiske Museum ... [et al.] ; redaktør:
Thea Højvang Rasmussen. - [Aalborg] : Nordjyllands Historiske
Museum, 2014. - 36 sider : ill.
Aalborg 1300-1662 : by, slot og befæstning l forfattere: Bente
Springborg, Stig Bergmann Møller, Jakob Ørnbjerg ; diverse:
Karen Veien. - Nørresundby : Selskabet for Aalborgs Historie ;
[Aalborg] : i samarbejde med Aalborg Stadsarkiv : Aalborg Historiske Museum, 2013. - 157 sider : ill.
(Aalborgbogen ; 2013)
Indhold: By og befæstning 700 - 1536. By og befæstning 1536 1660. Borgen Aalborghus 1335- 1534. Aalborghus Slot 1535 - 1662
Med litteraturhenvisninger

230

Aalborghus lens jordebog 1562 l udgiver: Ole Færch. - [Aarhus] :
Landbohistorisk Selskab, 2013. - 472 sider
Årbog l \Nordjyllands Historiske Museum\ . - 2010-. - Aalborg :
Nordjyllands Historiske Museum, 2011Årsskrift l \Hals Museumsforening og Arkiv, 1990 -

Romaner og erindringer
Bagge, Pernille Vigsø
Klasse A : Ib, Uffe, Villy og Claes - byen, partiet og verden : fire
liv og masser af holdninger fortalt til Pernille Vigsø Bagge 2012
og 2013 l forfatter: Pernille Vigsø Bagge. - l. udgave. - [Løgstør]
: [Pernille Vigsø Bagge] : [i samarbejde med Balles Boghandel],
2013. - 148 sider
Portrætter af fire markante socialdemokratiske personligheder
fra Løgstør, der samlet danner et billede af 60 års samfundsudvikling lokalt og nationalt. Desuden rundbordsdiskussioner om
samfundspolitiske og personlige emner
Indhold: Klasse A ; Ib Nøhr Johansen ; Partiet ; Uffe Bro ; Den
danske model ; Indvandringen ; Villy Nielsen ; Forsvaret ; Kulturen ; Claes Jacobsen ; Byen ; Helbredet ; Egoismen
Brovst, Bjarne Nielsen
Mine digte : 1964-2014, samlede l forfatter: Bjarne Nielsen Brovst
; redaktør: Henrik Højer Mikkelsen. - l. udgave. - [Aalborg] :
Højer, 2014. - 302 sider
Brovst, Bjarne Nielsen
Originaler i Nordjylland l forfatter: Bjarne Nielsen Brovst. - [Aalborg] : Højer, 2012-. - bind
[Bind] 3 l redaktør: Henrik Højer Mikkelsen ; tegner: Frede Fabek.
- l. udgave. - 2013. - 80 sider : ill. . - Indhold: Bratbjergmanden
; Kys' Mett' ; Filipine ; Slideren ; Blomster Henning ; Jennerjahn
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Brovst, Bjarne Nielsen
Originaler i Nordjylland l forfatter: Bjarne Nielsen Brovst. - [Aalborg] : Højer, 2012-. - bind
[Bind] 4 l redaktør: Henrik Højer Mikkelsen ; tegner: Frede
Fabek. - l . udgave. - 2014. - 87 sider : ill. . - Indhold: Johan
Skjoldborg, skomagerens søn ; Knæjten fra Klithuse ; Gammel
Jehannes ; Post-Johs. ; Duk-Albert ; Søren Rynke, huleboeren
Christiansen, Eriann (f. 1941-02-18)
Fra bondedreng til borgmester l forfatter: Eriann Christiansen ;
fotografer: Jørgen Bak Rasmussen ... [et al.]. [Hobro] : Lynghøjhus,
2013. - 148 sider : ill.
Elsøe Jensen, Jørgen
Agnes Nielsens postkort l forfatter: Jørgen Elsøe Jensen ; redaktør: Jørgen Elsøe Jensen. - [Aalborg] : Hasserisstuerne, 2013. - 91
sider : ill.
Henning G. : en mand og hans by l forfattere: Lone Howard,
Mette Lodberg, Thomas Bagge ; fotografer: Louise Bering, Henrik
Sandberg. - [Nørresundby] : Legimus, 2013. - 208 sider : ill.
Med udgangspunkt i Henning G. Jensens (f. 1950) politiske liv
og gennem interviews med et bredt udsnit af de mennesker h an
færdes blandt, skildres den tidligere borgmesters liv og Aalborgs
udviklingshistorie
Henriksen, Niels (f 1954-09-17)
Andreas l forfatter: Niels Henriksen. - Legimus, 2013. - 128 sider
: ill.
Biografi om ordførende direktør Andreas Rasmussen (f. 1947),
som for mange er blevet selve indbegrebet af Nørresundby Bank
- en institution i det nordjyske erhvervsliv og i bankkredse
McDonald, Hanne (f. 1935)
Rykket op med rod : hvorfra og hvortil ad tilværelsens finurlige
biveje : Aalborg-Nørresundby 1935-1965 : en sandfærdig beretning fortalt af offeret for en læges forbrydelse l forfatter: Hanne
McDonald. - l. udgave. - [Them] : kahrius.dk, 2014. - 140 sider
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Nielsen, Eigil Stig
Nu er det længe siden : snørklede spor : et tilbageblik l forfatter:
Eigil Stig Nielsen. - Nørresundby : Eigil Stig Nielsen, 2014. - 211
sider : ill.
Pyndt, Jørgen
Henning G. - politisk og privat l forfatter: Jørgen Pyndt ; redaktør: Henrik Højer Mikkelsen. - l. udgave. - [Aalborg] : Bøjers
Forlag, 2013. - 213 sider : ill.
Personligt og menneskeligt portræt af hovedpersonen- beskriver
desuden den forandring, som Aalborg har gennemgået i den tid,
Henning G. Jensen har "siddet for bordenden" som borgmester
Vinn Nielsen, Bent
Den svævende tankbestyrer : roman l forfatter: Bent Vinn Nielsen. - [Kbh.] : Gyldendal, 2014. - 245 sider
Magnus er tankbestyrer et sted i Vendsyssel, hvor udviklingen er
kørt forbi. Han funderer over tilværelsen sammen med sine få
ansatte og kunder
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Meddelelser fra styrelse og redaktion

Generelforsamling og beretning
Generalforsamlingen blev afholdt i forbindelse med besøget på
Møllehistorisk Samling i Hadsund den 23. september 2014. Lise
Andersen viste rundt i samlingen. Efter kaffe og spørgsmål til
Lise gik vi over til generalforsamlingen.
Formand Knud Knudsen aflagde beretning:
Om foreningens økonomi kan vi sige, at vi har haft et år uden
større udgiftskrævende aktiviteter, og den konsolidering af økonomien, som vi havde sat os som mål efter jubilæumsarrangementerne i 2012, er nu i godt gang.
Som vanligt kan jeg berette, at samarbejdet i styrelsen har
været godt og konstruktivt.
Årbogen Fra Himmerland og Kjær Herred 2013 blev præsenteret ved et arrangement på Aalborg Stadsarkiv. Redaktør Henrik
Gjøde Nielsen præsenterede årbogens artikler, hvorefter Thorkild
Nielsen fortalte om den artikel, som han og Egon Jensen havde
skrevet: Om optrævlingen af Aarsgruppen i februar 1944. Oplægget gav anledning til en længere diskussion om myter og fortællinger om besættelsestiden i Nordjylland.
I 2014 har vi haft et vellykket arrangement til den arkæologiske rundvisning ved sygehusudgravningen syd for Aalborg, som
vi lavede i samarbejde med Nordjyllands Historiske Museum.
Det var velbesøgt, og der var omtale i det lokale TV-Nord om
aftenen.
Vi havde planlagt endnu et besøg ved en arkæologisk udgravning i løbet af sommeren. Dette besøg måtte flyttes til den 2.
oktober. Det arrangeres i samarbejde med Vesthimmerlands
Museum. Der bliver en rundvisning i Rævemosen og siden i
museet i Aars.
Derimod måtte vi endnu en gang aflyse et planlagt arrangement i det nyåbnede Johannes V. Jensen Museum den 18. juni
som følge af for beskeden tilmelding. Det er anden gang, vi har
måttet aflyse et besøg her. Nu prøver vi ikke flere gange.
Vi kunne også have ønsket os større tilslutning til besøget på
Møllehistorisk Samling. Noget kunne tyde på, at det er vanske-
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ligt at få tilslutning til arrangementerne i oplandet, som vi ellers
valgte at opprioritere, da vi sidst diskuterede arrangementer.
Vi har i årets løb deltaget i repræsentantskabsmødet i Nordjyllands Historiske Museum den 9. april i Cirkusmuseet i Rold.
Vi har i årets løb også diskuteret kommende udgivelser. Vi
havde en ansøgning inde til den såkaldte "grundlovspulje" under
Kulturstyrelsen, men fik desværre afslag. Vi overvejer stadig,
hvordan vi i 2015 kan udsende et skrift eller tage andre initiativer
i anledning af 100-året for grundloven af 1915.
Der har været forslag til flere udgivelser i 2015 og fremover,
herunder en udgivelse under arbejdstitlen: "Nordjylland i krig fra renæssance til det 20. århundrede".
Som vi var inde på sidste år, tilstræber vi at få ekstern finansiering til alle vore bogudgivelser. Hvor det ikke lader sig gøre,
må vi hen ad vejen tage stilling til, om vi selv er i stand til at
finansiere udgivelser af egne midler.
Årbogen er ved at være på plads. Præsentationen af årbogen
2014 er planlagt til den 9. december i lokalerne på Stadsarkivet.
Kasserer Klem Thomsen gennemgik regnskabet. Trods svagt
dalende medlemstal ser økonomien god ud, og vi har nu et vist
økonomisk råderum. Regnskabet blev godkendt.
Både Arnt Johansen og Klem Thom n var ind. Lill r på genvalg, mens Bent Kanstrup medd l te, 'lt han ikk øn ' k de genvalg. På det efterfølgende styrels m cle konstitu rede styrelsen
sig med lektor Dorte Christensen (Aalborg Katedralskole) som
nyt medlem.
På styrelsesmødet den 29. september i på Johannes V. Jensen
museet i Farsø konstituerede styrelsen sig.

Historisk Samfunds styrelse:
Broder Berg, Aars. Inger Kirstine Bladt, Aalborg. Dorte Christen. en, alborg. Arnt Johans n k rp.ing. l nu l Knudsen a lborg.
film Rinelom Mad en
alborg. Henrik jøde i l n, Aa lborg.
Thorkild i Is n
ar . fl mming 'ør n n, Romclrup-f larup.
Kl m Th. m: · n. Ve t r Hassing. J n Topholm a lb rg
Forretningsudvalg
Formand Knud Knudsen. Næstformand og sekretær Flemming
Sørensen. Kasserer Klem Thomsen. Redaktør Henrik Gjøde Nielsen.
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Redaktionsudvalg
Broder Berg, Dorte Christensen, Knud Knudsen, Thorkild Nielsen, Flemming Sørensen, Jens Topholm og Henrik Gjøde Nielsen.
Turudvalg
Inger Kirstine Bladt, Dorte Christensen, Arnt Johansen, Finn Rirrdom Madsen og Flemming Sørensen.
Torsdagsforedrag
Jens Topholm
IT-ansvarlig
Knud Knudsen
Fortnand
Knud Knudsen, Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale studier, Historie, Kroghstræde l, 9220 Aalborg Øst. Tlf. arbejde
99 40 84 14. Tlf. privat 98 18 29 61. Email kk@cgs.aau.dk.
Næstformand og sekretær
Flemming Sørensen, Oldfuxvej 15, 9000 Aalborg. Tlf 98 18 62 20.
Email fsmayflower@gmail.com .
Kasserer
Klem Thomsen, Heden 9, Vester Hassing, 9310 Vodskov. Tlf. 98
25 72 67. Email klem@thomsen.tdcadsl.dk.
Redaktør
Henrik Gjøde Nielsen, Oddesundvej 3, 9220 Aalborg Øst. Tlf. 50
99 02 55. Email hfgn@mail.dk. Arbejde: Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier, Historie, Kroghstræde l, 9220
Aalborg Øst. Tlf. 99 40 91 32. Email hgn@cgs.aau.dk.
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Resultatopgørelse for 2013

HISTORISK SAMFUND FOR HIMMERLAND OG KJÆR HERRED

Resultatopgørelse for 2013
Regnskab 2013

Regnskab 2012

Kontingent
Tilskud
Salg af ældre årbøger
Renter
Indtægter i alt

85.000,00
0,00
1.590,00
134 44
86.724,44

87.600,00
0,00
3.313,00
136 67
91.049,67

Trykning og forsendelse af årbog
Andel af udgifter ved torsdagsforedrag
Medlemsudsendelser
Udgifter ved ture
Kontorholdsudgifter
Kontingenter
Gebyrer
Hensættelser til særudgivelser
Udgifter i alt

38.343,75
4.800,00
4 708,00
548,00
2.869,83
2.500,00
150,00
32.000,00
85.919,58

38.226,25
4.800,00
7.853,00
7.142,60
3.891,71
2.500,00
154,00
26.000,00
90.567,56

+804,86

+482,11

Indestående bankkonto
Aktiver i alt

63.664 05
63.664,05

60.059 19
60.059,19

Formue pr. 1. januar
Arets resultat
Egenkapital pr. 31. december
Forudbetalt kontingent
Ikke overførte hensættelser
Passiver i alt

38.859,19
+804 86
39.664,05
24.200,00

38.377,08
+48211
38.859,19
21.200,00

Arets resultat

Status pr. 31. december 2013

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

MQ

MQ

63.664,05

60.059,19

12.905,87
0,00
14,62
32.000,00
-1.375 00
43.545,49

10.985,58
5.000,00
14,04
26.000,00
-29.093 75
12.905,87

Jeg har revideret regnskabet for Historisk Samfund for Himmerland og Kjær.Herred for foreningens
regnskabsår 111 -31112 2013. Bilag og kontoudskrifter er gennemgået og beholdningerne konstateret. På
den baggrund har jeg konstateret, at ovenstående regnskab er korrekt, både hvad angår resultatopgørelsen,
status samt hensættelseskontoen.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

F!ernrnmg Pedersen
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Medvirkende ved
Fra Himmerland og Kjær Herred 2014
Per Andersen, født 1936, fhv. el-montør, I/S Nordkraft, slægts- og
lokalhistoriker.
Poul Duedahl, født 1973, ph.d., professor mso, Historiestudiet,
Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg Universitet.
Aage]ørgensen, født 1938, cand.art., fhv. lektor, Aarhus Universitet
og Langkær Gymnasium.
Tove JVlichelsen, født 1953, bibliotekar, Aalborg Bibliotekernes
Lokalsamling.
Bjarne Henning Nielsen, født 1955, mag.art., museumsinspektør,
Vesthimmerlands Museum.
Flemming Nielsen, født 1955, cand.mag. arkivar, Aalborg
Stadsarkiv.
Henri!?. Gjøde Nielsen, født 1960, cand.phil., ph.d.stipendiat,
Historiestudiet, Institut for Kultur og Globale Studier, Aalborg
Universitet.
Thorkild 1\lielsen, født 1952, cand.mag., personalekonsulent,
Vesthimmerlands Kommune.
Ove Bjørn Petersen, født 1942, cand.merc., cand.mag., redaktør
og konsulent.
Viggo Petersen, født 1937, cand.mag., fhv. museumsinspektør ved
Aalborg Historiske Museum.
Kurt Stegge1~ født 1945, cand.pæd., pensioneret skoleinspektør.
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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 hvert år lokalhistoriske. kulturhistoriske og personalhistoriske artikler fra
et område, der svarer ·
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