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Nbe Ksbstads Historie
1727

19. December 1 9 2 7

A a l b o r

g

Aalborg Stistsbogtrykkerl

(7 ^ Aaret 1917 udgav C. Klitgaard en
x )
udforlig og interessant Bog om
Nibe Historie in d til 1727, da Bven sra
Fiskerleje blev ophojet t il Kobstad, og i
F jo r udkom der en baade sra Formens og
Jndholdets Side fo rtrin lig Bog as Frk.
Dagmar Larsen om Z Storborgerflcrgter i
Tiden sor og ester Aar 1800.
Den sidstncrvnte Bog giver lejlighedsvis
sorstellige Oplysninger om Byforholdene i
Almindelighed, som jeg v il söge at supplere;
men medens de to Boger har blivende
Bcrrd, var mine Meddelelser oprindelig
kun beregnet paa at vcere nogle Avisartikler,
som snart vilde glemmes; men saa tilbod
N ib e S p a re ka sse , hvis jeg vilde oge
Stoffet, at afholde Udgisterne ved, at Artiklerne ogsaa udkom i Bogsorm. Dette
v il nu sie.

Scrrtrhk af Aalbvrg Stiftstidende (14. August 1927).

imfjorbens vibtstrakte Bandflade
har mange Bugter og Jndvige.
som soerkenbes ved beres lavere,
rolige Bande, hvori trives en rig P lanteverben og en Mangfoldighed af lavere Tyreform er, som er Noering for Fisk
en: Fjorden har derfor gennem alle T ib 
er voeret et fiskerigt Band for Rodspcetter, Skrubber, Torsk, Stenbiber og Aalekvabber samt H eit og Orred, som alle
har Haft deres Betydning for Egnens
Fiskere: men det er Silben og Aalen,
der har Haft den storste Betydning.
Aaleynglen, som er fodt ude paa det
störe Berbenshav, soger op i Bcekke, Aaer og Soer. og naar den er bleven konsivoben, soger den (den saakaldte Gaardaal) atter ud paa Havet for at yngle
og vender ikke mere tildage. Silben
jog>er ind i Bugter og Fjorde for at
yngle, undertiden dog ogsaa for at finde
Noering; men dens rette Hjem er det
störe Hav. Aalen har altid vceret her
i Fjorden. T e t er den Fisk, som er
mest efterstrcebt; den har aldrig Fred.
Gaardaalen fanges i Rufer, naar den
om Efteraaret er paa Vandring imod
Havet; d-esuden fang-es den i Baad.
Vadeglibe og paa Kroge samt paa klare
stille Somm-erdage med Lyster ved at
„ilaa paa Skred" og i lyse Som mer
noetter ved at blusse. Med Lyster stanger man ogsaa Aalen i V intertiden fra
Kaag eller paa Isen, et Fisken, der
oste har voeret en god Hjoelp for mange
arbejdslose.
Det er underligt. at man ikke ved
denne uafbrudte Forfolgelse har saaet
Bugt med Aalen: men den klarer sig i
Tyndet og fjoeler sig blandt Vandplan-

terne. Maaske har den givet Fiskerne
storre Jndtcegt end S ilb e n ; men det
er S i l b e n , man forst toenker paa,
naar der tales om Nibebugtens Fiskerigbom. Silben er im id le rtid af en
lunefuld N atur. Den kommer i störe
S tim e r, der kan toelle M illio n e r, og
gaar ind paa de lavere Bande for at
gybe: men bet er ikke a ltid de samme
Pladser, den soger. T e t rige S ild e fiskeri i Middelalderen ved Skaanes
Kyster er forloengst forbi, og paa Sveriges Kyst ud t il Kattegat har der voe
ret Perioder, hvor Fisken blev borte;
lige saa ved Norges Kyster.
Ogsaa her i Lim fjorben har bette vce
ret Tilfoelbet. og deraf har Noeringslivet i og ved Nibebugten voeret betinget.
Fiskelejerne Nike,
Sebber.
Valsted, K litg aa rd og Staun har ligget
her, forend Historien fortoeUer. Nibe
laa bedst for Fiskeriet og var derfor
den storste og bebst kendte. Den noevnes forste Gang i sidste Halvbel af det
14. Aarhundrede. Grunbene til-horte
oprindelig Kronen.
Den Del af Fjorden, som horte ind
under be noevnte Fiskerlejers Omraade, var Bandet Syd for Sejllobet fra
K litg aa rd til Öland og videre mod
Logstor. Den bebste Fiskeplads var i
den norblige, bredere Del af Bugten.
men man fiskebe ogsaa i den indre T el
Syd for Sebbersund t il Halkoer Aa.
I Tidernes Lob var der joevnlig K la 
ger oder, at Fiskerne i den yberste De!
satte Garnene ulovligt. saa de afspoerrede Lobet og forhindrebe S ilben fra
at söge ind i Sebber Bredning. For
Resten
var Stadepladserne, hvoraf
A

Staten fra 1688 lige t i l 1913 kroevede en
a a rlig A sgift af 1 M ark, noje assat ved
Hjoelp af Moerker i Land: Kirketaarne,
Koempchoje, Bakkedrag, Bygninger og
Troeer, hvoram Stadebogerne gav noje
O plysning. Bundgarnene var jat i
lange Roekker, de jaakaldte Loenker, fra
Stranden ud t i l Sejllsbet, som forte
ind forbi Nibe t i l Halkcer Aa. D er var
M ellem rum mellem disse Loenker, og
de havde egne Navne: Norrelaa, Sonderlaa, Bifpens Loenke, Klosterloenken,
Foerklcenken, Barm er Loenke og mange
andre.
Nojere Kendskab t il de stiftende T i 
ber har man ikke: men der har voeret
rige og sättige Perioder, a lt eftersam
Sildene sogte ind i Fjorden eller blev
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barte. O m kring ved Aar 1500, da Orejundsfiskeriet tabte sig, iynes der al
have voeret et r ig t Fiskeri ved Nibe!
thi Kong Christian H I, fom da besogte Egnen, gav Nibe et B irkep rivile 
gium.
Dette Fiskeri tabte sig im idlertid ved
M id ie n af det 16. Aarhundrede. Saa
kom alter en Opgangstid og en ester
folgende Nedgang, in d til der et Stykke
Han i det 17. Aarhundrede atter blev
gyldne T iber. Ester en ny Tilbagegang var der omkring Aar 1670 en stör
Rigdom paa S ild i Fjorden, og den
holdt sig i en loengere Periode, iaa
lang, at Staten imodekom Beboernes
Onske om Kobstadrettigheder — endskont Aalborg var stoerkt detimad.

Kobftadprivilegiet,

nemlig

der er af 19. December 1727, har fo l
gende OrdLyd:
^rederik d.

gor vitterligt, at

Thisted,

N yksbing

og Skive

har og nyde, saa at de til Lands og
Vands maa drive deres Negotie, H an
del og Vandel, ligesom Indbyggerne i

i

de forncevnte tre og andre Aobstoeder,

Dort Land N srrejylland for M s allerunderdanigst har ladet andrage og sig

dog at de deraf ved Toldstedet rigelig

eftersom

Indvaanerne

udi

Nibe

beklage, at de uanset Vores

dennem

erloegger den af Aongen tilkommende
Told, Akcise og anden Rettighed, saa

den 2. Septembris t ^ 99 til deres Nan
kings Befordring allernaadigst forundte

og at Lugerne

i

gaa

fsrst af Toldbetjentene

B e villin g dog i mange Henseender af

i Hals vorder forseglede, hvorefter altid

til Nibe,

de Skibe, som fkal

Borgerne i de amliggende Asbstaeder

en eller flere af Toldbetjentene i A a l

og i Scerdeleshed i N or Aobstad A a l

borg fkal folge med Skibet i N ibe og

borg fkal tilfsjes stör F orh in dring og

ved Losningen og Udmaalingen have

Fortraengsel, med allerunderdanigst Be-

T ilsyn, at Skipperens ved

gaering, at vi i Henseende til den A om -

gjorte Angivelser er rigtige og ej der-

Toldstedet

sumtion og andre paabudte Skatter, de

under nogen Underslceb og Defrauda-

undertiden mere end mangen en anden
Aobstad der i Landet maa udrede, a l

tioner foregaar. Det fkal ogsaa vaere
Indvaanerne i meromrorte N ibe fo r

lernaadigst v il forunde bemeldte Nibe

undt og tilladt at betjene sig af Fiskeriet i

Aobstads previlegier, og vi da af V o r

Lim fjorden, forsaavidt ej nogen derved

elfkelige

Geheime

i sin velerhvervede Rettighed bliver prcejudiseret. M g fkal ligeledes N ibe Aobstad

og Etatsraad, Stiftsbefalingsm and over

i alle M aader nyde den Ret, som Forord-

V ib org S tift og A m tm and over Hald

ningerne af

A m t, Hans derom

M a rts l ^ s 9 samt 30. Decbr. l? 0 0 de
andre Asbstaeder i D anm ark forunde.

Ex.

Rosenholm,

Grev
Ridder,

Rosenkrantz
Vores

til M s

til

indkomne

Erklcering allernaadigst har fornummet,

M a rts

l? 0 9 og 27.

bestaar af en temmelig

V i v il desforuden allernaadigst, at

folkerig Menighed og er beliggende
lidt mindre belejligt til Negotie at

N ibe B y s Indvaanere ej herefter skal
svare eller sortere under Fleskum— H ör

drive som V o r Aobstad Aalborg, saa

num Herredsting, men at de skal have

at det v il geraade mer ommeldte B y

at Nibe B y

samme

deres egen Byfoged, h v o rtil V i den
nuvcerende Herredsfoged i bemeldte

med Asbstads Frihed v il benaade, thi

Herred Soren Aagesen og Hans E fte r-

har v i allernaadigst forundt og bevilget, faa og hermed forunde og be-

kommere i Herredsfoged Tjenesten al

til

stör

Gpkomst, dersom v i

In d -

lernaadigst v il beskikke, og v il v i ogsaa
lade Byen, naar derom Indbyggernes

foruden, hvis dem allerede i

allerunderdanigste Forslag indkommer,

allernaadigst B rev af 2. Septbr. l6 9 9
er bevilget, maa og fkal herefter have

med et sommeligt Vaaben og Segl forsyne.

og nyde Asbstad previlegier,

den t9- December l?2 7.

vilge, at fornoevnte
vaanere

Nibe

Bys

ligesom

en Del andre Aobstoeder der i Landet,

G ivet paa V o rt Slot, Asbenhavn
F r i e d e r i c h Rex.

5

Sil-efitteriet.
Nibe Bys Historie
i de forlobne 300 Aar er delt i tvende
fra Hinanden skarpt adskilte og hojst
forskellige A fjn it.
I det forste Aarhundrede til 1828.
der dar det sidste rige Fiskeoar, vor Byen naget for sig selv, forskellig fra an
dre Smaabyer. Det var Byen ined det
rige Sildefiskeri, kendt ikke blot i selbe
Landet, men ogfaa omkring i Udlandet.
I det sidste Aarhundrede var den.
da den voerste Fattigdomsperiode var
overstaaet, en Smaaby. som maatte
dele Tidernes Kaar med andre Sm aa
byer, og som tilmed var trykket dels af
Noerheden af det overmoegtige Aalborg,
dels af de vanskelige Jndsejlingsforhold.
Det forste Aarhundrede er altsaa det.
som har mest Interesse, og jeg skal da
söge, saa godt jeg formaar, at tegne et
Billede af Fiskeriforholdene i dette
Aarhundrede.
Frk. D. Larsen har i sin foran ncevnte Bog skildret Kdbmcendene N iels A n 
dersen Foerch, N iels Nielsen Foerch.
hendes Bedstesader Soren Nielsen og
Peder Kold. Med soerlig Forkcerlighed
tegner hun smukke Billeder af N . N.
Foerch og S . Nielsen. De levede alle
i hint Aarhrindredes sidste Halvdel.
Det er Storborgere. som sidder inde
med störe Ejendome i Byen og störe.
Arealer af Byens Jorder. De opkober
og eksporterer Herrsgaardenes og

Proestegaardenes Korn, og de har srem
sor a lt Ejendomsret over en Mcengde
Sildestader. saa en stör T e l af den rige
Fängst havner i deres störe Solteboder.
hvor den renses af Byens Kvinder og
nedsaltes i Tonder eller torres. a lt t il
Eksport paa egne Tkibe til andre
Plodser i Jn d- eller Udland. Frk. Larien taler som W tlin g af en jaadan
Slcegt med Stolthed om. at disse S torkobmcend ikke som N utidens Handlende
drev Smaahandel med Baren, men kun
sorgte den i P a rtier.
D er har dag sikkert ogsaa i den forste
Halvdel af h in t Aanhundrede boet lig»ende Storborgere i Nibe. I a lt Fald
Foerchsloegten synes at habe voeret en
anset Slcegt gennem lange T ider. S.
Nielsen kom t il Nibe fra Sebbersund.
P. Kold fra Logstor.
De fleste F i s k e g r u n d e ejedes
oprindelig af Staten, der havde en
S atter her paa Pladsen. som forlods
tog af Fangsten og lod nedsalte t i l
Statens B rug.
Det samme gjaldt
Ejerne af Sebberkloster. Lundbcek. Re
strup, Oksholm samt forskellige P r ivatpersoner, soerlig i Aalborg. S to rkobmoendene i Nibe ejede dog en D el af
Grundene og fik vel efterhaanden flere
og flere i Eje
De fleste af Fiskcrne
dar kun Lejere af Staderne, som de
udenbys Ejere. der ikke selv drev F iskeri, udlejede ved aarlige Auktionen
I 1760 blev Fjorden opmaalt t i l
Stader t i l Bundgarnsfiskeri. D er var
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da 1,500 Stader. Foruden Storkobmoendene ejede ogsaa andre af Byens
Borge re Stader, om end i mindre T a l;
det var ikke Smaabelob det drejede sig
om ved Kobet, soerlig af de bedste S ta 
der. I 1806 tobte Soren Nielsen af
N iels Andersen Foerch 2 af de bedste
Stader, de soakaldte Draugstader, for
henved 4,000 Rd. (Han künde paa den

Rd. — T a l, der maaske not er lovlig
Hofe.
Foruden Fiskerne med deres Lodderkarle og Fiskerkarle var der en Del
mindre Avlsbrugere og en Hel Del
Smaahaandvcerkere, som drev Fiskeri
ved Siden af -eres egentlige Erhverv.
En stör D el af Kvinderne, iaavel gifte
fom ugiste, havde Arbejde med at bode

Saaledes var Fiflernes Huse i Almindelighed.
T id hav« kobt Hovedgaarden „Pandum " med Jorder for 3,000 M . ) , og
i 1817 var samme S . N . med t il at
kobe 5 andre af disfe Stader for 7,500
Rd. D et kan da forftaaZ, at det ikke
var Hvermands Sag at blive Ejer af
Stader, men at de fleste maatte nojes
med at voere Leiere.
Ogsaa Anskaffelsen af Kaag med S e jl
og In v e n ta r samt 12 S tkr. Sildebundgarn var en kostbar Historie. Peder
Kold sendte i 1823 t i l Regeringen en
J-ndberetning, hvori Han ansoetter Udgiften t il Kaag med G arn t i l 1,134
Rd. og den aarlige Vedligeholdelse af
Garnene og Fornyelse af disse t i l 674
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Garnene og rense og nedsalte Sildene
Den aldeles overvejende Del af B y 
ens Beboere var Smaakaarsfolk, der levede fr-' Haanden og i Munden, og
jom i de gode T ider, da T ild e n var rigeligt t il Stede og a lt tegnede lyst.
sjoeldent toenkte paa at samle i Lade. —
V i har jo oplevet noget lignende i G ullaichtiden omkring Verdenskrigen og
har nu S vien af den vilde Dans. Det
var da n a tu rlig t, at der ogsaa dengang,
da de magre Aar kom, künde klages
over, at Nibe var en fa ttig By.
Forholdet inellem Storborgerne (som
Ejere af de fleste Fiskegrunde ved F jo r
den) og de alm indelige Fiskere var selv-

folgelig ikke a ltid det bedste. Froken D.
Larfen taler saaledes om de storre S tadeejeres ulovlige Garnscetning, saa
T ilden blev fpoerret ude fra den indre
Del af Fjorden Syd for Nibe og i
Sebber Bredning.
Der blev i Aarene 1701— 02, altsaa
kort for Byen blev Kobstod, af de m indte Fiskere fo rt en Retssag for Herreds- og Landsting om Fiskernes Ret
t il paa Stranden mellem Fjorden og
Husene at opleogge deres Kaage i V in 
tertiden t il Beskyttelse mod Hojvande
og J s d rift og om Sommeren t i l G arnenes Reparation og videre N ytte ved
Korsel og andet. Denne Ret var i F o l
ge Fiskernes Klage i Lobet af de sidste
20 Aar af 12 navngivne Meend traadt
linder Fod ved Opsorelsen af Hufe,
Jndhegninger, Plankevoerker, O pfyldning og Poele. Disfe „jordgerrige"
Meend havde ikke ladet stg noje med,
bvad deres Formeend med Rette havde
hast: men de havde taget af Stranden
efter egen V ilje t i l Skade og Fortreed for Fiskerne og t il R uin for Bpen.
Landstingsdommen af 1702 udtaltc,
at Skoderne ikke var fyldestgorende t i l
derpaa at feelde Dom angaaende tidkigere optaget Jord, tilmod da der manglede behorig Tilsigelse t i l Jordejerne:
men Herredsrettens Dom skulde staa
ved M agt, saaledes at der uedlagdes
Forbud imod, at nagen, som havde
Ejendom mod Stranden, „understod sig
i for Estertiden med B ygning eller an
den Jndhegmng i nagen optoenkelig
Maade at indtage videre af Forstranden
end a lt sket var". og stod det „menige
Fiskere fr it for i Eftertiden som tilfo rn
at oploegge deres Kaage paa de belejligste Steder uden Villighed derfor at göre
i ringest« Maade".
I en Skrivelse as 3. M a rts 1741 sra

den pietistiske Kong Ghristian V I . je?,
hvilken Betydning der tillagdes F ifkeriet, idet der gores Jndrommelse overfor
Fiskerne med Hensyn t il Doven om
Sabbatens Helligholdelfe.
I
Folge
denne Lov skulde de, som forfomte at
söge Kirken paa Sou- og Helligdag«
straffes i Byerne ined Pengeboder og
paa Landet med at foettes i Gabestok.
D et gav vel fulde Kirker, men nceppe
storre Gudssrygtighed. thi „u v illig
Okse gor kroget F ure".
Fiskerne klagede oder, at Fiskeriet led
»bodeligt Afbroek ved, at a lt grovt A rbejde var forbudt paa Helligdage, og
at Byen ikke künde taale dette, da den
ikke havde anden Noering eller M iddel
end det blatte Fiskeri. D et tillodes da
i neevnte Skrivelse, at Fiskerne maatte
rogte deres G arn paa Helligdagene
saaledes. at de var ved Land K l. 7 ä
716 om Morgenen, naar der ringedes
l. eller 2. Gang t i l Preediken. og ikke
opkore deres S ild t i l Salteboderne t i l
Goelden og S a ltn in g , forend Gudstjenesten var fluttet. Denne Tilladelse
gjaldt kun Fiskerne og kun faa leenge
Vaar- og Hostfiskeriet varede. Biskop
Woldike paalagde Prcesten at paase, at
Tilladelfen ikke blev m isbrugt samt at,
indberette og angrve t i l M u lk t den, der
ndeblev fra Gudstjenesten.
Frk. Larsens O plysning om, at S to rkobmeendene ikke drev Smaahandel
men kun folgte i storre P a rlie r, synes
ikke at have voeret geeldende i tidligere
T i d : thi den 10. M a rts 1770 sluttedes
der paa Tinghuset en Overenskomst
mellem Byens Fiskere angaaende S a ig
af S ild . Overenskomsten vifer Betydningen af det stedlige S a lg t i l Byens
og Omegnens Beboere, som den Gang
brugte mange S ild i Husholdningen:
den gik ud paa, at ingen maatte vite
Bonder t i l et Sted frem fo r t i l et andet
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scelge eller udlove S ild udenfor Byen;
men enhver skulde blive inde i Byen og
lade Bonden der söge sig, eller hvem
anden Han lystede.
H vis Konsum
tion sbetjentene ved Bommene understod sig i at agere Kommissioncerer
skulde de „tilta le s t il Strass Lidelse",
og hvis nagen overtolte dem t il at göre
sligt, skulde de mulkteres.
D a endvidere farskellige t i l egen og
Medborgeres R uin havde folgt t i l m indre Priser og med storre T ilg ift paa
serske S ild end forsvarligt, bestemtes
det, at ingen inden Mas Maaneds Udgang maatte scelge S ild billigere end
6 S k illin g Pr. O l t i l Bonder og fremmede og 5 S k illin g Pr. O l t il Byens
egne Folk samt Krejlere, ligesom der
ingen T ilg ift maatte gives.
Ester
A p r il MaanedS Udgang skulde forhandles am m utig F orandring i Priserne.
In g e n maatte kobe S ild paa Fjorden
as udenbys Folk og derester scelge dein
t il Bonder, men skulde kobe dem af
egne Mcdborgere.
Overtrcedelse as
Overenskomsten skulde straffes 1. Gang
nied en M u lk t paa 6 Rd., 2. Gang med
10 Rd. og 3. Gang efter S tifta m tmandens Kendelse. M ulkten tilfa ld t de
F altiges Kasse.
De Moend, som iinderskrev Overens
komsten, og som vel omfattede de vigtigste af Fiskeriudrederne i Byen, var:
N iels Alsing, M a rtin Alsing, N iels
Foerch, E rik Hvid, Jens Knudsen, Lavrid s Lavridsen, N . Kirkegaavd, Anders
Foerch. A . Hanbroe, Anders Hostrnp,
C. Hanbroe, P oul S taun, N iels M ichelsen, Peder Jversen, Peder Nielsen
Toldbod, N. K r. Bestyrer, N iels Koldboek, Jorgen Nielsen, Peder Nielsen
Christen Svensk, Jens Nysom, C h ri
sten Smed, C. H. Bestyrer og Christen
H u rtigka rl.
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Jndbyggerne.
Om Jndhyggerantollet ved den Tid,
da Byen blev Kobstad, oplyser K litgaard, at den 1680 havde 23 Avlsbrug
og 280 Gadehuse, altsaa over 300 Ejendome, og i Aavet 1718 var der 260
Skatteydere. Han soetter det formentlige Jndhyggerantal ved den T id til
1,600-2,000. Dette T a l er dog forinentlig lovlig hojt, naar man husker
paa, at Aalborg kun havde 1.000 Jndbyggere og Byens ncermeste Naboer.
Hobro og Skive, noeppc over 1,000. Do
Nibe blev Kobstad, havde den vist ikke
stört over 1,000 Jndbyggere. (Dette T a l
opgives da ogsaa af Ejeren af Lundboek). Tollet 1,000 stemmer ogsaa bedst
med senere T iders Folketal. 1769 vor
der 1,029 Jndbyggere.
1801: 1,011.
1813: 1,203. 1850: 1,161. 1860: 1,319.
1870: 1,196. 1880: 1,118. 1890: 1,153.
1901: 1,721. 1906: 1,703. 1911- 1,807.
1916: 2,017 (heri er medregnet 200
Soldater, som Natten for Tcellingen
var indkvarteret i Byen). 1921: 1,875.
1926: 1,913.
Opgongen har altsaa voeret langsam,
Norresundby og Logstor, som sorst i
1900 fik Kobstadrettigheder, har forloengst overflojet Nibe.
Foruden Byens faste Beboere: Hand
lende, Fiskeriudredere, Avlsbrugere,
Haandvcerkcre, Fiskere, Lodderkarle og
Fiskerkarle, kam der i Fiskeritiden Foraar og Hast en D el lose, urolige Eie
inenter t i l Byen, som atter forsvandt.
naar Fiskeriet var farbi.
Nibe var som sagt Hovedpladsen sar
Fiskeriet. Storsteparten af Fangsten
sortes dertil. og der blev den tilberedt
t il Forsendelse t i l Staten eller t i l Kö
dere i Jnd- og Udland. Der hengik
en Del Aar efter 1727 med stört Fiskeri,
inen det blev efterhaanden mindre rigt,
og i Aaret 1770 künde Byens Kcemner

Jens Monsted skrive, at Skatten kun
blev paalignet hvert and-et A ar paa
Grund af de smaa, bejvcerlige Tider for
Byens Beboere. I Modfoetning h ertil
skriver Byfoged Lübecher i 1772, at der
i Nibe var 100 Fiskeriudredere, og Han
anjatte efter sit Skon den aarlige
Fängst til 100,000 T d r. S ild , hvad dog
iynes at voere et anseligt Kvantum , saa

Nedgangsperioden
I 1829 var der i Foraarstiden udsat
det foedvanlige A n ta l Garn, da man til
gen Anette havde om, at Silben vilde
söge andet Ite d s hen. M en efter en
gammel Fiskers Optegnelfer var der i
>830 kun udsat 2 Kaages Garn, i 1831
kun en halv Kaags Garn, og der sangedes ncesten ingen S ild .

Efter Maleri af F. C, Kierschou, ca. 1850
Bed F jorde n.
T il venstre Kolds Goard og Lnndbcrk.

Monsteds Bemoerkning har maaske seeriig Henblik paa Skatten.
V ar Tiden omkring 1770 mindre
god, saa kam der inden Aarhundredets
S lu tn in g atter gyldne T ider
in d til
1828, det sidste störe Fiskeaar. I Folge
Datidens Toldvcesen blev der i den ostiige Del as Fjorden, altsaa noermest ved
Nibe, folgt 12,933 danske Tonder faltet
S ild t il Udlandet og 31,979 T d r. t il
Jndlandet, og af ferske S ild 21,700 O l
t il Udlandet og 107,365 O l t i l In d ia n det.

Da havde Byen sin veerste Periode
med Nod og Fattigdom ; og Noden blev
dobbelt fvoer, fordi Landbruget vgfaa
var undcr trange Kaar paa G rund af
Eftervirkningerne fra K rigen med Eng
land 1807— 1813. Kong Frederik V I,
fcndte i 1833 gratis B ro d le rn : 10 T dr.
Rüg vg 10 T d r. Byg t i l Byens troengende. J a lt fik 670 Personer, hvoraf
358 Born, Gavn deraf. M en endnu
bedre kan Tilstanden fes af, at der den
22. M a j 1836 kam Skrivelfe fra Det
kgl. Kancelli med Henstilling, om Byen
ikke fandt det mest tje n lig t at ophore
ined a t voere Kobstvd.
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Byfoged Lynge sommenkaldte derefter Borgerne t i l et offentligt Mode og
forelagde Sogen. Stem ningen
vor
dag for en Devarelse af Kobstobprivilegierne. Borgerne mente, at mon ikke
burde give Afkald poa P rivilegierne.
ikke blot as Hensyn t il egne. ojeblikelige Jnteresser, men agsaa af Hensyn
t il Efterkommerne. fom vel vilde bebrejbe Foedrene, om de lod bette ske.
Bhsoged Lynge og de „eligerede"
Mcend Soren Nielsen, C. Westergaard.
Rasmus Foerch og Peder Kold paatog
sig at indsende Mebbelelse om Modet,
og Skrivelsen blev endvibere forsynet
med Underskrister af en D el aniete Borgere: Ehr. Jensby, Lars Lyngby. C.
K litgoard. I . C. Wibroe, W. Petersen,
E. Steensgaard. F r. Jespersen, Jens
Olsen. Jakob Foerch. N. Pedersen. P.
Ostergaard, Soren K litgoard, Soren
Gertsen, Ehr. H. M orup. Ehr. Peder'en. N . T . T ybring . Ehr. Wetsche og
C arl Andersen.
Kancelliet opgav saa Tanken om at
lade Byen synke ned t il alter at blive
et Fifkerleje, og Nibe fik saaledes heldigvis Lov t i l at vedblive at voere Kob
stad.
I de trange A ar vor der mange
Hufe, fom blev folgt ved Auktion for
Skatter. De var saa lid t voerd, at
Prisen noermest rettede sig efter Voerdien af den i Huset voerenbe Biloeggerovn.
Jm id led tid begyndte S ilbe n atter at
ioge ind i Fjorden, og Forholdene vekslede, men Fiskeriet naaede ald rig mere
at blive en Hovederhvervskilde her. I
1868 var der dog et meget rig t Fiskeri.
naget i Lighed med de gamle Dages,
men mon vor ikke beredt poa at tage
mod den störe Moengde S ild . Der vor
ikke G arn nok. og man manglsde i det
bele a lt det, som skulde t i l for at ud-
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nytte Fangsten — ikke mindst de gamle
Afsoetningsfteder.
I 1911 og 12 var Fiskeriet ligeledes
gabt, og bet samme gjaldt for nagle
saa A ar siden. I 1911 sogte en stör
Silbestime ind ved N ibe; men Fisker
ne var som i 1868 ikke belavebe Paa at
tage mod den uventede Rigbom, og til
T ibe r gik Prisen berfor saa langt ned,
at man kam t il at toenke paa Fortidens
M in im u m s p ris . 2 Sk. pr. O l. Saa
dannebe Fiskere fra Nibe. Sebbersund
og K litg oa rd „Nibe Andels Fiskeeksportforening" med Fisker Adolf Petersen, Nibe, som Formand og F ilip J u stesen, Sebbersund, som Eksportor.
Ogsaa i 1812 var der naget af svundne
T ibers Travlhed ved Fjorden. Der var
Tage, da enkelte Baabe maatte iejle
ud 3— 4 Gange i Dognet for at tomme
Garnene. En stör Del af Fangsten
solgtes i By og Omegn; men de fleste
S ild eksporteredes t il Nordtyskland. I
Mvbscetning t i l gamle Tage sendtes
Fisken hurtigst m uligt i frisk Tilstand
i de moderne Fiskekasser.

Bebyggelse
Som Fifkerleje var Byens Jnteres
ser samlet om Fjorden. Der rarte L ivet sig. Der blev Silben fo rt i Land.
D e rfra blev den sendt t il andre Pladser.
Og d ertil kom de fleste Varer, jom indfortes. Og her udmunbede de fleste
Gader, am da bisse Veje künde kaldes
saaledes; forst efterhaanden fik de betybeligfte en Broleegning af toppebe
Sten. Megen Fcerbsel af Lanbboere
vor der ikke t il Byen. da Hovobvejen
fra Aalborg t il Logstor forte ubenom
Nibe ad den saakaldte Hovvej.
N aar undtages Storborgernes kun
delvis teglhoengte Bygninger, bestad
Bebyggelsen af smaa, straatcekte B in -

F ra Havuen. N ordre M o le .
(W Idre Billede.)

dingsvcerkshuse, bygget som enhver lystede, saa Byen blev gennemskaaret af
en Moengde Hinanden krydsende Gyder
og Smoger. M in de r herom finde?
endnn scerlig i den nordlige Del.
En Ejendomelighed var der io v rig t
ved Byen. Her var et Vandlob, den
jaakaldte T y v e d a l . en Soenkning,
der fra Grysted forer ind gennem Nibe
ned t il Fjorden Nord i Byen. Under
stoerke Regnskyl vg scerlig ved Tobrud i
Foraarstiden var
den en rivende
Strom , der künde overskylle de tilstodende Gader; ellers var den vandlos.
Da Byen blev Kobstad og endnu et
Aarhundrede efter, var der ingen Broer
over den. Skomagergade, som nu er
en D el af Byens Hovedaare, forte paa
begge S ider ned t il Tyvedalens Bund,
jaa den var ufarbar, naar Bandet
strommede gennem den; noget lignende
var Tilfoeldet med Mellemgade ved
Apoteket. Vcerst var det dog i den
nordlige D el af Byen. Her var lagt
nagle störe Sten i Bandet t i l at trcede
paa. Senere kam der to Troebroer;

inen de var kun for Fodgoengere; Koretojer künde kun passere, naar Tyvedalen var i Ro. Paa et storre Stykke
dannede den selve Gaden, og Husene
var bygget med Facade mod Vandlodet, kun skilt derfra ved et smalt Fortov.
Det blev forst vor T id , der fik Tyvedalen lagt i et andet Leje og Fcerdselsvejene i Orden.
Nibe havde io v rig t et helt andet Udseende, da den i 1727 blev Kobstad. Bebyggeljen samlede sig som noevnt mere
om Stranden. Rede ved N i b e K i I de laa der störe Bygninger, og ved
„Kcerlighedsstien", en Gyde, der forte
fra Vestergade ned t il Fjorden, laa ligeledes flere Ejendon'e. Nord i Byen
noer Stranden var det samme Tilfceldet, og flere Hufe laa den Gang loengere ude.
E t stört Bygningskompleks, der forst
blev opfort omtrent 1826. er forloengst
forsvundet igen; det var „Koldsm inde"
opfort af Agent Kold paa en opsyldt
G rund noer Fjorden Syd for Byen.
Hovedbygningen lignede Herregaarden
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Lundboek, og t i l den sluttede sig en
Mcengde straatoekte Bygninger, som var
opfort med Tanken paa Kornhandel og
Fiskeri; men Sildefiskeriet horte samtidig op, og Ejendomen fristede derfor en
vekslende Skoebne. 1870— 75 var der
en S p ritfa b rik, men den gik konkurs.
Saa blev Bygningerne efterhaanden
nedrerme, Hovedbygningen i 1889 og de
sidste Bygninger 1899.
Siden har
Gründen ligget öde.

Jldsvaader.
Naar undtages de enkelte S tö rmandshuse var som foran sagt alle
Bygninger
smaa, lade Huse med
Straatag. De var jo let fcengelige, og
Slukningsredskaberne var tarvelige.
Byen blev derfor joevnlig hjemsogt af
Jldsvaader. I Aaret 1765 var der :
den nordlige Del af Byen en Brand,
der odelagde 78 Gaarde og Huse, som
kun delvis igen blev opbyggede. I
1806 fortcerede en Brand Raadhusel
paa Torvet, en Del af Mellemgade og
den nordlige Del af Skomagergade til
henimod Tyvedalen. I
1842 havde
Nibe sin sidste störe Brand. Det var
Kobmand C. Hedegaards störe Ejendoin
paa Sondergade, som broendte. Det var
en stör, oeldre, straatcekt Bindingsvcerksbygning, som tidligere havde tilh o rt
Fiskeriudreder A. Fcergeman. Binden
drejede ander Branden, og 8 B yg n in 
ger paa den anden Side af Gaden gik
samtidig op i Lner.
Det var som sagt den sidste starre
Brand i den Periode i Byens Historie,
da Jldebrandede florerede. Husene var
simple og skrobelige og künde jcevnlig
ikke beere det Tegltag, som var paabudt
til Aflosning af Straatagene*). Tabet
var derfor ikke stört, og Dämmeren syntes ved Forhorene at have taget m ildt
paa de brandlidte. Der gisnedes M and
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og M and imellem om de Steder. som
ventelig snart vilde broende. Jeg horte
en Gang Prokurator Hoegh. som en Trd
var Agent for Det kgl. oktr. Brandassu.
rance-Kompagni, fortcelle, at der af en
M and i Byen var indgaaet Anmodning om Forsikring. Hoegh afslog at
tegne denne, og da Manden klagede ttl
Delskabet, som rettede en Foresporgiel
t il Hoegh herom, svarede Han. at Han
ncerede F ry g t for, at denne Bygning
snart vilde broende. Manden fik maaske alligevel forsikret. I hvert Fald
varede det ikke lcenge, inden
Huset
broendte. Hoegh skrev da til Selskabet:
N ll er den omtalte Bygning broendt.
Smed P. Lyngby, som da var en ung
Sven-d, fortalte, at en ung Pige af
Hans Bekendskab, Johanne Thomson,
senere g ift med Sognefoged S . P in strup, Volstrup. bad Ham om i paakommende Tilfoelde at redde en Kommode,
som hun havde staaende i et Hus, der
stodte til en „mistoenkt" Ejendom. T a
Branden kom, modle Han med en Kammerat og reddede Kommoden.
Faa Aar efter Branden paa Sondergade irdbrod der en ny Brand, som
dog blev doempet: men her var Forholdene saale-des, at Jlden ganske ojensynlig var paasat, og S tra f maatte der
for idommes. Dommeren, Lynge. en
m ild, vennesoel M and. skal efter Domfceldelsen have sagt: En Dommer nraa
ikke have Bonner.
Dermed var Jldebrandenes Saga
nde.
I kgl. Reskript af 1799 kom det forste
Paabud om, at Byens Bygninger skulde
have Stentag, yvis de var stcerke nok til at
bcere det. Ejerne krymped-e sig ved denne
Udgift og sogte at undgaa den saa ^cel^ge
som m utig. De fleste Huse vedblev derfor
at vcere st-raatcekte, og^var det endnu i J ldebrandAperivden.

E n Torvedag fo r 5 0 A a r fiden

Plankevaerk om Bhen
I 200 Aar. 1667— 1861, hvilede over
hele Landet en Afgist, som nu er
nkendt. Det var K o n s u m t i o n s i k a t t e n , der afkroevedes af alle Ba
rer. som blev fo rt fra Landet ind til
Byerne. D er var Tale om at omgoerde
Nibe med et Plankevoerk. D et blev dog
aldrig t il noget, men der var Bvmme
ved Jndgangene t il Byen. Sonder-

dernp M olle og stilede ikke mod Toldbommen men mod et Havegoerde et
Stykke derfra; ligesom Han vilde loste
Soekken over Geerdet, dukkede en T o lder op, men Han blev rnsket saa eftertrykkeligt, at Han lovede at liste dort
og intet melde om Sagen. Derefter
loftede Fiskercn sin Soek over Geerdet.
— En Bondekone vilde en Tag smugle
nogle W g ind ad Donderbom: hun

Nibe K ilde.
bom, Grystedbom, Vokslevbom, N or rebom og Blindebom, og ved Bommene
var der Koniumtionsbetsente, svm skulde opkroeve A fgiften. Det var en besvoerlig G erning, soerlig da der naturlig v is ogsaa skulde Passes paa ved
Fjorden.
Betsente ne var ildeset, og man satte
en ZEre i at narre dem. Der er et
Utal af H istorier om Brydninger mellem Tolderne og Beboerne. En kräf
tig Fisker havde saaledes en Aften i
Skum ringen hentet en Soek M e l i B in -

havde dem i et Torklcede skjult ander
fit T o j. Tolderen opdagede ikke noget
og lod hende passere. Men straks efter
losnedes Torkloedet, og Wgene
begyndte at glid« ned Paa Besen. T o l
deren, der var en Spogefugl, raabte da
t il hende: M u tte r, M u tte r, hun loegger W g. Kom tilbage, her er Reden!
Den stakkels Kone maatte tilbage og
aflevere de W g, hun havde i Behold.

16

Byjorden.
Jorderne i og omkring Byen tilhorte
mest Kronen, men ogsaa andre, som
f. Eks. Aalborg Hospital, ejede Grunde;
men Kronen betragtede sig ikke som Privatretlig Ejer eller Beboerne som Leie
re. Ved den T id , da Byen blev Kob
stad, var vel nok den storste D el af
Grundene paa Byens og Borgernes
Hoender. Arcalet var io vrig t kun rin -

og Syd for Byen, var der Eng- og Kcerdrag, som sor 200 A ar siden var lavere
og fugtigere end nu. M od List og
Nord fandtes gode M arkjvrder, som tilmed künde faa rigelig Godning gennem Sildeaffaldet. De ejedes mest as
Byens Storhandlende, som tillig e var
Avlsbrugere. Ester den T id s D rifts maade var Markerne delt i 6 Bange:
1 Rüg, 1 Byg, 2 Havre og 2 Groesning.

Tyvcdalen.
ge, og det tilgroensende Bokslcv Sogn
omspcendte det helt paa Landsiden.
Mod Syd i Noerheden af Stranden var
Afstanden fra Bygreensen t il Konsum
tionsboden kun et P a r Hundrede M e 
ter. D erfra buede Grcensen mod Äst
henimod Grysted og videre mod G jelstrup og Binderup, in d til den svingede
mod Nord ned t i l Fjorden, hvor A f
standen fra Byen var störst, godt 2,000
M eter.
Nedenfor det Bakkedrag, som i F lu g t
med Fjorden stroekker sig baade Nord

Kartofler og Rodfrugter kendtes ikke.
Avlsbrugerne havde deres egen Bed
in g t. I den fra 1776 er der Bestem
melfer om Oldermandens Myndighed,
om Hegn og M arkfred m. m. D et fes,
at man ogsaa havde Äse for Godningens Betydning, thi der er Bestemmel
se om, at de Beboere, som havde en Ko
men ingen Jo rd , skulde soelge Godningen t il Byens Avlsbrugere og ikke t i l
Bonderne.
De nordlige Bakkedrag var mest ode,
nogen Hede med mager Sandbund, del-
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vis med A l-U nderlag: sammen med
Koerstroekningerne längs Fjorden var
det Foe I l e s j o r d, der ingen Jndtcegt
gav Byen. Smaafolk, der var saa bemi'dlede, at de künde holde en Ko, kün

Tr«plantning.

de lade den groesfe paa Foellesjorderne
under Opsyn af en Byhyrde, der drev
Kvceget ud om Morgenen og atter forte
det hjeni om Aftenen under T ilfy n af
Toldbetjenten. som skulde paase, at in 
tet Kvoeg fra Landet kom ufortoldet
ind i Byen.

I den forste T id efter, at Byen var
bleven Kobstad, var Egnen noesten trcelos. D er var vel enkette fmukke Hä
ver med Troeer vsd Storborgernes
Ejendome, og Sm aafolk künde ogsaa
have enkelte Troeer ved deres Hufe:
men det hele var dog i al Tarvelighed,
og det meste af Trcevceksten i Byen blev
fceldet t il Broendfel, da Noden kom omkring 1830. D er staar Nord i Byen et
vceldigt Pceretroe, der i Alder roekker

A t Byens Foellesjorder betragtedes
som et v tg tig t Aktiv, ses af en Overenskomst, som blev sluttet mellem B o rgerne i 1751. In g e n maatte grave
Groestorv »den t i l M arkdiger, og da i
umiddelbar Noerhed af disse for ikke at
skade Groesningen io vrig t. H vis nvgen
vovede at indtage af Jorderne t i l T oft.
skulde de tilta le s og straffes efter Loven.
Forst 1811 be-gyndte Kommunen at
skaffe sig Jndtoegter ved Udleje af J o r 
derne, der blev udskiftet i Parceler.
I 1826 havde man af udlejede B yjo rder en Jndtcegt af 28 Rd. S o lv, og
A fgifte n af Groesning paa Fcellesjorderne var 36 Rd. I 1859 var Udparceleringen endelig i Orden. N u er den
aarlige Leje henved 4,000 K r.

op mod de 200 Aar, men det er ogsaa
den eneste Levning.
Byens Omegn var helt troelos, da
Kobmand S o r e n N i e l s e n omved
1820 begyndte at plante Paa et Ham tilhörende Bakkedrag Nord for Byen: Han
maatte, fom Frk. Larsen skriver, hente
Troeerne langvejs fra, helt fra Grenaaegnen. Denne Plantage gik senere
over t i l Byen, som i Anloeget har refft
et Mindesmoerke over Soren Nielsen:
der er ogsaa en Mindestotte over Afholdsdigteren. Leerer Poulsen, Grysted.
I den sidste Halvdet af det 19. A a r
hundrede begyndte Byen felv at tage
fat. Markedspladfen mellem Nielsens
Anloeg og Landevejen blev beplantet,
og under Apoteker A n t i o e u s N i e l 
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s e n s kyndige og utroettelige Le helfe
blev Plantningen fortsat Icengere udad
längs Vejen. Deouden blev der for
Alvor taget fat pao Beplantningen af
de ade Sand- og Albakker i S ta l, hvor
Skydeselskabet nagte Aar tidligere —
1863 — havde opfsrt et Skydehus, og
hvor Vinhandler K o c h havde beplantet et mindre Areal med F yr og Gran.
Der er stadig lagt nye Arealer til, og
i Aarenes Lob er det bleven t i l en stör
Plantage, sorst Naaletroeer, der efterhaanden inere og inere er aflost af Lovtrceer. I Krigsaarene og derefter bleo
der plantet meget, og nu er Storstedelen af denne Del af Kommnnens J o rder omdannet til Skov. D er blev i 1909

opfort en P avillon, og S kal Plantag«
er nu et yndet Udflngtssted baade for
Byens Beboere og for tilrejfende.
Nibe kan her byde paa noget, forn ikke enhver B y har Mage til. Det er de
proegtige Solnedgange, fom kan iogttages saavel fra Skal Plantage fom fra
Spadferevejen längs Bakkekammen over
Byen. Jngemanns Aftensang er efter
Sigend« digtet her:
„D er staar et S lo t i Vesterled,
toekket me-d gyldne Skjolde.
D id gaar Solen hver Aften ned
bag Rofenskyers Volde.
Det S lo t er ej af Hcender gjort,
magelost er det smykket.
F ra Jo rd t i l Him m el naar dets P ort,
Vor Herre det felv har bygget".
Syd for Byen har Buntm ager P,
N i e l f e n for egen Regning, beplau
tet en Bat'keskraaning og en Scenkning,
hvor der i sin T-id blev taget Fyld til
„ K o ld s m in d e K o m m u n e n har siden
loengere mod Syd beplantet en D el af
den gamle Sandgrav; men det hele har
tun ringe Udstrcekning t Sam m enligning med Plan-tningerne mod Nord.

Sejladsen og Havne«

Apoteker An««»s Nielsens
MindeSmaerke

Nibe var vokset op og bleven t il
Kobstand, fordi Byen laa heldigt for
Fiskeriet, og ikke fordi dens Beliggenhed var günstig for Skibssart og
Handel; thi da skulde den have voeret
anlagt ved K litgaard, fom ligger ved
Hoveddybet gennem Lim fjorden. Den
imalle Rende ind t i l Byen og videre
t il Halkoer var tilstroekkelig dyb t i l Datidens fladbundede Fiskekaage, og der
var t i l dem lagt 4 stenfatte Broer fra
Stranden nd t il dybere Vand; men der
var ingen Anloegspladser for Skibe; de
maatte blive liggende ude ved K l i t 
gaard, og Varerne loegtes med Kaage

19

fra og t i l Land. Ncesten alle B arer fo r
tes i den T id ad Fjorden; th i Vejforholdene Var hofft tavvelige. Det var i
Fiskeritiden med S-ild og Korn fra Byen. og S a lt, Tjcere, Hamp og Tondestaver t i l denne.
Dermed dar man tilsreds i Fiskeriets Tage; men Vandstanden i Lobet
blev stadig mindre. De sinere Tangarter, som sor Aggerkanalens Gennembrud var fremherskende, blev efterhaanden aflost af den lange Boendeltang, der
loegger sig i störe Flager paa O ver
fladen af Bandet og gor Sejladsen meget bejveerlig; men endnn for et halvt
Aarhundrede siden künde dog Sejlskibe,
en Gang endog en mindre Damper,
naa op t il Sebber Bredning. I 1852,
da Kong Frederik V I I . og Grevinde
Tanner geestede Nibe, maatte de fejles
ind t i l Byen i den flotteste af Fiskekaagene.
Trangen t i l en Havn ved Byen blev
dog stadig storre, og endelig blev der
for A lvo r taget fat paa Sagen. Der
var to P a rtier. et N o rdp a rti med Agent
Wibroe og Konstil S . Foerch i Spidjen
og et S yd pa rti, der fortes af Kobmoendene T . Folberg og L. Petersen.
Det forste P a rti vilde have Havnen lagt
faa langt jom m u lig t mod Nord ad
K litgaard til, det andet vilde have den
trukket mod Syd, lige ud for Byen.
D et sidste P a rti sejrede, og der blev da
j 1865 bygget 2 M oler i nagen Afstand
fra Hinanden og forbundne med en
Doemning med Bolvcerk. Paa Vestsiden
af Lobet blev der opfort en Skoerm af
Tom m er og Brcedder, fom sknlde ban
ne et Voern mod de Tang- og Dyndmasfer, som Vestenvinden ellers vilde
fore ind i Havnen. M alerne og Havnedoemningen afgrcensede et storre
Vandareal, den saakaldte Molledam.
D er blev g jo rt Forsog paa at udpumpe
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Bandet; men Forfoget mislykkedes; det
viste sig, at der som io vrig t Paa mange
andre Steder ved Stranden er Kildevoeld i Bunden. N u er im id le rtid omtrent Halvdelen opfyldt ved paakort
Affald.
Skoermen künde dog ikke helt vcerne
Havnen, og en lille Mudderpram var i
stadig Virksamhed. Det gik nogenlun
de faa lcenge D. F. D. S . lod Damper
gaa ind t i l Byen; th i dennes Skrue
rorte op i Mndderet, fom fortes bort
med Strom m en. M en da D. F. D . S.
horte op med at anlobe Nibe, fik M n d 
deret Lov t i l at ligge i Ra. Saa blev
der i Aaret 1904 ved Statens Hjcelp so
retaget en Uddybning af Havn og
Sejllob t i l en Dybde af 13 Fod, og
Havnen blev forstcerket ved en Anloegsbra. Tang og M ndder vedblev dag sta
dig at voere en Plage, og 1926 maatte
atter foretages en Opm udring, der
paany gav en Dybde af 13 Fad.

Handel og Qmsaetning.
Paa den T id , da Nibe blev Kobstad
spillede Handelen med Oplandet ikke
nagen storre Rolle. Bonderne var endnu stavnsbundne og Kaarene ringe.
Det var kun de faa Herremcend, soni
havde bedre Kaar. Vejforbindelserne
var daarlige. Koretojerne ligeledes. og
Forspander gerne uskoede Hefte eller
Stube. Vareomfcetningen mellem By
og Land var Heller ikke stör. Bonder
nes Kost var egen Avl, og Klrederne
tilvirkede de felv. Det var inest Korn
og T orv. de forte t il Byen. Foruden
Mosetorv solgtes de saakaldte Brcendtorv. D et var det overste afskroellede
Lag af Hedebunden med Lyngen paa.
De er forlcengst forfvundne. Saa blev
der tilfo r t Byen naget Kvoeg samt M g

I Skal Plantage.
og S m or. D el sidste var en Hel anden
Bare end nu. M an kernede S m o r i alle
Hjem, hvor Omhyggelighed med Behandling af Floden var ukendt. Der
blev derfor en tarvelig, uensartet Vare,
som Kobmoendene modtog, og som de,
naar et storre Kvantum var somlet.
rensede i et K ar Band og sammeneeltede t il en nogenlnnde ensartet Masse,
der blev slaaet i Tonder, og som, saa
vidt mindes, mest gik t i l Norg«. Den
Bare vilde i vore Dage vcere helt usoelgelig.
Nibe Opland var den Gang langt
storre end nu. Der findes en gammel
Resolution om, at Grcensen mellem
Aalborgs og Nibes Noeringsomraader
skulde gaa gennem Restrup, altsaa
midtvejs mellem Byerne. M od Äst
naoede det omtrent Halvvejen t i l Hobro og mod Syd langt ned mod D iborg. Bonder fra Skovegnen
ved
Rold kom da hyppigt t i l Nibe med T om
destaver. Med en D el af Hanherred
samt Gol og Ä land var der en liv lig
Forbindelse oder Fjorden med Kaage:

nede ved Stranden laa 2 störe Kobmandsgaarde, som havde deres bedsts
Kundekres derfra.
S iden fik disse
Künder
Handelssorbindelse
anbei
Steds, og Kobmandsgaardene
ved
Havnen er forloengst forsvundne. E fterhaanden som Vejene blev bedre, og
Vejlcengden derfor spillede en mindre
Rolle, blev vor Kundekres ad Aalborg
til mindre. Den störe B y har jo en
dragende M ö g t; Forretningerne er
flere og Udvalget storre, selv om Priserne er de samme, maoske endog lid t större end i den lille By. Statsbanen
mellem Aalborg og Hobro berovede ogsaa Nibe en D el Opland, Hobro— Log
stor Banen ligesaa.
Nibe havde sogt med sit Havneanloeg
at opnaa günstigere Handelsforbindelse, og henimod 1880 sogte man at vinde
noget af det tabte tilbage. Best for
Nibe og Sebber Bredning ligger nogle
Landsogne, som n a tu rlig t Hörer t il N i
bes O pland; men skulde man köre der
fra t i l Nibe, var der en lang Omvej
ad Halkoer. D er vor vistnok et Fcerge-

21

sted ved Sebbersund, men der var in 
tet Hus paa den ostre Side og kun en
tarvelig S t i dertil. De, der kom fra
Äst. maatte ved at vinke og raabe kalbe
Baad t i l fra Sebbersund. og undertiden blev Kaldet ikke Hort. D et var
disse p rim itiv e Forhold, man vilde afhjoelpe ved et Broanlceg. D er blev ban
net en Kom its af Folk fra Nibe og

Begyndelsen laa den i Svob, men som
Tiden gik, kom den frem for Alvor.
Der var dog delte M eninger om B a 
uens Retning. Der var navnlig F ryg t
for, at en Bane t il Aalborg vilde skade
Nceringslivet, og der var derfor Röst
er fremme om at faa en Forbindelse
Syd Paa t i l Aars. I en Sag som denne var det jo im id le rtid ikke Byens Be-

Skomagergade i VK'erue.
Landsognene med Godsejer H e l m s ,
Vaar, som Formand. I 1880 blev der
lagt Deemning og B ro over Bandet ved
Sebbersund i en Leengde af 400 m.
Udgifterne blev doekket med lid t over
Halvdelen af Nibe og Resten af de 4
Landsogne: Sebber, Farstrup, Lundby og Store Asstrup. I de forste A ar
betaltes der Bropenge; men saa overtog Am tet Broen og Foerdslen blev fri.

Jernbanerne
K o rt efter at man havde faaet Sebbersundbroen i Orden, begyndte Tanken
am e n I e r n b a n e at dukke frem. I
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folkning, som havde den asgorende
Stem me; men det dar mere Oplandet,
og t il S lu tn in g Lovgivningsmagten,
der skulde soelde sin Dom og troede stottende t il med Statstilskud.
SoM A fslutning paa Droftelserne
blev det Vedtaget at fore Banen fra
Aars t il Nibe og derfra t il Statsbanen
ved Svenstrup. E t T ilb u d fra F a b ri
kant Zinck om et Tilskud paa 10,000
K r., hvis Banen kom t il Godthaab, bevirkede, at den blev fo rt dertil gennem
en mager Hedeegn i Siedet for t il
Sonderholm og Restrup, hvad nceppc
var en Vinding, I 1896 var man naaet t i l Ekspropriation af Jorderne og

t i l Bestemmelse om Beliggenheden af
Stationerne, Paa begge S id er
af
Nibe gaar Danelinjen ncer S tranden;
og Stationen blev ogsaa lagt der m idt
for Byen. I 1899 vor Anloeget foerdigt, og Banen blev inbviet i J u li
Maaned. Noget senere skete der en
Forloengelse fra Aars t i l Hvalpsund,
ogsaa med Henblik paa bedre F orbindelse med det frugtbare S a llin g . I
Aar er man naaet t il at faa et Havneanlceg ved Hvalpsund og en Foerge,
som kan overfore Jernbanovogne og
B ile r. For Nibe Bp har denne Forbinbelse vel nceppe storre Betydning,
hvad Handelen angaar, men den kan
ventelig bedre Banens Budget.

Markeder
Mange Aar forend Nibe blev Kob
stad, havde S talen givet Dilladelse til.
at der ved Pinsetid maatte afholbes et
Marked. Aalborg, hvis.Handlende altid laa i S trid med de Noeringsdrivende i Nibe, stk bette Marked flyttet
t il Aalborg, hvor bet i Aarhunbreder
vedblev at bestaa som det störe Pinsemarked. Faa A ar forend Byen blev
Kobstad stk den B e villin g paa et M a r 
ked i 3 Dage i September. Senere
kom der flere Markeber t i l ; og soerlig de
2 Krammarkeber i Mas og Septem
ber samlebe mange af Omegnens Beboere. Da Krommarkeberne ophorte
1880, vedblev Kveegmarkeberne at have
Betydning, in d til Aalborgs störe ugentlige Kvceghandel brog Lonbboerne t i l
denne By.
Medens
Krammarkederne
bestod.
sogte Noeringsdrivenbe fra Nibe ogsaa
t il Markeder andet Stebs, scerlig t i l
N a v n s o M a r k e d , der for Vesthiminerland var noget lignenbe som H ja llerup for Venbsyssel. Navnso er en

lille So. som ligger i en mager Hedeogn i Gunderfted Sogn. F or nogle
Aar siden afdoekkebe en Hedebrand et
U tal af gamle Hjulspor, som alle gik i
Retning af Sven. T i l bette Marked
var der Folk her fra Byen, baade V a 
gere, Skomagere, Rebslagere, Garvere.
Buntmagere, Sadelmagere og Vcertshusholbere. E t P a r af disse Haandvoerk — Rebslageres og Garveres — er
io v rig t nu opslugt af S torinb ustrien ;
de störe Fisk sluger de smaa.

^abriksvirksomhed og Haandvaerk
Medens Fiskeriet blomstrebe, og I n 
teressen samlebes om bette, var her
noeppe nagen Fabriksvirksomhed
ud
over. at der i Kobmandsgaardene var
smaa Broenderier.
der
destillerede
Brcenbevin af Korn. Disse Broenderi
er blev senere forbudt. I Byen künde
Tolderne nok kontrole^e, at Paabudet
blev ovevholdt; men paa Landet var
det voerre. Der fortes i lang T id en
Kamp mellem Bonderne og Betjentene.
som endte med, at Apparaterne blev
konstskerebe.
Haandvoerkere var der derimod man
ge af. uagtet Aalborg lagde dem H indringer i Besen, fo rd i det laa i dens
Interesse, at Arbejdet blev ubfort bör
I 1718 blev der opkroevet en Kopskat,
og af denne ses, at der var 7 Dltappere. 7 Bodkere. 2 Vagere, 2 Skroedere,
1 Smed. 2 Snedkere, 1 M urm and, 1
Feldbereder og 1 Handskemager. M en
der var vist flere Haandvoerkere, som
ikke fandtes paa denne Liste, bels fordi
de ikke betalte Skat, bels fo rd i de tillige var Avlsbrugere eller Fiskere og
indfortes som saadanne. E t Fag er
der i a lt Falb, som ikke noevnes, og som
inaa habe voeret reproesenleret; chi F i
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skerne maa Halle Haft Skomagere til at
sy deres störe Sostovler.
T a Fiskeriet vor gaaet til Grunde,
og Noden hallde holdt sit In d ta g i Byen. startede en Kobmand Garben en
Kradsuldsfabrik med 2 Kradsm oller
ved Vokslev Aa. Tenne Virksomhed
Var i god Gang; men saa forbrod G a r
ben sig mod Laven, og Dirksomheden

T o Brodre af den yngre Feer chf l o e g t , I . C. Fverch og Jakoh Fcerch,
byggede ved Aarhundredets M id te to
Fabriker. Den forste en Tobaksfa
brik, der bestod til 1883, da den
broendte og ikke blev genopbygget.
Ten anden
en
stör S p ritfa b rik,
der laa mellem Store og L ille Algade.
En anden Spritsabrik blev i 1870 af et

Gammel Bryggergaard (lag Kirke»).
blev optaget af Kobmand I . C. W ib r o e , der oparbejdede den betydeligt,
og i de trange A ar gav den Arbejde t il
en stör Del af Byens M in d e r og Born,
dels paa selbe Fabriken, dels i Hjemmene. S elv om Betalingen bar ringe,
hjalp den dog t i l at bode paa de sättige
Kaar. D et Var denne Virksomhed ved
Siden af Landbrug, Kornhandel og
S kibsfart, som gjorde Agent Wibroe t i l
Byens storste Skatteyder. Ester Hans
Tod overtoges Fabriken af Hans Son,
I . S . Wibroe. M en Tiden var blevet
en anden; Han omdannede Fabriken t il
et Bomuldsvoeveri som dog ikke fik no
gen lang Levetid.
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Aktieselskab indrettet paa „Koldsm inde", men den gik konknrs 1875. Feerchs
F abrik standsede lid t senere. Den kom
vel nogle Aar efter i D r ift paany, men
det varede ikke lcenge. Saa blev det
störe Bygningskompleks taget i B rug
paa anden Maade.
Ud t il Store Algade er der nu 2 storre Kobmandsforretninger, og i Bygningerne t i l L ille Algade er der Loka
ler t i l Nibe Bank, Delefonstationen,
Borgmesterkontoret og et fotografisk
A telier. I en Sidebygning, den gamle Brcendcribygning, er der et Foellesmejeri, og inde i Gaarden har „Nibe
A v is " Lokale. T i l Ejendomen horte

tillig e en meget stör Ladebygning, som
doekkede ncesten hele Arealet mellem
Stör«- og L ille Tranegade. Da Laden
broendte i 1896, blev der paa Tomten
opfort en 2 Etagers Bygning. som ejes
af Boghandler Bendix, og en Rcekke an
dre Ejendome med Facade t i l Store
Tranegade og Hader og Gaardspladser
til L ille Tranegade. Desuden horte t i l
Ejendomen en Studestald, der strakte
sig fra Skomagergade t i l Hovvejen, og
hvori nu Gumm ifabriken har Lokaler.
D et dar altsaa störe Ejendome, som J a 
kob Foerch havde bygget.
Byens industriele Virksomhed har i
de lenere Aar voeret samlet om Aktieielskabet H. I . H a n s e n s F a b r i k c r: Emballagefabriken, Maskinfabriken
og Lim fabriken. Den sidste er af
yngre D ato: dei forste blev oprindelig
startet som et mindre Savskcereri af Fa
brikant Thaanum, og Maskinfabriken
Var oprindelig paabegyndt for mange
Aar sidcn af Fabrikant Jakob Petersen
som en mindre Laase- og Beflagfabrik,
der cfterhaanden blev udvidet.
Endnn skal noevnes en Virksomhed, der
har gaaet sin stille, rolige Gang uden at
rystes af Konkurs eller Strejker. D et
er A n d e l s m e j e r i e t , som Vokslev
og B islev Sognes Beboere byggede paa
Nibe Torv, da Tanken om Fcellesdrift
paa Mejeriomraadet kom frem, i 1892.
F or Byen har denne Virksomhed Betydning, fordi den knytter Land og B y
noermere sammen.
A f mindre. industriele Virksomheder,
som delvis er knyttet t i l Haandvoerk,
kan ncevnes 2 Savskoererier, 1 A vistrykkeri, 1 G um m ifabrik t i l Reparation af
Gum m ivorer. 1 Cementfabrik, 1 M bryggeri og 1 Feellesmejeri.
I Aaret 1908 stillede Nibe HaandVoerkerfvrening sig i Spidsen for en
Haandvoerker- og Jndustriudstilling.

D er blev opfort en Trrebygning paa en
nu bebygget G rund i Ncerheden af
Jernbanestationen. Udstillingen blev et
Vidnesbyrd om, at Byens Nceringsdrivende folger godt med paa de forskellige Omraader: den samlede en stör
D el af Omegnens Beboere og havde i
det hele et godt Forlob, ogsaa med
Hensyn t il den okonomiske Side af
Sagen.

Skolevaesenet
Loerdom Var der ikke meget af i Byens forste T id ; Folk passede Fiskeriet
og deres ovrige daglige D ont. Fornojelser dar der ikke mange af, og Live t
var tarveligt. Dog paa et Omraode
dar der ingen M angel; det var paa
Trikkeriets. Enhver Kobmand havde
P riv ile g iu m paa at lave Broendevin,
saa det var der Overstod af. Kirken
sogtes i a lt Fald flittig t i Ehr. V l.s
T id , 1730— 46, da der var S tra f og
Boder for at forsomme Gudstjenesten.
Megen O plysning tragtede F le rta llet aabenbart ikke efter, th i af Kommunens Regnskab for 1772 fes det, at B yens Skoleloerer, Waage, stk en aarlig
Lon af kun 10 R d„ og at der var et
Skolehus med 5 Fag, med Bilceggerovn, 3 Borde og 12 Boenke. I 1801
var Lcerer C. Bachs Lon stegen t i l 30
R dlr. In v e n ta r var omtrent det samme. Hjoelpemidler var der ingen af.
Skulde et B arn skrive, maatte Lcereren
skoere Ham en Pen af en Gaasefjer.
Som Regel ovede de sig dog i at skrive
T a l og Bogstaver med en P in d i en
Kasse Sand. Luthers lille Katekismus
og Pontoppidans F orklaring benyttedes in d til omtrent 1814. da Balles Loerebog traadte i Stedet. I 1793 sogtes
Skolen af 73 Born, 53 Drenge og 20
P iger, saa -e t var nok mest de bedre-
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stillere B srn , der Var Elever. A f en
Optegnelse om Bornenes Kundstaber
ses, at Religionen tog den meste T id ;
det Var kun en D el af Bornene, som
künde regne, og kun et B a rn Var naaet
videre end til ubeneevnte T a l. I skriftlig Tansk Var kun enkelte naaet t il at
afskrive efter en Bog.
I 1814 fik Tanm ark en Skolelov, der

en af Tidens dygtigste og kundskabsrigeste Leerere. Han virkede som Lee
rer t il sin Dod i 1869; da havde Han
kort i Forvejen fejret fit 50 Aars J u 
biläum . Leererpersonalet Var da sieget
t i l 3, hvoraf den ene, som noermest ledcde en lille Realklasse, var Kateket og
Medhjcelper for Sognepreesten. Efter
at der havde vcerct flere hurtig stiftende

Den gamle Skole.
paabod alm indelig Skolegang. Den
blev da ogsaa gennemfort her, og Ska
len fik Lokaler i en B ygning paa M e llemgade, som tidligere beboedes af Sogneproest Reiersen. Her forblev den t il
1901.
Da Kong Frederik V I., som foran
omtalt, bejogte Byen kort efter S ildefiskeriets Ophor, i 1832, besaa Han og
saa S tolen, og da Köngen forlod den,
stodte Han Hovedet mod et Lindetree.
som stod lige udenfor Doren. Troeet
staar der endnu. Den forste Leerer i
den nye Skole var vist Leerer Justesen,
der tillig e var Kirkesanger. Han afloftes af sin Svigerfon, I . C. Lyngby,
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Kateketer, blev Emdedet omdannet t il
et Overleererembede, og den forste
Overleerer, der blev ansat kort for
Lyngbys Dod, hed L. Olsen. Han dode
i 1880 og efterfulgtes af Krogh Jensen, der i 1886 blev fo rflyttet t il Holstebro. Tanken om en Realskole var im idlertid kommen op, og under Forhandlingerne herom vikarierede Hojstoleforstander Refer, Sonderholm, i Embedet.
I 1887 blev Han beskikket som Skoleinspektor og vedblev at virke t i l 1924,
da Embedet blev besät med den nuveerende Inspektor I . Kahr.
Tredieleerer ved Lyngbys Dod var
N . C. Norgaord. Han fik Embedet som

Andenloerer og Kordegn, og T . V.
Foergeman blev Tredielcerer. Nagle
Aar efter fik Frk. Povline Jensen, som
i lcengere T id havde lebet en kommu
nal Pogeskole, fast Ansoettelse. D isfe
8 virkede ved Borgerskolen, medens bet
ovrige Lcererpersonale Var ansat ved
begge Skoler. Norgaard afgik 1905,
Frk. Jensen 1907 og Fcergeman 1911.
De eftersolgenbe Kordegne Var I .
Knudsen. Nygaard, og Bjerre Christen
sen. Det ovrige Loererpersonale har
voeret vekslende. A ntallet er 10. B la nd t
bisse skal knn noevnes Leerer N. Svendsen, der kom t il Nibe omtrent ved den
T id, da Realskolen blev stiftet. Han
dode i 1923. men blev jordet i sin Fodeby poa Herningegnen. Han dar en no
bel, retsindig Karakter, afholdt af alle,
gamle som unge. og ikke mindst af sine
. Clever, som Han i en sjcrlden Grad forstod at vinde.
I 1877 blev der paa I n it ia t iv af
.Haandvcerkerforeningen aabnet en teknisk Skale, hvis Undervisning lededes
af Leerer Fcergeman og M a le r I .
R ulffs. Den havde forst Lokale dels i
Borgerskolen, dels paa forskellige S ied
er i Byen. in d til den i 1903 fik sin egen
Bygning paa Gronnegade. Bestyrelsens Formand Var i mange A a r Kancelliraad Schiorring. Fagene, som forst
kun var Dansk, Regning, S k riv n in g og
Frihaandstegning, kom senere ogsaa
t il at omfatte Fagtegning, Bogforing,
Haandgerning og Sprog. Bestyrelsens
Formand er nu Skoleinspektor Kahr.

Den störe Tyvebairde
Tiden sorud ior det störe Nyskabelsesaar 1848 var i meget en bevceget T id i
Nibe. V i havde da Jldebrandstiden og
fik ogsaa Del i den störe Tyvebandehi-

storie, der strakte sig fra Vendsyssel heit
ned t il Hobroegnen. I A arin ge r havde
Ransmoend huseret og soruroliget Befolkningen ved Rov og P lyn dring .
Ävrigheden syntes baade dov og blind
sor, hvad der skete, og den künde vel
Heller ikke udrette meget. D et var smaat
med P o liti i Byerne, og paa Landet
var kun Sognesogderne, som havde liden eller ingen virkelig Myndighed.
Saa tog Befolkningen selv Affeere.
I A llerup Bakker i Vendsyssel boede
to ilde berygtede F am ilie r. 3 Mcend og
nogle Kvinder, som ikke var bange sor
at gribe t il Kniven. 5 behjertede Moend
blev cnige om at give bisse Voldsmoend
en a lvo rlig Afbankning. Beveebnede
med K n iple r treengte de ind i Huset, og
Slagene salbt under Kämpen saa
Haardt, at de 3 Mcend og en soerlig
forhadt Kvinde laa dode paa Valen.
Saa vaagnsde Dvrigheden. D er blev
nedsat en Kommission, som i Aarene
1841— 43 gennemplojede Egnen og tog
saa haardhccndet og ubarm hjertigt fat
Paa dem, der kom i dens Bold, at den
vakte endnu storre Rcedsel end Voldsmcendene. De 4 Drabsmoend blev domt
fra L ive t men benaadede med liv s v a rig t
Tugthus. Da der foltes Medlidenhed
med dem, blev de benaadede i 1848. De
vcerste af Tyvebanden fik ogsaa livsvarig Tugthusstraf og i T ilg if t Kagstrygning i Aalborg. B la nd t bisse var en
Kvinde. Pernille, som skal have ovet
den Grusomhed at hcenge 2 Sm aaborn
oder en varm Ovn sor at saa Moderen
t i l at sige. hvor Husets Vcerdisager
fandtes.
Kommissionen havde taget Haardt fat
ikke blot paa Hoelere og Smaatyve men
ogsaa paa kloge Folk og andre, som in 
tet havde med Sagen at göre. De fik
mindre Straffe. J a lt var der 80, som
blev domt: kun 1 slap fr i. Der gik et
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Befrielsens Suk over Egnen, da Kommissionens Virke vor endt; den havde
nemlig fu lg t den samme Metode, som
blev fu lgt i Hekseprocesernes Dage.
M an Pinte de mistoenkte, t i l de tilstod.
Og mange havde fo lt sig utrygge.
Tyvene blev ligesom Trabsmcendene
feuere frigivne. Her i Byen boede en
af Banden. Skeerfliber Larfen, og en
Heeler, Skoinager Morck. Sidstnoevnte
havde svoertet sin Skorsten, for at Tyve
ne künde ie. hvor Han boede. Skoerilib er Larfen kom efter sin Losladelfe
i Nibe Fattighns. Han var en statelig
M and med rundende Vcefen og Veltalenhed. Han gav sig t il at praktiiere
blandt Bonderne som „klog M an d".
blev grebet og kom atter i Tugthulet.
Blev paany frigivet. men for tredje
Gang for en Ubetydelighed indfat i
Tugthuset. hvor Han da dode. Skomager Morch dode i Nibe Fattighns.

Byens Styrelse.
Defolkningens
ringe
Kundskaber
medforte i Kobstodens forste 100 Aar.
at den kritiske Sans, som nu er iaa
stcerkt fremme i mindre Grad kom t i l
Orde. M an lod Staten og dens Em»
bedsmcend styre og var tilfre d s med
det: — og Enevoelden blandede sig i
meget. som nu er overladt t i l Borgerskabet. M a n toenke kun paa Kong
Frederik V I.
styrede Landet i 65
A ar og sagde med Selvbevidsthed: „ V i
alene vide. hvad der tjener t i l vore
S ta te rs T a rv ". M en Han var dog en
god og m ild Landefader, og Folket saa'
op t i l Ham og elskede Ham. fordi det
vidste, at Han a ltid handlede, som Han
troede. det baadede dem bedst, og fordi
de mindedes Hans Ungdomsdaad. som
Jngemann saa smukt priser i Vers-
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linjern e: „B lid e lig loste Han Bondens
Baand og rortes ved Negerens Klage".
Byens Borgere var dog ikke hell uden
Jndflydelfe. Allerede for Nibe blev
Kobstad, havde den en Zlags M a g i
strat. O m kring Aar 1770 kaldtes de le
bende Borgere „eligerede Mcend" (kaa-

Torvet og Skomagergade.
(Hotel Phönix var tidligere Proestegaard).

rede Mcend). Senere fik Borgernc en
Kommunalbestyrelfe med Borgerreproesentanter og derefter et Byraad med
Byraodsmedlemer. M en Staten flap
ikke Overopfynet og Ledelsen gennem
Byfogden. I 1869 fik denne i Folge
Lov om Kobstadkommuners Styrelse
Navn af Kgl. Borgmester, og denne
O rdn ing vedblev her, t il Borgmester
Grove dode 1917. M in isteriet forespurgte da Byraadet, om dette onskede
selv at fremscette Forslag t i l Bsscettelse
af S tillin g e n , og Byraadet lad derefter
foretage en Afstemning mellem Voelgerne. Resultatet blev efter en liv lig
Valgkamp. at Byraadet indstillede Apoteker H o y g a a r d N i e l s e n , der fik
kgl. Udnoevnelse som Borgmester i Efteraaret 1917 og vedblev at fungere t i l
1921. J m id le rtid var Loven om folkevalgte Borgmestre udkommen i 1919, og
de efterfolgende Borgmestre er valgt af
Byraadet i Henhold t i l denne Lov. I
1921 valgtes Kobmand N . Jensen, som

Raadhuset i forrige Aarhundrede.
(L>

Ester Fotograf! fidst i 60-errie. Vaabenbrodre indvier en Fane.

havde voeret Ncestformand i det foregaaende Byraad. Han efterfulgtes i 1926
af Kobmand N . Dalsgaard, som i
M a rts d. A. bad sig fritag et og aflostes af Dommerfuldmoegtig F o g
P e t e r s e n.
Byraadet bestaar for Tiden af fo l
gende M edlem er: Fog Peterfen, Kobmand T o ft, Avlsbruger J u liu s A nder
sen, Skoleinspektor Kahr og Kobmand
S tau n (Borgergruppen), Cigarmager
Mathiesen, Avbejdsmand N iels M o r
tensen, Rebslager Pedersen og Arbejdsmand Jorgensen (Socialdemo kratiet).
Ligningskommissionens
Medlemer
er Kobmand Ditlevsen (Formand),
M ejeriejer Pedersen
Leerer Nielsen,
Trafikassistent Vendelborg og Arbejdsmand L. Jakobson Larsen (N r. 3 og 6
er Socialdemokrater).

Kommunale Forhold.
De gamle Dages Skatter var ikke
fielt smaa i Forfiold t il Tidens Kaar.
D er var Kommuneskatten, en F a ttig skat og en A fg ift af Fiskestaderne og af
Kaagene.
Konsumtionerne medforte,
at der skulde betales A fg ift af alle B a 
rer fra Landet, og desuden var der
Byrder ved M iliteeret, som i gamke
Dage var fordelt over fiele Landet. I
Aster H örnum laa der saaledes Rytteri. M en Skatterne er dog i de svundne
200 A ar stadig sieget og er nu bleven
et tyngende Aag, der er ved at trykke
Skatteyderne t i l Jorden.
Om Byens U dgifter in d til 1769 kan
jeg intet oplyje: men i det Aar fik Byen en dygtig Styver i Byfoged L ü becher.
Han vilde have Orden i
Sagerne og fik anskaffet to Protokoler,
en t i l Fattigvoesnet og en t i l Byens
andre Forfiold. De skulde opbevares i
ZO

Byens „Kiste", hvori der jo forinentlig
maa have voeret celdre Papirer. Denne
Kiste fandtes i a lt Faid for en halv
Snes A ar siden paa Raadhusets Loft.
D et var en middelstor Trcekiste, vel en
M eter lang og lid t mindre i Bredde og
Hojde. Den var af tommetykt Troe,
vist Eg, og meget stoerkt beslaaet med
Jernbaand. Den havde oprindelig voe
ret forsynet med 3 (nu sonderbrudte)
Laase, den egentlige Laas og 2 störe
Hoengelaase. Der var et stört Rum til
P a pirer og en lille Loedike t i l Penge.
Her skal oplyses, at M onten in d til
1813 var Rigsdaler courant og efter
den T id Rigsbankdaler. Den forste
var omtrent 3 K r. voerd, den sidste lige
2 K r. De var begge delt i 6 M ark,
og disse i 16 S k illin g . De S-edler, som
Staten blev nodsaget t il at udstede under Krigen med England, havde langt
mindre Voerdi, undertiden noesten in 
gen. Dette kan ses af en Kobstadfiaandvoerkers Kassebog for Begyndeljen af 1814.
A f Jndtoegtsposter skal anfores: D ag
lon for en Svend 12 Rd. og for en
Dreng 8 Rd., Fod t il en Kakkelovn 20
Rd., en Sav lagt og filet 3 Rd., 3 Stkr.
Rivestager 6 Rd., 2 Hovle 16 Rd., Afiats t il en Kane 60 Rd. 6 Mk., en Trcestol 16 Rd., Arbejdslon for en Dorkarm
15 Rd., en R orpind 6 Rd., en Lysekasse
8 Rd., Arbejdslon for en Dragkiste 120
Rd., en Musefoelde 2 Rd. 1 Mk. og et
Fyrretrcesbord 36 Rd.
Paa Udgiftssiden t il Gengoeld: 20
S tk r. Spigere 10 Rd., en O l S ild 6
Rd., 2 Pd. Kaffe 20 Rd., 3 Poegle Broendevin 5 Rd., en Kviefiud 28 Rd., 2 Skp.
M a lt 20 Rd., en Filskrue 30 Rd.. 2
Skpr. Rüg 28 Rd., en Skp. S a lt 5 Rd.,
1 Pd. Sukker 16 Rd., 4 A l. 2 Tm . Planker ä 4 Rd. Pr. Allen og 2 M alerpotter
2 Rd. 5 M k.

Senere paa Aaret blev Priserne noget mindre, og i de folgende Aar reguleredes de efterhaanden. Naget lignende kender vi jo fra og efter Verdenskrigen 1914— 18.

Fattigvaesenet.
Dette sorterede i gamle Dage under
Sogneproesten som Formand. Desuden
bestod Kommissionen af Byfogden og 3
af
Kommissionen
valgte
Borgere.
Regnskabet blev revideret af S tifta m tmanden og Biskopen i Viborg. Det
forste bevarede Regnskab er fra 1769.
Det er aflagt af P . Karm ark og underskrevet af Sogneproest Hald og Byfoged
Lühecher.
Dets Jndtoegtsposter er: Fattigskat
paalignet Bebaerne i 1769 81 Rd. 3
Mk. 8 Sk., Beholdning fra foregaaende
Aar 21 Rd. 12 Sk., Gaver ved Borgerskabstagelje og ved S alg af Hufe, Skibe
og Kaage m. m. 4 Rd. 1 M k. 10 Sk.,
Tavlepenge 8 Rd. 4 Mk. 2 Sk., Renter
af en K apital paa 743 Rd. 2 Mk., fom
var udlaant i 4 Ejendome og med 200
Rd. t i l selve Byen, 22 Rd.. 4 M k. 12
Sk.. Boder for u tilb o rlig Opforsel 2
Rd. 2 Mk., Jordskyldspenge 3 Rd. 5
Mk. 8 Sk. og Auktion over 4 F attiglemmers Efterladenskaber 7 Rd. 1 Mk.
6 Sk., ia lt 131 Rd. 3 M k. 15 Sk.
Udgifterne va r: Faltiges Forforgelse
111 Rd. 4 Mk., U dgifter ved 5 K vinders Begravelse 10 Rd. 6 Sk. og Restancer, Opkroevningspenge m. m. 8
Rd. 1 Mk. 7 Sk., ia lt 129 Rd. 5 Mk.
13 Sk.
Der var ia lt 21 Fattiglem m er, som
efter Direktionens Ordre sik Fattigpenge. De fik tilsammen 2 Rd. 1 M k. 8
Sk. om Ugen eller henved 10 Sk. daglig.
D er er nojagtig Fortegnelse over

Udgifterne ved et F attiglem s Begra
velse. De vigtigste va r: 12 Fjcel t i l
Kisten 1 Rd., Arbejdslon 4 Mk., G raven at käste 1 M k. 8 Sk.. Svcerte t i l
Kisten 1 M k. 4 Sk., S om og S trö pp er
9 Sk., 1)4 P o t Broendevin 1 M k. 4 Sk..
Brod 2 Sk., O l 6 Sk., )4 Pd. Tobak
5 Sk., 1 D u fin gode Piber 8 Sk. og
Soebe 4 Sk.
Det var ringe Kaar for de sättige, og
der hengik endnu en rum T id , inden
de bedredes. D er var gerne mange
fattige; th i der var ingen anden Hjoelp,
den, der ikke künde klare sig, maatte ty
til Fattigvoesnet.
Her skal ansores to Fattigregnskaber
— et fra 1827, da Byen var i fuld F lor,
og et fra 1831, da Fiskeriet var ophort.
Forskellen paa A ntallet af fattige er
moerkeligt nok ikke stör.
I 1827 var Styrelsen Pastor Tetens,
Assessor Arntzen, A. M ö lle r, Chr.
Lundsgaard og Peder Kold. D er var
47 Fattiglem m er, hvoraf mange Born.
En D el blev bespist i Byen, og der var
Fortegnelse over, hvor og paa hvilke
Dage, de skulde komme i de forskellige
Hjem. D et paalignede Pengebelob var
502 Rd. 1 M k. 8 Sk. og de ugentlige
Kostdage 83 (Vrerdien af disse er ikke
anfort). D er var 161 Borgere, som be
talte t il Fattigvoesnet: De hojeste
Skatteydere var N iels Nielsen Foerch
37 Rd. 3 Mk., P. Kold 18 Rd., Soren
Nielsen 15 Rd. og P. Lundsgaard 11
Rd. Pastor Tetens gav 6 Rd. 3 Mk.
og Assessor Arntzen 4 Rd. 4 M k. Det
laveste Belob var 1 M k.
I 1831 var Kommissionens Medlemer Tetens, Justitsraad Koefod, P . Kold,
Anders Foergemand og Chr. Pedersen.
Der var 49 Fattiglem m er. B orn iberegnet. D et paalignede Belob var 1,291
Rd. 1 Mk. 8 Sk., hvoraf i Penge 790
Rd. 4 Mk. 8 Sk. og 77 ugentlige Kost-
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dage beregnet t i l 560 Rd. 3 M k. D er
var 152 Skatteydere. D et hojeste Belob
betalt af N . N . Fcerch med 107 Rd. 3
Mk., laveste Belob 4 M k.
I et Kommissionsmode, der afholdtes i 1833 for at drofte, hvilke Personer
der maatte soges anbragt i anden Gerning, blev opgivet, at der künde voere
Tale om 38 Fiskere, som ingen anden

skellige Smaahuse, hvor man künde fin 
de Plads t i l dem: Det nuvcerende Fattighus var kun en lille Bygning, og da
den gamle Borgerskole i 1818 blev taget
i B rug, blev det tidligere Skolehus, jom
iaa lid t Nord sor Kirken ved Store
Kirkestrcede, ladet om t i l Fattighus.
E t af de gamle Fattighuse var en lav
Hytte med 2 smaa Rum med Vinduer,

>

Apoteket.

Forend Oinl'ygnittge» sidst i H»1vfjerser»e.

G erning kendte, 6 Krejlere, 9 Somoend,
32 Avlsbrugere, 69 Professionister, 9
Smaahandlende, 3 Vognmoend »den
Hefte og 26 Daglejere, ia lt 182 Moend
og Enker, hvoras de allerfleste var fu ld t
arbejdsdygtige.
M a n var enig om, at det bedste var
at faa bygget en storre Arbejdsanstalt,
hvorfra künde tages Arbejdskraft t il
Opdyrkning af Byens Jo rd e r; men
man var bange for Udgifterne, og A n 
stalten blev ikke opfort. Haandvoerkerne og Somcendene fogte im id le rtid andet Steds hen, og en D el af Fiskerne
reffte med F am ilien t il bedre Fiske»
pladser. De sättige blev anbragt i for-
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jom ikke künde aabnes. I det ene Rum
blev anbragt 4 gamle Moend og i det
andet 3 Kvinder. D er er noepPe T v iv l
om. at der joevnlig künde opstaa S trid
oni Pladsen mellem gamle. livstroette
Mennesker, fom havdc liden eller ingen
Livsgloede.
Efterhaanden blev Forholdene bedre,
men de celdre af Byens Beboere kan
dag nok mindes de Dage, da B lind e 
Ellen, Johannes Bech, Skrceder Koldboek og Madam Holler m. fl. havde Udgangslov om Lordagen t i l at betle omkring i Husene.
N u er Tiden en anden. Fattighufet
har loenge kun rummet Äkonomaen

samt en gammel M and og en gammel
Kvinde. D er er kommen S o llys over
de gamles L iv *).
I den nordlige D el af Byen, hvor de
fleste Smaahuse fandtes, laa ogsaa en
Bygning. som ikke stod meget over Fattighusene, hvad det ydre angik. Det
vor det militoere Sygehus („Krankhaus"
som Folk kaldte det). D er laa jo i
gamle Dage M ilito er paa Egnen. S ygehuset laa lid t udenfor Norreboek.

Kommnneregnskabet
I Aaret 1772 fik Byfoged Lübecher
det forste opbevarede Kommuneregnskab
opfort. Det var udarbejdet af Kcemner
Jens Monsted og indeholdt folgende
Hovedposter:
Jndtcegter: Beholdning fra foregaaende Aar, dels Kontanter 92 Rd. 2 Mk.,
dels Reftancer 5 Rd.. ia lt 97 Rd. 2 Mk..
Stadepenge ved det aarlige Marked
3 Rd. 4 Mk. 6 Sk., ia lt 101 Rd. 6 Mk.
Udgifterne er mere specificerede. D er
er ia lt 27 Poster i 3 Hovedafdelinger:
Reparationer Paa Tinghuset 2 Rd. 4
Sk., Lonninger 70 Rd. 2 M k., hvoraf
t il Urmager Nielsen for Byens Urvoerk
at opvarte 2 Rd.. Skolcholder Waage
10 Rd., Byskriver Rich for Beregninger vedrorende Brandveesnet 4 Rd.,
Skattekasserer L itn e r 14 Rd., Skarpretteren i Aalborg 7 Rd., Vcegter P. J a 
kobson 13 Rd. 2 Mk., Byens Tjener
Jorgen Jorgensen 13 Rd. 2 M k. og an
dre Udgifter med P ligtkorsler med M i*) Foranstaaende skhldes vcesentligst fhv.
Kcemner Jensen, der er fodt 1839 og Son
af en gammel Nibesloegt. Hans glimrende
Hukommelse gor, at Han kan mindes, baade
hvad Han har Hort, og hvad Han selv har
oplevet i gamle Dage. Jeg skhlder Ham
Tak fo r slere O plysninger.
T . V . F.

litcere og andre Embedsmoend, S krivemateriale og Reftancer 15 Rd. 4 Sk.,
ia lt 87 Rd. 2 M k. 8 Sk. T i l Rest er
13 Rd. 3 Mk. 7 Sk., som Kassereren
skyldte Kommunen. A f Goeld havde
denne kun 200 Rd.. som var laant af
Fattigkassen 1770, da Fiskeriet slog fest.
I Folge et fra Rentekammeret stillet
Forlangende blev taget en Fortegnelse
over Byens Ejendome i 1772. Disse
va r: E t Skolehus 8 Fag, et T in g - og
Arresthus 5 Fag med forskelligt In v e n 
tar, hvoriblandt Loenker og lignende
Genstande, 6 S tkr. Slagbomme t i l at
spcerre Jndgangene t i l Byen for Toldens Skyld, 2 Gabestokke med Halsjern.
en Kag med Opsats t i l at fastbinde
Synderen naar Han skulde kagstryges,
en gammel Fane, en S p ro jte og K irkens Urvoerk. Med dette sidste var iovrig t forbunden en M unkeftgur inde i
Kirken, og som slog Timeslag samtidig
nied Uret.
I
samme Protokol er opfort et
Overslag
over
U dgifter
i
1801.
Disse er folgende: Lon t il Doktor og
K iru rg 8 Rd., Skarpretteren 7 Rd.
Tugthusskat og Tilskud t il Vitrincerskolen 7 Rd. 2 M k. 4 Sk., Byfogden og
Byskriveren 8 Rd., For at skrive de eligerede Mcend 6 Rd., Koemneren 4 Rd.
Uret at reparere 2 Rd., Distriktsofficerernes Kvarterpenge 5 Rd. 2 M k. 4
Sk., Lese af Sprojtehuset 4 Rd., Skoleholderens Lon 30 Rd., Opkrcevning
af Kgl. Skat 24 Rd.. Renter af Laan
(200 Rd) 8 Rd., Voegternes Lon 70 Rd.,
samme t i l S tovler 7 Rd., Brandinspektorens Lon 8 Rd., U dgifter t i l Landmilitsen 45 Rd. og ekstra U dgifter til
Reparationer m. m. 45 Rd., ia lt 286
Rd. 4 M k. 8 Sk.
Ester Syvtiaarene kommer der en
Periode paa omved 100 Aar, i hvilken
de gamle Protokoler kun indeholder en
ZZ

S tore Algade.

Fvrau Apvteket ses en Stump us Tpvedaleu.

Noekle af stadig stigende Talstorrelser
a lt estersom Kravene t il Livet voksede.
F or det sidste Halde Aarhundrede, der
jo ubetinget er det, hvor Fremskridtet
og dermed Kravene paa alle Omraader
har vceret störst, skal jeg anfore enkelte
Hovedposter paa 6 Budgeter, som ligger
10 A ar fra Hinanden, Disse Poster findes ogsaa Paa det «löste Regnskab men
med meget beskedne Sum m er.
1877 udviser Byens Budget en samlet Jndtcegts- og Udgiftssum Paa
21,505 Kr., Fattigvoesnet 4,694 Kr.,
Skolevoesnet 4,280 K r., Renter og A fdrag 1,795 K r.
I 1887 er den samlede S um 23,618
K r.; Fattigvoesnet 4,940 K r., Skalevcesnet 4,775 K r.. Renter 687 K r. og
Afdrag 508 K r.
I 1897 er det samlede Belob 39,585
K r.; Fattigvoesnet 6,209 K r., Skole
voesnet 9,601 K r., Renter 1,626 K r.,
Afdrag 907 K r. og som ny Post, som
aflastede Fattigvoesnet, Alderdomsunderstottelse 3,500 K r.
1907 er det samlede Belob 67,607 K r.;
Fattigvoesen 7,789 K r.. Alderdamsun-
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derstottelse
4,000
Kr.,
Skolevcesen
14,095 K r., Renter 8.708 K r. og Afdrag
3.540 K r.
1917 er det samlede Belob 96,768
K r., Fattigvoesnet 10,980 K r., Alderdomsunderstottelse
og
Hjoelpekasse
11,655 K r., Skolevoesnet 21.646 K r.,
Renter 9.474 K r. og Afdrag 8,374 K r.
Endelig 1927 med samlet Jndtoegt
og U dgift af 222,671 K r.; Fattigvoes
net 19,064 K r.. Hjoelpekassen 1,350 K r.
Sygekasser 1,800 K r., Jnvalideforsikring 4,100 Kr.. Arbejdsloshedsforsikrin g 8,702 K r,- Enkeborn 885 K r., A ldersrente 21,700 K r., Skolevoesnet
43,104 K r.. Renter 10.070 K r. og Asdrag 28,670 K r.
Hjoelpekassen afloste for en Snes Aar
siden den aarhundredgamle „Fälliges
Kasse", som havde fo rt en meget beskeden Tilvoerelse gennem Uddeling af de
Smaapenge, som blev lagt i Kirkens
Fattigbosser.
Hjoelpekassen har derimod i de senere Aar Haft stör Betydning og raadet oder störe Pengemidler
t i l Afhjoelpning af Arbejdslosheden.
Den nuvoerende Bestyrelse er: M aler

Mathiesen (Form .), Nebslager Pedersen og Arbejder Hojgaard (Socialde
mokrater), Agent Jenscn og Kobmand
Staun (Borgerliste).

Skatteligning
Der foreligger en Udtalelje fra S ie u r
Koemner I . Monsted (S ie u r dar T ilta len til Bedsteborgere, Embedsmcendene
tilta lte s med H r.) om, at der i 1772
paa G rund af Byens ringe Kaar ikke
var foretaget L igning i dette A a r; men
1773 var der en saadan. Den kaldtes
„Voegterskatten og Skatten for andre
publikue Udgister" og blev paalignet
af de eligerede Moend A. Holm. M .
Stecnholm, E rik Hvid, Thomas Thorsen, M orten D rn og Jens Knudsen.
Belobet, som skulde paalignes, var 173
Rd. 1 Mk., og det blev sordelt paa 173
Skatteydere, altsaa med gennemsnitlig
1 Rd. t il hvcr. Skattens S torrelje var
fra 12 Rd. t il 8 Sk. B landt Skattcyderne skal ncevnes: N. Andersen Foerch 12
Rd.. E rik Hvid 6 Rd., Anders Fcerch,
Kancelliraad Vederking og Thomas
Thorsen 5 Rd., Jens Knudsen, Ulrich
Holm, Madam Bjerregaard. M orten
S rn , M ads Ravn og Jakob K rejlc 4
Rd. og M a riu s Alsing 3 Rd. 3 Mk. Der
er 44 Skatteydere, som betalte fra 3
t il 1 Rd., Resten fra 5 Mk. t il 8 Sk.
Byfoged Lübecher og Sogneprcest Hald
betalte hver 1 Rd. og Byskriver Rich
4 Mk. B landt de 4 laveste Skatteydere
t i l 8 Sk. var 2 Haandveerkere: Soren
Feldbereder og C arl Skrceder. I det
hele var Haandvcerkerne smaa Skatte
ydere. De kom ikke op over et P a r
M ark. Embedsmoendene stod Heller ik
ke hojt. Det var Storkobmcendene, som
betalte de storre Belob.
I T iaaret 1774— 83 var Ligningerne
henholdsvis paa 176 Rd. 4 Mk. 8 Sk. —
187 Rd. 5 Mk. — 189 Rd. 3 Sk. — 92

Rd. 3 Mk. 12 Sk. — 92 Rd. — 130 Rd.
5 M k. — 184 Rd. 4 M k. — 204 Rd. 6
Mk. 4 Sk. og 164 Rd. 1 M k. 8 Sk.
I 1793 paalignede I . Aising, Anders
Fcerch, M orten Bjerregaard og I . K.
Strceth 173 Rd. 2 M k. I 1803 paalignede Ehr. Asp, Soren Foerch, Peder
Lundsgaarrd og Ehr. Fandrup 482 Rd.
1 M k. I 1813, da Pengenoden var paa
det hojeste og Solvvoerdien langt over
Seddelvcerdien. paalignede Engelbert
Gjelstrnp, Jens M oldru p, A. Skov og
Johan Koldboek 782 Rd. 4 M k. I 1823
paalignede Soren Nielsen. Anders
Fcergemand, Soren H jo rrin g og Ehr.
Vestergaard 1,041 Rd. 2 M k. og endelig blev der i 1825. da Aggerkanalen
brod igennem, paalignet 1,265 Rd.
4 Mk.
Det i Aaret 1877 paalignede Belob
var 11,874 K r. og Skatteprocenten 4.
I 1887 var Skatten 17,293 Kr., P rocenten 5. I 1897 Skatten 17,867 K r.,
Procenten 6,4. 1907 Skatten 31,253
K r., Procenten 7,2. 1917 var Tallene
62,708 K r. og 10. I 1927 Kommune
skat 16,4 og Kirkeskat 1,1 Procent.
I 1926 var Tallene 13,5 og 0,9. D er
er altsaa en S tig n in g Paa 3,1 Procent,
hvad der medforer, at disse 2 Skatter
jiuger mellem lci og
as Skatteydernes samlede Jndtoegter. H e rtil kommer
Statsskat og for Grundejernes Vedkoinmende Ejendomsskatterne.
Jubiloeumsaaret skulde gerne fore
lid t Feststemning med sig; men denne
har hast vanskeligt ved at komme frem
i et Aar, da Skatterne har voeret saa
Hose og byrdefulde som Ingen Sinde
tidligere. Forhaabentlig v il Byraad og
Menighedsraad t il nceste Aar finde adskilligc Lettelser, som kan göre det 3.
Aarhundredes forste Aar lid t lysere sor
Skatteyderne end det 2. Aarhundredes
sidste Aar.
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Foreuingsliv.
Ogsaa i gamle Dage slnttede B orgerne sig sammen i Foreninger t il gensidig T to tte og Fornojelse. Der var
Kobmandslag og Haandvoerkerlag, hvis
Medlemer samledes t il Droftelse af
fcelles Jnteresser, og Sammenkomsterne
endte gerne med et m untert Lag, hvor
det stoerke D l ikke spillede den mindste

lO. A p r il 1859 og omfattede de gamle
Toldater, der var med i 1848— 50. T e 
uere kom den ogsaa t il at omfatte
Moendene fra 1864. Afdelingen her
blev dannet 1. A p ril 1871 og talte, da
den var störst, 157 Medlemer i By og
Omegn. B landt dens Formcend kan
ncevnes Distriktsloege Petroeus. Kobm.
F r. Jakobsen, der fik Dannebrogskorset

Torvet med Raadhns og Politistatio».
Rolle. M en denne Tide af Livet blev
dog knn lid t udnyttet i Forhold t il den
sidste Menneskealder. De oeldste F o r
eninger er vist Haandveerkerforeningen
og Understottelsesforeningen, de storste
er Arbejderforeningen og Sygekassen;
men der er i Aarenes Lob bleven et
rig t Udvalg sor gamle som for unge,
og Foreningslivet spcender over alle
Omraader. Medens Hjemmene i gam
le Dage var det samlende M idtpunkt,
er dette nu for mange knn et Sted, hvor
de fpiser og sover. Derimod v il jeg
noevne en Forening, som blev stiftet
med Tanken om engang at forsvinde
igen. D et var Selfkabet „De danske
Vaabenbrodre". D et blev stiftet den
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nnder Krigen, Blikkenflager Gelardi og
Voertshusholder Lars Nielsen, som blev
Vekoreret 1908 nnder Kongebesoget. —
For et Aars T id siden dode Vaabenbroder Arbejder M agnus Bernhard, som
en Del Aar i Forvejen havde faaet
Korset for sin mdmccrkede Birken ved
Ambnlancen. N ri er der vist knn ön
Veteran tilbage her i Byen. Det er
fhv. Kcemner Jensen, der ogsaa beerer
Dannebrogskorset. For nogle Aar siden dode M a le r I . Koefoed, der var en
af de faa Wenige, som var med i begge
Krige, i 1848 som ung fr iv illig og i
1864 blandt de celdste indkaldte.

Storstaegter.
Frk. D. Larsen dvcelec i sin Bog joerlig oed Fcerchflcegten, Soren Nielsens
Lloegt og Peder Kolds Slcegt. D et er
Tiden fra omkring 1780 t i l henimod
1840. Jeg har for ikke loenge siden i
„Aalborg Stiststidende" i to A rtikle r
oin Asjuranceforhold om talt det nceste
Slcegtleds 2 Storsloegter: Den yngre
Foerchsloegt og Wibroejlcegten, som ogsaa er ncevnt soran i denne S kildring .
Den af Byens Borgers, som i de
sidste A a rtie r »besinget har indtaget
Pladfen som den forste blandt Byens
Borgere,
er
Apoteker
Annoeus
N i e l s e n. M in e Meddelelser er ikke
ZIcegts- men Byhistorie; men her v il
jeg tillade mig at göre en Afvigelse.
Apoteker Nielsen blev fodt i 1839 i
H joring i den ansete Slcegt Nielsen, og
Hans Hnstr» Palma, som Han cegtedc i
l876, horte til den kendte Sloegt Lnnoc
i Logstor. Hun var Ham en trofast
Stotte i hanS G erning og tog lelvstoendig T el i forskelligt Arbejde t il bedste
for de jmaa i Samfnndet. Hnn var
en T id Medlem af Menighedsraad og
Hjoelpekasse. — Apoteker Nielsen kom
jom Kandidat til sin Onkel, Apoteker
l!. Hoygoard i Nibe og arvede ved dennes Dod i 1875 Apotekerne i Nibe og
Logstor. Det sidste folgte Han nagle
A ar senere, og det andet overdrog Han
siden t il sin Son, Chr. Hoygaard N ie l
sen.
Det gamle Apotek, en 1-Etages Bygning. som ved Tyvedalen var skilt fra
Algade, lod Han nedrive i 1880 og byggede paa Grnnden det nnvoerende 2Etagers Apotek.
Hans Kcerlighed t il P lantelivet og
Hans indgaaende Kendskob t il dette
niedsorte, at Han snart blev den bcerende K ra ft i Arbejdet for Byens og Egnens Beplantning. I Aarene efter 1866

gik de politiske Bolger hojt, og Kolketingsmand V illa d s Holm havde saa stör
Jndflydelse, at F lerta lle t af Voelgerne
blev Venstremoend. Apoteker Nielsen
var Hojremand, og der hengik derfor
en D el Aar, in den Han valgtes ind i
Byraadet; men efter at dette var sket,
fad Han der i en loengere Aarroekke, indt il Han i J a n u a r 1903 bad sig fritaget.
Han virkede fcerlig som Formand i A Iderdoinsunderstottelsesudvalget og i
Udvalget for Gader og Jorder. I sid
ste Udvalg gennemforte Han fammen
med Kobmand Hauerslev og Bogbinder H jorth Omreguleringen af Tyve
dalen. Det sidste Sted, hvor Tyvedal
en, naar den var i O pror, spcerrede for
Fcerdselen, var ved Hovvejen i Ncerheden af Hoygaards M inde. Der blev
der forst lagt B ro i 1899.
Apotekeren var blandt andet ogfaa
Medlem af Skoleraadet og i Bestyrelsen af Banen. Som Formand for Understöttelsesforeningen og Sygeplejesoreningen skoenkede Han betydelige Legater, og Han vedblev at lede disse F oreninger lige t il sin Dod i Begyndelsen
af dette Aar. Medborgerne skonnede
paa Hans mangesidige Birke t il Gavn
for Byen ved paa Hans 80 A ars Fodselsdag i 1919 at rejse en Mindestotte i
det Anlceg, som Han selv havde W re n
af. Ved W gteparrets G uldbryllup i
1926 blev Han og Hans Hustru M re s borgere i Nibe. Han var i mange A ar
Ridder af Dbg. og blev i 1926 Dbmd.
Der knnde ncevnes adskillige andre
Borgere, som har g jo rt et godt Arbejde
for at fremme Byens Bel, men jeg skal
indskrcenke mig til at ncevne to, ikke
sordi de i og for sig rager op over forskellige andre, men fordi de paa et enkelt Omraade indtager en Scerstilling.
D et er M anufakturhandler, Kancelliraad E. S c h i o r r i n g og Smed se-
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Raadhusets Hovedindgaug.
nere Koemner C. P. S c h a l t z . Som
unge Moend blev de valgt ind i Byraadet og blev uafbrudt siddende, in d til de
blev gamle Moend. De kom derved t i l
i nagen Grad at Proege det kommunale
L iv. Schiorring var io v rig t i mange
A a r Formand for Understottelsesforeningen og Schaltz i over 25 Aar Medlem af Ligningskommissionen.

Byfogder
Da Byen i 1727 blev Kobstad, blev
Herredsfoged for H ornnm og'Flesknm
Herreder Soren Aagersen beskikket t i l
B-yfoged i Nibe, og Herredstinget. der
da holdtes i Guldboek, Bster Hörnum
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Te-winq «s E Gross

Sogn. blev i 1734 flyttet hertil. Fleskum Herred blev i 1845 skilt fra H ör
num Herred. Hvor loenge Aagersen
fungerede, vides ikke, da de gamle Pvotokoler er broendt: men fra 1749 til
1770 var D . Conradi Byfoged. ,Hans
Efterfolger var I . L. Lübecher t il 1776
(det var Ham, der bragte Orden i Byens Regnskaber). Derefter sulgte H.
Thornson t il 1792, N. Bassesen til
1826, H. G. Kofoed t il 1831, C. G.
Lynge t il 1849, Justitsraad A. W. Petcrsen t il 1861, Kancelliraad Hald t il
1870. C. Preetzmann t il 1879, C. G.
H. Bagger t i l 1883, T . G. Hansen t i l
1889, C. Groebe t il 1896, A. H. Doend-

ler t il 1904, A. Bierfreund t il 1910 og
Johan Grobe til 1917. (Bassesen, Lynge, Bagger og Grave ligger jordede paa
Nibe Kirkegaard.)
F ra Embedet blev 1917 udskilt S t i l 
lingen fom Borgmester, og det blev delt
i 2 Embeder, Dommerembedet og Politimesterembedet.
Forstnoevnte blev

Sogrrepraester
D a Nibe blev Kobstad, var M arkus
N. Alsiug Sogneprcest for Nibe og
Vokslev Sogn. Han dode 1766. Prcestegaarden, fom laa i Vokslev, var
breendt Aaret for og blev da flytte t til
Nibe. Han blev efterfulgt af D . A.
Hald, der dode 1780. Dennes E fter-

Kobmand Jacobsens vroard paa Alftade.
beiat med C. A. Andreafen og sidstnoevnte med F. Leewy. Andreafen blev
1926 forflyttet til H jorin g .
N u er der i Foraaret i Rigsdagen
taget Bestemmelfe om, at H örnum og
S le t Herreder skal samles under en
Dommer, og da Dommer Lehmann i
Logstor, der ogsaa skal overtage Embe
det i Hörnum Herred, ikke v il fraflyttc
Logstor, bliver Hovedkontoret i Hans
T id i Logstor: men da baade Am tsraad
og F lerta lle t af Sogneraadene udtalte
sig for, at Nibe var den heldigst beliggende Plads for Kontoret, kan der maaske vcere Haab om, at det igen kommer
t il Byen.

folger var I . Reiersen til 1820, P . Tetens t il 1841, P. Thomfen t il 1858 og
Ludwig Hass t il 1869 (Han havde tidligere voeret Missioncer i S y rie n med
den kendte Friskolelcerer Kold fom Tjener). Medens Han var i Nibe, var Han
Folketingsmand: Han blev gentagne
Gange straffet, sordi Han virkede som
Homoopat. — S . Asiens var derefter
i Embedet til 1876, E ller t il 1880 og F.
H. C hristiani, der var Prcest her i 40
Aar, t il 1920. Hans Efterfolger blev
Pastor T . Bondesen.
Den nuvoerende Prcestegaard er opfo rt 1898.
,
Hvor Pastor Haid boede, ved jeg in 
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tet om, men Reiersen havde Bopoel i
den gamle Borgerskole, som nu ejes af
Jndre Ptission, og paa hvis Havegrund
Missioyshuset er bygget. Tetens boede
i „Sechers G aard", som nu ejes af
Cyklesmed Hansen. Thomsens Gaard
laa Paa Akseltorv og ejes nu af De
tailist Chr. Christensen. Hass kobte den
2-Etagers Ejendom paa Tordet. som
nu er Hotel. Assens. E ller og C h ri
stians havde ligeledes Hjem d^r, sidstnoevnte dog kun t i l 1898. da Han flyttede ind i den nye Proestegaard paa N orregade. (De tre forste^ Proester er vist
jordede her. F ra Tetens T id er ingen
Proest dod i Nibe.)

Distriktsloeger
Om disse kan jeg kun give Oplysning om det sidste Aarhundrede. Ved
den T id , da det störe Fiskeri ophorte,
vor D avid Lorenzen Distriktsloege i
Nibe. Han Var eu pligtopfyldende Loege og en fand Velgorer overfor de trcengende, hvorfor der ogsaa blev sat en
Mindesten paa Hans G rav: men inden
et halvt Aarhundrede Var gaaet, laa
Stenen voeltot og sondret, og da Pladsen
s k u l d e tages i B ru g t i l anden Begravelse, blev den lagt hen paa en forsomt G rav ved Kirkegaardsmuren, og
da denne Plads ogsaa skulde benyttes,
blev den gravet ned.
Paa
Mindestenen
stod folgende
V e rs lin je r:
„D a du nedlagdes i bin Grav,
da blodte hvert et sättigt Hjerte.
D u sjcelden tog, men ofte gav,
du delte med Ham F ryd og Smerte.
D u derved satte big et M inde,
som Tiden es kan overvinde".
Tiden blev kun henved 40 Aar, og
det var dog soerlig Bornene, som nod
godt af Hans milde Haand.
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Lorenzens Efterfolger Var Chr. G.
Gliemann, der var sodt 1790 og dode
1874. Han havde fra 1868 paa Grund
af Alder opgivet sin Loegegerning og
var bleven aflost af Chr. Reinhardt,
der ogsaa dode 1874. Ester denne fulgte P. M . Petroeus, der dode 1900. Han
var en dygtig Loege, men sled sig op i
sin Gerning. Hans Eftermand blev
Loege S m ith fra Haverslev; Han dode
i A p ril 1901. Byens sidste D istrikts
loege var L. E. Weywadt, der dode 1916,
men en T id i Forvejen var afgaaet som
Distriktsloege, da der var bleven Kresloege i Aalborg. (Alle disse Loeger med
Undtagelse af S m ith er jordede Paa
Nibe Kirkegaard.)
Den forste Amtssygehuslcege var
Horneman, der var proktiserende Loege
i Nibe. Han trak sig dog snart tilbage
og aflostes af A. Voss. Foruden T istriktslocgernc kan ncevnes Lovgerne
S a ttru p , Bentson, Jorgensen, J r iu l og
Tamsgaard. I 1892 kam Johs. M o ller og har slaaet sig t il Ro i sin smukke
V illa paa Bakkeskroenten ved Grystedvejen. I F jo r nedsattc Loege B ittm a nn
sig her i Byen.

Slavekrige» 1848 og Krigen
I8«4
Disse to Begivenheder har mere end
noget andet sat Sindene her i Byen i
Bevoegelse. Og mcerkelig nok soerlig
den forste, der dog var »den virkelig
Betydning.
1848 begyndte med Uro i Frankrig.
og det blev i det hele et Uroens og
Omskabelsens Aar. Ogsaa t il Daninark bredte Uroen sig, th i vi künde jo
intet godt vente fra Tyskerne. Det var
i de sidste Dage i M a rts , da der pludjelig som en S torm vind bredte sig det
Rygte over hele Jyllan d, at Sloverne

i Rendsborg Var brudt ud og drog hcergende og plyndrende op gennem J y lland. H vorfra Rygtet stammede, er
aldrig bleven opklaret.
T il Nibe naaede Rygtet Natten melLem den 30. og 31. M a rts, da to B on
der fra Skivum bankede en Kobmand
op for at kobe 5trudt og Kugler t il
Vcerge mod Slaverne. Kobmanden
neldte det til Byfagden, og d>enne lad
Stormklokkerne rore og Folk kalde sammen. Alle Byens Smede fik tra v lt med
at rette Leblade, som blev anbragt paa
Sroenger. og med at smede Lanser, som
en Snedker, der niente sig scerlig krigskyndig, ansaa for et fo rtrin lig t Vcerge.
Den sidste, som Smedene betjente, var
en gammel M and, der lcenge havde ligget t il Sengs med en Benskade og endnu nceppe künde humpe af Sted. Han
vrlde have en Le sat paa S ka ft; thi
haiis Kone vilde, at Han ogsaa skulde
vcerge Landet.
Hen ad M orgen stillede den vcebnede
Mcengde Syd for Byen, hvorfra Fjenden skulde komme; Han havde, fortaltes
der, allerede afbrcendt Bislev. Enkelte
modte med Gevcerer, andre med Brcenüeokser, men de fleste med Leer og Lan
ser. En Kriger, det skal have voeret
den gamle Apoteker Ramsing, modte
med en Sllkkerokse, en meget lille
Haandokse, hvornred Han vilde klove
Slavernes Pan-eskaller. Men det Var
dog ikke alle, som Var lige kampivrige.
Adskillige skjulte sig, hvor de troede, at
deres L iv var bedst i Sikkerhed. V ar
Fjenden virkelig kommen, var Hceren
sikkert svnndet stcerkt ind. Meget Gods
blev i F orvirring en nedgravet, og ad
skillige sejlede med deres bedste Ejendele oder t il Ron Holm, hvor de mente
at veere i Sikkerhed.
Hovedstyrken var lagt i en tilbagetrukken S tillin g , medens Vagtposter

var udstillet for at holde Udkig, og
Spejdere blev sendt lcengere mod Syd
for at iagttage Fjenden, som blev hor
te. Fra Lsteregnen kam der Foresporgsler, om Nibe var afbrcendt. —
Sindene faldt im id le rtid til Ro, og
man blev klar over, hvor taabeligt man
havde opfort sig. Der blev da ogsaa
snart andet, som optog Tankerne.
Slaget ved Bou stod faa Tage efter.

En Episode fra I8S4
Det var under Vaabenhvilen, at Nibe
og Omegn fik Jndkvartering af tyske
Tropper: Husarer, A rtille riste r og J n fanteri. Det var flinke, medgorlige og
tjenstvillige Folk, der aabenbart var
under streng M andstugt. A lt vilde vel
vcere forlobet fredeligt, hvis der ikke
var opstaaet en S trid , som künde have
faaet hojst sorgelige Folger, og som mest
maa lcegges Nibeboerne til Last. Nag
le tyske Soldater havde en Dag taget en
Kaag og var sejlet ud paa Fjorden,
sagtens for at tage Dland og Gol i
Sjesyn. De var uovede paa Soen, og
da de henimod Asten ncermede sig Land,
uranovrerede de saa slet, at der var
Fare for. at Kaagen skulde kuldsejle.
Ejeren, en gammel Fisker Villem
Peen, stad paa Anlcegsbroen (Havn var
der ikke den Gang) og raabte ud til
Soldaterne. I sin J ve r traadte Han
fejl og faldt i Vandet. Da tag Fiskehandler N iels Pedersen H jorth Affcere.
Han var en oeldre, anset og velstaaende
M and. Han bad Peen am at gaa hjem.
saa skulde Han nok sorge for Kaagen.
Han fik nagle unge Mennesker t il at
folge med i en Kaag. Det var o unge
Tvende: Smed Peter Lyngby, Uhrm a
ger M a rtin Foergeman, Smed Soren
Abildgaard, M u re r
Nikolaisen
og
Snedker Jens Andersen samt et P a r
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Lceredrenge. H jorth fad t il Rors. De
unge Mennesker var i overmodigt
Krigshum or, og da de kam i Ncerheden
af Tyskerne, bombarderede de dem med
dode Fisk, som laa i Baaden, og Lceredrengene oste Band paa dem; tilsidst
slog de unge Svende los med Aarerne,
og et S lag ramte en Tysker og klovede
Hans Ä jenbryn. Toldaterne sogte at
vcerge sig saa godt de künde, og endelig

det ved R-oret, og Drengene havde kun
kästet Band. Der var altsaa de 5 Sventilbage; men nagtet de blev truet
nied Todsstraf for alle, hvis Gerningsnmnd-en ikke meldte sig, ncegtede de at
give O plysning.
Saa blev de nceste Formiddag und-er
Bevogtnin-g af 50 M-and fo rt t i l A a l
borg og indsat i Hovedvagten. Byfoged
Hald havde forfvaret dem, det bedste

Ndsigt fra Ssn-erbakken.
lykkedes d-et dem at komme saa ncer
ind, at de künde springe ud og vade i
Land.
Der var im idlertid samlet en Hel Del
Folk ved Stranden, deriblandt en Del
Soldater. S elv om Modet var hojt
oppe hos de danske Kamphaner, saa
künde de dag forstaa, at det var fa rlig t
at komme i Land, og de sejlede derfor
ud paa Fjorden. Henved M id n a t men
te de at kunne liste sig i Land, men
de dar nceppe sieget ud af Kaagen,
forend de var omringet af Soldater og
fortes i Arrest. De tyske Officerer truede med Dodsstraf for den, der havde
saaret Soldaten. N . H jorth havde sid-

42

han künde, og var ncer selv bleven arresteret. Arresten varede i 3 Uger, der
selvfolgelig hengik under ALngstelse for
Fangerne som for deres paarorende.
De tyske Dämmere saa' dog helt m ildt
paa Sagen. Saaret i Panden var
loegt, og saa blev Sagen udlagt som en
kaad, uoverlagt Handling med Fejl paa
begge Sider. H jorth fik Lov til at drage
hjemad med sin Krigerskare, og der var
alm indelig Glcede i Byen, thi der hav
de i de 3 Uger rüget en mork Sky af
F ry g t for, at det skulde ende som en
Tragödie med Henrettelse eller i alt
Fald et langvarigt Fcengsel nede i
Tyskland.

Dramaets Hovedperson var io vrig t
Smed P. Lyngby, der senere blev en
kendt Venstrepolitiker, blev Smed paa
Voergaard o-g i Rode M olle og endte
som Lotterikollektor i Aalborg. Han
künde „spreche" naget Tysk og vor derfor O rdforer under de mange Forhor,

Schaltz, der laa inde som Jngenior. og
hvis Voerksted maatte lukkes. hvis
Lyngby blev Soldat.

der blandt andet drejedc sig om den alvorlige Beskyldning, at der ogsaa var
kästet med Sten. E t P a r Dage efter
Hjemkomsten sogte Uhrmager Fvergeman til Vendsyssel, hvor der laa danske Tropper. og meldte sig som F riv illig t il Heeren: Hans gode Den Lyngby
vilde have veeret med. men lod sig afholde derfra af sin Mester. Smed

sor den nu oploste Borgerforening:
Overloerer Olsen. M a le r I . Koefoed og
M anufakturhandler Michelsen. I N o
vember samme A ar traadte Kassen i
Virksomhed. og dens forste Bestyrelse
blev Kobmoendene Th. Foldberg og
Steen M orup, Fabrikant I . C. Wibroe.
Baron J u e l Rysensteen. Lundbeek, og
Gaardejer Jakob Jakobsen, Grysted.

Peugeiustitttter.
N i k e S p a r e k a s s e blev oprettet 1866 paa I n it ia t iv af Bestyrelsen
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En paa Sparekassens forste Dag udstedt Sparekassebog. der lod paa B a 
ronesse O. Ju e l Ryiensteen. blev iorst
hrenet ester Baronessens Dod 1924.
As senere D irekterer skal noevnes:
Apoteker A. Nielsen. Kobmccndene N.
C. Jakobson, L a u rits Foerch F r. J a 
kobien. S. W. Thomsen og P . A llin g .
Herredsfuldmeegtig
Lund.
Godsejer
Holm, Loviiendal. Gaardejerne W in ther, Hornsgaard. og P. Pinstrup. B yrsted. De nuvcerende T irektorer er D i
rektor Th. Sim onien (administrerende). Apoteker Hoygaard Nielsen. Kobmand N. Jemen og Gaardejerne P.
Buus. Risgaard, og P. Pinstrup, D jorup.
Sparekassens S tatu s var 31. M a rts
1926 : 7,209,949 K r.. Sparernes K onti
6.748.211 K r. Sparekassen havde forst
Lokaler paa Sonderga-de i Enkefru
M arks Ejendom. I 1900 fik den sin
egen 2 Etagers Bygning paa Skomagergade.

N i b e B a n k startedes 1896 med
?n Aktiekapital paa 60,000 K r. og med
Sagforer P. Larsen og Kancelliraad E.
Schiorring som D irektorer. I Foraaret 1908 blev den overtagct af Afviklingskassen under Landmandsbankens
T ilsyn ved D irektor Bloch: Kobmand
Ehr. Hauerslev blev administrerende
D irektor.
Nibe
Spritfabrik,
der Var under samme Ledelse, standsede
samtidig med Banken, og M . Hostrup.
iom havde vceret Regnskabsforer ved
denne, blev Bogholder i Banken. Da
Hauerslev dode i 1921, blev Hostrup
D irektor. I 1923 blev Banken en ielvstoendig Bank, og Aktiekapitalen blev
forhojet sra 60,000 K r. t i l 120,OM Kr.
B la n d t tidligerc Bestyrelsesmedlemer skal ncevues Baron Güldenkrone,
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Lundboek, Borgmestrene Bierfreund og
Grove, Leerer Norgaard. Kobmoendene
S M a rk og Dalsgaard. Bestyrelsen
bestaar nu af Folketingsmand Pinstrup
og Kobmoendene Ditlevsen og Holmen.
Bankens S ta tu s var i Februar 1927
1,797,621 K r. 26 Sre, Jndlaan paa
Bankvilkaar 136,794 K r. 1 Lire og an
dre Jndlaan 943,826 K r. 32 §)re. Udbytte 10 Proccnt.

Nibe Kilbe
I den sondre Del af Byen neer
Stranden
ligger et Oldtidsminde.
Loenge sor Menneskefod traadte her.
veeldede „Nibe K ilde " frem og med
langt storre Vandmasser end nu. Om
det i den katolske T id var den heilige
Kilde eller S t. Josefs Kapel, P ileg rim ene sagte til, er uvist, men i hvert Fald
havde den i gamle Tage stör Betydning
sor Byen. Medens man i Aalborg
maatte tage t il Takkc med det bakteriesyldte Aavand, som flod gennem Byen.
havde man i Nibe det reue, friske K ildevand, der alm indelig blev benyttet
som Drikkevand og t il M adlavning.
D er blev i Tidens Lob dannet to stensatte Bassiner. adskilt ved en Kanal.
Det overste, den cgentlige Kilde, var
t il Drikkevand. Det nederstc brugtes
til at vaske og skylle T oj i. og det blev
ogsaa taget i B rug af Garvere og Farvere. Kilden var tidligere saa righoldig,
ut den gav 1,000 T dr. Band i Dognet.
Nu er det meget mindre. og Vandet
benyttes kun lidt. For nogle Aar siden lod Apoteker A. Nielsen det overste
Bassin omgeerde med et imukt Je rn reekveerk med Byens Vaaben.

Nibe Kirke.
S t. Jost's Kapel, som den oprindelig kaldtes, er opfort senere end de
flefte andre Kirker her paa Egnen. Den
stammer fra 1. Halvdel af 15. A arhun
drede. altfaa kun et Äarhundrede for
Reformationen. Den er derfor en
Murstenskirke i gotisk S til. Oprindelig havde den 2 Korsarme. men den
nordre er forlcengst nedbrudt, hvorimod
den sondre er bevaret uforandret. Fornden dennc Korsarm bestaar Kirken af
Köret. Skibet og Taarnet: i Skibet er
en Toraabning, hvori er indsat en D o r
af fin t udfort Smedearbejde. men den
benyttes ikke. Jndgangen t i l Taarnet
er gennem en D or paa Vestsiden. K ir 
ken er 27 m lang og 11 m bred. Köret
har 2. Skibet 1 og Sideskibet 2 KrydsHveelvinger. og sidstnccvnte har 2 S pidsbuer ind t il Skibet. Dobefonten er af
G ra n it i romansk S til. Alterkalken er
ligeledes gammel. Kirkens ovrige I n 
ventar er fra den lutherske T id .
I 1897 blev Kirken forfynet med nyc
Stole. De gamle stammede sikkert fra
Tiden kort efter Reformationen. En af
de gamle S tole havde A arstallet 1688
med et Bomeerke, bestaaende af et liggende groesk Kors og en opretstaaende
S treg med 3 skraat nedadvendte S treger. 3 andre havde Aarstallene 1617,
1617 og 1619 med Bogstaverne I . H.
S.. A. P. T . og A. M . D . (S - Son.
D — T a tte r).
Fra de gode Tider omkring 1700
stammer det meste af det. som findes i
Kirken. Den rig t udskaarne Prcedikestol, et P ar Messing -Lyse kron« r . en fin t
forarbejdet Kaag, skoenket af Jens I .
H urtigkarl, en jernbeflaaet Fattigblok,
Messing Dobefad og Smedejernsrcekvoerket soran Alteret stammer sikkert
fra denne T id . Det samme geelder
Kirkens 3 tidligere P u lp itu re r, hvoraf

et lille mellem Skib og Korsarm blev
fjernet, da Stolene blev fornyet. og det
andet i Vesterenden af Skibet. da O rg 
let blev opiat 1861. Dette blev io vrig t
i den forste T id »den Honorar spillet
af Skrcrder Ehr. B eltoft. D et tredje og
storste P u lp itu r längs Kirkens N ordvceg er endnu delvis bevaret.
I 1886 blev der oder A lteret indfat
et nyt Alterbillede af Anker Lund (J e 
sus i Emaus), og det gamle Nadverbillede blev anbragt i Sideskibet. hvor
ogjaa en T e l af de gamle S tole og
Billeder fra P u lpitu re rne er anbragt.
I
1905 skcenkede Kobmand Chr.
Christensen et nyt T aa rnu hr t i l K i r 
ken. Det gamle var odelagt af Rust.
Jn ge nior R udolf C hristiani, S on af
Pastor C hristiani. lod for nagle A ar siden Korets Vcegge smykke med Kalkmalerier af Nadveren.
Nibe Kirke ejedes efter Reforma
tionen af K ronen: men 1683 afhoendede
denne Nibe Kirke og forskellige af Egncns andre K irker t i l Friherreskabet L in 
denborg. Nibe Kirke maa have veeret
et meget ringe Aktiv, thi den aarlige
Jndtcegt beregnedes kun t il 8 T d r.
H artkorn a 25 Rd.. medens Vokslev
Kirke ansattes t il 27 T d r. Hartkorn ä
25 R dl. Da Loven am Kirkernes
Overtagelse af Menighederne udkom.
gik Nibe Kirke fra Lindenborg over t il
Byen. en Forandring. som vist ikke
voldtc Ejeren af Lindenborg hverken
Suk eller Sorg.
I de sidste Aar, siden Pastor Bondesen kom t i l Byen. er der foretaget flere
Forandringer og Forbedringer. Preedikestolen har faaet en heldige Plads
ved den oberste Korbue. Pladsen foran
A lteret er bleven storrc. hvad der har
medfort, at P u lp itu re t längs Kirkens
Nordveeg
er bleven naget kortere.
Kakkelovnene er aflost af et Varmeap-
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Parat, der Har sin Plads m idt i K irken. D et forste Menighedsraad, der
valgtes i 1903 og bestod af F ru Apoteker A. Nielsen, F ru Skreeder Ander
sen, Leerer Foergeman og Bogholder
W inding. fik Gas indlagt i 1906 ved en

stensen (grundtvigsk hojkirkelig Liste)
og Toldassistent Lorentzen (Jndrem issions Liste).

Nibe SparekaSse. N«.
Menighedsindsamling. I Sommer er
Gassen bleven aflost af Elektricitet,
der tillig e skal tjene som D riv k ra ft for
O rgle t.
D et
nuveerende
Menighedsraads
oalgte Medlemer er: F ru Leererinde
Weis, Arrestforvarer Henriksen og A rbejderne Fagersen og A rtu r Sorensen
(socialdemokratisk Liste), Borgmester
Fog Petersen og Kordegn Bjerre K ri-
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Kirkegaarden
J n d til 1828 laa Nibe Kirkegaard omkring Kirken; men mange af Byens
Bedsteborgere var bleven begravede under Kirkens G ulv. T il Gengeeld blev
flere Lig flyttet ud paa den nye Kirke
gaard, da den blev anlagt paa 1 Td.
Land ved Grystedvej. I Pastor Hass'
T id blev den forstorret t il det dobbelte
Areal. Hass dveelede seerlig i Jn dviel-

sestalen ved Gravfreden soM ogsaa
bürde omfatte Koempehojene.
Paa Kirkegaarden har Menighedsraadet i de sidste Aar bragt bedre Forhold ti> Veje ved S lo jfn in g as foriomte Gravsteder og ved Anloeg af nye
Gange.

Kolouihaver
Jorgen Bertheljens Jde med at anloegge Smaahaver ved Kobstcederne
ilog straks an ved Storbyerne. I Nibe
med de mange ubebyggede Grunde var
der mindre T rang t il faadanne Häver;
nien i 1915 kam Tanken herom dag
srem. D er blev af Kovmand Hauers
lev kobt en M arklod paa 4 T dr. Land
nrer Kirkegaarden. Den blev delt i 51
Lodder. hver paa omtrent 400 KvadratM eter. Formand for Selskabet blev
M ejeriejer Peterfen og Kasferer Kobmand 2 . M ark. D el varede ikke loenge.
mden der dannedes 2 nye Selskaber, og
1917 var hele Arealet fra Kirkegaarden
ud t il Amtsfygehufet omdannet t il Kolonianloeg, og Byen fik derved en smuk
Spadferevej. O m trent ved famme T id
dannedes et Selskab, fom kobte en storre G rund längs Vokslevveien. Lod
derne er her 4 Gange faa störe, og de er
beregnet paa frem tidig Beboelfe, hvorfor der er lagt en bred Vej over G rü n 
den. Bebyggelsen er a lt begyndt.

Andre Jnftitutioner
En T e l e g r a f l e d n i n g blev ca.
1860 fo rt fra Aalborg t il Nibe. Det
var et p rivat Anloeg med Bogbinder
Lindstrom fom Telegrafist. Nagle A ar
fenere gik Ledningen over til Skaten.
K o m m u n a l t G a s v c e r k byggedes i 1903. og 1921 blev der ad p riva t
Vej
anlagt et
Elektricitets-

voer k. Det forste blev opfort i den
gamle Sandgrav S yd for Byen, det sid
ste ved Hovvejen ncer Tyvedalen.
T i n g- og A r r e f t h u i e t
blev
ombygget 1877, og i 1919 blev der kobt
en 2 Etagers Bygning noer Naadhufet,
hvor der er indrettet Kontorer og Beboelse t il Politimesteren.
N i b e V e j r m o l l e blev ved kgl,
B e villin g opfort 1772. T idligere maatte Byens Folk lade deres Korn male i
H ul M olle eller Egnens andre to Bandm oller: Binderup og Lnndboek.

Kousumptionshusct ved Sonderbom.
I Bliiidinge» ses Toldereiis lille Udkigstiindne
A m t s f y g e h u f e t . der ligger paa
Bakkedraget Syd for Byen, blev opfort
1910.
H o y g a a r d s M i n d e , fom Apoteker A. Nielsen byggede t i l M inde om
sin asdode Onkel, blev opfort 1882.
Det var oprindelig paa 4 Lejligheder
til oeldre Kvinder, men blev 1897 udvidet ved T ilb yg n in g . faa det kom t i l at
bestaa af 10 Lejligheder.
N i b e L i g k a p e l , fom Apoteker A.
Nielsen i 1905 skcenkede t i l Byen, er op
fo rt Paa en Plads ved Kirkegaarden.
N i b e A f h o l d s - og H o j s k o l e H o t e l blev opfort 1908 ved S am arbejde mellem B y og Land. D et blev
indrettet i en af Kobmand F r. Jakobsen kobt Ejendom.
S l a g t e h u f e t , h v o rtil Byen loen-
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ge yavde troengt, blev 1926 bygget paa
en G rund ved Nibe Kilde.
*
Kong Frederik V I I I . goestede i 1908
Nibe. Han kom sejlende h ertil og körte
fra Havnen til Skai Plantage, hvor
Festen holdtes. Paa Tilbagevejen var
Köngen i Kirken. hvor Pastor C hri-

ke Bindingsvcerkshuse, er Nibe sättig
paa saadanne, tildels fordi Byen har
manglet Borgere med Evne t il at resse
dem, men vel ogsaa fordi störe J ld s vaader har lagt meget i Aske.
De fleste storre Ejendome laa forhen
noer Fjorden. En af de betydeligste er
Priorgaarden
der ligger paa
H jornet af Strandgade med en Side-

B e d N is r b lr k .

stiani holdt en kort Tale. A f det S tje rnefald, som i den T id faldt over J y lland. kom ogsaa et lille Stcenk over
Nibe. Byens oeldste Byraadsmedlem
I . S . Wibroe blev Rd. af Dbg. og
Vaabenbrodrenes Formand Lars N ie l
sen Dbmd.

DEldre Gjeudome.
Medens Aalborg er rig paa prcegtige
gamle Gaarde, og ikke mindst paa smuk-
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Nadering af A. Lchamv Lundber^

bygning noget tilbagetrukken fra Ga
den. I den katolske T id laa der et
K l o s t e r i S e b b e r s u n d ; P rioren
var en moegtig Mand, som ejede en
M «ngde Sildestader og havde en
Gaard i Nibe, hvor Han undertiden boede. Ester Reformationen kom Ejendomen paa Kronens Haand. T il Han
del synes den ikke at have voeret benyttet.
Den oprindelige P rio rb o lig er vel
ikke mere, men Hooedbygningen med

Facade t il Priorgads var dog endnu
ved Aar 1800 en statelig Bindingsvoerksbygning med rode Murstensforsiringer ander Vinduerne. Ved den T id
ejede? den af Prokurator Asp. der byggede den störe Gaard lige Syd for, som
na i mange Aar af Kobmand D alsgaard har vceret benyttet t il Tommerhandel. Asp har vel ogsaa restaure-

Den paa den nordre Side af P rio rgade liggende Ejendom med Facade t i l
Strandgade skal voere den gamle kongelige Salterbod, hvori den kongelige
S atter, som skulde paase at Staten fik
det fornodne Kvantum S ild . havde sin
Bopcel. D et var en anselig, grundmuret Bygning, opfort i Datidens smukke
S t il. Den tilhorte in d til 1795 Staten.

A m tS syge hnsct.

ret Priorgaarden, om dette tiltrcengtes. Noget senere blev Ejendomen i
henimod 100 Aar Distriktsloegebolig
for Gliemann, Petroeus. Schmidt og
Weylvadt. Petroeus ofrede störe S u m 
mer paa den og lod Trcevoerk og de
rode Forsiringssten overdcekke med
Stuk. Ester Weywadts Dod kobte
Sagforer. tidligere Herredsfuldmoegtig
Is in g Ejendomen og lad den med stör
Bekostning indrette t i l Dommerbolig
for Dommer Andreasen og Sideflojen
t il Dommerlokaler.
Ester Dommer
Andreasens Afrejse har Sagforer Is in g
selv taget Hovsdbygningen i B ru g og
indrettet Beboelse i Sidebygningen.

og Byfoged Lübecher har hast Bopoel i
den. T a blev den folgt t il Kobmand
N iels Nielien Foerch. der ejede den t i l
sin Tod i 1831. Den vedblev at voere
Kobmandsgaard under forskellige Ejere, og den var den sidste af de ved F jo r
den liggende Ejendome, hvori Handelen
in d til 1911 blev dreven. Siden har den
fristet en mindre blid Skoebne. D er er
bleven sat en alm indelig anden Etage
paa Hovedbygningen, og denne saavel
som den lange S idefloj längs P riorga de er indrettet t il en Moengde Beboelseslejligheder.
L id t loengere mod Nord i Strandga
de ligger N iels Andersen Foerchs flotte
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Ejendom, som Han lod opfore i 1805 og
ejede til sin Dod i 1825. Den horte
derefter op med at voere Kobmandsgaard og beboedes i mange A ar af Byfogderne Lynge, Petersen og Halb. Den
er siden benyttet paa forskellig V is. N u
ejes den. ret uforandret. af Overretssagforer Kosoed.
Loengst mod Nord ligger I . C. W ibroes störe Bygningskompleks. Det
ejedes i de forste A a rtie r af det 19. A a r
hundrede af M a jo r GI»d, der var Befalingsm and over Egnens Tropper.
I . C. Wibroe kom hertil fra Logstor
1827. og det var forst nogle A ar feue
re. at Han blev Ejer af Gaarden. Nu
ejes Vaaningshusene af F ru N ina W ihroe. Enke efter en Sonneson af I . E.
Wibroe. medens de ovrige vidtstrakte
Bygninger er kobt af Emballagefabrik
en og efter en Brand dclois ombygget.
Stamfaderen t il den yngre Foerchsloegt, Rasmus Foerch. kom hertil i
Tyverne i. forrige Aarhundrede. Han
var oprindelig Snedker og skal have
lagt Gründen t il sin Formue ved et
heldigt Kob af en Skibsladning S a lt.
Han boede i en nu nedreven Bygning
paa Gronnegade.
Sonnen, Konsul
S oren Foerch. ejede derimod den störe
Kobmandsgaard i Strandgade Nord
for N . Andersens Gaard.

Skiftende Navne og Slaegter.
N aar man fysler med Fortidens H i
storie. felv om det kun er et meget ubetydeligt U d in it baade i Rum og T id.
da bliver man snart klar over at M enneskenes L iv og de enkeltes Kaar er
noget saare omskifteligt. D et er som
Havet, der a ltid er det samme, men
hvis Bolger omtumles i stadig Vekslen.
-Saaledes dukker Sloegter og Enkeltper-
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soner op. tager et Tag i Dognets Gerning og forsvinder saa. medens andre
rykker frem for ogsaa at forjvinde. og
saaledes i stadig fo rtja t Rcekke.
C. K litgaard har i sin Bog om Nibe
en Liste paa henved 900 Navne. M a n 
ge af disse ender paa jon (sen), iom ikke kan folge?; men de fleste er dog
moerkbare Navne som K lit. Loeso. Som 
mer. Strcet. Dybvad. Fjelberg. Sund.
A i disse Navne er kun ganske enkelte bevaret. og ligeledes er det gaaet med de
to sidste Aarhundreders Navne. De
mest livskraftige har Navnene Foerch

Priorgaardcn med Sidehus,
hvor der nn er Dvmmerkmilvr.

og K litgaard voeret. De findeS baade
for og efter at Byen blev Kobstad; men
det er ikke to besternte F am ilier. thi
mange har kun Navne- men ikke
Sloegtsfoellesskab.
O m kring den T id , da Byen blev Kob
stad, var der 12 Storborgere. som lod
male Billeder af Kristns og Apostlene.
Disse Billeder findes n» i Kirkens S ideskib. De 12 Moend lod deres Navne
male under Billederne og toenkte vel
derved at bevare dem for deres Efterkommere; 4 havde Navn Paa -jen, de 8
andre hed T . V. Bodker. C. Herlof. E.
N. H ortikarl. I . K litgaard. I . Kjcerulf
P . C. Stub. C. Veideman og I . T y r 
restrup. Kun et af disse Navne mindes
endnu.

De 3 Storsloegter Foerch, Soren N ie l
sen og Kold, som Frk. D . Larsen skildrede, og de 2 efterfolgende Storsleegter
Wibroe og den yngre Fcerchsleegt, er
forloengst aflost af andre, der er traadt
ind i Dognets G erning. H vis Byens
nulevende gamle Borgere v il lade Blikket gaa tilbage v il de ie de störe Personsorandringer. som er stet i deres
T id.

Nibes Sefll
Da Bycn blev Kobstad, havde den in 
tet S e g l; men paa Byens Ligklceder,
der blev lidlejet t i l B ru g ved Begravelser, Var der syet tre S ild .
Kobstadprivilegiet slutter med et
Loste om, at Köngen v il „lade Byen
med et jommeligt Vaaben og Segl for-

syne", naac „derom Jndbyggernes allerundevdanigste Forslag indkommer".
M an holdt sig t il de tre S ild , hvoraf
den midterste vender Hovedet mod hojre, de to andre mod venstre. D et S egl
blev brugt 1728; men der blev sendt
Ansogning om et andet, og i Skrivelse
t il Stiftsbefalingsm anden i Viborg af
17. August 1731 tillodes:
„ A t Kobstaden Nibe maa nyde det
af Byfogden vg Borgerskabet fo.reslagne Vaaben vg S egl og samme herefter,
ligejom i andre Kobsteeder sker, i B y 
ens Säger bruges". Dette S e gl forestillede et Fiskegarn og en Fiskekaag; i
den sidste ses en Fisker, som vor ind i
Fiskergarnet for at rogte det. Underneden findes de tre S ild .
Dette er fremdeles Nibe Byvaaben.
Foroven staar: S ig illu m Nibense ( N i
bes Segl).
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