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Historien om de tre Torper
Blade af Hvorup sogns historie
Af Kr. Værnfelt.

I. Indledning.
orp navnet er knyttet til de yngste af vore stednavne, — og en
delsen torp (trup) betyder, at disse byer eller gaarde, vel o.
1000—1300, er udflyttet fra en ældre bebyggelse, en adelby eller
hovedby; thi torp betyder netop et udflyttersted. De ældste sted
navne er dem med um (heim) og inge (eng): Vadum (hjemmet ved
vadestedet), Øster- og Vester Hassing. Navne med sted (stad) som
Ulsted og Biersted er ogsaa meget gamle, ligeledes med lev og borg og
skovnavnene med tved, holt og rød (ryd). Her i Kjær herred har vi
ogsaa nogle stednavne, der henviser til skraaninger i terrænet (hæld
og snabe) som Haldager, Nørhalne, Elsnab, Bisnab m. v. Torp ste
derne har enten navn efter stedets første beboer: Hvorup=Hothers
torp, Utte=Uttes torp, eller efter torpets beliggenhed i forhold til
hovedbyen, som det er udflyttet fra: Østrup, Sønderup, Nejrup,
o. s. v. Utte kom vel fra Sundby, da han flyttede ud og opførte den
første gaard i Uttrup, og Hvorups grundlægger, Hother, var sikkert
fra den sandføgne by paa Lindholm høje, hvis høvding flyttede sit
sæde til Voerbjerggaard, medens de almindelige beboere maatte søge
længere mod nord til Hvorup. Senere byggede en af de gamle Hvorupere sognets tredje torp, enstedgaarden Hvoruptorp eller Torpet,
som man i daglig tale siger.

II. Ejendomsforholdene i Hvorup sogn.
Oprindelig var de fleste af sognets bønder jordegne, d. v. s. selv
ejere; men efterhaanden blev de fæstere under krone, kirke og adel,
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— og særlig var kirken en dygtig godssamler, saa ved 1500 ejede
Børglum bispestol og forskellige klostre de tre fjerdedele af sognet,
medens kongen kun havde een gaard, Torpet, og forskellige adelsmænd resten. I øvrigt ejede kirken de to tredjedele af Kjær herreds
500 gaarde og lige saa mange huse.
De sidste selvejere i sognet var ejerne af dobbeltgaarden matr.
6 + 7 (Glimen og Kolager), samt matr. 16, som de gamle kaldte
»Eskilds Gaard« efter Eskild Jensen, der i 1848 købte den til selveje.
Men disse bønder satte deres selveje over styr i Klemensfejden, idet
kongen konfiskerede deres gaarde, medens de andre Hvorup mænd,
som i forvejen var fæstere, maatte udrede saa store bøder, at de maatte
sælge løs af besætning og løsøre for at klare sig. Bundgaard (matr.
13 + 14) skal engang have været præstegaard, — men har efter nav
net at dømme ogsaa ret sent været selveje, idet »bonde« betød den
fri jordegne mand i modsætning til fæsteren. Vi har bundgaarde i
Vesterhalne, Horsens, Nørhalne og mange andre steder, altid beboet
af ansete folk, der ofte bar hædersnavnet bonde: »Anders Bonde«,
»Per Bonde« o. s. v. I 1467 blev Jens Mortensen i Hvorup optaget
i det ansete »Guds Legems Lav« i Aalborg; han har sikkert ogsaa
været en af byens selvejere.
Hvorup by havde i 1600rne 12 gaarde, nogle med to fæstere, og
de blev efterhaanden til 15 gaarde, nemlig matr. nr. 3-17; desuden
havde byen et lignende antal huse, 3-4 med lidt jord, resten med en
kaalhave.
Nørre Uttrup havde 7, senere 11 gaarde, og 13-14 huse, af hvilke
de fleste havde en lille toft; og Sønder Uttrup, der da hørte til
Sundby sogn, havde 3 gaarde og 3-4 huse.
Den 6. juli 1393 skænkede dronning Margrethe Rugtved gods i
Skovbo herred1), som hendes fader havde købt, til bispebordet i
Børglum for messer, som munkene skulde holde for hendes, hendes
forældres og venners sjæle. Ogsaa Hundslund Kloster fik noget af
godset, ligeledes for messer; men Rugtveds befæstningsanlæg skulde
sløjfes.
17. og 21. april 1408 bevidnede biskop Peder og domkapitelet, at
*) Den nordi. del af Dronninglund herred.
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de havde modtaget denne store godsmængde af dronningen. Iblandt
dette gods var: I Hothorp paa Sundzholm en gaard, Niels Jensen
ibor, skylder (d. v. s. yder i aarlig landgilde) 2 tdr. korn, i Wttrop
i Hothorp sogn en gaard, Jens Thormodsen ibor, skylder 2 tdr. korn,
samt et bol, Pether Jensen ibor, skylder fire grote2).
1402 fik Vor Frue kloster i Aalborg brev paa en gaard i Hootrup,
»som hr. Erik Nielsen Gyldenstjerne til Tim, ridder, har skænket
klosteret«.
1440 gav Jes Andersen i Tostrup Hundslund kloster brev paa en
gaard i Hedtorp paa Sundsholmen; derimod skal han paa livstid
have Dalle mølle (ved Hjallerup), siden skulde den fri komme til
klosteret.
1465: Klemen Slage i Røgelhede undte Poul Nielsen i Horsens to
gaarde, en i Vester Hassing og en i Hvorup i medgift med hans
søster (Klemen Slage var en af Vendsyssels største knaber og 1480
og 1494 herredsfoged i Jerslev herred; den gamle forfatter Peder
Dyrskjøt mener, han var adelig, hvilket dog næppe er troligt).
1477: Jens Nielsen gav skødebrev til prior Erngissel i Hundslund
paa en godz (gaard) paa Sundsholmen.
1487: Bodil Jensdatter i Tofthued (?) gav Hundslund kloster
skøde paa en gaard i Horup paa Sundsholm.
10.2. 1495 lavede biskop Niels Stygge i Børglum et magelæg,
saaledes, at Vitskøl kloster fik Hvorup kirke, medens bispestolen
til gengæld overtog klosterets gaard Aastrup i Aaby sogn. Hvorup
præstegaard (Bundgaard?) fulgte dog ikke med. Allerede i 1293
havde biskoppen i Børglum afstaaet Sundby kirke til klosteret, som
ejede Sundby, Voerbjerg og de to tredjedele af Lindholm.
1504 tog Hundslund kloster laghævd paa to gaarde i Hvorup, tre
gaarde og bol i Nørre Uttrup, samt to gaarde i Sønder Uttrup.
1525 tog bispestolen laghævd paa en gaard og fem mindre steder
i Hvorup sogn (af hvilke dronning Margrethe i 1393 havde skænket
de tre).
Efter Klemensfejden 1534 konfiskerede kongen de sidste selvejergaarde i Hvorup, se ovenfor.
2) En skill, grot = 9 skill, danske.
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Efter reformationen 1536 konfiskerede kongen alt den katolske
kirkes gods, — for Hvorup sogns vedkommende 9 gaarde, 5 bol og
13 gadehuse, samt Hundslund klosters 2 gaarde i Sønder Uttrup
(matr. nr. 2 og 4).
1552: Eline Gjøes jordebog siger, at hun havde et gadehus i Uttrup,
beboet af Søren Hansen, som gav 9 skilling i landgilde; det er nok
det hus, der 100 aar senere tilhørte herren paa Vang.
1. 11. 1558 skænkede Christian III til bispebordet kronens korn
tiende af Sundby, Hvorup og flere kirker, tilligemed gæsteret hos
præsterne.
18. 6. 1578 solgte kongen en del gods til fru Karen Krabbe, Niels
Skeels enke, og Otto Banner til Asdal paa hans hustru Ingeborg
Skeels vegne, deriblandt i Nørre Uttrup de to gamle dobbeltgaarde
matr. 23 + 35, samt 24 + 27 og 55.
12. 5. 1579 købte Anders Pedersen Galt til Birkelse noget af kro
nens gods, deriblandt Hvoruptorp, som var fæstet paa livstid til en
borger i Aalborg, Jørgen Knudsen, — og 15. 3. 1582 fik Anders Pe
dersen stadfæstelsesskøde.
Imidlertid vandrede de adelige herrers fæstegods fra haand til
haand; men kongen (kronen) havde dog stadig en del af det konfi
skerede gods tilbage.
23. 5. 1639 kom det store sus, idet det halve af Hvorup by skiftede
ejer. Jens Høeg til Vang erhvervede i magelæg med kong Christian
IV syv gaarde for 5 gaarde og nogle mindre steder i Lindholm. God
set i Hvorup var: Matr. 1688’s nr. 1-7 og bestod af 4 helgaarde med
2 fæstere hver, 3 med en fæster hver, samt 3 gadehuse med jord,
hvis fæstere gav 16 skill, i huspenge, og nogle jordløse huse.
Vang var nu i mange aar sognets største lodsejer, men allerede før
1688 havde Thøger Larsen paa Rødsiet fæstegods baade i Hvorup og
Uttrup, og hans efterfølgere erhvervede stadig mere gods, saa ved
1800 hørte hele Hvorup, Torpet og en del af Uttrup til Rødsiet.
22. 3. 1662 fik hofkammererer Johannes Boyesen for de store laan,
som han under svenskekrigen havde ydet Frederik III, en hel del
gods i Nordjylland, deriblandt gaardene matr. 2, 4, 25 og 33 i
Uttrup.
Kongen havde, ligeledes for ydet laan, pantsat en del gods, der-
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iblandt en gaard i Uttrup (M. 22 + 34) til Ejler Hoick paa Elkjær,
og 15. 6. 1665 solgte han gaarden til ham. Denne gaard var den
sidste stump krongods i Hvorup sogn, som blev afhændet til private.
18. 10. 1720 solgte købmand Niels Pedersen Kjærulf i Aalborg til
sin svigersøn magister Steen Kjærulf i Ulsted, senere præst i Aaby
og provst, noget gods i Hvorup sogn. Det var en halvgaard i
Hvorup, den østre Østergaard, Jens Pedersen og Peder Jørgensen
iboede, af hk. 3-4-0-0, med et gadehus, samt gaard matr. 25 i Ut
trup, Anders Madsen iboede, af hk. 2-4-3-0, tilligemed et gadehus
sammesteds af hk. 0-0-1-1, der var beboet af Peder Thomsen Grøn.
28. 4. 1762 afhændede provst Kjærulfs arvinger dette gods til Jens
Gleerup paa Rødsiet, som samme aar købte Byrisgaard af hospitals
forstander Trapp.
I 1568 var sognets ejerforhold ifølge præsteindberetningen saaledes:

Hvorup:
Aalborghus...............
.. 0
Voergaard .................
. 2
Hundslund kloster . .
Bjørn Kaas til Starupgaard . . . . 2
. 0
Vitskøl kloster..........
0
Aalborg Hospital3) .

»
»
»
»
»

1 bol, 1 gadehus
»
2 » 2
»
0 » 0
»
»
0
1
»
1 » 0
»
1 » 0

I alt. . . . 7 gaarde, 5 bol, 4 gadehuse

Ogsaa enstedgaarden Hvoruptorp var under kronen.
Nørre Uttrup:
Aalborghus ....................................
Hundslund kloster.......................
Voergaard ....................................
Fru Magdalene Banner t. Skivehus
P. Gyldenstjerne (fæster raadmd.
Christen Mikkelsen i Aalborg)
Aunsbjerg ......................................

1 gaard,
»
1
»
2
»
1

1
0

»
»

3) Bolet var skænket klosteret af Thomas Jensen Sehested.

0 bol, 2 gadehuse
»
0 » 3
»
0 » 4
»
0 » 0

0
1

»
»

0
1

»
»
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Vinzends Juel til Bøvling........... O gaarde, O bol, 1 gadehuse
Thomas Bildt i Gandrup........... 0
» 0 » 1
»

I alt. . . . 6 gaarde, 1 bol, 12 gadehuse

Desuden havde Hundslund kloster to gaarde i Sønder Uttrup
(matr. 2 og 4) og Thomas Bildt paa Gandrupgaard en (matr. 3), — se
»Fra Himmerland og Kjær herred 1965, s. 85. De helt jordløse huse
er udeladt, hvilket ogsaa til dels gælder for de ældste matrikler.
I vore bedsteforældres tid sagde man, at en ejendom paa 1 td. hk.
og derover var en gaard. En bolsmand skulde have 1/2 til 1 tønde,
og en husmand havde op til V2 td. hk., medens en mand, som kun
ejede et hus med en beskeden kaalhave, kaldtes en gadehusmand.
Men i 15—1600rne regnede man en helgaard til 10—12 tønder hart
korn, en halvgaard til 5—6 tdr. og et bol til 3—4 tdr.; men der tales
ogsaa om halv- og kvartbol, samt gadehuse med og uden jord. Græn
serne var dog ret flydende, idet en gaard i een matrikel kaldes en
halvgaard i den næste, og omvendt.
Naar Voergaards, Vitskøl klosters og Hundslund klosters gods
staar for sig selv, skyldes det, at disse tre gaarde med bøndergods i
nogle aar efter reformationen vedblev at bestaa som kronens len,
indtil kongen solgte dem til private. Voergaard var jo en avlsgaard
under Bispestolen; og Helligaandsklosteret i Aalborg var og er stadig
en stiftelse for ældre og svagelige mennesker, — derfor beholdt det
da ogsaa sin gaard i Hvorup (Byrisgaard) og alt sit øvrige fæstegods.
Rigsadmiral Peder Munk paa Hammelmose var o. 1600 lensmand
for Aastrup-Seilstrup len; han havde af kongen faaet sit lille len
suppleret med en del gods fra det store Aalborghus len, deriblandt
Bundgaard og Toftegaard i Hvorup, samt gaardene matr. 2, 4, 25 og
33 i Uttrup, og desuden Nørgaard, som han købte af kongen.
I 1579 var sognets ejerforhold saaledes:
Kronen til Aalborghus.......................
Aalborg Hospital ................................
Bjørn Kaas til Starupgaard...............
Christoffer Gjøe (til Avnsbjerg) . . . .

7 gaarde, 4 bol, 13 huse
0
»
1 »
0 »
2
»
0 »
1 »
0
»
1 »
1 »
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Preben Gyldenstjerne til Vosborg
(fæster Chr. Mikkelsen)...................
Ingeborg Skeel til Voergaard...............
Anders Galt til Birkelse (Torpet) . . . .
Thomas Bildt........................................

1 gaarde, 0 bol,
2
»
0 »
1
»
0 »
0
»
0 »

13

0 huse
0 »
0 »
1 »

I alt 13 gaarde, 6 bol, 16 huse
Sognets 12—14 jordløse huse er ikke regnet med, ikke heller gaardene og husene i Sønder Uttrup.

111. Smaa og store begivenheder i 1600—1700rne:
Hvad var dagens samtaleemne i Hvorup sogn i gamle dage? Aviser,
radio og fjernsyn havde man jo ikke, saa det var særlig sognets egne
og omegnens smaa og store begivenheder, der optog sindene og gav
stof til samtale. Aalborghus lensregnskaber, Kjær herreds og andre
tingbøger fortæller os meget derom.
1610 gav Søren Nielsen i Hvorup af en bolig, Joen Mortensen fra
døde, 6 rigsdaler (gaard matr. 4).
1614 gav Peder Andersen for V2 gaard i Hvorup, som gamle Lass
Jensen fradøde, 22 dir. (matr. 16, »Eskilds Gaard«).
1625 gav Morten Jensen af V2 gaard i Uttrup, Jens Nielsen ham
oplod, 10 dir. (er matr. nr. 22).
1626 gav Jens Christensen i Uttrup af den gaard, Christen Nielsen
fradøde, 70 dir. (matr. 33 + 25).
1629 gav Anders Jensen i Hvorup for to parter af en gaard, Jens
Hansen iboede, 3 dir. (matr. 9, Vester Kragelund, som var »ude af
drift«).
1629 gav Niels Andersen i Hvorup for V2 gaard, Jens Andersen
ham oplod, 14 dir. (Glimengaard).
1629 gav Christen Laursen for V2 gaard i Hvorup, som Anders
Madsen ham oplod, 7 dir. (var det halve af Toftegaard).
1629 gav Niels Christensen for V2 bol i Uttrup, Morten Jensen
(Smed) ham oplod, 4 dir. (er V2 af matr. 22, som paa grund af krigen
var ødelagt).
1629 gav Peder Kjeldsen af V2 gaard i Hvorup, Anders Nielsen
ham oplod, 14 dir. (Vestermark).
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1629 gav Jens Christoffersen for et øde bol i Uttrup, Niels Ibsen
fradøde, 5 dir. (Søndergaard).
1635 gav Søren Laursen for et øde bol i Uttrup, som i lang tid har
ligget øde (d. v. s. udyrket, ubeboet), 1 daler. Er formentlig gaard
matr. 32, hvis fæster Peder Jensen tyskerne i 1627 udplyndrede og
pinte ihjel, og hvis kone og børn flygtede bort.
1641 gav Simon Hansen i Uttrup for V2 gaard dér, som Peder Lau
ridsen var fradømt, 15 dir.
1660 gav Peder Sørensen for et bol (gadehus) i Hvorup, som Mads
Sørensen ham oplod, 2 dir.
28. januar 1594 slog Mads Grydestøber i Sundby uden al grund
Ib Nielsen i Uttrup ihjel, hvorfor han blev henrettet (Jydske Re
gistre 5362).
1604 gav Mads Jensen i Hvorup for jomfrukrænkelse 4 daler.
1632 gav Niels Laursen i Hvorup for Kirsten Sørensdatter, han
belaa og siden ægtede hende, IV2 dir.
1660 gav Thomas Christensen i Uttrup, for han havde beligget
Ane Sørensdatter, 12 rigsdaler. Lejermaalstaksten var for karlens
vedkommende 12 rdlr. og for pigens 6, og hvis de ikke kunde betale,
maatte de sidde bøden af, hvilket ansaas for en meget stor skam.
Hvis de derimod giftede sig eller var gift, inden barnet kom, var
bøden kun nogle skilling eller mark.
Ligesom lensregnskaberne beretter ogsaa de gamle tingbøger meget
om de gamle i sognet og deres færd. Lille Lars Mortensen i Uttrup
Nørgaard havde mange børn, deriblandt sønnerne Søren og Morten,
som begge under den tyske besættelse i 1627—29 begik lejermaal og
derfor skulde betale lejermaalsbøde til herskabet og erstatning til
pigen.
Kjær herreds tingbog 26.7.1631: Søren havde »lokket« Mette
Jepsdatter, datter af Jep Espensen i Ulsted. Paa tinget forligtes de
to fædre paa følgende vilkaar: Søren skulde betale Mette 7 rigsdaler,
de 3 kontant og de 4 til Mikkelsdag, samt betale den bøde, hun var
pligtig til at yde husbonden (Otto Skeel paa Hammelmose, som paa
den tid ejede Nørgaard), endvidere give hende 2 skæpper byg aarlig
i 4 aar.
Morten slap ikke saa let fra det. 9. 8. 1631: Lensmandens fuld-
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mægtig, Poul Andersen (Byrialsen) paa Hvilshøjgaard, rejste tiltale
imod Morten Laursen for den forseelse, han under krigen begik med
Sidsel Jensdatter; men Morten svarede, at den tyske lyttenant, som
under besættelsen laa i Uttrup med sine soldater, havde ladet ham
ride træhesten og tvunget ham til at give sig en hest i lejermaalsbøde.
Wallensteins officerer anvendte træhesten som disciplinærmiddel
mod deres vilde lejekrigere; og man mener, at den under besættelsen
kom her til landet, og det var vist ogsaa Wallensteins soldater, som
bragte tobakken til Nordjylland. Saa unge Morten Laursen nyder
vistnok den tvivlsomme ære at have været den første vendelbo,
som har redet træhest.
2. 8.1631: Ovennævnte Søren Laursen og hans frænde, Jep Peder
sen, stævnedes af Anders Pedersen i Sundby for en hest, som for
nogen tid siden blev ført til Nørgaard og siden skal være død dér.
Det er maaske »lyttenantens« hest, der er tale om.
10. 3. 1635 vidnede Just Nielsen, købmand og tidl. raadmand i
Aalborg, at han nu holder hus i Uttrup med hans hustru og børn,
og der holder ild og varme, og med avl og bjerring; det haver været
paa nogen aars tid.
Just boede i gaard matr. 23, og 1630 bevilgede lensmanden ham
to øde gadehuspladser, som ingen bygninger er paa; han skal give
kronen sædvanlig skyld.
6. 3. og 22. 5. 1638: Søren Mørch i Bundgaard og Morten Laursen
i Uttrup Nørgaard, se ovenfor, førte sag om deres fælles stol i Hvo
rup kirke.
En søndag i februar kom Søren først og satte sig paa yderpladsen;
men lidt efter kom Morten ind i stolen og greb efter en kort ord
veksel Søren »ved hoved og hals og satte ham ud af stolen fra hans
hat og hans værge imod hans vilje«, som Johanne Sørensdatter i
Østergaard senere vidnede paa tinget; thi selvfølgelig fulgte der en
længere retssag.
Gamle Joen Andersen i Glimengaard vidnede, at for 70 aar siden,
da boede der i Søren Mørchs gaard en mand, som hed Jes Smed
(f o. 1568), derefter Johan Koch, saa salig Anders Mørch i 26 aar
(1586-1612); og de havde alle siddet yderst i stolen, som altid havde
fulgt Bundgaard.
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Men da Anders Mørch døde, lod Søren, som var ung og ugift,
Lille Lars Mortensen, der var en ældre mand og kirkeværge, sidde
yderst, — og nu mente Morten, at yderpladsen hørte til Nørgaard,
hvilket flere tingsvidner fra Uttrup gav ham ret i. Morten døde
i 1644, og hans enke, Maren Jensdatter Hofmand fra Sundby, ægtede
Jens Nielsen; men stolestadekrigen fortsatte, indtil der nogle aar efter
foretoges en omordning, saa de to mænd kom i hver sin stol.
16.6. 1639: Jens Høeg til Vang, som netop havde købt kronens
resterende gods i Hvorup by, forbød »alle at have nogen brugelighed
i Hvorup kjær og mose, tørvegrøft eller nogen slig brugelighed,
videre end som de mænd, som bor og bygger udi forskrevne Hvorup,
kan selv lade bruge og bjerge til deres egen nødtørft og huses
fornødenhed«.
25. 8. 1640: Christen Christensen i Nordkjær, ridefoged til Vang,
maatte paa sin husbond Jens Høegs vegne skille en trætte imellem
Høegs bønder i Hvorup og Voerbjergerne, idet sidstnævnte havde
»udpløjet og nederlagt« skellet imellem de to byers marker; og sam
men med uvildige synsmænd besaa ridefogeden aastederne. Voer
bjergerne havde ved Folderagers dam slaaet noget græs og hjemført
det, skønt det var paa Søren Mørchs agerender; desuden havde de
pløjet over skellet østen for dammen og øster til Voerbjergvejen. I
lige maade var en af Voerbjergs agre østen Springbakken pløjet over
skellet i syv favnes længde. Det var særlig Troels Pedersen i Voerbjerg Søndergaard, som havde været for begærlig; men nu blev alle
skellene rettede.
17.6. 1645: Jens Høegs fuldmægtig Christen Christensen i Nord
kjær stævnede ved Peder Nielsen og Morten Nielsen i Nørhalne for
8 dage siden Bertel Andersen, grandefoged i Hvorup, hid i dag med
deres granderet, saa vel som menige Hvorup grander for at vidne.
Saa fremkom Jens Andersen, foged paa Vang, og vidnede, at Lars
Jørgensen i Hvorup, Christen Kjeldsen og Jens Andersen havde
gravet tørv sønden for Hvorup bro.
Da dette sted ikke var anvist dem til gravning, burde de bøde
en tønde øl til granderne, samt tre mark til husbonden, — hvortil
Bertel Andersen svarede, at han var kommen saa hurtigt ud af
huset, at han ikke havde faaet granderetten med sig, hvortil flere
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af de Hvorup grander svarede, at de ikke benægtede, at de jo havde
gravet tørv, men mente ikke, at de burde lide nogen forfølgning
derfor, og Anders Jensen mente ikke, at det i granderetten var for
budt at grave tørv sønden for Hvorup bro.
Men fogeden svarede, at det var forbudt; thi han havde været i
Hvorup for nylig og der læst granderetten.
Naar Fogeden blandede sig heri, var det vel for at forhindre
planløs og uhensigtsmæssig tørvegravning.
26. 11. 1650: Bestod Anders Kierull i Torpet og Anders Jensen i
Hvorup at de i dag 14 dage paa Mikkel Nielsens vegne havde stævnet
Jens Pedersen i Bundgaarden, som skyldte 10 mark, han resterede
for sin kirketiende for 1649 (Mikkel Nielsen i Torpet var kirke
værge).
9.2.1651: Christen Marqorsen, som tjente i Brødland, vidnede
med soren ed, at den 18. januar sidst forleden huggede Søren Chri
stensen i Vestergaard en grøn bøg i Langelund i Brødland skov.
I Hvorup Østergaard boede Christen Pedersen og Kirsten Jens
datter; og da Christen i 1661 døde, afstod Kirsten gaarden til sønnen
Jacob; herom fortæller tingbogen: 3.12.1661: Anders Justesen i
Lindholm paa Kirsten Jensdatters vegne, at hun har sluttet forlig
med sin søn Jacob Christensen om hendes aftægt. Han skal give
hende 1 td. rug, 1 td. byg og 8 skpr. havre, hvilket han skal betale
hende til førstkommende Set. Mikkelsdag, og siden skal han derefter
aarlig betale hende 2 tdr. rug og 2 tdr. byg, saa længe hun lever,
og skal han fremdeles aarlig føde hendes 2 køer og 4 faar, og skal
et af hendes svin gaa i gaarden med hans svin, og skal hans moder
nyde og beholde den liden stue hendes livstid.
10. 12. 1661: Den 18. november var Niels Christensen og broderen
Jacob Christensen med deres vidner forsamlet i skolemesterens hus
i Sundby til forlig om, hvad Niels kunde tilkomme efter sin salig
fader.
Han skulde have en gammel bryggerkedel, en kiste, et lidet godt
svin, 4 faar, et vædderlam, i aar en kælvende ko, en sorthjelmet
studekalv, et bitræ, en seng med tilbørlige sengeklæder, som var en
dyne, et par dreiels lagner, et par puder med vaar, hvilke senge
klæder Niels Christensen haver til sig anammet. Desuden skal Jacob,
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saa længe hans moder lever og Niels opholder sig hos hende, overlade
ham 4 skæpper byg i god ustraf felig jord, 1/2 skp. havre og 2 skpr.
byg i gødningsjord, og Jacob maa ikke befatte sig med Nielses qvæg,
som i boen findes. Og skal Jacob, saa længe han (Niels) sig hos
sin moder opholder, samme sommer afstaa jord til udsæd.
14. 5. 1667: Vestergaard havde den gang to fæstere, og da den ene
af dem, Søren Christensen, var gammel og ikke kunde holde sin
gaardspart i tilbørlig stand, blev der taget syn over gaarden. Først
saa Mads Bertelsen i Hvorup med to andre synsmænd laden og
stalden, »som er ganske affalden«, saa besaa de raalingen og det
østre hus, som ogsaa var daarlige. Søren skulde saa have været sat
fra sit fæste; men da fremstod Niels Christensen (fra Ostergaard)
og erklærede, at han havde sted og fæst gaarden og betalt resterende
skyld og landgilde, og han skulde ogsaa nok reparere de forfaldne
huse.
Gregers Høeg til Vang ejede størsteparten af Hvorup; men i
Uttrup havde han kun et par huse, hvis fæstere ernærede sig ved
at fiske og gaa paa dagleje. En af disse fiskere, Jørgen Jensen,
havde forset sig imod Uttrup grandelav og blev idømt en bøde, som
han ikke kunde eller vilde betale, hvorfor oldermanden Jens Lau
ridsen (i gaard m. 33) tog et nedgarn (flyndergarn) i pant for
bøden.
13.4. 1689: Jens Jørgensen gik paa sin faders begærende hen til
Jens Lauridsen og spurgte, om han kunne faa sin faders garn, da de
skulde bruge det. Grandefogeden bad ham gaa med ind; her tog han
granderetten frem og læste, at Jørgen først skulde betale 9 skilling i
bøde, hvortil Jens svarede, at de vilde klage til deres husbond, velbaarne Gregers Høeg.
Fogeden svarede: »Hr. Gregers Høeg er en ærlig mand og en
dannemand; men du er en skjælm og en hundsfot!« Det bad den
unge fisker Jens Lauridsen bevise, og saa kom de op at skændes for
alvor. Grandefogeden slog først fiskeren i hovedet med en ild
pande, hvorpaa han greb sin kaarde og huggede til ham, saa han fik
flere saar og skrammer, hvorpaa han forfulgte ham ud ad tre døre,
ud af gaarden og hen ad gaden. Derpaa stævnede Gregers Høeg
Jens Lauridsen for vold mod sagesløs person.
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3. 7. 1696 stævnede Søren Jensen i Østerhalne Direk Sørensen,
Sofie Jensdatters søn i Søndergaard, fordi han havde slaaet den
15 aarige Jens Andersen, dattersøn af Johanne Larsdatter i Nørgaard,
hvem han tjente som hyrde; hun var Søren Jensens svigermoder. Da
Direk en dag kom i marken, gik en af Nørgaards heste i hans moders
korn. Han jog den væk, og den løb saa ind i Nørgaards kornmark,
— men drengen jog den ind i Søndergaards korn igen, hvorpaa Direk
gav ham nogle klø. Da drengen slap fri, har han vel brugt mund;
thi Direk raabte efter ham: »Kunde jeg faa fingre i dig, skulde du
have faaet noget mere!«
28. 8. 1705: Peder Mortensen i Hvorup Bundgaard stævnede paa
egne og sin søn Niels Pedersens vegne Jens Lauridsen i Hvorup, an
gående hvis uquems skields ærrørig ord, som han havde haft til Peder
Mortensen og Niels Pedersen paa grandestævnet den 16. august sidst
forleden. Mads Jensen (Bundgaard) vidnede, at paa grandestævnet
sagde Niels Pedersen til Jens Lauridsen, at der var ingen kreaturer,
som havde gjort saa megen skade i hans korn som Jens Lauridsens.
Jens Lauridsen sagde: »Ded løjst du som en tyf og skielm!« Saa
raabte Niels Pedersen, at granderne skulde drage det til minde.
Pastor Kjeld Nielsen i Sundby havde i 1708 en kedelig sag, idet
han søgte at stifte forlig imellem Jens Hellesen i Uttrup og hans
svigersøn Jens Andersen. Parterne havde været til to forligsmøder i
præstegaarden, og hr. Kjeld havde ogsaa været i deres gaard i Uttrup
og forgæves formanet dem til rolighed og kristelig omgængelse.
18. 5. 1708: Oplystes, at Jens Heilesen, hans kone Karen Pedersdatter og deres datter, Ane Jensdatter, og hendes mand Jens Ander
sen igen var mødt hos præsten tilligemed Peder Sørensen i Nørgaard
og Jens Jensen i salig Jens Nielsens gaard (m. 20) som vidner. Jens
Andersen sagde da, at præstens formaninger ikke havde hjulpet; de
havde været lige haarde imod ham. Hans kone svarede, at han
mange gange havde givet hende onde ord, truet med at vilde kvæle
hende, og han havde i alle maader handlet ilde med hende; han havde
levet ugudelig med hende og skældt hende ud for hoer-tispe og mere
saadant, og han havde flere gange stødt hende omkuld og slaget
hende. Præsten spurgte dem saa ud om aarsagen til al deres uforlige
lighed, og Jens Heilesen svarede, at svigersønnen ødte alt, hvad de
2*
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havde, og drak det op, og han gik ud hver nat og drak brændevin og
forsømte den gerning, som skulde gøres.
Til gengæld fortalte Jens Andersen, at hans kone og svigerfor
ældrene holdt sammen imod ham, og de behandlede ham meget
haardt. Da han en dag sad og spiste, spurgte svigermoderen, om han
aad alt op, hvortil han sagde ja, og da sagde hun og datteren: »Gud
give, der kommer en djævel i din vom!« Og han klagede over, at
han i samfulde fem uger ikke havde faaet en mundfuld mad i gaarden, — og at Jens Heilesen og hans kone holdt ham, medens hans
egen kone slog ham med en vognkiep.
Præsten søgte atter forgæves at mægle; men de to parter vedblev
at fremføre mange haarde beskyldninger imod hverandre. Jens Hei
lesen sagde til svigersønnen, at han var ikke nyttig eller dygtig til
andet end at tage sin kone med sig og gaa ud at tigge, og Ane Jens
datter kaldte sin mand en tyv og skælm og svor, at hun hverken
vilde lade sig true eller tvinge til at leve sammen med ham i fordrage
lighed.
Præsten fik vist alligevel held med sig; thi Jens og Ane blev ikke
skilt, og det hjalp maaske ogsaa, at svigerforældrene nogle faa aar
efter døde. Vi kan oplyse, at Jens Nielsen, kaldet Heilesen, o. 1670
overtog fæstet af matr. 22, en halvgaard under Sdr. Elkjær; hans
kone hed Karen Pedersdatter. 26. 12. 1706 ægtede deres datter Ane
Jensdatter, f. 1676, f 1737, Jens Andersen (Heilesen), f. 1680,
t 1758, og 1707 fødtes deres søn Christen Jensen, der fik gaarden i
fæste efter faderen.
23. 11.1708 var der stor strid imellem de Hvorup bymænd, fordi
nogle af dem ikke havde vedligeheldt deres part af bymarkens
gærder og »lukker«.
Peder Mortensen i Bundgaard vidnede, at for ungefehr 40 aar
siden, da var Christen Justsen boende i den gaard (V. Kragelund),
som Niels Andersen og Jens Christensen nu paaboer, og da lukkede
hans folk diget paa østsiden af Nymark, og han kan mindes tre
mænd, som har boet der siden Christen Justsen; men ikke er han
vidende om, at nogen af dem har ladet lukke (hegne). Olle Ibsen
(Byrisgaard) vidnede, at han kan mindes 30 aar, og da har Oster
gaards mænd holdt omstridte lukke i orden.
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»Det røde hus« i Uttrup (se side 14, 24 og 98).

Jens Laursen mindes 36 aar, da hans salig fader Lars Sørensen
boede paa den gaard, de kalder »Christen Justsens Gaard«, da kan
han huske, at beboerne i Østergaard holdt forbemeldte lukker. Chri
sten Andersen i Gildsig, tjener til Bjørnkjær, vidnede, at han kunde
huske 23 aar, da var omstridte lukke til Østergaard, som nu tilhører
Niels Kjærulf (er matr. 12, den østre Østergaard), og blev holdt af
hans fader salig Anders Pedersen, — Peder Jørgensen og Jens Peder
sen bor nu paa gaarden.
21. 12. 1742 vidnede Stefan Brøndlunds bonde i Østergaard, Erik
Pedersen (m. 11) og hans hustru Kirsten Jensdatter, at gaarden var
brændt den 2. november 1741.
2. 11. 1773 fæstede Jens Gleerup paa Rødsiet til Jens Mortensen,
der var født i Uttrup, den gaard i Hvorup (Toftegaard), som Anders
Jensen sidst beboede, og som enken Maren Larsdatter nu har i fæste,
han skal gifte sig med enken.
11. 7. 1794: I 60 aar sad Niels Jensen som fæster af Søndergaard
i Uttrup, som havde tilhørt hr. Kjeld Nielsen i Sundby og derefter
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dennes søn Henrik Kjeldsen til Ormholt. Niels døde 1786, og søn
nen Henrik Nielsen styrede gaarden for sin moder og overtog den
saa, idet han betalte stedsmaal og landgilde. Han fik fæstebrev,
men glemte at faa det tinglæst.
Denne forsømmelse blev skæbnesvanger for ham, idet Ormholts
ny ejer, generalauditør Bornemann i 1794 vilde sætte ham ud af
gaarden. Henrik fik dog efter en retssag lov til at blive i sit fæste,
og da hans moder i 1799 døde, købte han gaarden til selveje for
1144 rdlr. Men straks efter afhændede han for samme beløb Søndergaard til skipper Lars Gays enke, idet han dog forbeholdt sig
brugsret til en parcel af den.
Under 1600rnes krige gik det slemt ud over Hvorup sogns be
boere.
IV: Krige og fjendtlige besættelser.

I 1626 blandede Christian IV sig i den tyske trediveaarskrig og
rykkede med sin hær ind Nordtyskland, men blev den 17. august
fuldstændig slaaet ved Lutter am Barenberg, hvorefter en afdeling,
der mest bestod af tyske lejetropper under oberst Konrad Nelles
kommando, trak sig op i Jylland med general Wallensteins tyske
landsknægte i hælene. Nelles krigere plyndrede og røvede paa deres
tilbagetog, og da man nærmede sig Aalborg, sendte han efter kongens
ordre bud i forvejen, at man skulde samle alle baade og færger, saa
han kunde føre sine tropper over til Vendsyssel.
Men vendelboerne ønskede hverken at se danske eller tyske sol
dater i deres land, og under anførsel af herredsfoged Anders Sørensen
Kjærulf i Knæpholt og andre gæve førere stillede de i Sundby og
førte alle fartøjer over paa nordsiden af fjorden, og da 100 af
Nelles ryttere den 5. oktober 1627 med deres heste satte over fjorden
for at bemægtige sig fartøjerne, blev de alle hugget ned af bønderne.
Nelle trak sine soldater over til Nørre Tranders, hvor de den 8.
oktober overgav sig til Wallensteins underfeltherre Heinrich von
Schlick; men forinden havde de »danske« krigere dog naaet at
plyndre bravt i Aalborg. General von Schlick havde mere held med
sig; han fik fat i skibene, satte over til Sundby og besatte hele
Vendsyssel, hvor han indsatte oberstløjtnant Melchior von Hatz-
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feldt til at være øverstkommanderende, idet han gav ordre til at
behandle befolkningen lempeligt; »thi vendelboerne er et kraftigt og
pirreligt folkefærd, som man helst maatte staa sig godt med«, og
von Hatzfeldt, der slog sig ned paa Odden, lod ganske vist befolk
ningen betale til sine soldaters lønninger og underhold; men han
forbød strengt alle overgreb imod beboerne. Soldater og officerer
maatte ikke plyndre kirker, avlsgaarde eller landsbyer, ikke mis
handle bønderne eller voldtage deres kvinder, og de skulde respektere
de salvegarder (beskyttelsesvagter), som imod betaling blev anbragt
forskellige steder.
Hauptman von Carstädts fodfolkskompagni besatte Sundby, Hvo
rup, Hammer og Biersted sogne, og oberst Pietro Ferrari, der var
kommandant i Aalborg, belavede sig paa et længere ophold, be
fæstede Aalborg og Sundby og anlagde skanser paa sidstnævnte
sted, samt ved Hals, Fladstrand og Sæby. Disse befæstningsanlæg
gik slemt ud over Vendsyssels skove, idet der fældedes træer i
tusindvis. Den nordjyske befolkning maatte underholde den tyske
besættelseshær med dens 2085 ride-bagage og vognheste, ligeledes
foruden soldater og officerer 75 soldaterhustruer, samt en del felt
horer, som fulgte hæren; men dette var ikke nok.
Von Hatzfeldt, der af de danske fik det vidnesbyrd, at han var
en from krigsmand, som ikke kunde fordrage letfærdighed eller let
færdige kvindfolk, paabød strengt, at bønderne bare skulde passe
deres bedrift som i fredstid, og at man ikke i nogen maade maatte
fortrædige dem; men han kunde jo ikke være alle steder og for
hindre, at hans soldater og officerer udplyndrede befolkningen. I
foraaret 1628 synes vendelboerne at have planlagt en opstand, som
skulde støttes af soldater, Christian IV vilde landsætte ved Hals
eller andetsteds, og der skulde oprettes depoter af vaaben i Uttrup
skov og paa Hvorup kirkeloft; men planen blev røbet, og den 2.
juni blev Lars Dyrskjøt i Aagaard tillige med flere andre ansete
knaber arresteret og ført til Sæby, hvor tyskerne behandlede dem
meget haardt. Underholdet til besættelsestropperne var en tung
byrde; dertil kom tyskernes private udpresninger, og naar de arme
beboere ikke kunde eller vilde opfylde fjendernes krav, blev der
anvendt tortur, ja endog begaaet drab. Paa Hassinggaard pinte og

24

Kr. Værnfelt

dræbte tyskerne en gammel kone, og i Sæby huggede en trænkusk
hovedet af en dreng. Men det skete ogsaa, at beboerne gjorde mod
stand, idet nogle havde hug- eller skydevaaben, medens andre brugte
forke eller høleer.
En fattig mand, Christen Jensen i Sulsted, mødte den tyske rytter
Hans Becker, der tvang ham til at vise sig vej til Øster Brønderslev,
og for at han ikke skulde undløbe, lagde rytteren et reb om halsen
paa ham.
Men i Ajstrup mose greb Christen rytteren i det ene ben og rev
ham af sadelen. Becker saarede ham med et pistolskud, men Christen
rev pistolen fra ham og gav ham et kolbeslag i hovedet, hvorpaa
han væltede ham ud i en tørvegrav. Ikke alene bønderne blev
udplyndrede, men ogsaa herregaardene, hvis ejere for en stor del var
flygtet til Norge.
Ogsaa nogle bønder flygtede bort, og deres og de andre bønders
landbrug gik helt eller halvt i staa; dette gjaldt ikke mindst for
sundsholmernes vedkommende. I en gaard i Nørre Uttrup (Matr.
32) boede Peder Jensen; han blev først udplyndret, og saa pinte
tyskerne ham ihjel, hvorefter hans kone, Bodil Jensdatter, flygtede
hjem til Ørum med sine to drenge. Efter krigen stævnede Laurs
Guldsmed i Aalborg hende for en bryggerkedel, som hendes mand
før krigen havde laant af ham, men hun forklarede, at fjenderne
havde taget kedelen og alt, hvad de havde af værdi; — og Lars
Skjøt i Aagaard, som 26. 5. 1631 førte hendes sag for Jerslev her
reds ret, fik hende frikendt. Christen Snedker i Aalborg stævnede
13. 3. 1632 Mads Pedersen i Hvorup for et værge, som han havde
givet ham i gissel (pant); men flere vidner erklærede, at samme
værge med mere af Madses gods havde været gemt paa Hvorup
kirkes loft; og der havde fjenderne taget det med alt, som man
havde gemt der. 21. 3. 1631 vidnes, at tyskerne havde taget en del
af Hvorup kirkes blytag til at støbe kugler af.
I tingbøger og lensregnskaber for 1629 og de følgende aar vidnes,
at en hel del gaarde og huse i sognet var »slet øde4« (ude af drift),
4) Da den hvide pest i 1601—02 rasede her paa egnen, kom ogsaa adskillige ejen
domme paa Sundsholmen til at staa øde, fordi beboerne var døde eller flygtet
bort. I Aalborg døde V4 af indbyggerne.
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Uttrup, set fra nord o. 1908. Til venstre Teglværket fra 1898.
I baggrunden møllen.

saa der ikke kunde betales skat og landgilde af dem. Men længe
efter krigen førtes der trætter om gods, kvæg og andet, som under
besættelsen var havnet hos de forkerte; thi ogsaa den gang var der
tyskervenner, som for en billig penge afkøbte soldaterne det røvede
gods, ligesom der ogsaa fandtes »feltmadrasser«. Endelig den 17.
maj 1629 sluttedes freden i Lybæk, og tyskerne drog bort, efter
ladende sig et plyndret og udpint landskab.
Den næste fjendtlige besættelse var i 1644-45, og nu var det
svenskerne, vi var i krig med. Christian IV blandede sig for anden
gang i Trediveaarskrigen, idet han under paaskud af at være mægler
imellem den tyske kejser og svenskerne, generede disse saa meget,
at den dygtige feltherre Lennart Torstenson i efteraaret 1643 faldt
ind i Holsten, som han erobrede paa faa uger. Den 9. januar
rykkede han ind i Nørrejylland, og den 17. kom oberst Helmuth
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Wrangel til Aalborg med sit regiment. Folk var rædselsslagne; thi
de voksne mindedes jo saavel trængslerne under »Kejserens Krig«.
Lensmand Gunde Lange flygtede, og det samme gjorde mange andre
fra by og omegn, og man bragte sine bedste ejendele med og fik
dem om bord paa skibe i Aalborg havn, saa man kunde søge sikker
hed i Norge; men »der blæste en stærk storm fra nordvest med
frost og vinter«, saa de fleste, som vilde flygte, maatte blive til
bage. For øvrigt plyndrede Wrangel ikke, men forlangte selvfølgelig,
at borgerne skulde yde ham og hans soldater underhold.
Vendelboerne vilde imidlertid ikke have svenskerne over fjorden;
derfor blev alle fartøjer ført til Sundby, og en bondehær samledes
her for at forhindre fjendens overgang. Dens fornemste leder var
kongens tidligere lensmand paa Gulland, den tapre Jens Høeg til
Vang, f. 1591, f 1648. I hans trykte ligprædiken siges der: »----- der
det sidste uformodentlige indfald skete her udi riget, haver den salig
mand beteet sig flittig med al troskab at ville tjene sit fædrene land
af yderste formue, og at han med flere af adel og andre da haver
samlet almuen i Vendsyssel at gøre værn og modstand mod fjenderne,
som muligt var«.
Jens Høeg var vel kendt af sundsholmerne, og fem aar før havde
han i magelæg med kongen erhvervet sig syv gaarde i Hvorup imod
noget gods i Lindholm. Hjemme paa Vang havde han et fint rust
kammer, og han laante baade sine egne og andre af egnens bønder
vaaben; thi kun faa af dem havde ordentlige hug- og skudvaaben.
Høegs udmærkede ridefoged, Christen Christensen paa Nordkjær,
udleverede vaabnene, og eftersom han var en ordensmand, førte han
nøje regnskab over udlaanene, og da krigen var forbi, forlangte han
sin herres vaaben tilbage, og fremlagde 7. juli 1646 paa Kjær herreds
ting to lister, som blev indført i tingbogen; men der var sikkert ikke
mange, som kunde levere deres vaaben tilbage.
Blandt laantagerne finder vi en række mænd fra Hvorup by: Søren
Mørch (Bundgaard), — en lang kugelbøss og V2 pd. krud, Las Jen
sen (i matr. 16), — en spdsch med to flener og remmer paaslagen og
to knive, Peder Andersen (matr. 16), — et spyd med en bred jern,
Christen Laursen (Toftegaard), — hans hustru Bodil fik en musket,
et bandoler, en forketgaffel (gaffel til at støtte musketten paa) og

Historien om de tre Torper

27

en bred pampert (sabel), Niels Andersen (Glimengaard), — en
musket, et bandoler, en forketgaffel, en bred stakken degen og V2
pd. krud. Uttrupperne og de andre Hvorup mænd nævnes ikke;
muligvis havde de selv vaaben, eller de mødte med de kendte »ven
delbopigge«, stager, hvorpaa smeden havde slaaet lange jernspidser.
Høeg havde 12 laanere i Nørhalne og 15 i Sulsted, og selv til folk i
Vadum og Horsens laante han sine vaaben ud.
Han kommanderede selv bondehærens højre fløj, og den venstre,
som bestod af folk fra Jerslev herred, førtes af den 84 aarige Lars
Dyrskjøt fra Aagaard i Ørum, som de havde valgt til deres »Kap
tajn«, fortæller hans søn Peder Dyrskjøt mange aar senere.
Det havde frosset stærkt nogle nætter, og der var nu fjordlæg.
Wrangel lod derfor straks sine ryttere sætte over isen; det var om
formiddagen den 18. januar, — men han var en klog og gennem
trediveaarskrigen trænet kriger, og da isen var skrøbelig, bød han
sine ryttere ikke ride for tæt sammen. Han satte hovedstyrken ind
ovre fra Rørdal, og rytterne samlede sig hurtigt, da de naaede land.
Peder Dyrskjøt beretter, at de kom »i en bred flyvende orden«, og
de rullede bondehærens venstre fløj op. Da bønderne havde afskudt
deres første salve, trak de sig ind i Sundby, hvor de besatte gaarde
og huse, hvorfra de beskød fjenderne. Gamle Lars Dyrskjøt lagde
sig bag et havegærde, hvorfra han skød tre svenskere, inden den
fjerde skød ham en kugle i brystet. I en hidsig gadekamp ryddede
svenskerne Sundby og forfulgte derefter de flygtende bønder nord
ud af byen, Peder Dyrskjøt fortæller, at bønderne mistede 400 mand
eller flere, medens 70—80 blev fanget og sat i fængsel i Aalborg,
hvor de var stuvet saaledes sammen, at »de fleste omkom af hede,
qvalm og tørst, og mange aad og bed hverandre, saa ikkun de yder
ste ved muren beholdt livet«. Nogle af fangerne blev dog købt fri
af familie og venner. Under gadekampene i Sundby gik det haardt
til, og der siges, at da en flok bønder havde besat en lade lige østen
for præstegaarden og ikke vilde overgive sig, stak svenskerne ild paa
laden og brændte dem inde, — og flere andre gaarde og huse i
Sundby gik den dag op i luer. Mange gæve vendelboer fandt døden;
det beretter tingbøgerne om. 1645 fortæller Per Kjeldsen, at hans
fader, den ansete kirkeværge Kjeld Mortensen (Vestermark) var
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faldet, — Christen Nielsen i Lindholm, Jens Jensen, som tjente i
Gildsig, Niels Simonsen i Haldager, Niels Svendsen i Abildgaard i
Sulsted var alle, som der ofte staar, »gaaet til Sundby og blev død
i slaget«, — og det samme gjaldt Mads Simonsen, den første kendte
lærer i Horsens.
Efter slaget fulgte besættelsen 1644—45, og selv om svenskerne
ikke optraadte saa brutalt som de tyske landsknægte i 1627—29,
blev dog mange af Hvorup sogns beboere slemt forarmede, — og
22. 9. 1646 vidnede Søren Mørch, Per Kjeldsen og 8 andre, at »samt
lige mænd i byen var blevet helt udplyndret af fjenden, saa og en
part af dem dræbte, saa de var ude af stand til at udrede kongelig
Mayestæts kobberskat.« Det samme gjaldt Uttruperne, og mange
gange i de følgende aar fortæller tingbøgerne om bøndernes nød og
elendighed5).
Men allerede i 1657 var det galt igen. Svenskekongen Carl X
Gustav kæmpede i Polen imod en overmægtig fjendehær, og den 1. juni
erklærede Frederik III Sverige krig. Men svenskekongen lod straks
sin hær forlade Polen og gik mod Jylland, — og den 24. oktober
1657 erobrede svenskerne under Carl Gustav Wrangels kommando
kongens nyanlagte fæstning Fredericia. Men allerede før havde
Wrangel sendt generalmajor Hans Bøtticher op gennem Nørre
jylland for at erobre denne landsdel, — og midt i september naaede
han Aalborg. Ligesom i de tidligere krige var de vendsysselske
bønder mødt i Sundby, hvor de sammen med en afdeling af kongens
ryttere var parate til at give svenskerne en varm modtagelse.
Men da Bøtticher fik at vide, at Limfjorden var næsten helt til
sandet i vest, gik han tilbage til Viborg og derfra til Tyborøn og
over fjorden til Agger, hvor der i hast var opført en lille skanse.
Den forsvaredes af 1500 bønder og 150 af kongens ryttere under
anførsel af oberstløjtnanterne Friederich Ziegler og Niels Lykke, som
kun var i stand til at yde en kortvarig modstand, da de krigstrænede
svenskere den 3. oktober stormede skansen. Det blev en sorgens
dag for de brave thyboer; thi de halve af rytterne og 300 bønder blev
5) Aalborg tingbog 17. 7. 1647 siger, at svenskerne tog tiendekornet paa Hvorup
kirkes loft, og de tog ogsaa kirkens kalk og disk.
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Pottemagervej 1 i Uttrup, parcel af den gamle Søndergaard (se side 77).

hugget ned; der var faldne fra alle egne af Thy, og et enkelt sogn
mistede 30 mand. Nu gik svenskerne i ilmarch imod skanserne ved
Sundby og Hals, som blev taget den 5. og 6. oktober. Krigskommis
sær Heinrich Gau blev kommandant i Aalborg, og han reparerede
skanserne og anlagde en tøndebro over fjorden.
Efter Carl Gustavs og Wrangels strenge ordre skulde soldaterne
behandle befolkningen godt, og kun i Thy gik det i begyndelsen lidt
haardt til; men selvfølgelig maatte beboerne underholde soldaterne,
der for en stor del bestod af svenske bønderkarle. De fik da ogsaa
de fleste steder et pænt skudsmaal; de vilde f. eks. gerne hjælpe deres
kvarterværter med markarbejdet. Den 26. februar 1658 sluttedes
den sørgelige fred i Roskilde, som kostede Danmark en tredjedel af
dets landomraade; men som bekendt brød svenskekongen straks fre
den og forsøgte forgæves at storme København. Imidlertid var vore
forbundsfæller, polakkerne og brandenborgerne, omsider kommet
herop og besatte Jylland, idet Carl Gustav havde trukket sine trop-
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per over til øerne. Men det var et daarligt bytte for nordjyderne,
idet særlig polakkerne var haarde imod dem, og tyveri, voldtægt, ja
endog drab fandt temmelig ofte sted.
Endelig i 1660 fik vi atter fred; men tingbøgerne beretter gang
paa gang om folks genvordigheder og manglende evne til at udrede
skat til kongen og landgilde til herskabet, udpinte som de var efter
tre paa hinanden følgende krige og fjentlige besættelser. Flere
Uttrupere, deriblandt Jens Jensen i Nørgaard og Anders Christen
sen, vidnede paa tinge, at svenskerne, straks de kom, havde taget
deres neg fra laden og strøet dem under deres heste paa gaardspladsen, »saa de blev ganske fordærvet«, og flere andre klagede over
svenskernes optræden; men det var jo dog kun smaating i sammen
ligning med deres trængsler under »Kejserens Krig«.
De bevægede martsdage i 1848 var jo optakten til Treaarskrigen.
Sidst i maaneden opstod det rygte, at den oprørske hertug Christian
af Augustenborg og hans broder, prins Frederik af Nør, havde lukket
600 »slaver« ud af tugthuset i Rendsborg og pudset dem paa Dan
mark, og at denne bande forbrydere, skændende og brændende, var
paa vej op gennem Jylland; og der opstod nu en hel folkerejsning,
idet sognenes mænd og karle væbnede sig for at møde »de Rends
borg slaver«. Her paa egnen var det stiftamtmand Stemann, som
gennem herredsfogeder og sognefogeder rejste befolkningen til kamp.
Og efter gammel sædvane mødte mændene fra Hvorup og Uttrup
ved Sundby færgebro, bevæbnet med skydevaaben, og i mangel heraf
med leer, høtyve og vendelbopigge (slavespyd), for at tage imod
fjenden; og hjemme i sognets gaarde og huse var der graad og jam
mer, og man gemte sine værdifuldeste ting bort, for at de ikke skulde
falde i slavernes kløer. Men sent paa aftenen den 31. marts op
lystes det, at historien om de Rendsborg slaver var »jenner lutter
løwn«, og saa kunde krigerne gaa hjem og berolige deres kvinder og
børn. Oven paa Slavekrigen fulgte krigen 1848—50, der som be
kendt endte med, at oprøret blev slaaet ned og dets førere lands
forviste. Alle danske glædede sig herover, for hadet til hertugen
var meget stærkt og gav sig udtryk paa forskellig maade. En af
maaderne var, at der fremstilledes toiletmøbler med hans og brode-
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rens billeder i bunden, hver med et reb om halsen, omkranset af føl
gende sentens: »I To! Forræddere ere tilvisse. Derfor alle Danske paa
jer maa pisse«.
Forfatteren husker ogsaa fra sin barndom, at de gamle veteraner
sang en nidvide om tyskerne. Den begyndte saaledes: »Slesvig-Holsten merumslummen, tyskerne har sk ... i lommen« og var øjensyn
lig en parodi paa den af alle danske forhadte oprørssang »SchleswigHolstein meerumschlungen.«
Kort efter den ulykkelige fægtning ved Lundby den 3. juli 1864
besatte de tyske soldater Aalborg og snart efter Sundby, og saa fik
Hvorup sogn en kortvarig tysk indkvartering. Beboerne var ikke
glade; thi stormen paa Dybbøl, fægtningerne ved Kolding og Vejle
og nu sidst ved Lundby, havde lært dem at frygte tyskerne, af hvem
de ventede alt ondt. Men denne frygt var ganske grundløs, thi sol
daterne var under en skrap disciplin og var venlige og høflige imod
deres kvarterværter og andre, saa samværet blev ret gnidningsløst,
selv om man ønskede soldaterne ad Pommern til.
Paa Byrisgaard laa en officer og nogle soldater. Konen i gaarden,
Maren, mødte en dag officeren, som kunde noget dansk, og han
spurgte: »Hvorfor gaar De og halter; har De beskadiget benet?«
»Nej, men jeg har en slem ligtorn, saa jeg næsten ikke kan træde paa
foden.« »Sæt Dem paa stolen der, træk strømpen af og lad mig se
paa den ligtorn.«
Maren var lidt betænkelig; men officeren fortalte saa, at han i det
private liv var doktor og nu som indkaldt gjorde tjenestesom feltlæge.
Han hentede sin lægekasse, og en halv time efter var ligtornen
fjernet og Marens fod forbundet, hvilket baade hun og hendes mand
var svært glade for. Men det var dog baade dem og alle i sognet en
stor lettelse, da tyskerne snart efter forsvandt.
Den 9. april 1940 hen ad aften kom tyskerne atter til Hvorup,
hvor de fleste gaarde fik indkvartering, 20—30 mand i hver lade;
men det varede kun kort. Kun i Uttrup var der megen indkvarte
ring af soldater og heste, som var paa gennemrejse til Norge. Men
man var jo krigen paa nært hold, idet store arealer af Sundby-Hvorup kommune blev inkorporeret i flyvepladsen, og der var uafladelig
støj af flyvninger og af og til luftkampe, — een tysk flyvemaskine
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blev skudt ned ved kirken og to i Smalby. Som i 1864 var solda
terne under god disciplin, og de vilde gerne fraternisere med be
boerne; men disse undgik dem helst, og man var heller ikke glade
for de landsmænd, der gennem tyskerne søgte at tjene store penge,
— og ej heller for de piger, der indlod sig med deres lands fjender.
I sidstnævnte to tilfælde havde stillingen ikke ændret sig særligt i de
300 aar siden »Kejserens Krig« 1627—29; thi ogsaa da kendtes
baade værnemagere og feltmadrasser, om end ikke saa mange som
1940—45.
V. Matrikler, mark- og modelbøger.

Som foran fortalt, havde Frederik III under svenskekrigene faaet
store laan af sine mest pengestærke undersaatter blandt adel og bor
gerskab.
Disse laan betalte han efter enevældens indførelse tilbage med
krongods. Saaledes overdrog han sin gode ven og raadgiver Frederik
Thuresen, købmand og stadthauptmand6) i København, hele Staa by,
hele Nørresundby og mange gaarde i Hasseris, Øster- og Vester Has
sing m. m. Thuresen var tilligemed borgmester Nansen i København
og biskop Svane i Odense kongens gode hjælpere i at knække adelens
magt og indføre enevælden. Det var nu ellers deres mening, at Fre
derik skulde indføre en art demokratisk styre med repræsentation
fra alle stænder; men den snilde konge pudsede dem og overtog selv
hele magten.
Af skattemæssige grunde indførte man i 1662 den første matrikel
og i 1664 den anden, den saakaldte landgildematrikel, hvorved en
gaards hartkorn beregnedes efter dens landgilde, idet f. eks. 1 td. hk.
svarer til en afgift af 1 td. rug eller 1 td. byg eller 32 skilling penge.
V2 td. hk. svarer til 1 td. havre, 1 fødenød, 1 svin eller 1 marks
penge, — til et lam svarer hk. 0-1-1-1, til 1 gaas 0-0-2-2 og 1 høne
hk. 0-0-1-1.
Saa naar Jens Jensen i Uttrup Nørgaard gav i landgilde 6 tdr.
byg, et skovsvin og et fødenød, var hans hartkorn 6 + V2 + V2 =
7 tønder, og af Byrisgaards oprindelige hartkorn 6-5-2-24/î ydedes
ü) Stadthauptmand: Chef for borgerbevæbningen.
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til Hospitalet 40 aalborgskæpper byg, 1 fodernød, 1 svin og 4 mark
gæsteripenge.
Men saa i 1682—86 udarbejdedes mark- og modelbøgerne som
forarbejde til en helt ny matrikel, idet et stort antal landmaalere
opmaalte »hver mands ager«, og dygtige bønder fra egnen satte
jorderne i takst efter godhed og ligeledes takserede skovene efter,
hvor mange svin de kunde føde med olden, og engene efter, hvor
mange læs hø, de kunde give. En skov til 32 svins olden og en eng
til 24 læs hø regnedes for 1 tønde hartkorn.
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Resultatet af disse opmaalinger og udregninger var matriklen af
1688, den saakaldte »gamle matrikel«, der gjaldt til »den ny matri
kel« 1844.
For øvrigt siger den gamle forfatter Christen Sørensen Thestrup,
at matriklen af 1688 var baade unøjagtig og uretfærdig, idet mange
af de ansatte landmaalere var ufaglærte og ganske ukyndige, og at
de gerne lod sig traktere af bønderne; og de byer og gaarde, som
ikke vilde traktere, blev højt ansat. Men Thestrups udtalelser er
vist noget for haarde; thi ganske vist var det landmaalerne, som
udmaalte de forskellige agre og marker; men det var jo ansete bøn
der, der satte dem i takst, og det har de sikkert gjort saa retfærdigt
som muligt.

Hvorup by, matriklen 1688:
Hart Matr.
korn
1844

Matr.
1688

Ejeren

1

Vang

2

»

3

»

4

»

Peder Sørensen

5-0-3-0

5

5

Fæsteren
[Mads Ibsen og

1 Peder Mortensen

[Lars Sørensen og
(Christen Jensen

6-5-0-0

4-7-3-0

[Anders Nielsen og

[Mikkel Pedersen

4-6-1-1

!■::

0. Bundgaard
V. Bundgaard

14 Vester Kragelund
Nedlagt o. 1760
K

Glimengaard
Kolager7)

Toftegaard

»

Jep Olufsen

5-0-3-1

16

»Eskilds Gaard«

6

»

Peder Jensen

2-6-3-2

17

Vestermark

7

»

Morten Andersen

1-3-0-2

4

8

Rødsiet

Jens Larsen

3-3-O-1

15

9

»

A. Andersens enke

2-1-3-2

3

10

»

Niels Christensen

4-7-0-2

10

Vestergaard

11

Aalb. Hospit.

Oluf Ibsen

3-1-1-0

8

Byrisgaard

12

Stefan Thomsen [Just Nielsen og
paa Agdrup
1 Anders Pedersen

7-0-0-0

!
1

11
12

Koldkjærgaard8)
Foldager (Skovgd.)

Øster Kragelund

V. Østergaard

0. Østergaard

"*) Købt til selveje og udflyttet o. 1850, blev 1880 købt af P. Mikkelsen i Byrisgaard.
8) Koldkjærgaard, 4e, 13a m. m., parcel af Anders Kusks gaard.
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Til hver tønde hartkorn svarer o. 6V4 tdr. land under plov, des
uden eng, mose og del i fædriften; hele byen havde 322V4 tønder
land under plov, og bymarken bestod af følgende fald:
1. Folderager (omkring Skovgaard, begrænses af Voerbjergvejen),
bestaar af 27 agre, vender øst-vest.

2. Halsig agre (mellem Voerbjergvej og Lindholmsvej), 67 agre,
vender syd-nord.
3. Risber agre (norden for 2, kaldes 1797 Riis agre. Østen for Halsig
agre nævnes 1797 Strøben, der i 1688 formentlig var en del af
Kors agre), 79 agre, vender syd-nord.

4. Kors agre (vesten for Uttrup kirkevej), 25 agre, vender øst-vest.
5. Slagtoften (nord for 4, op mod byen), 29 agre, vender syd-nord.

6. Vangs agre (lige østen for byen), 79 agre, vender syd-nord.
7. Diges agre (øst for Vangs agre), 39 agre, vender øst-vest.
8. Grønnedal (nord for Foldager, nævnes ikke 1797, men er nok
identisk med Broager fald), 35 agre, vender syd-nord.

9. Lynghøjs fald (1797 Tovshøjs fald, østen for Vadumvejen),
23 agre, vender øst-vest.

10. Søndertoft agre (norden for byen), 29 agre, vender syd-nord.

11. Nørtoft agre (norden for 10), 29 agre, vender syd-nord.
12. Byris agre (nord for kirken), 45 agre, vender øst-vest.
13. Kirketofts fald (1797 Gammel jord, sønden om kirken), 32 agre,
vender øst-vest.

14. Sønder Kaalgaards og Nør Kaalgaards agre (øst og nordøst for
kirken), 110 agre, vender syd-nord. (Se kortene side 8 og 33).

Risberg agre, Grønnedal, Nørtoft fald og Byris agre tilsaaedes:
2 aar med rug, 1 aar med byg, 1 aar med havre, hvilede 4 aar.
3*
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Kirketofts fald: 1 rug, 1 byg, 2 havre, 4 aar hvile. Kaalgaards agre:
1 rug, 1 byg, 1 havre, 5 hvile. Folder agre og Halsig agre: 1 rug,
1 byg, 2 havre, hviler 8 aar. Diges agre, Vangen og Søndertofts
agre: 1 rug, 1 byg, 1 havre, 4 hvile. Lynghøjs agre: 1 rug, 1 byg,
1 havre, 6 hvile. Slagtoften: 1 rug, 2 havre, 6 hvile. Kors agre, der
var udi heden opbrudt: havre i 2 aar, saa 12 aars hvile.
Det er saare let at følge byens gaarde gennem det skiftende hart
korn og landgilde; derimod er det næsten umuligt at identificere
husene, hvis fæstere ydede nogle faa skilling eller mark i huspenge.
Ved 1688 var der i Hvorup 17—18 husmænd, af hvilke 3—4 havde
lidt jord, medens de andre var jordløse. Antallet var i øvrigt ret
flydende, og f. eks. berettes det i 1623, at »de to gadehuse i Hvorup,
som Jens Mikkelsen og Ole Jensen iboede, i 18 aar har staaet øde«;
det var efter »den hvide pest« i 1601—02, der bortrev saa mange
af sundsholmerne.
De Hvorup husmænd gav 12—18 skilling i huspenge og arbejdede
dels hos godsejeren og dels hos gaardmændene, og nogle af dem var
tillige haandværkere og enkelte fiskere. Der var altid en bysmed
og fra 1736 tillige en skoleholder, og fra 1716 havde byen en, under
tiden to pottemagere.
Da de to sidste selvejergaarde efter Klemensfejden blev konfiske
rede, var alle sognets bønder fæstere; og de maatte yde forpagtnings
afgift til herskabet i form af landgilde og arbejde (hoveri og ægt
kørsel) og ved fæsterskifte stedsmaal, d. v. s. indfæstningspenge.
Desuden maatte bonden betale bøder, f. eks. for lejermaal. Land
gilde og stedsmaal rettede sig selvfølgelig efter gaardens størrelse;
for byens største gaard Østergaard var den aarlige afgift 6 tdr. byg,
et fødenød og et skovsvin, medens den for den mindste, matr. 4, kun
ydedes 10 skpr. malt, samt 1 mark, 5 skill, og 1 album gæsteripenge.
De to selvejergaardes landgilde var: 4 skilling ledingspenge, 2 tdr.
byg, 1 løb smør, 1 svin og 5 hestes gæsteri9). Som foran sagt blev
også skovene takseret før 1688. Der havde engang været store
skove paa Sundsholmen; men nu var de næsten helt borte. Bønder9) Gæsteri: Pligt til at tage imod gaardens herre og hans heste; en hests gæsteri
regnes til en halv tønde havre.
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nes svin søgte størstedelen af aaret føden i skovene, og de maatte
yde »skovsvin« og »oldengæld« til herskabet. I Vitskøl klosters jordebog af 1552 siges: »En endeis skov, kaldes Uttrup skov; naar han
bær olden, er han god for 150 svins olden. Per Jensen i Uttrup er
foged over denne skov«. Under de fjendtlige besættelser i 1600rne
blev sognets og hele omegnens skove haardt medtaget, idet baade
tyskerne og svenskerne fældede tusindvis af træer til fæstningsanlæg,
gavntømmer, brændsel m. m., og ved 1700 var der kun et par krat
skove tilbage, Uttrup skov nord for byen og »Torpets Riis« norden
om Smalby og Torpet. Om sidstnævnte skov siges 1760, at den var
2 bøsseskud bred og 10—12 bøsseskud lang. Disse skove var gode
til gærdestaver, optændingspinde og til at holde leret i bindingsvær
ket, men ikke til ildebrændsel. Hvorup folk fik brændsel fra den
store Hvorup mose10), og da de kom under Vang og Rødsiet, var
tørv en af deres landgildeydelser, — uttruperne skar tørv i fjord
engene.
Foruden landgilden skulde bønderne i Hvorup by yde hoveri og
ægtkørsel. Før udskiftningen regnedes der med 3 helgaarde og 10
halvgaarde, men ved Rødsiet Hoveriforening af 10. 4. 1792 og den
derpaa følgende udskiftning blev jord og hartkorn jævnt fordelt,
saa der blev 15 gaarde, nemlig de senere matr. 3—17. Hver af disse
skulde i aarlig ægt og hoveri yde: 6V2 pløjedage, 51 spænddage og
124 gangdage, — heraf til arbejdet paa hovedgaardens marker og
enge 6V2 + 25 + 60 dage, idet man beregnede, at en fæster skulde
»holde« 33/s td. land mark og o. 3V2 td. land eng. Hvis en fæster
var syg, eller gaarden var fæsteledig, skulde bymændene, dog inden
for et begrænset tidsrum, udføre hans arbejde (se: Fra Himmerland
og Kjær herred 1942, side 308). Husmændene skulde nu give 1—2
rigsdaler i landgilde og yde visse gangdage paa hovedgaarden. Da
næsten alle uttruperne tilhørte fjernt beliggende hovedgaarde, var de
som oftest fri for hoveri, men betalte i stedet 14—18 rigsdaler i
hoveripenge.
10) 19. marts 1754 dræbte Hans Olsen i Uttrup og Jacob Nielsen i Lindholm en
gammel hunulv i Hvorup mose, og da de førte den til tinget, betalte herreds
fogeden dem 4 rdlr. i præmie.
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Uttrup by, matriklen 1688:

Nørre Uttrup.
Matr.
1688
1

2

Ejeren

Odden

Fæsteren

Jens Jensens enke 5-5-3-1

Niels Christensen j Jens Laursen og
i Sundby
I Jens Jensen
j Erik Madsen og

3

Odden

4

Rubeck von
Ditten

5
6

Hart Matr.
korn 1844

5-1-2-0
7-0-2-0

28
1,33
1 25

24

1

7

Rødsiet

8

Hr. Kjeld

Senere til Rødsiet
Ejes 1710 af Hr.
Kjeld i Sundby.

Senere til Vang

127 + 55

Gaard, nedl. o. 1800

1
1

23
35

Ejes 1710 af Hr.
Kjeld i Sundby

32

Senere til Høgholt

J

34

Senere til Rødsiet

1

22

Senere til Rødsiet

5-5-0-0

20

Morten Slægtens gaard

Christen Andersen 0-4-1-0

29

Uttrup Mølle

] Jens Christensen

1 Niels Christensen
1 og Peder Nielsen

7-1-2-1

Fru Ane Stygge Anders Christensen 3-1-2-1

Elkjær

Nørgaard

f Jens Hellesen og
[ Peder Nielsen

Jens Nielsen

5-0-0-2

Sønder Uttrup.
1

Hr. Kjeld

Lars Jensen

5-5-1-2

4

O. 1720 delt: det
halve til Søndergrd.

2

Ide Skeel
til Asdal

Thomas Hansen

5-2-2-1

3

Senere til Bøgsted

3

Hr. Kjeld

Søren Lauridsen

2-7-0-1

1,2,
Søndergaard
6m.m.

Til Uttrup by var 274,7 tdr. land under plov, og til hver tønde
hartkorn svarer o. 5V4 td. land + eng, mose og fædrift. Af hele
sognets godt 3000 tdr. land var kun en femtedel under plov; resten
var skov, hede, mose og eng.
Af byens 15—16 huse havde de halve lidt jord; de helt jordløse
regnes som i Hvorup ikke med i matrikler og præsteindberetninger.
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Uttrup bymark bestod af følgende fald:
Sønden for byen
1. Brenningens fald bestod af................... 85 agre, vender øst-vest
Ved udskiftningen 1803 delt i Lergravs
fald (sønden for Søndergaard), samt
Nør- og Sønder Brenning.
2. Stenovns fald.......................................... 71
»
»
»

40

3.

4.

5.

6.
7.
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Her laa indtil o. 1835 en langdysse,
som ejeren da lod sløjfe.
Vest og nord om byen
Langagres fald ........................................
Faldet vesten Smedjen og faldet vesten
Møllen nævnes 1803, men ikke 1688.
Saanens (Sandens) fald .........................
1803 nævnes Sønder- og Nør Sandens
agre, samt i nordvest Tyvkul agre ved
Arkilsdal.
Heldens fald (laa op mod Gildsig jorder)
1803 nævnes Helden og Nør Helden.
Hørfløens fald........................................
Herunder Faldet norden Møllen i 1803.
Bjergagers fald........................................

65 agre, vender øst-vest

32

»

»

»

17

»

»

»

52

»

»

»

48

»

»

»

I 1803 nævnes Ny Mark nordest i bymarken, samt Storhaven og
Nørhaven norden for Nørgaard. Det meste af Uttrup bymark
saaedes med rug 1 aar, byg 1 aar, havre 2 aar og hvilede 4—6 aar:
men Heldens fald maatte hvile i 10 og Bjergagers fald i42 aar efter
2—3 aars havresæd.
Hele Uttrup havde 18—19 husmænd; men i modsætning til de
Hvorup husmænd havde de fleste af dem en lille toft, saa de kunde
holde en ko og en slagtegris. Mange af dem og gaardmændene, drev
tillige fiskeri. Matriklen 1664 siger: »Til fornævnte by ingen her
lighed uden ringe fiskeri«. Naa, saa helt ringe var det nu ikke; for
til sognet hørte to vaaddrætssteder »Bækken« og »Ryvihjel« østen
for Uttrup, og 1741 oplyses, at der til byen hørte 4 sildevodde og 3
sandvodde11), og at der var 32 kaage »for Uttrup fiskelede«. Man
fiskede sild, baade med vod og nedgarn (flyndergarn), og desuden
torsk, fladfisk og aal, hvilke sidste man om sommeren tog med glib
og ruse og om vinteren, naar der var fjordudlæg, stangede med aalejern (lyster). Det var da ogsaa en skøn forandring i kosten, naar en
fisker fra Uttrup kørte rundt i sognet for at sælge en ret ferske, ny
fangede fisk.
n) Sandvodde: Meget smaamaskede vodde, som 15.12.1750 blev helt forbudt.
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Den rige pastor Kjeld Nielsen i Sundby, f 1723, var o. 1700
Uttrups største lodsejer, og hans enke, fra Anne Mule, solgte 3. 12.
1734 5 gaarde og 9 huse i Uttrup plus nogle gaarde og huse i Hvorup
og Lindholm til sønnen Henrik Kjeldsen, der da var forpagter af
Gjettrup og senere blev ejer af Ormholt; disse ejendomme blev 1797
købt af Severin Gleerup paa Vang.
Gardene matr. 24 + 27 (og 55) ejedes i en aarrække af den rige
gaardmand og oldermand i færgelavet Jens Hvorup, f. 1732, f 1804,
søn af Jacob Jensen i Hvorup Vestergaard og Maren Jensdatter; og
saa disse gaarde blev 1803 købt af Severin Gleerup. Blandt det gods,
som fru Anne solgte til sønnen, var et grundmuret, teglhængt hus,
som hun 1724 havde ladet opføre som enkebolig; det laa lidt nord
for skolen. Det var paa 4 fag og havde to smaa straatækte bindings
værks udhuse, gaardsplads og blomsterhave østen for huset, og ud til
gaden »et lidet fortoug«. Hun boede her dog kun i faa aar, idet hun
flyttede til sin datter Gyde, der var gift med pastor Gassum i
Bjergby-Mygdal; hun døde 1733, og 28. 7. 1738 solgte Henrik Kjeld
sen huset for 230 rdlr. til madame Ane Nielsdatter Jespersen, enke
efter raadmand Erik Jensen i Aalborg. Dets ejere og lejere var altid
fornemme og velhavende folk. Læge (Barber) Christoffer Neumeier
og hans enke Susanne Marie Hoffmann boede her og derefter oberst
løjtnant Johan Friederich Haack (senere Vadumgaard), og huset eje
des og beboedes saa af den fallerede ejer af Refnæs Christoffer de
Hemmer, hvis enke solgte det 1760. Efter flere skiftende ejere købte
skipper Lars Gay, f 1790, fra Sundby i 1786 huset, og her døde i
1808 hans enke Else Gay, født Gandrup, som 1799—1802 tillige ejede
Søndergaard. Hun stiftede et legat for Sundsholmens fattige.
Som en militær foranstaltning indførtes i 1733 stavnsbaandet, der
selvfølgelig kun gjaldt mændene, men som af godsejerne snart mis
brugtes, saa det kom til at omfatte alle godsets beboere, som ikke
uden tilladelse maatte forlade deres »stavn«, det gods, de tilhørte.
I 1740rne rasede kvægpesten, vel det, vi i dag kalder mund- og
klovsyge, og bønderne mistede ofte hele eller det meste af deres be
sætning. Alene i Uttrup mistede Baggesvogns og Ormholts seks
fæstere 50 kreaturer, og Vangs bønder i Hvorup havde et enkelt
aar et tab paa 22 dyr.
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For øvrigt var de Hvorup bønders besætninger, efter kop- og
kvægskatteregnskabet af 1682 at dømme, temmelig smaa. For en
middelstor halvgaard: 1—2 heste, 2 køer, 2 faar og et par svin, og
noget lignende var tilfældet i Uttrup, hvor man dog synes at have
haft flere svin og faar, og hvor flere af husmændene havde en ko og
en slagtegris til julen. Muligvis ligger disse opgivelser i underkanten;
for besætningen var jo et skatteobjekt, — men for øvrigt var der
stor straf for at snyde kongelig Majestæt.

VI. Boliger, levevis m.m.
1700rne var den danske bondes fornedrelsestid; men de nordjyske
bønder blev dog aldrig i den grad »proprietærslaver«, at de ikke
turde sætte sig til modværge, hvis de mente, at godsejer eller ride
foged gjorde dem uret. Enevældens regn af ekstraskatter: Kop
og kvægskatter, ildstedsskatter, paryk- og karosseskatter (som dog
næppe har generet de Hvorup bønder), krigsskatterne under den
store nordiske krig, prinsessesstyr (medgift til kongens døtre) og flere
andre udskrivninger var tillige med hartkornsskat og landgilde en
tung byrde for befolkningen. Oprindelig skulde kongens skatter be
tales til lensmanden; men senere maatte godsejeren »lægge ud« og
derefter gøre sig betalt hos sine fæstere. I sidste halvdel af aarhundredet søgte grev Struense, men forgæves, at lempe bøndernes
kaar lidt; men nogle aar derefter kom kronprins Frederiks landbo
love, hvor det blev forbudt at prygle bønderne og sætte dem i hunde
hul og paa træhest, og hvor det anbefaledes at udstykke landsbyerne,
og endelig i 1788 ophævedes stavnsbaandet. Apropos træhest! Skønt
de Lassoner og Gleeruper nok var ret humane godsherre*, var der
vistnok en træhest paa Rødsiet. En ældre aalborggenser, hvis fader
havde været fæster paa Rødsiet, beretter, at da han og faderen havde
et ærinde paa gaarden, saa de gennem et ituslaaet vindue til et
kælderrum »et apparat, der lignede en savbuk, men med udskaaret
hoved og hale.«
Gaarde og huse havde lerklinede bindingsværksvægge og straatage,
og vel o. 1600 begyndte murede skorstene at afløse de gamle lyre
huller over de aabne murede arnesteder. Som regel vendte en

Historien om de tre Torper

43

gaards raaling (stuehus) i øst-vest med storstuen i vest, opholdsstuen
i midten og køkken og bryggers i øst, og dens forside vendte mod syd
ud til gaardspladsen, hvor mødding og vippebrønd holdt hinanden
ved selskab. Paa raalingens bagside og ogsaa til dels paa forsiden
var der »udskud«, hvis tagskæg kun var et par alen over jordens
overflade. Parallelt med raalingen laa stald- og ladebygningen, og
hvis der var flere huse, var de ofte jordhuse, hvad en indberetning
af 1691 om ryttergodset i Lindholm og Voerbjerg beretter om. Smaa
og uanseelige var de gamle bondehjem i sammenligning med nutidens
store grundmurede teglhængte bygninger; men hvor festlige saa de
ikke ud, naar de, nykalkede til pinsefesten, stod med solen lysende
paa de hvide længer og skorstenspiber.
Levemaaden var, selv i gaardmandshjemmene, ret spartansk: Grød
og vælling var de staaende retter, suppleret med kød og flæsk fra de
faar og svin, som om efteraaret maatte i saltekarret, og i limfjords
fiskeriets gyldne dage hørte en sildetønde med til enhver bedre hus
holdning. Kartoflen, som nu er en næsten daglig spise, naaede først
ved 1820—30 til Hvorup sogn; men kaal har derimod igennem aarhundreder været en yndet spise, og selv de fattigste hjem havde en
lille »kaalgaard«; men kun faa ejede en frugt- og blomsterhave.
Allerede 1558 paabød Christian III, at bønderne, »eftersom lejlig
heden var udi det mindste at anlægge flere humlekuler og tre ymper,
abild, pærer eller andre gode frugttræer, og dertil plante ti piler, —
eller og betale een mark i bøde til deres herskab.« Men bønderne
efterkom ikke det kongelige paabud; de mente sagtens, at de havde
arbejde nok med at slæbe i godsherrens og deres egne marker. Men
14. maj 1619 genopfriskede Christian IV sin bedstefaders paabud og
befalede lensmændene at tilse, at bønderne parerede ordre, og ved et
eftersyn i 1621 viste det sig, at fem bønder i Hvorup og to i Uttrup
havde begyndt at plante, nemlig:
Lars Jensen (matr. 16) havde 5 humlekuler og 20 ymper,
Peder Andersen (matr. 16) synes efter ringe lejlighed nogle kuler
og træer opsat,
Jens Jensen (Bundgaard): Nogle kuler og 20 træer og ymper,
Joen Andersen (Byrisgaard) : 3 kuler og 3 træer,
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Anders Nielsen (Kolager): 5 kuler og 10 træer, er nylig opsat, og
i Uttrup:
Morten Smed (matr. 22): 5 humlekuler, — og hans medfæster
Jacob Nielsen (matr. 34): 5 pile, men ingen kuler.

Det gik altsaa temmelig trægt med havedyrkningen; men 1682 op
lystes, at Anders Kjærulf i Torpet havde en kaalhave norden og en
blomsterhave sønden for gaarden.
Sognets indbyggerantal steg næppe fra 1600 til udskiftningerne;
thi ganske vist fødtes der en mængde børn, men dødeligheden var,
især under epidemier, meget stor. 1787 var der i Hvorup by 15
gaarde med 16 familier, og desuden 22 andre familier (1 lærer, 1 by
smed, 1 pottemager, 1 sadelmager, 1 tømrer, 3 skræddere og 1 jorde
moder, resten husmænd og inderster), i alt 175 personer. I Nørre
Uttrup var der 10 gaardmandsfamilier (1 gaard nedlagt), plus 1 læ
rer, 1 møller, 1 bysmed, 1 skipper (Lars Gay) samt 12 husmænd og
fiskere, i alt 113 personer. Med de 11 beboere i Torpet havde hele
Hvorup sogn i 1789 299 indbyggere, — og i Sønder Uttrup var der
3 gaarde og 4 huse med 32 personer.
Rige folk som hr. Kjelds enke i Uttrup var sjældne; men fæsterne
af de større gaarde som Torpet, Toftegaard, Søndergaard og andre
var ret velhavende; men de fleste af beboerne havde kun til dagen og
vejen og var tilfredse, naar de kunde leve og klæde sig anstændigt,
samt klare de mange udgifter til konge, kirke og herskab. Men selv
følgelig har der alle dage været en del fattige mennesker, særlig i
Uttrup, synes det, som det kneb for; og det skete ogsaa, saa sent som
i vore bedsteforældres tid, at de sendte deres børn ud med tigger
posen, eller at de selv, mest om vinteren, gik rundt og bad om lidt i
Guds navn, — dette sidste gjaldt især de jordløse husmænd og in
derster, naar de blev gamle og uarbejdsdygtige. Men sognets for
sørgelsesvæsen er et stort kapitel for sig, og vi vil kun tage enkelte
træk af det.
I den katolske tid var det særlig kirken, der tog sig af de fattige;
men det faldt bort efter reformationen 1536, thi nu ejede gejstlig
heden ikke midler til det. I sin visitatsbog af 1543 beder Sjællands
biskop Peder Palladius befolkningen tage sig af de fattige, baade
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med mad og klæder, og en del af klostrene vedblev at bestaa som
statens stiftelser (hospitaler) for gamle og syge mennesker. Desuden
skænkede gode velhavende mennesker legater til deres underhold, som
her i sognet præsterne Kjeld Nielsen og Knud Scott, Jens Hvorup i
Sundby og fru Gay i Uttrup; men hverken stifteiserne eller den pri
vate godgørenhed slog til, hvorfor staten flere gange ved sine paabud
og forordninger søgte at hjælpe. De trængende kunde hos præsten
faa et saakaldt »Tiggertegn«, som gav dem ret til at gaa om og
betle, og fra 1735 ansattes mange steder en »Stodderkonge«, som ved
hjælp af en solid stok skulde holde udensogns tiggere væk, — og
mange steder gik de fattige, ligesom de første skoleholdere, »paa om
gang« mellem de mere velhavende.
Endelig, den 5. juli 1803, kom begyndelsen til et rigtigt forsørgel
sesvæsen, og der oprettedes i hvert sogn en fattigkasse, som bønderne
skulde yde til efter hartkorn; den bestyredes af præsten, sognefoge
den og 3—4 ansete sognemænd. Men ogsaa dette var utilstrække
ligt; thi f. eks. i folketællingen 1834 betegnes en halv snes beboere
som almisselemmer, og nævnte aar var der i Hvorup et fattighus med
7 og et i Uttrup med 3 personer; senere blev Gildsiggaard fra 1881
til 1903 fælles fattiggaard for Sundby-Hvorup kommune. Ved for
sorgslovene af 9.4. 1891 skiltes fattig- og alderdomsforsørgelse ad,
— og de ældre over 60 aar kunde faa alderdomsunderstøttelse (fra
1922 »aldersrente«). Ogsaa andre fattige kunde faa hjælp; men da
sogneraadet i alle tilfælde bestemte hjælpens størrelse, blev denne i
regelen temmelig karrig.

VII. Nogle af sognets gamle slægter.
Sydøstligst i Hvorup by laa Bundgaard, oprindelig en stor selvejergaard, senere bolig for Hvorups katolske sognepræst. Men da
biskoppen i Børglum i 1495 solgte kirken til Vitskøl kloster, fulgte
præstegaarden ikke med, men blev som mere af bispens gods i sognet
lagt under hans sædegaard Voergaard. Efter reformationen 1536
kom Bundgaard til kronen, og den hørte til det krongods, som Jens
Høeg til Vang i 1639 tilbyttede sig. Gaarden havde da forlængst
to fæstere og blev senere delt i de to gaarde, matr. 13 (hk. 3-0-0-0)
og 14 (hk. 3-5-0-0); og det er særlig sidstnævnte gaard, der før
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Anders Mørch, sogneraadsform.
1909—1917.

ejedes af Anders Jørgensen, nu af militæret, der har vor interesse;
thi her boede i mange aar den meget ansete Mørch slægt.
Mørcherne nedstammer fra Niels Andersen Mørch, der 1562 boede
paa Bjørum, og Maren Bertelsdatter, datter af herredsfoged Bertel
Jensen Kjærulf paa Brorholt. Deres søn, Anders Nielsen Mørch,
f. o. 1540, f 1612, boede først paa Bjørum og fra 1584 i Bundgaard,
og han var først gift med Maren N. N.?, og derefter med Karen Sø
rensdatter, f o. 1636.
Hans 8 børn var: Niels Mørch i Vester Hebbelstrup, Jens Mørch
paa Bjørum, Anders Kjærulf Mørch i Trondheim, Christen Mørch,
der 1638 var foged paa Bustrup, Søren Mørch i Bundgaard, N. N.
Andersdatter Mørch, g. m. Per Lauridsen paa Sindholt, Maren, g. m.
Niels Christensen i Hassinggaard og Margrethe, g. m. Lars Nielsen
i Sulsted. Søren Andersen Mørch, der overtog hjemmet, var gift
med Gjertrud Bertelsdatter, f. o. 1620, j* o. 1670, datter af Bertel
Thomsen (Kjærulf) og Inger Mortensdatter Kjærulf i Vesterhalne
Bundgaard; deres børn var: Anders, Morten, Søren, Thomas, Søren,
Karen, Gjertrud og Bodil. Bodil var gift med Peder Andersen Norsk
i Hvorup og derefter med Niels Pedersen Hvorup i Sundby; hun
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døde 1729, 65 aar gi. Hendes brødre synes at have bortkastet
slægtsnavnet; en af søstrene var formentlig gift med Peder Morten
sen, der o. 1700 var fæster af Bundgaard, — derefter Niels Pedersen
og o. 1800 Anders Nielsen.
Byrisgaard slægten stammer fra en af Vangs husmænd i Hvorup
by, Jens Pedersen Clausen, f. 1670, f 1726, der 1693 ægtede Jo
hanne Nielsdatter, f. 1663, f 1741. Blandt deres mange børn var
Peder Jensen Clausen, f. 1697, f 1739, husfæster i Hvorup, gift 1725
med Karen Jensdatter, f. 1707, datter af Jens Laursen i Hvorup.
Deres søn Erik Pedersen, f. 1734, f 1820, blev 1773 gift med Ane
Sørensdatter f. 1738, f 1781, datter af Søren Jensen, hvis gaard
(Vestermark) Erik fik i fæste. Efter Anes død ægtede han 21. 9. 1781
Johanne Catrine Mikkelsdatter, f. 1754, f 1816, datter af gdmd.
Mikkel Sørensen og Ane Svendsdatter i Melsted. Af Eriks sønner
blev Peder gæstgiver i Sundby, Jens gaardmd. i Voerbjerg, Mikkel
lærer i Uttrup, senere i Hvorup, medens Niels overtog hjemmet.
Mikkel Eriksen, f. 1782, j* 1862, ægtede 1812 Maren Pedersdatter
(Tode), f. 1781, f 1862, datter af Peder Christensen (Tode) og Maren
Jensdatter i V. Østergaard. Mikkels ældste søn, Peder Mikkelsen,
f. 1814, J 1887, købte 1847 Byrisgaard, som han aaret efter flyttede
ud paa de agre, som gaarden fik navn efter, og 1880 købte han
nabogaarden Kolager, som sønnen Niels Pedersen senere fik. Peder
Mikkelsen blev 1848 gift med Maren Nielsdatter f. 1817, f 1897,
datter af gdmd. Niels Pedersen, Nr. Nørgaard i Nees sogn og Ma
riane Madsdatter, og adoptivdatter af førstelærer L. P. Grønlund i
Nørresundby og Ane Johanne Pedersdatter Nørgaard.
Deres søn Marthinus Pedersen, f. 1861, f 1922, overtog 1889 By
risgaard, som han 1891 solgte til svogeren Niels Laurids Nielsen,
f. 1859, j* 1924, som var gift med Maren Pedersdatter, f. 1859,
f 1933. Laurids Nielsen var broder til Ole Nielsen, Hammergaard,
og søn af gaardejer Niels Nielsen paa Kraghede og Ane Olesdatter.
Han havde i syv aar været forvalter hos statsrevisor Dresing paa
Voerbjerggaard, og senere bestyrer og var i en snes aar sogneraadsformand i Sundby-Hvorup kommune, og han var kendt for sin
dygtighed som kommunalmand og landmand og for sit noget bramfri
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Laurids Nielsen, sogneraadsform.
1892—1909 og 1917—1921.

væsen; og da kongen engang vilde udnævne ham til dannebrogs
mand, sagde Laurids: »Nej tak, ikke hos mig!« I 1892 købte han
Kolagergaard af svogeren Niels Pedersen, som i stedet fik en parcel
af Byrisgaard (Grønlund).
Hans søn, Peder Nielsen, f. 1887, var i flere aar medlem af skole
kommissionen, i bestyrelsen for sognets tilplantning og i 40 aar i
bestyrelsen for »Aalborg Amts Landboforening«; han overtog 1924
Byrisgaard og er gift med Anine Olesen, datter af Jens Olesen i
Øster Kragelund.
Laurids Nielsens fader, Niels Nielsen, f. 1814, f 1881, var fra
Nr. Uttrup og søn af Niels Larsen, f. 1781, J 1818, søn af Lars
Nielsen i Lagersgaard12) og Maren Larsdatter, — og Maren Kirstine
Christensdatter, f. 1773, f 1842, som var datter af Christen Andersen
i Uttrup og Johanne Nielsdatter (fra Søndergaard13). Hun var enke
efter Niels Madsen (se Eller slægten) og giftede sig 1819 med Thomas
Hansen, f. 1787, f 1857.
12) Lagersgaard laa vest for Vadum kirke og blev o. 1800 udflyttet til Lagers agre.
1:l) Om Søndergaard slægten se »Historisk Samfunds aarbog 1965«.
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Ovennævnte Peder Mikkelsens yngre broder, Erik Mikkelsen, f.
1819, f 1905, var bolsmand i Nørre Uttrup, hvor hans slægt stadig
findes, og deres søster Maren Mikkelsdatter blev gift med Peder
Christensen (Kusk), se Kusk slægten. Peder Mikkelsens søn Marthinus Pedersen, se ovenfor, blev gift med Ane Margrethe Niels
datter fra Vanggaarden og købte i 1895 Vester Søgaard i Voerbjerg;
blandt deres børn er Peder M. Pedersen i V. Søgaard og Niels Peder
sen i Bakkelygaard ved Voerbjerg; førstnævnte var i over 30 aar
medlem af Sundby-Hvorup sogneraad og er vel kendt for sin indsats
i egnens politiske liv.
Kusk slægten stammer fra Peder Andersen (Kusk), f. 1742, død
5.2. 1809, som i 1782 fik Glimengaard i fæste. Hans kone, Maren
Christensdatter, f. 1754, f 1800, var født i Vesterhalne og datter af
gaardfæster Christen Mortensen og Maren Andersdatter. Vadum
kirkebog for 20. 10. 1782 siger: »Viede Peder Andersen fra Rødsiet
og Maren Christensdatter i Vesterhalne«, — og ifølge familietradi
tionen skal Peder have været kusk hos krigsraad Gleerup paa Rød
siet. Peder og Maren fik to sønner og fem døtre, og fra dem ned
stammer en stor mængde nulevende mennesker paa Sundsholmen og
i dens omliggende sogne. Den ældste søn, Christen, f. 1783, f 1835,
overtog 1809 Glimengaard, hvor hans slægt har siddet til for faa
aar siden, og den yngste, Anders, f. o. 1800, blev husmand og fisker
i Lindholm; en af døtrene, Bodil Marie, f. 1790, j* 1844, opholdt sig
meget paa Egholm, og hun testamenterede sine penge, 168 rdl., til
Egholm fattig- og skolevæsen. For disse penge opførtes i 1850 Eg
holm ældste skole. Christen Pedersen Kusk var gift med Karen
Nielsdatter, f. 1785, f 1829, og tre af deres sønner blev gaardmænd
i Hvorup. Det var Niels Christensen, f. 1817, ejer af 0. Kragelund,
senere af Hvorup mølle, gift med Maren Kirstine, datter af sogne
foged Morten Rasmussen, — Peder Christensen, f. 1820, der 1848
købte sit hjem til selveje og flyttede gaarden ud paa marken nord
for Glimhøj, se senere, — og Jens Christensen, f. 1826, der ægtede
Ane Margrethe Madsdatter, f. 1833, datter af Mads Larsen Krogh
i Vestermark, og overtog hendes hjem. Jens havde mange børn,
blandt hvilke Anders Kusk i byen, Peder, som fik hjemmet, og
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Anders Peter Kusk14), der boede i Østerladen, senere i 0. Vadskjær;
sidstnævnte er fader til Peder Kusk i V. Abildgaard i Sulsted. Oven
nævnte Peder Christensen Kusk i Glimengaard ægtede 1846 Maren
Mikkelsdatter, f. 1821, datter af lærer Mikkel Eriksen, se Byrisgaard
slægten. Deres fire børn var: Karen, Peder, Michael Christian og
Anders Marthinus, som fik hjemmet. Karen, f. 1846, ægtede Anton
Andersen i Toftegaard; blandt deres børn var P. Chr. Andersen i
Toftegaard og Else Marie, der blev gift med lærer Chr. Nielsen i
Hvorup, — Peder Pedersen, f. 1854, ægtede Ane Margrethe, datter
af Just Bertelsen i V. Kragelund, som Peder i 1882 overtog, — M.
Christian Pedersen, f. 1860, blev gift med Ane Olesdatter fra 0. Søgaard i Voerbjerg; de boede i Mølbakgaard, siden i Vodskov, — A.
Marthinus Pedersen, f. 1863, som ægtede Elsemine Olesen fra Voer
bjerg, søster til broderens kone, og 1886 fik hjemmet; blandt deres
børn er lektor Marcus Pedersen ved Sorø Akademi.
Eller slægten i Uttrup. Ved aar 1744 fæstede Mads Pedersen, f. o.
1711, begr. 2. 3. 1797, gaarden matr. 23 i Nørre Uttrup; han ægtede
27. 9. 1744 Gjertrud Ejlersdatter, f. 1718, begr. 26. 1. 1792, datter af
Ejler (Eller) Jensen og Karen Andersdatter i Hvorup. Blandt deres
børn var Peder Madsen, f. 1747, J 1807, fæster af gaard matr. 25,
g. m. Maren Simonsdatter; deres søn, Simon Pedersen købte 1811
gaarden til selveje for 1200 rdl., — Niels Madsen, f. 1751, f 7. 5.
1812, fik hjemmet og giftede sig 1796 med Maren Kirstine Christensdatter, som senere ægtede Niels Larsen og derefter Thomas Han
sen; Niels’ sønner var Christen og Mads. En tredje søn Ejler (Eller)
Madsen, f. 1757, j* 1845, blev 1804 gift med Kirsten Madsdatter,
f. 1765, f 1846, datter af gaardfæster Mads Andersen i Uttrup og
Johanne Jensdatter. Ejler fæstede 1804 gaard matr. 34, som hans
søn Mads Ejlersen f. 1805, f 1885, i 1833 købte til selveje. Mads
var gift 1854 med Mette Marie Pedersdatter, f. 1822, f 1894, datter
af Peder Albrechtsen i Vestbjerg og Mette Catrine Pedersdatter
Kusk. Deres søn, Ejler Peder Madsen f. 1863, f 1900 i Aalborg,
overtog 1887 hjemmet, som han faa aar efter solgte til Marcus Lar14) 31. 2. 1905 navneforandring til A. P. Kusk.
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sen. Mette Maries broder Peder Pedersen var gift med Karen Marie
Marcusdatter, hvis hjem Stegenborg i Sulsted, han havde overtaget.
Deres søn, Mads Ejlersen Pedersen (Stegenborg) f. 1861, f 1935,
mistede som barn begge sine forældre og blev plejebarn hos sin
faster og onkel i Uttrup; han tog i 1916 navn efter sin fødegaard i
Sulsted.
Han ægtede Inger Kristine Nielsdatter, f. 1864, j* 1892, og derefter
hendes søster Benedikte Nielsdatter, f. 1870, f 1945; de var døtre
af Niels Chr. Pedersen (Føltved) og Else Pedersdatter i gaard matr.
24, som Mads Stegenborg i 1897 overtog, — fra 1927 sønnen Chri
sten Pedersen Stegenborg. Gaarden er nu som de andre gaarde i
Uttrup splittet.
Mortensgaard slægten. Aller sydligst i Nørre Uttrup laa den store
gaard matr. 20, som 1662 tilhørte kronen, men var pantsat til Mo
gens Høeg paa Kjærsgaardsholm; den havde da to fæstere, Mads
Pedersen, som var kirkeværge, og Morten Emmersen. 1688 tilhørte
gaarden Thøger Lassen paa Rødsiet og sattes til hk. 5-5-0-0, og
fæsterne hed da Jens Nielsen, f. 1632, f 1704, og Jens Pedersen.
Efter Jens Nielsen blev sønnen Jens Jensen fæster og efter Jens
Pedersens død enefæster; han ægtede 26. 11. 1702 Johanne Jensdatter;
deres søn Morten Jensen, f. 1715, f 1790, fik hjemmet.
Han ægtede 24. 6. 1743 Else Johanne Jensdatter, f. 1724, f 1790,
datter af Jens Jensen i Søndergaard og Maren Jensdatter (af Heiselt);
deres børn var: Maren, g. m. Ole Andersen i Vadskjær, Ane, g. m.
Lars Christensen i Sdr. Uttrup, Niels, Jens og Johanne. Sønnen Jens
Mortensen, f. 1759, j* 25.4. 1811, blev 1786 gift med Bodil Marie
Nielsdatter, f. 1758, f 1806, en af de syv kønne døtre fra Lindholm
mølle, og aaret efter hendes død med Rebekka Andersdatter, f. 1762,
t 1816, datter af Anders Jensen i Hvorup Toftegaard og enke efter
Peder Sørensen Ladefoged i Mellem Sønderlund, Ulsted.
Jens Mortensens fem børn, alle af første ægteskab, var: Niels,
f. 1789, der 1809 boede i Sundby, — Else Johanne, f. 1790, J 1857,
gift 1807 med Christen Larsen i Sdr. Uttrup; blandt deres 11 børn
var Nicolai Christensen i »Ellebæk«, Mette Marie, g. m. pottemager
Chr. Larsen Toft i »Forhaabningslund«, og Bodil Marie, g. m. Niels
4*
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Peter Bendtzen i Lindholm mølle, — Ane Birgitte, f. 1794, — samt
pottemager John Jensen, f. 1797, og gaardmand i Uttrup Morten
Jensen (f. 1799). John Jensen, der boede i Sundby, var gift med
Magdalene Dorthea Engholm; deres datter, Ide Birgitte Johnsdatter,
f. 1826, er Sundbys populære »Tante Ida« (Nørresundbys Historie
II), — Morten Jensen var gift med Ane Cecilie Jacobsdatter fra
Sulsted, deres søn Jens Mortensen blev husmand i Uttrup.
Røgild slagten stammer rimeligvis fra Røgild i Brovst sogn, og
kom nok o. 1700 til Lindholm. 1739 døde Lars Nielsen i Lindholm,
og 1762 hans enke: »Lars Nielsen Røggels enke i Sundby, 67 aar
gammel.« Under folketællingen 1834 nævnes i et hus i Sønder
Uttrup: Niels Jensen Røgild, daglejer, 60 aar, og hans hustru Ane
Jensdatter, 52 aar; men kort efter flyttede familien, og 17. 10. 1858
døde Niels Jensen Røgild i Nørre Uttrup, 83 aar gammel. Af deres
børn kender vi Jens Nicolai Nielsen, Else Marie Nielsdatter og
Peder Christian Nielsen, f. 1814, J 1888, som blev pottemager i
Uttrup og 1843 ægtede Karen Kirstine Springborg, f. 1817 i Aalborg,
f 1874, datter af gaardejer Søren Chr. Springborg og hustru Karen
Sørensdatter i matr. 20 (Mortensgaarden), se foran. Deres søn Søren
Christian Røgild, f. 1847, f 1927, blev gift med Axelline Thomine
Hansen, f. 1857, f 1936, datter af skibskaptajn Tue Hansen i Øster
Sundby og hustru Marie, enke efter gaardejer Axel Mortensen, og
overtog faderens pottemageri. Hans søn, Kirstein Røgild, gift med
Ella Kjærgaard, datter af landmand Anders Christian Kjærgaard og
hustru Oline, født Christensen, driver nu sammen med sønnerne
Christian og Verner Uttrups sidste pottemageri under navnet »Nørre
Uttrup Lervarefabrik, Kirstein Røgild og sønner.«

Fra Sønder Uttrup stammer flere store og bekendte slægter. Ut
trup slagten i Aalborg og den store Syndergaard slagt i Sundby er
fra Søndergaard, og fra Christen Jensen, der o. 1735—65 var fæster
af matr. nr. 3, stammer ligeledes en stor og anset slægt, se Historisk
Samfunds aarbog 1965, s. 87.
Toftmand i Hvorup; 1699 boede Christen Toutmand i 0. Krage
lund, senere Jens Christensen Toftmand og Jens Jensen Toftmand.
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Hostrup slægten stammer fra Sulsted sogn. 1707 kom Jens Peder
sen Hostrup, f. 1677, f 1747, søn af Peder Jensen i Hostrup, til
V. Kragelund, idet han ægtede Maren Andersdatter. Hans søn
Anders Jensen Hostrup og dennes søn Jens Andersen Hostrup boede
ogsaa i V. Kragelund. Sidstnævntes enke ægtede 1800 Bertel Justsen
fra Byrisgaard, hvis slægt har beboet gaarden indtil for faa aar
siden. Jens Pedersens broder, Christen Pedersen Hostrup, f. 1678,
t 1737, var podemester i Aalborg og er stamfader til digterpræsten
Jens Chr. Hostrup.
Krogh slægten har haft flere af gaardene i Hvorup, o. 1800 Øster
gaard og fra 1866 til 1882 V. Kragelund.
Skov slægten hører til Foldagergaard (nu Skovgaard); 1700 døde
Niels Lauritzen Schouf, 1803 nævnes Christen Skov, 1844 Peder
Christensen Skov, derefter Morten Skov.

Holch og Grøn er et par fisker- og husmandsslægter i Uttrup, hvor
de findes fra først i 1700rne. Ved udskiftningen boede Lars Holch
og Jens Grøn i Sdr. Uttrup og Niels og Rasmus Grøn i Nørre
Uttrup. O. 1450 var Per Grøn foged paa Birkelse, og 1599 nævnes
»Lars Grøns frwe« i Bierstet, og der er Grøn slægter i Biersted, Aaby
og Vadum.

VIII. Torpets historie.
Ca. halvanden km nordøst for Hvorup by ligger udflyttergaarden
Hvoruptorp eller Torpet, som man i daglig tale sagde. Hvem den
mand var, der, da Hvorup endnu var en ung by, flyttede ned i
skoven og begyndte for sig selv, vides ikke; men gaarden har altid
været en enstedgaard, der ikke havde markfællesskab med byen, og
1519 var den kronens eneste ejendom i Hvorup sogn. 12. 5. 1579
solgte kongen Torpet med noget andet gods paa egnen til Anders
Pedersen Galt paa Birkelse, der døde 1585, hvorefter hans søn Ebbe
Andersen Galt blev ejer. Ebbe havde et par børn med en bondepige,
formentlig en datter af Anders Kjærulf den ældre paa Øster Aslund;
og det saa man i de dage stort paa, men da Ebbe pludselig giftede
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Kj ætlingestenen staar nu
ved Hvoruptorp
(se side 92 og 98).

sig med pigen, blev konge og adel uhyre forargede, og 1589 tvang
kongen, Chr. 4., Ebbe til for en billig pris at afstaa Birkelse godset
til sin nærmeste mandlige slægtning, Niels Kaas, der 1613 kørte godset
i grøften og maatte overlade det til sine kreditorer. Ved denne
lejlighed var det formentlig, at Godslev Budde paa Rødsiet fik
Torpet, der 1633 ejedes af hans datter Dorthe Budde.
Ebbe boede 1599 paa 0. Aslund, men købte senere et gods i Meklenborg. Hvoruptorp hørte til Rødsiet gods, indtil gaarden 1853
blev selveje.
1579 var landgilden 2 tdr. byg, 1 brændsvin og gæsteripenge og
i 1662 2 tdr. byg, 1 td. havre, 1 skovsvin og 20 skill, gæsteripenge,
og hartkornet sattes til 3-5-0-0; ved matriklen 1688 sattes hartkornet
til 7-3-2-0, og gaardens udsæd var da 5 tdr. rug, 4 tdr. byg, 4 tdr.
havre, og høavl 24 læs.
Ved den ny matrikel 1844 anslaas hk. til 12-0-2-0V2 — nu
20-5-0-0.
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Gaardens fæstere og ejere. Første gang, vi hører Torpet omtalt,
er 29. 11. 1519, da lensmand Hans Bartholomæussen, »Hans Tolder«
kaldet, tog lovhævd paa kronens gods i Kjær herred. Jens Kjærulf
i Østerhalne var da herredsfoged, og blandt tingsvidnerne var An
ders Bertelsen og Bertel Laursen i Uttrup og Jes Bonde i Vesterhalne, samt Terkel Jensen og Per Ottsen i Hvorup.
Af herredets ca. 500 gaarde havde kronen kun en i Hvorup sogn,
nemlig »Hvorupstorp med en endeis eng østen gaarden.« Gaarden
var i mange aar forpagtet ud til ansete Aalborg borgere, og løverdag
vacundis15) 1552 gør kongen vitterligt, at »Vi af Vor Gunst og
Naade har undt og tilladt og med dette Vort aabne Brev under og
tillader, at denne Brevviser Jørgen Knudsen, Borger i Vor Købstad
Aalborg, og hans Hustru Johanne Hansdatter, som han nu haver,
og begge deres Barn Hans Jørgensen, maa have Vor og Kronens
Gaard ved Navn Huropstorp, som forskrevne Jørgen Knudsen selv
i Værge haver — med al sin Tilliggelse, intet undtaget, at maa nyde,
bruge og beholde udi alle deres Livstid. Dog, saa, at de aarligen til
gode rede skulle gøre og give deraf til Vort Slot Aalborghus slig
Landgilde, Tynge og Renter, som de plejer, og holde Gaardens Byg
ninger ved Hævd. Ikke heller maa de forhugge eller forhugge lade
nogen af de Skove, der tilligger, til Upligt.«
Jørgen Knudsen var købmand og raadmand og nævnes endnu
1579, da kongen afhændede gaarden til Anders Galt. Herefter blev
hans svigersøn borgmester Povl Popp} j* 1597, g. m. Maren Jørgensdatter, f 1599, fæster, og derefter deres søn købmand Povl
Povisen Popp, f 1630, g. m. Elsebeth Tor Schmeden; men fra o.
1612 nævnes en Jens Eriksen som fæster; det er vel den ansete køb
mand i Vesteraa Jens Eriksen. Den yngre Povl Popp og hans hu
strus navne staar paa et par stole i Hvorup kirke; der maa være
blevet strid om samme stole; thi landstingets dombog af 21. 1. 1617
siger: »Gamle Povl Poppes hustru har haft den tredje yderste plads
(vel nærmest midtergangen) i tredje øverste stol, og siden skulde unge
Povl Poppes hustru have den.« Dette bevidnes af ansete folk i
sognet.
15) Lørdag den 28. maj.
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O. 1617—65: Mikkel Nielsen (Kjærulf), f. o. 1590, f 1665, Det
var sikkert Mikkel, der som ny mand matte kæmpe for gaardens
kirkestol; han var søn af Niels Mogensen i Østbjerg og Else Petersdatter Kjærulf og blev en meget agtet og anset mand, som i mange
aar var kirkeværge. Han blev med aarene noget korpulent; thi
Aalborg tingbog af 16. 3. 1640 beretter, at han sagsøgte Jens Chri
stensen i Sundby, som havde siddet i Niels Christensens hus og sagt,
at der skulde fare en djævel i Mikkel Nielsen, den buget skjælm
(tykke kæltring), og brugt flere ubillige ord om ham. 25. 1. 1650
stævnede Anders Kjærulf i Torpet og Anders Jensen i Hvorup paa
Mikkels vegne Jens Pedersen i Bundgaarden for en restance paa 12
mark til Hvorup kirke, 24. 12. 1650 stævnede Søren Mørch i Bund
gaard paa hans vegne forskellige personer for penge, som de skyldte
hans afdøde halvbroder Jørgen Jørgensen (Kjærulf) i Gettrup, og
samme aar havde han en sag imod Jep Andersen i Sundby for 3
marks penge og en vadmels kofte, saa god som ny, som han havde
købt af salig Morten Jensen, der døde i Torpet. Og adskillige gange
havde han strid med Hvorup folk, som vilde gaa eller køre over
hans jorder. Mikkel var gift 1. gang med Ane Andersdatter, f o.
1650, datter af herredsfoged Anders Sørensen Kjærulf i Knæpholt, —
2. gang 1651 med Maren Jensdatter, f. 1626, f 1707, datter af Jens
Mørch i Bjørum; Maren og Mikkels navne findes paa et par kirke
stole i Hvorup.
Af 1. ægteskab havde han to børn, Iver Mikkelsen, og Bodil Mjkz.
kelsdatter, f. 1638, f 1706, der blev gift med Anders Kjærulf i
Bjørum; de gav 15. 8. 1665 stedmoderen afkald paa arv efter deres
fader.
Af 2. ægteskab var der fire børn: Jens, Mikkel, Ane, der døde
snart efter faderen, og Maren, se nedenfor.
Mikkel Mikkelsen, f. o. 1652, f 1716, blev gift med Jeppe Ras
mussen enke, Karen Ovesdatter i Staa Østergaard; han købte gaar
den til selveje og var en af egnens ansete mænd. I sine ganske unge
dage boede han i Aalborg, og 27. 3. 1671 gav han og styrmand Niels
Nielsen i Sundby Mikkels stedfader, Anders Kjærulf i Torpet, bevis
for, at de skyldte ham 100 dir. for en skude, de havde købt af ham.
Aalborg byfogedregnskab for 6. og 8. maj 1676 oplyser: »Oppe-
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baaret af Anders Kjærulf i Torpet, som paa sin stifsøn Mikkel
Mikkelsens vegne erlagede en lejermaalsbøde paa 12 rdl.; han var
beskyldt for barnefader af Karen Nielsdatter«. — og »Karen Nielsdatter, barnefod paa Læsø, er besovet og skyldte for barnefader
Mikkel Mikkelsen, barnefod i Torpet. Og eftersom hun er forarmet
og ingen middel haver med at betale, er hun straffet med fængsel
og i dag løsladt.« Mikkel slap altsaa med en bøde, men den fattige
pige fra Læsø maatte sidde sine 6 rigsdaler af. Mikkel Nielsen maa
være død o. 1. april 1665; thi 25.4. bestod Thøger Olesen i Vadum
og Mikkel Pedersen sammesteds med ed og oprakte fingre, »at de i
dag for 8 dage siden stævnede Maren Jensdatter i Hvoruptorp, item
(ligeledes) hendes børn: Iffuer og Bodil, Jens og Mikkel Mikkelsen,
Ane og Maren til Kjær herreds ting i dag. Jens Jensen i Brorholt
og Søren Bertelsen i Kirkegaard vidnede og bekendte, at de i dag 8
dage var i Torpet og der forbød Maren Jensdatter, at hun ikke maa
lade hendes medarvinger bekomme noget af deres tilskiftede gods
efter salig Mikkel Nielsen, og ej heller lade noget af det forrykke
fra boet, før obersten16) bliver tilfredsstillet for billig prætention
(krav), han efter Mikkel Nielsen kan have. Saa fremkom Iffuer
Mikkelsen paa egne, stifmoders og søskendes vegne og fremlagde et
skriftligt svar, der gik ud paa, at hans salig fader ikke skyldte
obersten noget, men havde gjort rede for sig.«
Maren ægtede snart efter Mikkels død Anders Andersen Kjærulf,
som var fæster o. 1666—85, vel søn af pastor Anders Pedersen Wraa
i Sundby og Maren Andersdatter Kjærulf fra Knæpholt, altsaa bro
dersøn af Mikkels første hustru; de var begge ældre folk og fik
ingen børn sammen. Anders var ved sin død 1685 kirkeværge.
Han stævnede 13. 12. 1670 Clemen Laursen i Sulsted for et jegeskab
og en brøgerkiel, som han havde laant ham.
O. 1685—1709: Henrik Sørensen Kjærulf, f. 1644, f 1719, søn af
Søren Pedersen Kjærulf paa Saltumgaard og Maren Andersdatter.
Hans kones ældre halvsøster Bodil var barnløs enke efter Anders
Kjærulf paa Bjørum og døde i Torpet februar 1706. Herom oplyser
Kjær herreds tingbog af 30. 7. 1706: »Den 9. august agter velforlü) Rødslets ejer oberst Frederik von Arenstorff.
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nemme Henrik Sørensen i Torpet paa sin svoger Mikkel Mikkelsen
i Stade, saavel som paa hans egne børns vegne, efter hans gunstig
husbond, hr. assessor Peder Thøgersen til Rødsiet, hans vilje, i hans
gaard, forskrevne Hvoruptorp at lade sin salig svogerskes, gudfrygtig
matrone Bodil Mikkeldatters stude, plage, køer og andet, — guld,
sølv, kobber, tin, messing og bolskab, løsøre og redskaber — ved
offentlig auktion gøre i penge.« I de første aar af Henriks fæstertid
skete forarbejderne til matriklen 1688, da alle landets ejendomme
blev opmaalt og sat i hartkorn. Torpets hk. hævedes fra 3-5-0-0
til 7-3-2-0, og gaarden havde da 36,6 tdr. land under plov, vel en
fjerdedel af dens samlede areal, hvilket stemmer med det, at 140
tdr. land af indermarken engang skal have været omgivet af et stort
gammelt skeldige. 1682 var besætningen: 6 heste og hopper, 3 hest
plage, 2 stude over 4 aar og 6 ungstude, 8 køer, 10 faar og væddere
og 6 svin, og der var baade en kaalhave og en frugt- og prydhave.
Ligesom sine forgængere og eftermænd døjede Henrik noget med
naboerne, og f. eks. oplyser tingbogen af 18.5. 1708, at agtbare og
velfornemme mand Henrik Sørensen lod aflyse al kørsel og ridning
over Hvoruptorps marker og enge, desligeste over en eng, kaldes
Lille Eng, liggende i Hvorup enge. Han ægtede o. 1685 Maren
Mikkelsdatter, f. 1662, f 1705, datter af Mikkel Nielsen og Maren
Mørch; deres børn var: Maren Catrine, f. o. 1685, g. 1709 med Søren
Pedersen, se nedenfor, Maren f. 1688, g. 1708 med Jens Madsen i
Bundgaard, Søren, f. 1690, f 1705, Ane, f. 1692, g. m. monseur Jens
Andersen Tiilst i København, og Bodil, f. 1700.
O. 1709—20: Søren Pedersen. 1716 døde Mikkel Mikkelsen i Staa
og hans kone Karen Ovesdatter uden børn, og 16. oktober lod Søren
Pedersen bekendtgøre paa tinge, at Hans Nielsen i Kirkegaard (Ajstrup sogn) paa sin datter Bodil Hansdatter og Mads Hansen paa
egne vegne gav afkald paa deres tilkommende arv efter salig Mikkel
Mikkelsen i Stade hans afgangne hustru, deres modermoder, nafnlig
Karen Ovesdatter. Hans Nielsens afdøde hustru, Karen Jepsdatter,
var datter af Karen Ovesdatter og hendes første mand Jeppe Ras
mussen. 19. 3. 1716 indstævnede Sørens svoger Mads Jensen i Bund
gaard paa sin hustrus og hendes medarvingers vegne Mikkels debi
torer for gæld. Søren og Maren Catrine havde flere børn, deriblandt
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Peder Sørensen Torp, f. 1712, f 1769, der 1749 blev postmester i
Aalborg og 1767 viceborgmester. Fra hans sønnedatter Øllegaard
Torp nedstammer familien Weile i Aalborg.
O. 1720—51: Mads Corfitzen (Kjærulf), f. 1683, j- 1759, var søn
af Corfitz Pedersen Kjærulf paa Egholm og Bodil Madsdatter. Lige
som sine forgængere havde han kævl med Hvorup folk, der ikke
vilde respektere Torpets stilling som enstedgaard. F. eks. havde han
en langvarig strid med dem om skellene i mosen og i kratskoven
»Torpets Riis«, og 9. 3. 1745 stævnede prokurator Engelbrecht Jen
sen17) i Lindholm paa Madses vegne Jens Madsen i Bundgaard, fordi
hans sønner havde fældet ris og træer paa nordsiden af skellet og slæbt
dem ind paa Hvorup grund, »endda Jens for fem aar siden selv
havde været med til at fastsætte samme skel.« Mads var en glad
sjæl, men blev særlig paa sine ældre dage temmelig forfalden, og
Petresch Christensen (forf. til Nørresundbys Historie) fortalte mig
engang, at endnu i hans barndom snakkede gamle folk i Sundby om
hans vældige gilder, og da han samtidig forsømte gaarden, gik det
jo galt. 21. 8. 1749 lod herskabet et nævn, bestaaende af Christen
Jensen i Uttrup Søndergaard, Jens Madsen i Bundgaard, Christen
Snedker i Lindholm og Mads Bødker, tage syn over gaarden, som
var meget daarligt vedligeholdt. Det var ikke saa slemt med raalingen, der laa i søndre side, — den kunde repareres for 10 rdl.;
men de tre andre længer var det værre med, og synsmændene mente,
at det vilde koste 178 rdl., 3 mk. og 8 skill, at sætte bygningerne
i forsvarlig stand. Det var et betydeligt beløb, og Mads nøjedes da
ogsaa med at lappe lidt paa de værste mangler. Det endte med, at
herskabet sagde ham op; men Mads vilde ikke vige, og der paafulgte
nu en retssag, der fortæller om hans sløseri og drukkenskab. Tings
vidnerne beretter, at han i de senere aar næsten aldrig gik i marken;
han sad stedse for bordenden i dagligstuen med brændevinsflasken
foran sig, og naar han vilde tale med forkarlen, pikkede han paa
ruden, og karlen gik saa hen til vinduet og fik sine ordrer. En af
hans tidligere karle, Christen Sørensen i Øster Nejsig, vidnede, at
Mads ofte gik til sengs midt paa formiddagen »vel tilpakket af
17) Før ejer af Lindholmgaard, lommeprokurator i Lindholm, skoleholder m. m.
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brændevin.« Men selvfølgelig maatte Mads Corfitzen ud; han boede
først i Lindholm, men kom saa til sin yngste datter paa Egholm,
hvor han døde.
Han var gift 1. gang o. 1720 med Johanne Thomasdatter, f. 1701,
f 1734, gift 2. gang 1735 med Maren Pedersdatter, f. 1708, J 1748,
datter af hans fætter Peder Kjeldsen paa Egholm. Ved skiftet
28. 3. 1760 nævnes hans børn:
1. Thomas Madsen, 28 aar, i hans Majestæts tjeneste som under
officer, for tiden i Helsingør.
2. Corfitz Madsen, 22 aar, tjener i Lindholm.
3. Kjeld Madsen, 20 aar, bortrømt.
4. Mads Madsen, 18 aar, tjener i Biersted.
5. Abraham Madsen, 14 aar, tjener Jens Ibsen i Nørhalne. Se
nere husmand og færgeroer i Sundby (f. 1744, J 1820).
6. Isak Madsen, 12 aar, tjener Niels Eriksen i Bjørum. Senere
husmand i Sundby (f. 1747, f 1807).
7. Bodil Madsdatter, gift for nogen tid siden, rejst til Sjælland,
hvor vides ikke. Gift 8. 2. 1750 med Laurids Jensen.
8. Maren Madsdatter, gift med Peder Knudsen i Lindholm.
9. Margrethe Madsdatter, gift med Kjeld Andersen (Mørch) paa
Egholm.
Mads blev som sine to koner begravet inde i Hvorup kirke; men
da han var ganske uformuende, gav familien kun 4 mark for hans
gravsted.
1752—77: Jens Ibsen, f. 1713, f 1777, søn af Jeppe Andersen i
Vesterladen (af Striben-Ellern slægten) og Gyde Jensdatter Kiærjalf, — gift 10. 6. 1751 med Ane Jensdatter, f. 1720, J 1796, datter
af Jens Sørensen i Staa Østergaard og JKaren Jensdatter (af Ellem).
Deres børn var:
~
I bli

1. Gjøe (Gyde) Jensdatter, f. 1753, f 1778.
2. Jeppe Jensen, f. 1755. Boede 1793 i Sundby og 1798 i Vod
skov.
^3. Jens Jensen, f. 1758, overtog hjemmet.
4. Karen Jensdatter, f. 1759. Gift 1. g. 1785 med Albert Peder
sen, Murmester i Sundby, f 1789, — 2. g. m. Christen Jørgen
sen Nygaard.
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5. Johanne Jensdatter, f. 1761, g. 1791 med Peder Sørensen Kjær
ulf i Glindvad. De flyttede til Tolstrup, hvor han i 1818 blev
skammelig blindet og myrdet af sine naboer (se Vends. Aarbog
1946).
1777—88 sad Ane Jensdatter for gaarden. Hun var vistnok den
sidste, der blev begravet inde i kirken, og børnene fik lov til at
ophænge en smuk, endnu eksisterende, mindetavle over deres for
ældre; dens indskrift lyder:
»Her nedenfor i Kirke Gulvet er hensat til Hvile den for
dums velagte og fornemme, nu hos Gud si. Dane Mand Jens
Ibsen, fød i Laden 1713, d. 10. Maii. Boede tilsidst i Hvorup
Torp i 24 aar og døde Aar 1777, d. 10. Mardi i hans Alders
63de Aar. En Fader til 2de Sønner og 4 Døttre ved 26ve Aars
kierligt Ægteskab med den hæderbaarne Mathrone Ane Jens
Datter, fød i Staa Aar 1720, d. 2. Okt., død Aar 1796, den 5.
October i hendes Alders 76 Aar og 3 Dage.

I Graven her vi Hvile faa
for Jammer og Elende.
Paa Dommens Dag vi op skal staa
med Palmer udi Hænde.
A° 1777.«

W

7.....

vi.

1788: Jens Jensen, f. 1758, + 1837L — gift 1794 med Maren NielsT
datter, f. 1771, f 1816, datter af NielsÆarsen i Vestbjerg og Kirsten
Gregersdatter?. Af deres 7 børn blev* Ane Kirstine-, f. 1794, gift
med Morten Egholm, Vester Hassing krogaard, hvor deres slægt
endnu findes, — Jens Jensen (Torp), f. 1796, +1867, var gaardmand
i Voerbjerg, senere paa Egholm, hvor hans 4 sønner fik gaarde, — og
Niels, som fik hjemmet.
O. 1824—50: Niels Jensen, f. 1798, f 1850. Han var den sidste
fæster under Rødsiet, og 1840 opgives hans landgilde til 24 rdl. og
10 læs tørv, medens hoveriet var 6 gangdage og ægtkørselen 6 rejser.
Han var gift 1. gang 1825 med Johanne Pederdatter f. 1798, J 1846,
datter af Peder Andersen i Voerbjerg Søndergaard og Ane Nielsdatter (en af de syv møllerdøtre fra Lindholm), — gift 2. gang 1847
med Ane Catrine Pedersdatter, f. 1824, f 1908, datter af Peder Jen-
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]. P. Jensen, ejer af Hvoruptorp.

sen Smed, smed og gaardejer i Lindholm, og Johanne Marie Christensdatter. I første ægteskab var børnene Maren Kirstine, f. 1825,
Ane Birgitte, f. 1832, og Peter Marthinus, f. 1828, der en tid ejede
Østergaard i Lyngdrup.
Efter Niels’ død sad Catrine i nogle aar paa hans fæstebrev, ind
til 1853 (skøde læst 5. 1. 1856), da hun købte gaarden, nu af hk.
12-0-2-0V2, til selveje for 16000 rdlr. Godsejer Larsen paa Rødsiet
forbeholdt sig en stor kær- og moselod paa ca. 3 skpr. hk. til et
fæstehus, Lille Torpet, som hans efterfølger, W. von Undall, i 1871
solgte til Søren Pedersen, se Mosegaarden.
1854—83: Johan Christian Andersen Glenstrup, f. 1827, f 1892,
var søn af gaardejer Anders Giens trup, Ballegaard ved Mariager, og
Johanne Marie Jensdatter. Glenstrup ægtede den 30. oktober 1854
Ane Catrine Pedersdatter og blev derved ejer af Hvoruptorp. Hans
eneste barn var Marie Glenstrup, se nedenfor.
1883—1926: Jens Peter Jensen, f. 1854, J 1930, søn af entreprenør,
proprietær Jens Jensen, Egholm, og Else Johanne Marie Pedersdatter,
gift 1883 med Anne Johanne Marie Glenstrup, f. 1864, f 1940.
Ovennævnte Jens Jensen, »Jens Vejmand« kaldet, var en saare mær
kelig mand, om hvem der gaar mange morsomme historier. Født
af fattige forældre paa Bygholm egnen og uden anden uddannelse
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end undervisningen i folkeskolen startede han som arbejdsmand og
endte som landskendt entreprenør og ejer af Engholm, som han
havde stykket sammen af mange parceller. Han var yderst spar
sommelig og beskeden og i besiddelse af et enestaaende regnegeni;
han tjente sine penge ved anlæg af baner og landeveje, og det var
ham, som i 1860erne sløjfede Københavns volde.
Peder Jensen opførte 1888—97 gaardens nuværende bygninger;
hans børn er fru Esther Lemmergaard i V. Hjermeslev, fru Ellen
Rokkedal paa Agdrup og frk. Jane Jensen, Engholm, samt Chr. Jen
sen paa Hvoruptorp.
Fra 1926: Johan Christian Jensen, f. 1894, gift med Alma Mar
grethe Bastholm, f. 1895, J 1964, datter af Christian Bastholm paa
Elsnab og Inger Toft; deres eneste barn er J. P. Bastholm Jensen paa
Kjærager. Baade Chr. Jensen og faderen har ved tilkøb forstørret
Hvoruptorp og forbedret gaarden meget; dens areal er nu 513 td.
land og hk. 20-5-0-0. Besætning: I stedet for den snes heste, gaar
den fordum havde, er der nu 5 traktorer, og desuden 275 stk. horn
kvæg, hvoraf halvdelen malkekøer, og ca. 145 svin.

IX. Udskiftningerne.
Hvorup bys udskiftning.
Krigsraad Jens Gleerup paa Bjørnkjær erhvervede 1756 Rødsiet
og 1767 tillige Vang; han købte 1762 af provst Steen Kjærulfs
arvinger noget gods i Hvorup sogn, i alt hk. 5-3-4-1 (V2 Ostergaard,
en gaard i Uttrup m. m.), og samme aar solgte hospitalsforstander
Trapp i Aalborg Byrisgaard til ham, og da han nu ejede hele Hvorup
by, lagde han den under Rødsiet.
Gleerup ønskede i henhold til de kongelige forordninger af 23. 4.
1781 og 8. 6. 1787 at udskifte Hvorup af fællesskabet, og han bad
derfor i 1792 landinspektør Jens Rønnov i Hals om at opmaale byens
marker og forfærdige et kort over dem. De 15 gaarde var af
højst ulige størrelse, lige fra Øster Kragelunds hk. 2-1-3-2 til matr.
nr. 16s 5-0-3-1; men ved »Rødsiet Hoveriforening af 10.4.1792«
var bestemt, at hartkorn og jorder skulde »jævnes ud«, saa alle
bønderne fik lige meget. Gleerup lod derfor den gamle bymark
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med noget af kærene og fædriften planere og til dels pløje og forsyne
med vandgrøfter til skel, alt efter landinspektørens anmeldelse, og
det var meningen, at hver af gaardmændene skulde have 70 geome
triske tønder land, og for at yde fuld retfærdighed til alle var byens
16—17 vange hver delt i lodder. Disse lodder var takseret efter
godhed, og hver gaard skulde have en god og en daarlig lod; senere
skulde saa kær, eng og mose fordeles. Alle disse forarbejder til
udskiftningen var bekostet af godsejeren, som ogsaa havde tilbudt
at ville flytte nogle af gaardene ud fra byen. Ved et møde, der
den 19. september 1794 afholdtes hos den ansete pottemager Hans
Larsen Salling, var Gleerups fuldmægtig Poul Mortensen fra Rødsiet
mødt, samt landvæsenskommissærerne for Aalborg amt, kammerraad
Colding fra Halkjær og birkedommer Theil fra Torstedlund, og til
lige landinspektør Rønnov, der fremlagde byens udskiftningskort
med angivelse af bøndernes pløjeland, engslet og tørvemose, tillige
med beregningen over de ny skatter, landgilde og hoveri. Hans Lar
sen og Lars Joensen fra Lindholm mølle var vidner. Den 12. sep
tember havde alle bønderne over for Thomas Joensen og Christen
Jacobsen fra Voerbjerg, der under udskiftningen havde bistaaet som
uvildige vidner, erklæret sig godt tilfredse med den foreslaaede
ordning.
Det bestemtes, at de 4 bønder, som fik jord i Vestermarken, skulde
holde lukkerne (hegnene) fra Voerbjerg markskel til Vestergaards
huse.
Beboerne langs bygaden (vejen nord om byen) skulde holde luk
kerne norden om byen, og lukkerne østen om byen skulde holdes af
de østre gaarde (Bundgaard og Ostergaard). Naar nu pløjelandet
var fordelt, bestemtes, at fæsterne straks med sten og grøfter skulde
afmærke deres lodder, og derefter skulde de saa deres vinterrug.
Hvis der findes grønne pletter i deres ny jorder, maa de alene be
nytte disse til græsning, medens de arealer, som endnu ikke er for
delte, foreløbig maa anvendes til fællesdrift, indtil ogsaa de er
fordelte.
Og saa gik man over til fordelingen, — og Jens Skov, Rasmus
Mortensen, Jens Vestergaard og Erik Pedersen fik deres jord tildelt
i Vestermarken. Christen Pedersen Bundgaard (matr. 3) og Jens
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Toftmand (m. 4) kastede lod indbyrdes, og de to mænd i Bundgaard
og de tre i Østergaard kastede ligeledes lod (den vestre Østergaard
havde endnu to fæstere, Jens Krog og Peder Christensen Tode). Jens
Mortensen, Peder Kusk, Simon Therkildsen og Jens Hostrup kastede
ligeledes lod indbyrdes om arealerne norden om byen. Resultatet
blev følgende:

1. Skov Jens (m. 15, Foldager, nu Skovgaard) tildeltes part nr. 4
Folies agre og Halsig faldet, samt Riis agre, hvorved baade den
gode lod og den slette lod er samlet.

2. Rasmus Mortensen (m. 16. »Eskilds Gaard«) blev tildelt den gode
jord i Grøndals agre (Kløften), og den ringe lod i Strøben, mær
ket nr. 27.
3. Jens Vestergaard (m. 10, Vestergaard) fik den gode lod nr. 2
vesten Vestergaard og den daarlige nr. 26 i Halsig faldet.

4. Erik Pedersen (m. 17, Vestermark) fik den gode lod nr. 1 i
Broagers fald og den daarlige nr. 28 i Slagtoften og Kors agre
vesten kirkevejen til Uttrup.

5. Jens Toftmand (m. 3, 0. Kragelund) fik den gode lod nr. 6 i
Kaalgaards agre og den slette lod nr. 8 i Tovshøjs18) fald.

6. Christen Pedersen Bundgaard (m. 4) fik den gode lod nr. 719) i
Kaalgaards agre og nr. 5, den ringe jord i Tovshøjs fald.
7. Sognefoged Jens Mortensen (m. 5, Toftegaard) tilfaldt ved lod
trækning med de næste fire mænd den gode lod nr. 12, den østre
lod i Sønder og Nørtoft, og den ringere lod nr. 24, er den lange,
smalle lod i Kaalgaards agre og Diiges agre.
8. Peder Andersen Kusk (m. 6, Glimengaard) tilfaldt den gode lod
nr. 13, den vesterste lod i Nørtoft og den ringere nr. 19, den
vestre lod ved Troldhøjen (vest for Henrikshvile).
18) Ved udskiftningen kaldes Lynghøj vesten for kirken Tovshøj, til andre tider
for Glimshøj, medens en anden høj sydøst for kirken kaldes Troldhøjen.
19) Er Koldkjærgaard.
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9. Simon Therkildsen (m. 7, Kolagergaard) tilfaldt den gode lod
nr. 10, den vesterste lod i Kaalgaards agre, og den ringe lod
nr. 25 i Diiges agre.

10. Christen Justsen (m. 8, Byrisgaard) tilfaldt den gode lod i Byris
agre og den ringere lod nr. 21 i Sønder Kaalgaards agre.
11. Jens Hostrup (m. 9, V. Kragelund) fik den gode lod nr. 9, den
vestre lod i Kaalgaards agre, og den ringere lod nr. 20 (i Gam
mel jord).
12. Peder Christensen og Jens Krogh (m. 11, V. Østergaard, senere
udflyttet som Vanggaard) tilfaldt ved lodtrækning med Jens
Østergaard nr. 17, den hele lod, som er samlet i Vangen og
Diiges agre.
13. Jens Østergaard (m. 12, 0. Østergaard) tilfaldt den gode jord
østerst i Vangen og den ringe lod nr. 18, den østerste lod ved
Troldhøjen (er matr. nr. 12b, Henrikshvile).

14. Christen Schou (m. 13, 0. Bundgaard) tilfaldt den gode lod nr.
15 med sit tillæg, saaledes som i denne forretning er forklaret.
Den sønderste lod i Vangen tillægges, og nr. 23, den nordligste
1 Diiges agre, — og da disse tvende lodder efter bymændenes
formening ikke var fuldkommen saa gode som lodderne nr. 7
og 8, de to østerste i Kaalgaards agre med sammes slette lodder,
saa blev efter alles begæring og efter nøjeste overslag, frataget
2 tønder land af de tvende østerste lodder i Kaalgaards agre,
nemlig stumperne, til at forbedre bemeldte lod nr. 14 med.
15. Anders Nielsen (m. 14, V. Bundgaard) tilfaldt den gode lod nr,
14, den norderste i Vangen, og nr. 22, den sønderste i Diiges
agre.
Husmændene blev foreløbig staaende ved deres gamle hartkorn
og landgilde.
Hvorup bys hartkorn og landgilde før 1792 og hvorledes samme
ved hartkornsspecifikationen 1792 og udskiftningen blev rettet:

Løbe
nr.
1792

Beboernes navne

Git. hk.

Nyt.

Gammelt Landgilde
Andet
Penge
pd.
rdl. mk. sk. smør gæs høns

Matr.
nr.
1844

rug

byg

15

1

1

1

0

0

0

0

2

0

16

0

0

4

0

0

0

0

0

10

10

2

2

4

0

0

0

0

2

20

Tønder

Læs
tørv

Jens Jensen Schou

3-3-0-1

2

Rasmus Mortensen

3-7-2-1

3

Jens Vestergaard

4-7-0-2

4

Erik Pedersen

2-Ô-3-2

»

17

0

2

1

3

0

0

0

0

0

5

Jens Toftmand

2-1-3-2

»

3

1

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Chr. Pedersen Bundgrd.

2-4-1-2

»

4

0

0

2

0

0

0

1

2

10

7

Jens Mortensen

5-0-3-0

»

5

0

0

7

4

0

0

1

2

0

8

Peder Andersen Kusk

3-5-0-P/4

»

6

0

l

2

2

12

18

1

2

10

9

Simon Therkildsen

3-5-0-V/4

7

0

0

3

2

0

9

1

2

10

Christen Justsen

3-1-1-0

8

0

2

1

0

0

0

0

0

10

11

Jens Andersen Hostr.

2-3-3-P/z

9

0

0

1

2

0

0

V2

1

0

12

Jens Krogh og Peder
Christensen

3-4-0-0

»

11

0

0

10

0

0

0

0

0

0

13

Jens Jensen Østergrd.

3-4-0-0

»

12

0

0

6

0

0

0

0

0

0

14

Chr. Jensen Bundgaard

3-0-0-0

»

13

0

1

1

0

15

18

1

2

10

15

Anders Nielsen Bundgrd.

3-5-0-0

»

14

0

1

1

0

15

18

1

2

10

4

11

47

3

10

63

6’/s

19

90

10

Henlagt til skolen

51-4-0-2
0-0-3-2

3-3-1-

»
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Den samlede landgilde: 4 tdr. rug, 11 tdr. byg, 90 læs tørv, 63
pund smør, 6V2 gaas, 19 høns, samt 47 rdl. 3 mark og 10 skilling
ansloges til 57 rdl. 2 mk. 4 skill., idet f. eks. 1 pund smør værdsattes
til 10, 1 gaas til 24 og 1 høne til 8 skill. Hver af de 15 gaarde fik nu
hk. 3-3-1-2 og skulde i landgilde yde: 2 skpr. og 8/is fdk. rug,
5 skpr. Vis fdk. byg, 6 læs skudtørv, og i penge 3 rdl. 4 mk. og
15 Vs skilling.
Med husmændene er der ingen forandring foretaget, da disse har
beholdt den jord og rettighed, som de havde før udskiftningen, og
intet videre tillagt, — at hartkornet forholder sig rigtigt og at den
anførte landgilde forhen har været svarende af byen, udviser ved
kommendes fæstebrev.
Bønderne indrømmede, at Gleerup havde tilbudt paa egen bekost
ning at udflytte to af gaardene (Byrisgaard og Skovgaard), da det
vilde lette udskiftningen; men det havde fæsterne nægtet, fordi de
ikke kunde faa lodder efter eget forgodtbefindende.
Da lodtrækningen var forbi, var det ogsaa forbi med tilfreds
heden og enigheden. Ganske vist fik de deres ny lodder afmærket
med skelsten o. a., og de fik ogsaa deres vinterrug i jorden; men
nogle var yderst utilfredse med lodtrækningen, andre med hartkornets og landgildens fordeling, saa Gleerup havde mange ærgrelser,
og maatte i 1795—96 lade afholde flere møder; thi nogle af bønderne
var saa fornærmede, at de ligefrem nægtede at betale deres land
gilde. Peder Kusk og Jens Schou vilde ikke betale, den første,
fordi hans jord var takseret for højt, og den anden, fordi hans var
for skarp og ringere end hans naboers. Jens Østergaard nægtede at
levere tørv; thi da han for 26 aar siden fæstede gaarden, var der
ingen i byen, som leverede tørv, og Rasmus Mortensen vilde ikke
betale landgilde, fordi han ønskede at blive staaende ved sin gamle
landgilde. Sognefoged Jens Mortensen i Toftegaard sagde, at han
var krænket, fordi hans hartkorn var formindsket med 1-5-1-1.
Han havde for 22 aar siden (fæstebrev af 2. 11. 1773) givet her
skabet 50 rdl. i indfæstning, hvorfor han forlangte 16 rdl. tilbage
betalt (han fik 8). Men efterhaanden faldt der dog ro over ge
mytterne, og ved mødet den 15. juni 1796 fremlagde fuldmægtig
Mortensen fra Rødsiet alle bøndernes fæstebreve med angivelse af
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den ny landgilde, og landvæsenskommissionen erklærede, at der ikke
var begaaet uret mod nogen, eftersom den ikke var sat for højt; og
hermed kunde man betragte udskiftningen som afsluttet. Det origi
nale udskiftningskort blev deponeret hos sognefogeden eller older
manden, men en kopi fra 1795 findes paa Matrikelskontoret. I
modsætning til Uttrup, hvor fæsterne straks efter udskiftningen be
gyndte at købe deres ejendomme til selveje, vedblev de Hvorup
bønder endnu i mange aar at være fæstere under Rødsiet.
1787 havde Hvorup by 16 gaardmænd (i 15 gaarde), 1 lærer,
1 bysmed, 1 pottemager, 3 skræddere, 1 tømrer, 1 jordemoder, samt
13 andre husmænd og inderster, i alt 38 familier med 175 personer.
Dette tal havde holdt sig omtrent uforandret fra o. 1600; thi ganske
vist fødtes der mange børn, ofte 8—10 i en familie, — men dødelig
heden var, særlig blandt barselkoner og smaabørn, meget stor. Dertil
kom epedemier som »den hvide pest« 1602 og andre, og krig og
andre ulykker holdt ogsaa befolkningstallet nede.

Uttrup bys udskiftning.
Anno 1803, den 14. april kl. 10 slet, holdtes et landkommissions
møde i Lindholm mølle, hvor da var til stede paa kammerherre og
stiftamtmand von Pentz’ vegne i hans svagheds forfald hospitals
forstander Schou i Aalborg, samt landvæsenskommissærerne kaptajn
Møller fra Gudumlund og birkedommer Theil fra Torstedlund, — i
anledning af Lindholm og Uttrup byers udskiftning af fællesskabet,
hvilket møde af største lodsejer i Lindholm, fru krigsraadinde Glee
rup til Rødsiet, er begærende. Forvalter N. Nielsen mødte paa fru
krigsraadinde Gleerups vegne. Mødte var ogsaa hr. Severin Gleerup
til Vang, hr. rigsgreve Fedder fra Baggesvogn, hr. Kastrup fra
Lengsholm for hr. cancelliraad Brandt og hr. Rasmussen som ejere
af Bøgsted gods i Uttrup, selvejerne Christen Gildsig og Niels Peder
sen (Egholm) i Sundby; paa hr. Hillerups og hr. Rasmussens20)
vegne som ejere af Høgholts gods i Uttrup, hr. Gleerup, skolehol20) N. F. Hillerup, købmand i Aalborg; herregaardsslagteren Ahrendt Hassel Ras
mussen til Sejlstrup naaede at »destruere« 14-15 herregaarde; boede til sidst
paa Vestergaard i Biersted, hvor han døde ret fattig i 1842.
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derne Hans Pedersen i Lindholm og Peder Sørensen i Uttrup, samt
paa hr. provst Gandrups vegne hr. Rantschou i Nr. Sundby, — og
endelig meddelte forvalter Nielsen fra Rødsiet, at han tillige var
ejer af en gaard i Uttrup (Søndergaard).
Hr. landinspektør Rønnov fremlagde Cartene over bemeldte Lind
holm og Uttrup byers ejendomme, tilligemed taxationsvidnet, som
er afholdt ved skjelforretningen af 17. juni forrige aar, som viser,
at vedkommende var af forskjellige meninger om skjellet imellem
Uttrup og Hvorup byers ejendomme. Han bød derfor, at ved
kommende vilde behage at sammentræde for derom at overvære
samme.
Bemeldte skjelforretning blev taget ad actum under nr. 2: Det
oplystes, at 1802, den 17. juni, var mødt paa hr. landmaaler Rønnovs
vegne landmaaler Winther fra Flamsted i Uttrup by for efter ind
kaldelse af nys afvigte 10. dennes at se og syne det udvendige skjel
for Uttrup bys ejendomme imellem lodsejerne bestemt og vedtaget.
Men da klokken var tre eftermiddag, var ikke flere af lodsejerne
mødt end hr. forvalter Nielsen paa Rødsiet, men ingen af Uttrup
bys jordbrugere. Saa formaaede forvalter Nielsen og landmaaler
Winther Hans Jensen i Gildsig21) at udvise skjellet imellem Gilsiggaard og Uttrup bys ejendomme. Skjelstenene blev eftervist, og paa
dette skjel var intet at sige; men forvalter Nielsen mente, at skjellet
mellem Uttrup og Hvorup ejerlav var afsat til stor skade for
Hvorup.
Hele Hvorup by var jo samlet under Rødsiet; men Uttrup havde
syv forskellige lodsejere. Byens hartkorn var saaledes fordelt:

19 tdr., 6 skæp., 2 fdkar., 2V2 album.
Vang
Gods
»
13 » , 3 » , 0
Rødsiet
»
» > 0
»
3 » > 1 » , 2
Høgholt
»
» , 0
»
5 » , 2 » , 2
Bøgsted
»
» 5 1
»
5 » , 6 » , 0
Bagges vogn
»
» , 2
»
5 » , 5 » , 3
Forvalter Nielsen
» » OV2
»
Hans Jensen i Gildsig 2 » , 6 » , 1
» , 2

56

» , 0

»

, 0

21) Om Gildsiggaard se Historisk Samfunds Aarbog 1965.

»

, 2

»
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Enstedgaarden Gildsig laa i Sundby sogn, men havde fra gammel
tid kær og eng i Uttrup ejerlav. Et par selvejerhuse i Uttrup var
uden hartkorn.
Af byens 20 husmænd havde mølleren og 10 andre lidt jord,
medens de 9 kun havde en lille kaalhave; af disse 20 huse hørte 8
og møllen til Vang, 5 til Rødsiet, 2 til Høgholt, et til Baggesvogn og
et til Bøgsted, medens fru Else Gay og en husmand var selvejere.
Nørre Uttrup.
Løbe Løbe Matr.
nr. nr. nr.
1688 1803 1844
1
2

2
5
6
7
6

1
2
J 3
1 4
l 5
l 6
7
8
9
10
11

1
2
3

12
13
14

A

*1
J

28
33
23
35
24
27+55

25
32
34
20
22

Ejeren

Fæsterne

Gammelt
hartkorn

Hartkorn
efter
udskift.

Baggesv.
Rødsiet
Vang
»
»
»
»
Høgholt
Rødsiet
»
»

Erik Jensen
Mads Andersen
Niels Madsen
Anders Simonsen
Ove Andersen Calum
1803: Vangs øde hartk.
Peder Madsen
Chr. Marquardsen
Niels Pedersen
Jens Mortensen
Frants Christensen

5-5-3-1
2-4-3-0
3-4-3-07*2
3-4-3-07s
3-4-1-0
3-4-1-0
2-4-3-0
3-1-2-0
2-4-0-1
5-5-0-0
2-4-0-1

5-5-3-1
2-5-2-2
3-0-0-0
3-0-0-0
3-0-0-0
3-4-1-0
3-0-0-0
3-1-2-0
2-5-2-2
4-0-0-0
2-5-2-2

Nørgd.

Nedlagt

Sønder Uttrup.
Peder Nielsen (Søndergd) 2-6-2-272 2-6-0-0
4 Vang
5-2-2-1
5-2-2-1
3 Bøgsted Christen Larsen
1,2,6 Forv. Ns. Forvalter Nielsen
5-5-3-OV2 5-5-3-072 Sønderm. m.
gaard

Ved udskiftningen blev Vangs og Rødslets fæsteres hartkorn »jæv
net ud«, saa Vangs gaarde fik hk. 3-0-0-0 og husene 0-1-2-0, medens
Rødslets gaarde fik 2-5-2-2 og husene 0-2-0-0, medens mølleren fik
hk. I-O-2-2V2.
Udskiftningsprotokollen beretter :
1. Alle marker sønden for linjen betegnet A.B. bliver delt imellem
byens 14 gaarde efter hartkorn. Nr. 14, hr. forvalter Nielsens
gaard, tager sønderst lod østen vejen, dernæst nr. 13 af Bøgsteds
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gods, nr. 12 af Vangs gods, nr. 9, 10, 11 af Rødslets gods, nr. 8
af Høgholts gods, nr. 3, 4, 5, 6, 7 af Vangs gods, nr. 2 af Rød
slets gods og nr. 1 af Baggesvogns gods norderst lod næst ved
linien A.B. Lodderne i dette stykke skal gaa fra det vesterste
stykke af marken til engen undtagen een eller flere af de sønderste lodder, som vil støtte paa landevejen.
Til hovedlodder for bemeldte gaardbeboere henlægges det oversblevne af mellemste Brenning, Stenovns fald, faldet vesten smidien, faldet vesten møllen og Sønder Sand agre. I dette stykke
skal hr. Nielsen tage sønderste lod, dernæst nr. 13 af Bøgsteds
gods, nr. 12 af Vangs gods, nr. 9, 10, 11 af Rødslets gods, nr. 8
af Høgholts gods, nr. 3, 4, 5, 6, 7 af Vangs gods, nr. 2 af Rød
slets gods og nr. 1 af Baggesvogns gods norderste lod.
Til udlodder for bemeldte beboere fremlægges Leergravs faldet,
Nør Sand agre, Tyrholt agre, Nør Helden, Helden, Hørfløen
og faldet norden møllen, samt Nymark. Gaarden nr. 14, hr.
forvalter Nielsen, faar sin lod norderst i Leergravs faldet; i be
meldte fald, næst sønden for, nr. 13 af Bøgsteds gods, og dersom
der endda er mere, bliver gaarden nr. 12 af Vangs gods ogsaa
tildelt sin lod dér. I andet tilfælde skal denne tage sin lod
sønderst i faldet norden møllen og Nør Sand agre, dernæst nor
den for 9, 10 og 11 af Rødslets gods, nr. 8 af Høgholts gods,
nr. 3, 4, 5, 6 og 7 af Vang gods, norden sidste nr. 2 af Rødslets
gods, og norden for sidste nr. 1 af Baggesvogns gods, som er
den norderste lod. Hvis byens husmænd skal tillægges mere
jord, end hvad de har ved husene, da bliver saadant at tillægges
dem i Nymark, faldet norden møllen og Hørfløen, som i saa
tilfælde fragaar i gaardmændenes udlodder. Af haugerne eller
tofterne ved byen skal enhver beholde sit, de nu har, forsaavidt
det kan være passende efter stedets beliggenhed, og skulde nogen
blive frataget noget, faar de vederlag for samme i hovedlodden.
Skal skolen tillægges noget jord, da foreslaaes dertil Stoer-Haugen.
Engen bliver til deling for byens 14 gaarde. Nr. 14, hr. for
valter Nielsens gaard, skal tage sønderste lod, dernæst nr. 13,
Bøgsteds gaard, nr. 12 af Vangs gods, nr. 9, 10 og 11 af Rødslets
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gods, nr. 8 af Høgholts gods, nr. 3, 4, 5, 6 og 7 af Vangs gods,
nr. 2 af Rødslets gods og nr. 1 af Baggesvogns gods, faar den
nordligste lod. Engen, »Rappen« kaldet, tilfalder hr. forvalter
Nielsen, og Lars Christensen beholder sin eng i Wodskiow.
Det stykke af græsningen østen byen fra det sønderste i nør til
linien, som er draget fra Stoer-Hauge og øster til fjorden, deles
imellem byens 14 gaarde. Nr. 14, hr. Nielsens gaard, tager søn
derste lod, saa 13 af Bøgsted, 12 af Vang, 9, 10 og 11 af Rødsiet,
8 af Høgholt, 3, 4, 5, 6 og 7 af Vang, nr. 2 af Rødsiet, og nr. 1
af Baggesvogn faar norderste lod.
Den øvrige græsning langs med fjorden nør og øster til Lind
holm enge bliver til deling for bemeldte 14 gaarde, og Hans
Gildsig, som ogsaa faar græsningsret. Nr. 14 tager sønderst, nr.
1 norderst, saa Hans Gildsig den aller nordligste og østerste lod
næst ved Lingholm enge.
Al heden sønden Gildsig bæk bliver at henlægge til byens hus
mænd22) og skoleholderen. Er det ikke nok, udlægges der jord
norden bemeldte bæk østen landevejen. Skolen skal tillægges sin
lod i eller næst ved bækken; de øvrige lodder tages efter deres
huses beliggenhed, saaledes, at den, der bor norderst, tager lod
norderst o. s. v.
Det øvrige af heden bliver til deling for byens 14 gaarde. Lod
derne skal støde imod Gildsiggaards og Hvorup skiel med nordre
ende, og paa græsnings lodderne, husmands lodderne og Gildsig
bæk med søndre ende. Nr. 14, hr. Nielsens gaard, skal tage
sønderst eller vestligst lod o. s. v. Nr. 1, Baggesvogns gaard,
skal tage lod nordligst eller østligst ved Lindholm enge. Ved
Gildsig bæk skal tillægges hver af husmændene sin hedelod, imod
derfor at korte i den anden forhen udviste lod.

Planen blev oplæst for godsejerne og jordbrugerne. Skolelæreren
i Uttrup fik den saakaldte Store Hauge, uagtet den udgjorde et større
areal end det forhen bestemte IV2 tønde land; den er af bedste ager22) Alle Uttrup husmænd, selv de, som før udskiftningen kun havde en kaalhave,
fik nu jord til deres huse.
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Uttrup møllegaard fra 1844.

lands taxt, og hvad læreren kommer til at mangle, skal han have
ved og omkring Store Haugen af fædriften. Til fælles græsning for
Uttrup udlægges to tønder land norden for Stor Haugen østen
landevejen.
Da nu alle syntes at være tilfredse, kunde man afslutte udskift
ningen. Se kortet side 39.
X. Hvorup sogn siden udskiftningerne.

Efter at Hvorup bymark var fordelt imellem bymændene, blev
ogsaa hede, kær og mose delt, og i den følgende tid havde de nok
at gøre med at ordne deres ny ejendomme. Kun nogle faa af husmændene købte i de følgende aar deres huse til selveje; men gaardmændene vedblev endnu i mange aar at være fæstere og yde hoveri
og landgilde til Rødsiet. I en fortegnelse over Rødsiet gods 1840
var endnu 15 gaardmænd og 10 husmænd i Hvorup og 4—5 hus
mænd i Uttrup fæstere. Gaardene takseres da til en værdi af 9—12
hundrede rdl. og husene fra 40 til 100 rdl., alt efter bygningernes
tilstand; kun Torpet sattes dog til 6000. Om husmændene oplyses,
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at deres landgilde var 1—2 rdl., og at fem skulde yde 26 gangdage,
to 28 og to 52 dage; kun een var helt hoverifri; men han gav 5 rdl.
i landgilde. En gangdag vurderedes til 26/i3 skil., og 1 rdl. til 39
gangdage. 1847—48 begyndte de Hvorup bønder at købe deres
gaarde til selveje: Peder Mikkelsen gav 700 rdl. for Byrisgaard og
Per Kusk 600 for Glimen; Eskild Jensen i nr. 16 og Niels Christen
sen i Østergaard var ogsaa med i første hold, og i den følgende snes
aar købte alle sig fri, og mange flyttede ud paa de lodder, som de
gav gaardene navn efter. O. 1849—70 opstod den gaardrække, der
fik det lidt nedsættende navn »Smalby«: Koldkjærgaard, 0. og V.
Kragelund, Kolager, Byrisgaard, Toftegaard, Glimengaard og des
uden Vestermark ved Hvorupgaardvejen, Foldager (nu Skovgaard)
ved Voerbjerg skel og Vanggaard (den vestre Østergaard) paa Vangs
agre østen for byen. Desuden foregik der en udparcellering og
handel, saa der opstod en hel del ny hjem: Højrimmen, Grønlund
og Rimbakgaard østen for Hjørringvejen, Kærbæk, Engbo, Kjærvang, Møllevang, Døiheden, Engsid, Mølbakgaard, Lille Torpet,
Hvorupgaard, Henrikshvile og Mosegaarden m. fl.
Hvorupgaard, matr. nr. 1, 30 m. m., og det vesten for liggende
teglværk er købt 1849 og opført o. 1850 af Severin Gleerup den yngre
paa Vang. Gaarden, der ved 1860 havde o. 300 tdr. land (2V2 td.
hk.), var samlet af nogle mose- og kærparceller; men allerede før aarhundredskiftet solgte »A/S De forenede nordjyske Teglværker«, som
i 1898 havde erhvervet gaard og teglværk, parceller fra, og 1909
afhændedes gaarden til A. C. Christensen, der solgte 60 tdr. land til
Erik Pedersen i Mosegaarden; resten købte staten, der i 1925—26
her oprettede en række statshuse. 1871 blev Hvorupgaard stationsby
anlagt.
Henrikshvile, matr. 12b m. m., er en parcel af den østre Øster
gaard og oprettet o. 1845 af lærer Iver Henriksen fra Vadum,
t 1852. I sydvesthjørnet af marken var der rester af en overpløjet
høj (1794: Troldhøjen), som ved 1940 blev undersøgt af folk fra
Nationalmuseet, og »Trap« oplyser, at der havde været en boplads
fra keltisk jernalder.
Hvorup Mosegaard, matr. 2 af Hvoruptorp, blev oprettet som et
fæstehus, vel efter 1850 og identisk med »Lille Torpet« af 1860.
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1871 blev huset, 89 tdr. land mose, med en ko og 8 faar købt af
Søren Pedersen fra Kollerup, som i 72 opførte et lille teglværk og
brændte sten til eget og andres brug. Han opførte gaarden, op
dyrkede mosen og købte 35 tdr. land fra Hvorupgaard. Hans søn,
Erik Pedersen, erhvervede i 1910 60 tdr. land fra det udstykkede
Hvorupgaard, og han og sønnen Søren Pedersen, den nuværende ejer,
har yderligere forbedret Mosegaarden, der nu er paa 170 tdr. land.
Udparcelleringen af Hvorup blev stadig fortsat; men 1915 var der
dog endnu 12 gaarde med over en tønde hartkorn; men af disse laa
kun tre i den gamle landsby, nemlig Vestergaard, matr. 4 (Anders
Kusks gaard) og Vester Bundgaard; men siden da har industrien og
militæret helt eller delvis overtaget en mængde ejendomme.
Ca. 1950 erhvervede staten en del jorder øst og syd om Hvorup
by. 1951—52 opførtes Hvorup kaserne til »Jyske Luftværnsregi
ment«, der 1. 12. 1961 afløstes af »Jyske Trænregiment«. Senere
(1953) købtes Gildsiggaard, nogle arealer nordøst for Uttrup m. m.,
og 1954—55 opførtes Uttrup kaserne for 10. regiment, »Feltherrens
Fodregiment«, som i 1961 inkorporeredes i »Dronningens Livregi
ment«, som nu har kasernen; i alt ejer staten 307,29 ha. (553 tdr. Id.)
af Hvorup og Sundby sogne, — og industrien (cementfabrikkerne
o. a.) har ligeledes meget store arealer.
Af det militære omraade er en stor del beplantet, særlig med
rødgran. Sjælen i disse store plantninger var førstelærer i Hvorup
og revisor Chr. Nielsen, der i en menneskealder var egnens fore
gangsmand paa alle kulturelle omraader. I 1894 dannede han sam
men med sogneraadsformand Laurids Nielsen, sognefoged Gregers
Nielsen i Uttrup, Anton Larsen i Lindholm og flere et udvalg, som
stiftede »A/S Hvorup Plantageselskab«, i 95 købte man 40 tdr. land
sønden for byen af Jens Kusk i Vestermark. Dette areal, »Hvorup
Plantage«, tilplantedes i 1896, og man købte derefter mere jord og an
lagde i 1899 den 80 tdr. land store »Hedelund Plantage«. Omtrent
samtidig tilplantedes 24 tdr. land af Gildsig jorder, et areal paa
Lindholm høje og flere mindre jordstykker; ogsaa her var lærer
Nielsen hjælper og vejleder, og den mindesten, man den 1. november
1952, paa hans 90 aars fødselsdag, satte over ham lidt nord for
Gildsig, var saare vel fortjent.
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I modsætning til Hvorup begyndte fæsterne i Uttrup lige efter
udskiftningen, ja enkelte endog før, at købe deres ejendomme til
selveje.
12. 7. 1799 gav Henrik Nielsen 1144 rdl. for Søndergaard; men
straks efter afhændede han for samme sum gaarden til fru Else Gay;
kun forbeholdt han sig paa livstid en parcel med et hus, han havde
ladet opføre østen til gaarden. I øvrigt flyttede han faa aar efter
til Nørre Uttrup, hvor han var husmand og kort tid skoleholder;
her døde han meget fattig o. 1845. Fru Gay solgte 1802 Sønder
gaard til forvalter N. Nielsen paa Rødsiet, som lige efter udskift
ningen splittede den store gaard i en halv snes parceller. 29. 7. 1804
gav han for 150 rdl. Henrik Nielsen skøde paa et hus med 3 skpr.
hk., vel ovennævnte parcel, og 4. 6. 1804 solgte han for 450 rdl. en
større lod paa 2 tdr. hk. (matr. 6) til Jens Nielsen Elkjær i Sundby,
der atter afhændede matr. 6 til møller Jens Springborg.
Springborg solgte til Thomas Thuesen, hvis efterfølger var møller
Chr. Jensen Bredesen, der efter 1850 lod opføre det ny Sønder
gaard, som i vor tid tilhørte Peder Larsen Andersen, f 1965, som i
1957 solgte gaarden til nedrivning. 1804 gav Severin Gleerup paa
Vang Jens Springborg fra Aalborg skøde paa møllen, og samme aar
fik Ove Andersen Calum skøde paa sin gaard (m. 24). 13. 6. 1804
købte Christen Larsen matr. 3 (hk. 5-2-2-1) for 1120 rdl. 16. 6. 1805
afhændede P. Chr. de Rædder paa Baggesvogn for 1200 rdl. Nør
gaard til købmand og tobaksfabrikant Mikkel Jeeg i Aalborg, og
13.6.1807 solgte Mikkels enke for 1000 rdl. gaarden til fæsteren
Niels Simonsen og et ved gaarden liggende hus til dettes fæster Jacob
Sørensen for 120 rdl. Gleerup solgte videre til sine fæstere: 1811
gav Peder Nielsen (Søndergaard) 1000 rdl. for matr. 4 (hk. 2-6-0-0),
og den anden Peder Nielsen gav ligeledes 1000 rdl. for matr. 34
(hk. 2-5-2-2), mens Simon Pedersen gav 1200 rdl. for matr. 25 (hk.
3- 0-0-0). I 1811 døde Jens Mortensen, og enken Rebekka Andersdatter frasagde sig straks fæstet af gaarden, som Gleerup 18. 10. 1811
solgte til forvalter Peder Jensen paa Rødsiet for 3500 rdl. (hk.
4- 0-0-0). Jensen splittede straks gaarden, hvis hovedparcel, 20a, af
hk. 2-0-3-0V2, efter flere skiftende ejere i 1812 erhvervedes af Jens
Jensen Braem i Sundby for 966 rdl., og som Braem i 1814 solgte til
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gartner Jensen paa Sohngaardsholm for 1166 rdl. Jensen havde
gaarden til 1828, da han afhændede den til Søren Christensen Spring
borg fra Aalborg, hvis søn Jørgen Springborg i 1844 staar som
ejer. Ved 1900 ejedes »Mortensgaarden« af Johan Jensen; den er
forlængst splittet.
1844 var næsten alle uttruperne selvejere; kun Bøggildsminde og
4 andre huse var fæste til Rødsiet. I tiden efter udskiftningen og
senere fandt der en livlig handel sted med og deling af de Uttrup
gaarde, og der opstod en række ny hjem: Ellebæk, Forhaabningslund,
Bangsminde, Bøggildsminde, Knudsminde, Petersminde, Bovet, Ny
mark, Uttrupgaard m. fl.
Der er fortalt mig, at Uttrupgaard er udflyttet fra Uttrup efter
udskiftningen; men det er ikke rigtigt, — thi i modsætning til Hvo
rup blev overhovedet ingen af Uttrup gaarde udflyttet, selv om et
par af dem i tidens løb flyttedes over paa Hjørring-vejens vestside.
Uttrupgaard er sikkert opført 1869—70 af Claus Henningsen og
samlet af en række (15) lodder: 26a, 32f, 53, 54, 55a m. fl. 26a
ejedes 1830 af Peder Larsen Dam i Sundby og 1844 af købmand
Poul Pagh i Aalborg, som havde købt P. Dams gaard ved Sundby
torv. Matr. 54 ejedes 1844 af gdmd. Jens Henningsen i Sundby,
hvis søn Claus Henningsen, f. 1837, f 1901, i 1869 købte 26a af
Poul Pagh, og formentlig straks begyndte at opføre gaarden. Hans
enke, Rebekka Henningsen, var fra Lundbygaard; hun solgte 1901
gaarden af hk. 4-2-1-1V2 for 50.000 kr. til A. J. Lassen, herefter fra
1904 S. A. Styrup og 1906 Niels Andersen Ladefoged, der straks
afhændede gaarden til »A/S Portland Cementfabrik«, der benyttede
den som direktørbolig23). Fra 1939 Sundby-Hvorup kommune, der
indrettede Uttrupgaard til alderdomshjem, udvidet 1960.
Som forhen fortalt, var Uttrup folk bønder og fiskere, og som i
Hvorup var der ogsaa her enkelte snedkere, skræddere og andre
haandværkere.
Men Byens ældste »industri« er møllen. Ganske vist var der i
nogle aar en lille vindmølle syd for Hvorup, paa østsiden af Lindholmvejen, men før dens tid fik de Hvorup folk nok malet i Vadum
23) Direktør N. Holten-Andersen.
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Teglgaarden, den oprindelige møllegaard i Uttrup (vist opført o. 1804
af Jens Springborg).

vandmølle eller i den 1734 opførte Lindholm mølle. Men i Uttrup
havde man fra gammel tid en mølle, matr. 29, der laa paa det
søndre hjørne, hvor kirkevejen støder til Hjørring landevej. Hvornaar den er opført, vides ikke bestemt24), men antagelig kort før
1600, — og 1688 oplyses, at den var bygget paa en lod fra gaard
matr. 23, som havde tilhørt Voergaard, og blev tilbagekøbt 18.6.
1578 af fru Ingeborgs mand Otto Banner til Asdal; men ved dette
køb nævnes møllen ikke. Ved 1600 tilhørte den borgmester Frederik
Christensen i Aalborg, og ved skiftet efter ham 18.9.1616 siges:
»Weirmøllen i Uttrup, taxeret for 72 rdl.« Hans enke Margrethe
Jørgensdatter overtog møllen og giftede sig kort efter med ridefoged
Christen Pedersen Munch paa Gjettrup, j* 1627. Herefter var borg24) Formentlig opført af borgmester Chr. Mikkelsen, der 1568 og 79 var fæster af
en gaard i Uttrup.
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mester Hans Sørensen (den ældre) i Aalborg og efter ham sønnen
doktor Søren Hansen, f 1664, ejere.
1662 sattes møllen til en landgilde af 16 tdr. byg, som dog snart
nedsattes paa grund af dens brøstfældighed. Herefter var biskop
Mathias Foss ejer og 1683 hans enke: »findes ganske brøstfældig paa
offuerdækken; er udi den samme mølle den ene sten af kamp og
den nederste midt i stykker; haves maling af omliggende byer og
gaarde. Findes ved samme mølle et hus, som har nødtørftig kaal
gaards jord.« Matriklen 1688 siger, at »Møllen er temmelig gammel
og forfalden; findes vesten byen paa Niels Christensens grund (matr.
23)«, og den ejes nu af dr. Niels Jespersen i Aalborg, og dens have
og gaardsplads sættes til hk. 0-4-1-0. Senere tilhørte møllen hr.
Kjeld i Sundby, dennes enke og derefter sønnen Henrik Kjeldsen til
Ormholt, og kom ved 1797 til Vang, og dens jordtilliggende for
øgedes ved udskiftningen til hk. 1-0-2-0V2. 1804 solgte Severin
Gleerup den til Jens Springborg, derefter var Thomas Christoffer
Thuesen, f. 1759, f 1829, g. m. Ane Marie Springborg, ejer, saa Chri
sten Jensen Bredesen, g. m. Thuesens enke, og fra 1844 Niels Jensen
Østergaard, f 1902, hvis slægt stadig bor i møllegaarden; men møllen
blev nedbrudt o. 1910. Vi kender en lang række mølleforpagtere,
blandt hvilke kan nævnes: 1604 Christen Laursen, 1620 Lars Mad
sen, fra o. 1720 Christen Nielsen Møller, saa sønnen Kjeld Nicolai
Christensen, f. 1724, der 1754 ægtede Karen Nielsdatter fra Søndergaard, derefter deres søn Christen Kjeldsen, f. 1755, gift 1776 med
Johanne Christine Sundorph, som 1790 ægtede Peder Juul, f. 1756,
f 1834, den sidste fæster af møllen. Møllerne synes efter deres om
gangsfæller (børnenes faddere) at dømme næsten alle at have været
meget ansete folk. En anden og meget større industri var potte
mageriet. 10. 1. 1717 nævnes den første pottemager i Hvorup sogn,
Lars Henriksen Bunges, da han ægtede Maren Jensdatter, han døde
5. 11. 1738, 77rl2 aar gammel; men der vedblev til op imod 1900 at
være en eller to pottemagere i Hvorup. Den mest bekendte af dem
var Hans Larsen (Salling), f. 1756, j" 1824, der 1781 ægtede Ide
Nielsdatter, f. 1749, J 1826, en af de syv kønne mølledøtre fra
Lindholm; han boede sydvest i byen (matr. 28) og drev ogsaa land
brug, idet han havde erhvervet en parcel af Voerbjerggaard.
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Der var ogsaa pottemagere i Lindholm og Sundby; men det var
Uttrup, som blev Nordjyllands store pottemagerby. Kort efter 1800
kom den første pottemager til Uttrup; det var Jens Larsen, f. 1766,
j* 1806, broder til ovennævnte Hans Larsen Salling, idet han købte
en gaard, matr. 33, i Nr. Uttrup. Aaret efter hans død giftede hans
42 aarige enke, Maren Thomasdatter, sig med den 18 aarige Morten
Terp, søn af lærer Terp i Hvorup; 1848 var Morten Terp husmand
og pottemager i Hvorup. 1834 var der to pottemagere, begge i Sdr.
Uttrup, i 1855 fire, 1860 ti, 1890 ni, 1901 seks og i 1911 kun fem
pottemagere.
Hvert aar forfærdigedes en uhyre mængde fade, skaale, tallerke
ner, dunke, spande, ja endog tobakspiber, der solgtes paa torvet i
Aalborg og paa omegnens markeder eller i hele skibsladninger førtes
til ind- og udland.
Der lavedes ogsaa legetøj til børn: Sparegrise, hunde, haner og de
saakaldte »Pib-i-røv heste«, der gav lyd, naar man blæste i et hul
under deres hale. Efterhaanden ebbede pottemageriet dog ud. Val
demar Pedersens store forretning solgtes i 1954 til industrien, og kun
Røgildslægtens lervarefabrik, Hjørringvej 61, »Kirstein Røgild og
Sønner« er nu tilbage; Røgilds bedstefader P. Chr. Nielsen Røgild
anlagde virksomheden i 1837. Angaaende ovennævnte industri se
Johs. E. Tang Kristensens interessante: »Pottemageri i Hvorup sogn«
(Hist. Samfunds Aarbog 1964).
O. 1859 anlagdes et teglværk lidt norden for møllen, det ophørte
o. 1900; Carl Hansen var i mange aar ejer. 1898 anlagdes et
nyt teglværk omtrent lige overfor paa østsiden af landevejen; dette
sidste, »Uttrup Teglværk«, eksisterer stadig som en del af »De
forenede nordjyske Teglværker«; her var C. Noltensmeier i mange
aar bestyrer.
Men det var egentlig først i 1906—7, at Uttrup foretog springet
fra det gamle bondesamfund til den moderne industriby. Da anlag
des nemlig Ø.K.s store cementfabrik, og fabrikken erhvervede straks
4 gaarde i Sønder og 5 i Nørre Uttrup, og efterhaanden købtes flere
gaarde eller parceller af dem.
Ved 1815 havde byen dog endnu 8 gaarde med over en td. hart
korn og 26 huse med jord og 50 uden jord; men i mange af ejen-
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dommene var der 2—3 familier. Da fabrikken o. 1932 krakkede,
blev det en mægtig katastrofe for Sundby-Hvorup kommune, idet
flere hundrede arbejdere blev arbejdsløse, — og da landbrugskrisen
omtrent samtidig satte ind, blev stillingen saa kritisk, at kommunen
i nogle aar var under amtsraadets administration; men under dygtige
sogneraad med F. K. Sieker og senere Chr. Dahl som formand lyk
kedes det efter nogle aars forløb atter at gøre kommunen selvsty
rende, og der er de sidste aartier gjort et stort og energisk arbejde
for at udbygge f. eks. Børneforsorg, skolevæsen, gade- og vejvæsen
m. m.
Der findes i sognet en række virksomheder, som giver dagligt brød
til mange mennesker, bl. a. kan nævnes: Nørre Uttrup Lervarefabrik
(fra 1837), Nørre Uttrup Teglværk (1898), A/S Chr. Kjærgaard
(1924), Nordisk Standard Sækkeselskab (1937), kødfoderfabrikken
Nordjyden (1937) og fiskehermetikfabrikken Marina (1960), samt
»Petersværk Betonvarefabrik«, der ligger paa »Cementens« gamle
plads.
Men, den gamle poetiske bondeby er næsten helt forsvundet, og
de faa gaarde har kun meget lidt jord tilbage, Møllegaarden dog
13—14 tdr. land; men en del af ejerne bor stadig i de gamle raalinger,
idet de har betinget sig beboelsesret paa livstid. Det er industriens
bygninger og de store beboelseshuses høje karréer, som dominerer, og
kun hist og her stikker dele af det gamle Uttrup beskedent frem;
byen har nu ca. 4000 indbyggere. Hvorup by har derimod bevaret
sit hyggelige landsbypræg. Ganske vist er næsten alle gaardene borte;
men deres raalinger og de andre huse i de gamle haver præger sta
dig byen.

XI. Kirkelige og kommunale jorhold.
Angaaende kirke- og skolevæsen er der tidligere skrevet ret ud
tømmende herom. C. Petresch Christensen har i sin bog om Nørre
sundby fortalt om præster og degne og i »Fra Himmerland og Kjær
Herred« 1923 om Hvorup kirke, medens »Vendsysselske Aarbøger«
1956 har berettet om Sundsholmens skoler og skoleholdere. Vi vil
derfor her kun fremdrage enkelte interessante træk om ovennævnte
emne.
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Stoleindskrifter i Hvorup kirke:
Maren Jensdatter, Mikkel Nielsen.
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Poul Popp, Elsebe Poul Pops
(fra o. 1612).

Kristendommen har nok o. 1050 sejret her paa vor egn, og nogle
aar derefter blev landet sognedelt. Oprindelig har vel hele Sunds
holmen været eet kirkesogn med den anseelige Sundby kirke som
midtpunkt, og da Hvorup og Uttrup opstod, fik disse to byer deres
kirke og præst i Hvorup; men allerede før reformationen synes de
to sogne at have fælles præst, og saaledes blev det gennem aarhundreder. 1934 fik Lindholm sin egen kirke og sit kirkesogn og danner
nu sammen med Hvorup eet pastorat.
Hvorup kirke blev, nok i 12OOrne, opført af granitkvadre og
havde kun skib og kor, men hverken taarn, vaabenhus eller apsis
(korrunding), som er senere tilføjelser, og den har maaske afløst en
beskeden trækirke.
I den senere middelalder, op imod 1500, blev kirken ommuret
med gule munkesten, og den fik taarn med kamgavle og senere et
lille vaabenhus; det nuværende vaabenhus, det tredje, er fra 1900 og
apsis fra 1898.
Kirken omtales første gang i et dokument af 10. februar 1495;
den tilhørte da Børglum bispestol; nævnte dato afstod biskop Niels
Stygge med domkapitelets samtykke kirken til Vitskøl kloster, som
siden 1293 havde ejet Sundby kirke. Med kirken fulgte »præstelig
og bispelig rettighed, men ikke præstegaard og cathedraticum25).«
Til gengæld afstod abbeden i Vitskøl kloster den store gaard Aastrup
(senere delt i 3 gaarde) i Aaby sogn til bispestolen. Kirken blev
efter reformationen som alt andet kirke- og klostergods konfiskeret
af kongen, hvis lensmand paa Aalborghus forpagtede den med kirke25) Præsteindb. 1553 siger, at præstegaarden (Bundgaard) tilhørte Voergaard.
Cathedraticum: en afgift.
6*
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og korntiende ud til forskellige ansete folk. Saaledes fæstedes de to
tiender den 5.4.1594 til Anders Mørch i Bundgaard, som aarlig
skulde yde 12 tdr. rug og 12 tdr. byg til kirken og 6 ørte26) rug og
byg til kronen. Tiendeforpagteren skulde, ligesom ved fæstet af en
gaard, betale stedsmaal (indfæstning); 1644 gav Jens Høeg til Vang
13 rdl. i stedsmaal, og 1699 gav Bertel Andersen (Byrisgaard) paa
sognemændenes vegne 26 rdl.; han skulde ogsaa betale 2 tdr. byg
til præsten for vin og brød og voks til alterlysene, samt lade kirken
renholde og holde ved lige, baade ind- og udvendig. At tiende
forpagterne udførte deres forpligtelser blev overvaaget af to kirke
værger, der altid tilhørte sognets mest ansete gaardmænd. Poul
Popp den yngre paa Torpet og Anders Mørch var kirkeværger i
1602, og blandt de senere værger nævnes Mikkel Nielsen i Torpet
og Kjeld Mortensen i Hvorup, der faldt mod svenskerne 18. 1. 1644.
Petresch nævner en hel række værger for kirken, sidst 1839 og 48
Anders Justesen i Uttrup og Peder Christensen. Det var fordum
skik, at sognets fornemste beboere for ekstra betaling blev begravet
inde i kirken; den sidste var nok Ane Jensdatter fra Torpet, f 1796.
Kirkens disciplin var streng i 16—1700rne. Baade ved Sundby og
Hvorup kirker var der en pæl med halsjern til de syndere, som
overtraadte kirketugten, f. eks. begik hor eller forsømte gudstjenesten
i længere tid; man havde vel ogsaa, som andre steder i herredet, en
»prikfoged«, der ved hjælp af en kæp med et søm i enden vækkede
de syndere, som faldt i søvn under præstens ofte timelange præ
dikener.
Angaaende skolevæsenet, da har der vistnok fra omkring 1650
været holdt skole i Hvorup sogn; thi ifølge Christians IV’s forord
ning af 26. juni 1626 skulde bønderne i de større landsbyer holde
en skolemester og opføre et lidet skolehus »til deres børns lyksalig
heds forfremmelse«, — og 1632 opførtes en skole i Horsens og 1646
en i Vester Hassing; disse to er de første i Kjær herred. Derimod
klarede man sig de fleste steder med at leje en stue i en af gaardene
og holde en lærer (skoleholder), i regelen kun om vinteren. Af disse
skiftende lærere kender vi Jens Lauridsen, skolemester i Hvorup, der
26) 1 ørte rug eller byg var 12 skpr. En vendelbotønde = 18 skpr.
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i 1693 stod fadder; han er formentlig identisk med Jens Lauridsen
Smed i Hvorup, f. 1664, f 1721.
Christian VI var som sin tipoldefader skoleinteresseret, og 23. 1.
1739 paabød han, at der skulde holdes skole i alle landsbyer, hvilket
saa langt fra endnu var tilfældet. Men allerede da havde Hvorup
sin første skole, der 1736—37 opførtes »norden for byen, vesten for
smedien«; den var paa 5 fag, hvoraf 3 fag til skolestue og 2 til
køkken, forstue og bolig for læreren. Begge stuerne havde loft, og
i skolestuen var der 6 vinduer og i lærerens stue 3 smaa vinduer;
norden for skolen var der en lille kaalhave.
Til skolens opførelse havde biskop Thestrups arvinger skænket 20
rdl.; resten af omkostningerne dækkedes af byens beboere, pastor
Knud Schott og sognedegnen Enoch Green i Sundby; og præsten
havde desuden skænket en kakkelovn. Huset var straatækt, og dets
bindingsværk af gran og fyrtømmer. Denne lille beskedne skole
brugtes til 1796, da byens ejer krigsraad Jens Gleerup erstattede den
med en ny, som var paa 8 fag, hvoraf 3 fag til skolestue, 1 til
køkken 4 til lærerbolig.
Skolens første lærer var Diderich Axelsen Soelberg fra 1736 til
46, vel søn af husmd. Axel Soelberg og Mette Olufsdatter i Hvorup;
han blev 1746 degn og skoleholder i Gudum-Lillevorde. Hans
efterfølger gennem 7—8 aar var Erland Jørgensen Møller, f. 1718,
t 1785, der var udlært smed, og som vendte tilbage til sit gamle
haandværk og blev bysmed i Hvorup; ved visitatser 1749 og 54
betegner bispen ham som »en ulastelig skoleholder.«
Han ægtede 16. 7. 1747 Kirsten Larsdatter, men stuen i skolen
blev vel for trang for ham og hans familie, eller ogsaa kunde han
tjene mere som smed; han og Kirsten havde 7 børn, af hvilke de 4
ældste var født i skolen; to af sønnerne blev bysmede, den ældste,
Erland, i Uttrup, medens den yngste, Bertram, blev faderens efter
følger i Hvorup. Efter flere skiftende lærere kom Peder Christian
Michael Perp, f. 1757, j* 1829, som var ved skolen 1779—1828; han
var, som en visitatsindberetning siger, »ganske duelig til at undervise
børn og skrev en god haand«; men sangen var ikke hans stærke side,
og da sognedegneinstitutionen i 1814 ophævedes, og Terp skulde
være kirkesanger i Hvorup, maatte han efter kort tids forløb over-
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give denne post til den unge skolemester Mikkel Eriksen i Uttrup.
Han var derimod en habil biavler og dygtig urmager og havde til
forargrelse for de faglærte urmagere i Aalborg en stor søgning, hvor
for de angreb ham i avisen og kaldte ham en fusker. Men Terp
var ikke saa let at forknytte, og han svarede, at han nu i 30 aar
havde repareret lommeure og forfærdiget stueure, og at han ikke
havde forsømt at udvikle det pund, naturen havde nedlagt i ham
for den kunst, han uantastet havde øvet i længere tid, end for
manden for hans angribere havde levet, og han endte med at slutte:
»Skal hver den, som ikke har forødt de bekvemmeste aar til at lære
1 paa at rende byærinder og gøre anden haandsrækning i huset hos
en saakaldt laugsmester, absolut hedde fusker, saa er jeg en fusker;
men skal arbejdet efter det gamle ordsprog prise mesteren, saa vil
piben faa en anden lyd.« Urmagerne bebrejdede ham, at han lod
dede med tin, og hertil siger han spottende: »Ja, det gør jeg for at
spare ejerne af de mig betroede ure for unyttig bekostning. Mine
herrer lodder nok med guld, kan jeg tænke; jo, naar man ser deres
regninger, skulde man næsten tro det« (Jyske Efterretn. 1812, nr. 22).
Ved udskiftningen fik skolen tillagt en jordlod norden for byen,
6—7 tdr. land, hk. 0-0-3-2, og hertil en kær- og moselod. 1828
bekendtgør Terp auktion den 20. september over en del bohave,
2 køer, nogle svin og faar, samt 40 bistader og en del urmager
værktøj. Han havde 9. 7. 1781 ægtet Maren Larsdatter, datter af
pottemager Lars Hansen og Mette Jensdatter; af deres 4 børn blev
Michael konsumtionsfuldmægtig i Sundby27), og Morten pottemager
i Hvorup og en tid gdmd. i Uttrup (m. 33).
Næste lærer i Hvorup var Mikkel Eriksen, f. 1782, j* 1862, søn
af Erik Pedersen i Vestermark og 2. hustru Johanne Catrine Mikkelsdatter. Han har formentlig vikarieret flere steder, og i en gammel
bog, som findes i slægtens eje, staar: »Anno 1812, 26. februar blev
jeg kaldet og beskikket til skoleholder i Nr. Uttrup skole. Anno
1812, d. 8. december flottede vi i Herrens navn til Nr. Uttrup
skole.« Han ægtede 6. 12. 1812 Maren Pedersdatter fra Hvorup
Østergaard, f. 1781, f 1862, datter af Peder Christensen (Tode) og
27) Michael ejede 1827 gaard matr. 24 i Uttrup.
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Christen Nielsen,
førstelærer i Hvorup
1883—1916.

Maren Jensdatter; af deres 5 børn kender vi Peder i Byrisgaard,
Erik, bolsmand i Uttrup, og Maren, g. m. Peder Kusk i Glimen
gaard. Mikkel Eriksen afgik som lærer i 1850, og lærer Brændgaard
fra Uttrup blev hans efterfølger. Siden har Hvorup skole haft
mange lærere. Den mest kendte er Christen Nielsen, f. 1. 11. 1862,
t 5. 9. 1956, søn af husmand Niels Christian Christensen i Vester
Brønderslev og Ane Christensdatter. Han var kun 23 aar, da han
i 1883 kom til Hvorup, og han var gennem en menneskealder paa
mange kulturelle omraader sin egns foregangsmand: Biblioteksvæsen,
afholds-, sygekasse- og plantningsvæsen, ligesom han ogsaa i en aarrække var formand for Kjær herreds lærerkreds. I 1915 blev han
revisor for de jyske sygekasser, og 1. 5. 1916 tog han sin afsked som
lærer og bosatte sig i Lindholm. Chr. Nielsen ægtede 1889 Else
Marie Andersen, f. 1870, f 1954, datter af Anton Andersen i Tofte-
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gaard og Karen Pedersdatter (Kusk); blandt deres børn er fhv.
justitsminister K. Axel Nielsen, Hadsund, og overdyrlæge Anton
Nielsen, Aalborg; hans efterfølger i Hvorup skole blev C. H. Ascanius.
Om Uttrup skolevæsen vides, at der først kun holdtes vinterskole
med ofte skiftende lærere. Ifølge Aalborg tingbog 24.2. 1716 kla
gede Jens Jensen i Søndergaard, som da var oldermand, over, »at
en ung person, Niels Jacobsen Tvede fra Aalborg, som han haver
sted og fæst at læse for samtlige bymændenes børn, hvilken haver
oppebaaret en del penge, hvormed han næst afvigte søndag for otte
dage siden er undveget.« Læreren boede hos Mikkel Skrædder, hvor
noget af hans tøj endnu var, »hvilket formodes at blive beslaglagt
til betaling for saa meget, som pengene kan tilstrække.« Pastor
Scott beretter 27. 4. 1739, at beboerne i Uttrup holder en skoleholder
om vinteren, »eftersom deres børn da ikke kan søge Sundby skole«,
— og det berettes, at læreren gaar paa omgang og faar kosten hos
bønderne (gaardmændene), selv om de ingen børn har, efter en lig
ning, de selv har lagt, og han faar desuden 2 rdl. 4 skill. Bønderne
giver altsaa kost og husrum; husmændene giver aarlig 2—8 skill.,
en karl halvaarlig 3 skill., en dreng og en pige hver 2 skill. Oven
nævnte aar antoges den tidligere ejer af Lindholmgaard, Engelbrecht
Jensen, som skoleholder; han var gaaet fallit 1731 og havde siden
ernæret sig som lærer og sagfører.
Endelig fik Uttrup i 1771 sin første skole, der opførtes midt i
byen paa den nuværendes plads; og pengene til dens opførelse var
skænket af amtsforvalter Michael Jørgensen Uttrup i Skive, døbt
17. 3. 1726, j- 15. 11. 1772, søn af husmand Jørgen Christensen og
Ane Mikkelsdatter i Nr. Uttrup; Uttrup var gift med Eleonora
Hedevig Hastrup. Skolen var et straatækt bindingsværkshus paa
9 bindinger, hvoraf de 3 var skolestue, de 3 gang, ovn og skorsten
og de 3 sidste lærerbolig. I 1859 havde denne skole udtjent, og en
ny opførtes paa samme sted; den ombyggedes 1914, og i 1959 op
førtes den nuværende ny store skole.
Den første lærer fra 1771—1808 var Peder Sørensen, f. 1745,
f 1808, søn af Søren Nielsen og Maren Rasmusdatter i Uttrup.
Pastor Raaschou indberetter 9. 6. 1800: »Kan undervise børnene i
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kristendom, skriver en ganske god haand og regner det meste af
Søren Mathiesens regnebog. Er ikke seminarist.« Der var 22 børn
i skolen, og lærerens løn var: Godt 11 rdl. af byen, 12 rdl. af pastor
Knud Scotts legat, samt l5/s td. rug, IV2 td. byg og 2 læs hedetorv
af hver helgaard og 1 læs af hver halvgaard, i alt 17 læs. Oprindelig
hørte kun en lille toft (matr. 19) til skolen; men ved udskiftningen
1803 fik læreren »Storehaugen« norden for Nørgaard, 4—5 tdr. land
af hk. 0-0-1-1, samt en lille hedelod. Uttrup Teglværk ligger paa
Storehaugen.
Peder Sørensen var gift tre gange; med sin første hustru Kirsten
Gregersdatter havde han en søn, dannebrogsmand Gregers Pedersen,
f. 1778, j* 1853 af kolera; han var under englænderkrigen under
officer i Hals skanse og senere i mange aar lærer ved Fattigskolen
i Aalborg, hvor han nød stor agtelse for sine disciplinære egenskaber.
Efter flere vikarer var Mikkel Eriksen 1812—28 lærer i Uttrup,
hvorefter han kom til Hvorup, se dér.
Efter mange skiftende lærere var Anton Larsen 1901—33 første
lærer i Uttrup og derefter O. Kjædegaard, som i 1959, da skolen blev
købstadordnet, blev skoleinspektør. Larsens søn er amtskontorchef
C. A. Larsen, og Kjædegaard er fader til A. Kjædegaard ved stats
radiofonien.
I mange aar havde sognet kun de to skoler i Hvorup og Uttrup;
men 1924 og 1931 opførtes skolerne i Hvorupgaard og Bovet; disse
skoler og Hvorup er dog nu forskoler, idet de større børn er hen
viste til kommunes store skoler i Uttrup og Lindholm. Hele kom
munens skolevæsen fik i 1954 fælles ledelse, idet skoleinspektøren
ved GI. Lindholm skole, Jens Bak, fungerer som stadsskoleinspektør.
Sundby-Hvorup fik gymnasium 1962, indviet 27. 6. 1965.
Som ovenfor set, var Sundsholmen fordum en enhed i kirkelig
henseende, eet pastorat med een præst. Men ellers dannede hver af
holmens 4 byer en enhed for sig, et bylav eller grandelav, som lededes
af en oldermand eller grandefoged, »som skulde være en forstandig
og ædel mand, der skulde sidde mindst eet aar, og hans bestilling
skulde være at have flittig indseende med den menige mands tarv,
gavn og bedste udi skov, mark og enge og alt andet til byens tarv.«
Oldermanden kaldte bymændene sammen til bystævne, hvor der be-
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Michael Laursen Lund,
sogneraadsform. 1842—1845.

stemtes, hvornaar der skulde saas og høstes m. m., og han var lavets
dommer, hvis nogen havde overtraadt byens vide eller grandelov.
Ved forordningen af 13. 8. 1841, fik sognene i 1842 kommunalt selv
styre, som lededes af et sogneforstanderskab, fra 1867 kaldet sogneraad; men mange steder vedblev grandestævnerne at bestaa med en
oldermand til at ordne forskellige fælles anliggender. Anders Vestergaard er 1968 grandefoged i Hvorup, som faderen Christen Vestergaard var det i mange aar. Sundby-Hvorup kommunes første for
standerskab fra 1842 bestod af følgende ni medlemmer:

Michael Laursen Lund paa Voerbjerggaard (formand),
N. P. Bendtzen i Lindholm mølle, samt gaardmændene
Søren Knudsen i Lindholm,
Jacob Hansen i Uttrup Nørgaard,
Mads Larsen i Vestermark og
Anders Pedersen i Toftegaard, desuden i Nørresundby
pastor S. Flindt (som var født medlem),
købmand, cand. jur. Anders Müller og gaardejer
Niels Jensen Ladefoged.
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Allerede i 1856 var den stærkt voksende Sundby ved at tage mag
ten, idet den fik 4 af raadets 9 medlemmer; men fra 1852 og før
havde man arbejdet paa at skille byen ud i kommunal henseende,
og denne udskillelse fandt sted i 1860 da Sundby fik status som
ladeplads, — og 1. 1. 1900 fik byen købstadret. Fra 1. 4. 1968 har
»atter det skilte bøjet sig sammen«, idet Nørresundby, Sundby-Hvorup og øen Egholm nu danner en storkommune med 24—25.000
indbyggere, hvoraf vel ca. 15.000 i Sundby-Hvorup.
Da Sundby var udskilt, fik Sundby-Hvorup sit eget sogneraad,
foreløbig med 7 medlemmer; det blev F. N. Dresing, Voerbjerggaard, (formand), Lars P. Sørensen og møller Niels Østergaard i
Uttrup, Peder Christensen og Jens Pedersen i Lindholm, samt Peder
Mikkelsen og Morten Nielsen i Hvorup. I Nørresundby blev køb
mand A. Miiller den første sogneraadsformand.
Sundby-Hvorup sogneraadsformænd fra 1842—196828):
1842—45: Michael Laursen Lund paa Voerbjerggaard.
1. 1. 1845—31. 12. 1850: Købm., cand. jur. Anders Müller, Nsb.
1. 1. 1851—31. 12. 1851: Gæstgiver Bertel Larsen Holt, Sundby.
1. 1. 1852—31. 12. 1853: Købm. Anders Müller igen.
1. 1. 1854—19. 9. 1854: Brygger Christen Schaltz, Nr. Sundby.
19. 9. 1854—31. 10. 1854: Pastor H. Kongslev Tryde, Nr. Sundby.
31. 10. 1854—15. 6. 1857: Købm. Anders Soelberg, Nr. Sundby.
15. 6. 1857—25. 6. 1858: Garver S. A. Schack, Nr. Sundby.
25. 6. 1858—31. 12. 1858: Bager M. C. Nielsen, Nr. Sundby.
1859—85: Fred. Nie. Dresing paa Voerbjerggaard.
1885—91: Chr. Andersen, smedemester i Uttrup.
1892—92: J. P. Jensen, Hvoruptorp.
28. 5. 1892—26. 9. 1892: Claus Henningsen, Uttrupgaard.
1892—1909: Gaardejer N. Laurids Nielsen, Byrisgaard.
1909—17: Gaardejer Anders Peter Andersen Mørch, Lindholm.
1917—21: N. Laurids Nielsen igen.
1921—29; Cementarb. Anton Henrik Behrendt.
1929—46: Arbejdsm. Friederich Konrad Sieker.
2S) Kommunekontoret i Lindholm har velvilligst tilstillet mig listen over sognerådsformændene.
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Chr. I. Dahl,
sogneraadsform. 1946—1963.

1946—63 : Skolebetjent Chr. Ingvard Dahl.
1963—68: Socialinspektør Chr. Petersen.
24. 6. 1935, altsaa samtidig med, at Lindholm kirkesogn oprettedes,
blev Gildsiggaard og Sdr. Uttrup lagt under Hvorup sogn. For
øvrigt vidste mange ikke, at der var noget, som hed Sønder Uttrup.

XII. Sagn og Historier.
En kæmpe stod ved Rørdal og kastede en stor sten efter Hvorup
kirke; men stenen faldt sønden for Uttrup, den er nu kløvet.
Evald Tang Kristensen efter Nicolai Kristensen.
Denne store sten er maaske overliggeren paa »Stenovnen«. Sten
ovnen var en langdysse lidt nordvest for Uttrupgaard; den laa paa
gaard matr. nr. 3S lod i »Stenovns Fald« og blev ødelagt o. 1835.
Ved Brobakken i Hvorup gik en kælling og rev om natten, neden
for bakken gik der en hovedløs hest.
Evald Tang Kristensen efter Nicolai Kristensen.
Ved Hvorup findes paa en bakke en meget stor sten, som kaldes
Kjællingestenen; her skal en mand være blevet henrettet.
Evald Tang Kristensen efter Nicolai Kristensen.
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Omtrent 300 meter nord for Kammerdalshøjene stod en stor sten,
Kjællingestenen, der var sat over en heks, som var manet ned her.
Gik man om natten rundt om stenen, var det, som om man blev
prikket under fødderne med en kniv eller saks. (Se side 54).
Efter Trap, Gravlund m. fl.
I en indberetning fra 1735 fortæller pastor Knud Scott, at der
skal have ligget et slot i Uttrup. Men sagen er vistnok den, at et
af husene i Sønder Uttrup havde øgenavnet »Slottet«. Lignende
husnavne kender vi fra Bolle og Ulsted, ja sidstnævnte by havde
hele to slotte. Men derimod skal der mellem Uttrup og Sundby
have ligget en borg, Stigsborg.
Sydøst for Henrikshvile ligger Galgehøj, som generalstabskortet
fejlagtigt kalder Gadehøj. Man kan ikke paavise, at denne høj har
været brugt til henrettelser; det har derimod en lille høj mellem
Lindholm og Sundby (se »Fra Himmerland og Kjær herred 1965,
side 53).
Man har ved Torpet fundet resterne af en oldtidsvej, der førte
mod nordøst i retning mod Agdrup.
Ca. 100 meter vest for Torpet fandt man engang en brændplads
fra oldtiden med skaar og fem smaa urner.
I gamle dage var børnene ofte 15—16 aar, før de gik til præsten,
og engang mødte en belsdreng fra Hvorup hos den Sundby præst
med et vældigt blaat øje. Da præsten spurgte, hvordan han havde
faaet det, svarede drengen: »Det fæk A aa røgteren paa Rødsiet i
gaar, da A war te how.« »Men hvorfor slog røgteren dig da?«
»Jow, A saaed, a hai war luse, aa de er hai aasse, men saa slow hai
te mæ, aa saa raabt hai: »No ka do sei de jej gaang te, dei möge
knejt, saa skal A strænt din tarmer omkring Rødsiet!«
Unge Jens Rytter i Haldager styrede sin moders lille ejendom,
som var fæste under Rødsiet. En dag var han til hove, og saa blev
underforvalteren gal paa ham og drev ham en over ryggen med sin
stok; men Jens rev stokken fra ham og smed den hen ad marken.
Da han næste gang mødte til hove, var han lidt betænkelig og mente,
at han nok vilde blive sat til det allerværste pukkel-arbejde; men til
sin forbavselse skulde han bare gaa ind i parken og rive gangene ved
voldgraven. Hen paa formiddagen kom begge forvalterne hen til
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ham, hver bevæbnet med en solid kæp. Underforvalteren sprang
paa ham med hævet stok; men Jens Rytter greb ham om livet og
væltede sig baglænds ud i voldgraven, hvor de to modstandere for
svandt i bladderet. Forvalteren kravlede op i parken igen, helt
bedækket med mudder og andemad; men Jens kravlede op paa gra
vens yderside og stak i rend hjem til Haldager. Men nu turde han
ikke gaa til hove mere; og han og moderen skrabede saa mange penge
sammen, at han kunde gaa ind paa godskontoret og købe sit hjem
til selveje.
I et lille hus sønden for Hvorup boede Thomas Ravn, byens alt
muligmand, som kalkede, gravede have og gjorde andet arbejde for
folk; og han travede næsten altid rundt i sine futsko, travlt beskæf
tiget med at hjælpe byens folk, der satte pris paa ham paa grund
af hans venlige sind og gode humør, der blev særlig godt, hvis folk
betænkte ham med en snaps eller to. Det med snapsen var gammel
vane; thi naar hans fader tog en dram til sin mellemmad og ikke
skænkede for den 10—11 aarige dreng, saa sagde moderen bebrej
dende: »Men, Faaer, do glemt’ da vist Bette Tammes.«
Thomas Ravns lyse humør holdt sig ogsaa, da han engang faldt
ned og brækkede armen, saa han i nogen tid maatte have den i
bind. Han mødte en dag en bekendt fra Sundby, som sagde: »Men
hvad er det med dig, Tammes, A troede, at en ravn ku’ flyve.«
Thomas svarede smilende: »Det ku’ A skam da aasse; men det var,
da A vild’ sæt’ mæ, det gik galt.«
Lars Levisen i Hvorup var veteran fra 64 og berettede gerne om
sine bedrifter i slaget ved Helgoland. Hans kone, Himmelbo Stine,
gik til Sundby og købte wienerbrød, som hun afhændede til folk i
Hvorup; brødet gemte hun i sin dragkiste, og naar skolebørnene
blev lækkersultne og havde en skilling, købte de en femøres kage
hos Stine. Men de maatte nøjes med den tarveligste sort, som op
bevaredes i den nederste dragkisteskuffe; brødet i den mellemste
skuffe var til byens unge piger og karle, som kom om aftenen og
gav hende en ekstrafortjeneste ved at lave kaffe til dem.
Men de fineste kager var i den øverste skuffe; de var forbeholdt
byens »bedre folk«, f. eks. »Caroline«, lærerinden, der særlig nød
Stines yndest. Ogsaa Uttrup havde sin kagekone; det var »Madam
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Morten«; hun havde ogsaa sit lager i en komode eller dragkiste;
men om hun graduerede sine kunder saa fint som Himmelbo Stine
i Hvorup, vides ikke.
Som før fortalt, var det svært at være gammel og fattig i »de gode
gamle dage«. »Aalborg Jakob« havde et spænd heste og kørte hver
aften til Aalborg for at køre byens natrenovation ud bag Skov
bakken, og hans kone købte fisk i Sundby, som hun gik rundt og
solgte. Saa døde Jakob, og nu kørte enken renovation ud om natten
og solgte fisk om formiddagen, — for hun vilde ikke, at hun og
børnene skulde »paa kommunen«.
Jens Mortensen i Uttrup var det, folk kalder »saa møj nøw,« —
og skulde han ud, skar han mærke i brødet, pølsen og osten, for at
konen og børnene ikke skulde delikatere sig med en mellemmad, mens
han var i marken. En dag, da hans kone fodrede hønsene, ærgrede
det Jens at se, at den store kok puffede hønsene til side for selv at
fylde skrutten; og han sagde da: »Vi maa ha’ det forslugne bæst
slagtet; for han æder os jo ud af gaarden.« Konen protesterede og
mente, at det var synd for hønsene, og desuden lagde de langt flere
æg, naar de havde en kok. Det med æggene bøjede Jens sig for, og
kokken blev benaadet. Men Uttruperne morede sig, da historien
kom ud; thi saa vagt sad Jens nu ikke ved det, at kokken kunde
æde ham ud af gaarden.
Gamle Linke Maren var meget fattig, og folk sagde, at hun om
aftenen gik til Sundby for at se, om der var noget godt i folks
skraldebøtter.
En dag kom hun ind i Anton Larsens gaard i Lindholm, da konen
var ved at vaske op efter middag. »Ma’ A intj ha’ lov te aa slek
tallerkenerne?« »Vist ikke nej, Maren.« »Ja, men saa behøver du
jo intj aa vask’ dem op.« »Nej, men sæt dig nu ned, Maren, saa
skal do faa din middagsmad.« Maren døde i høstens tid og skulde
køres til Hvorup kirke en dag, da folk havde meget travlt, fordi
det truede med regn; det kom derfor til at gaa lidt hurtigt med
hendes begravelse. Sogneraadsformanden og de mænd, han havde
»budt« til at bære, mødte godt nok, men i stedet for at tage den
ordinære vej ad vejen norden om byen og op til kirken, kørte de
for at spare tid ad markvejen, — og saa snart begravelsen var endt,
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skyndte de sig hjem til arbejdet. Men se, dette usømmelige hastværk
syntes gamle Maren ikke om, og snart begyndte folk at snakke om,
at hun »gik igen« og ved nattetide spøgede paa markvejen.
Det skete i al fald, at folk fra byen, som var paa gæsteri i Smalby
eller omvendt, naar de passerede omtalte vej faldt omkuld eller tum
lede i grøften, og man mente, at det var Linke Maren, som var
paa spil.
Tidsel Peter paa Uttrup mark mødte en dag paa landevejen en
ung læge, som lige havde faaet bil og kørekort. Bilen kom til at
røre Peter, som trillede omkuld; og da doktoren var bange for, at
han havde taget skade, bakkede han tilbage og kom derved til at
vælte Tidsel Peter igen. Peter rejste sig og fortsatte sin gang, og
lægen vendte bilen og satte bag efter for at tale med ham. Men
da Peter saa det, raabte han: »Nej, nej doktor; tredde gaang, skal
det nu intj lykkes dæ«, og hermed sprang han over grøften og for
svandt i trav ind over marken.
I 1860—70erne gik to fattige mænd fra Uttrup lige efter nytaar
rundt med julestjernen. Det var en stor stjerne af papir med paa
klistrede engle og andre bibelske billeder; der var lys i stjernen, som
blev baaret paa en stang, og naar man drejede den rundt, saa det
helt festligt ud. »Stjernemændene« kom helt ned til Hov og Ulsted,
og naar de gjorde holdt i landsbyerne, samledes der hurtigt en flok
børn og voksne om dem.
Først sang de nogle kønne julesalmer som »Et barn er født i Bet
lehem« eller »Glade Jul«, og de sluttede altid af med nytaarsvisen,
der lød saaledes:
»Vi ønske jer alle et glædeligt nytaar
med alt, hvad Eder kan fornøje:
En pirhalet (tyndhalet) vædder,
et randrøvet (skidtrøvet) faar,
en trebenet kat med eet øje,
tre kyllinger smaa med ingen fjer paa,
og paa gulvet en vugge, som luller.«

Denne vise morede folk sig meget over, og naar en af mændene
saa gik rundt med hatten, vankede der altid nogle skillinger.
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Skorstenshammer, Bydamsvej 3 i Uttrup.

Der fortælles, at en datter fra Hvoruptorp meget imod sin vilje
skulde giftes med en mand, som hun ikke brød sig om; men for
ældrene bragte det saa vidt, at brudeparret stod for alteret. Den
unge mand sagde ja, men pigen sagde nej, hvorpaa hun vendte sig
til brudgommen, saa ham i øjnene og sagde: »Nej Jens, A vil ikke
ha’ dig, hverken for lidt eller møj!« — hvorpaa hun gik ud af kir
ken. Jeg har forgæves eftersøgt denne mærkelige historie i Hvorup
kirkebøger, saa enten maa den være en »Krønnike«, eller den maa
ligge meget langt tilbage; men flere af de ældre kender den.
Rettelser og tilføjelser:
Teglgaarden er den oprindelige møllegaard, matr. 29 a, som møller Bredesen
i 1859 solgte til pottemager Hans Peter Larsen, der drev pottemageri og oprettede
et lille teglværk overfor det nuværende teglværk. Hans søn, Carl F. E. Hansen,
afhændede i 1897 gaard og teglværk til A/S C. T. Vang og Bonnesen, der aaret
efter opførte det nuværende teglværk paa Storehaven. C. Noltensmeier var i lang
tid bestyrer af teglværket; han boede i Nørgaard; Severin Christensen (Ellebæk)
var i mange aar forpagter af Teglgaarden. (Se side 79).
7
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1844 solgte Bredesen møllegaardens halve boplads (m. 29 b, 33 c) til sin sviger
søn Niels Jensen Østergaard, som samme aar opførte den nuværende møllegaard,
og kort efter flyttedes møllen hen til nordvesthjørnet af den ny gaard. Østergaard
er stamfader til fru Poulsen, der nu ejer møllegaarden. (Se side 74).
Kommunens hus Bydamsvej 3 (matr. 32 o), som de gamle kalder »det røde hus«,
ljgger hvor gaard matr. 32 s raaling fordum var. Under husets kvist er indmuret
en skorstenshammer fra den raaling, som Anders Christensen og Johanne Nielsdatter i 1724 lod bygge. Dens indskrift lyder:
»GUD . DITTE . HUS . OG . ARNESTED . BEVAR . FRA . FARE . OG .
FORTRÆD. 1724.«
Der fortælles, at Sundby-Hvorup sogneraad paatvang J. P. Jensen, Hvoruptorp,
stillingen som sogneraadsf ormand; men saa flyttede han til sin fødegaard Eng
holm, der jo ligger i Horsens-Hammer kommune.
Det var Jensen, som i 1928 lod den sagnomspundne Kjællingesten flytte til
Hvoruptorp.
Den første april 1968 blev Nørresundby købstad, Sundby-Hvorup og Egholm
samlet til een kommune.
Først i marts valgtes følgende 17 medlemmer til det ny byraad:
Robert Christiansen, borgmester, Chr. Petersen, 1. viceborgmester, Jens M.
Nielsen, 2. viceborgmester, Leo Pilgaard, Børge Pedersen, Knud Andersen, Søren
Halberg, Asta Andreasen, Asta Thomsen, Rejner Jensen, Henning Nielsen, Erik
Bunk, Erik Thorn, N. O. Ravnemose, Knud Svendsen, Grethe Pilegaard og
N. J. Melgaard.
Kilder
Aalborg birks og Kjær med flere herreders tingbøger, Aalborghus lens regn
skaber, matriklerne i 1662, 1664, 1688 og 1844, Hvorup sogns mark- og modelbø
ger, C.Klitgaard: Kjærulfske Studier og Svenskekrigen 1657—60 (Jyske Saml. 1955),
Chr. Petresch Christensen: Nørresundbys Historie, Fra Kejserens Tid (Hist. Sam
funds Aarbog 1912), Nogle efterretninger om slaget ved Sundby (J. Saml. 7’r. 1)
og Hvorup Kirke (Hist. Samfunds Aarbog 1923), P. M. Rørsig og Kr. Værnfelt:
Kjær herreds skoler og degne (Vends. Aarb.), Kjær herreds Skifter, do. skøde- og
pantebøger, Vitskøl klosters jordebog 1552, diverse præsteindberetninger, Eline
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Romanske døbefonte i Himmerland
Af Svend B. Olesen

Danmarks talrige romanske landsbykirker er samtidigt inventar
store sjældenheder. Kun døbefontene danner en undtagelse. Disse
centnertunge stenkar oftest af granit er tit af samme ærværdige alder
som kirkerne, de står i. Kun i sjældne tilfælde er de udskiftet med
nyere. Dertil er de for uhandige, men de står tillige i kirkerne med
seklers autoritet. Slægt efter slægt er døbt i deres hellige, viede vand.
Hvem i menigheden vovede af foreslå fonten fjernet? Få eller ingen
turde vel tænke en så ugudelig tanke. Når enkelte kirker alligevel
i sen tid har mistet deres romanske font, skyldes det tiest, at en
kirkeejer har skænket en ny til kirkens prydelse, men mest til egen
amindelse.
Døbefonte af granit er noget specielt dansk, men de er ikke lige
talrige i alle landets egne. De sydlige øer, Sønderjylland og Syd
slesvig har mange importerede Gotlands-fonte og enkelte af vest
europæisk herkomst. Alle af kalk- eller sandsten, men dér som overalt
i Danmark er granitfontene dominerende. Anderledes syd for dansk
hedens gamle grænse, Ejderen. I hele Holsten findes kun fire simple
fonte af dette materiale.
Himmerland1), der ellers ikke er rigt på romansk stenkunst, har et
forbavsende stort antal granitfonte i behold fra denne periode, og
blandt disse endog nogle af vort lands allerbedste. I 87 af lands
delens 93 romanske kirker er den gamle font stadig i brug. Dertil
kommer fire i ikke romanske kirker, en på Nationalmuseet2) og en i
haven på herregården Villestrup3), hvor den tjener som blomster
kumme. I alt kendes således 93 romanske granitfonte fra Himmer
land, hvortil kommer brudstykker af to. Ligesom to med sikkerhed
vides at være gået tabt4).
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De seks romanske kirker, som ikke har en samtidig font, ligger
alle i Aars og Slet herreder: Haverslev, Giver, Aars, Flejsborg, Vind
blæs og Oudrup5). Rækken brydes kun af Ulstrup. Forholdet er ejen
dommeligt, men vistnok ganske tilfældigt.
Størsteparten af de bevarede romanske fonte er uden udsmykning.
Det er dog ikke ensbetydende med, at de aldrig har været dekoreret.
Det er nu almindeligt anerkendt, at de romanske fonte fremtrådte
med en kraftig polykrom bemaling. Kun én dansk font har bevaret
tydelige rester af sin næsten 800-årige farvedekoration. Den står i
Dalum kirke på Fyn6). Også norske, skånske og gotlandske fonte
træffes med tidligmiddelalderlige farver.
Det er både fristende og nærliggende at antage, at de glatkummede
fonte er de yngste; thi når man alligevel malede fontene, hvorfor
så have ulejligheden og besværet med at hugge reliefferne. At nogle
af de reliefprydede fonte viser træk hentet fra vikingetidens kunst
og bærer præg af træskæring kan kun bekræfte denne opfattelse
uden at være et fuldgyldigt bevis. Smag og mode kan også have
spillet en rolle.
Som regel består en romansk granitfont af to dele, fod og kumme,
som begge kan være af meget varieret form. Undtagelsen står i Ravn
kilde kirke, hvis trekløverformede font er hugget i én sten, og den
har aldrig været båret af nogen fod. Ikke så få fonte har mistet
deres oprindelige fod. Af de himmerlandske således ni. Blandt disse
så gode fonte som dem i Svenstrup, Kongens Tisted, Malle og Ejdrup
kirker samt Aalborg-fonten7). Også dette forhold er ejendommeligt.
Umiddelbart skulle man vente, at fontefoden var mere holdbar end
kummen. Kan det tænkes, at disse fonte oprindelig har stået på en
træfod? Eller har de haft en udsmykning, en senere tid ikke kunne
godtage? Måske er det hele kun tilfældigheder; men 10 % af den
samlede bestand er dog så stort et tal, at det vækker til eftertanke.
De fleste af Himmerlands-fontene har et hul midt i kummens
bund, der fortsætter ned gennem foden. Dette hul var beregnet til
udtømning af dåbsvandet efter brugen. Det hellige viede vand skulle
ledes ned i kirkens grund. Det måtte ikke komme uden for dens
mure, hvor det kunne blive anvendt til trolddomskunster eller andet
kirken uvedkommende.
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I ældre tid hentede man sikkert mange steder dåbsvandet i den
ofte nærliggende helligkilde, hvilket nok ikke alene skyldtes prak
tiske hensyn. Tro og overtro gik ofte hånd i hånd. Et konkret
eksempel kendes fra Als i Østhimmerland, hvor kilden ved kirke
bakkens fod leverede vandet til døbefonten, lige til byen fik sit
vandværk8).
Selv om de glatkummede fonte tit ved deres form alene er af stor
skønhed, er det dog i første række de reliefprydede, interessen samler
sig om. De udgør rundt regnet 25 °/o af landsdelens samlede bestand
og er for størstedelens vedkommende smykket med løvemotiver.
Nogle få som den i Svenstrup og den i Farstrup er helt enligtstående
i dansk fontekunst. I det følgende er det hovedsagelig disse 25 °/o,
der skal gøres til genstand for nærmere omtale. En omtale, der ikke
kan være uberettiget, eftersom flere af disse fonte ikke alene tæller
mellem Danmarks bedste, men uden overdrivelse må betegnes som
kunst af verdensklasse.
Under gennemgangen kan det være nyttigt at holde sig for øje,
at der er tale om en kristen kunst, og at man derfor ikke skal lede
med lys og lygte efter den gamle nordiske mytologi i fontenes billed
verden. Når hedenske motiver optræder, er det alene som symboler
på onde magter. Det, der var helligt og ukrænkeligt i hedenskabets
dage, blev for de kristne profant, og det blev bevidst udnyttet som
modstykke til de kristne idealer og symboler. Derimod forekommer
som antydet detaljer, der viser, at traditioner fra vikingetidens træ
skærerkunst videreførtes af fontehuggerne i den genstridige granit.
Ja, man anvendte ligefrem udtrykket »at skære« om dette arbejde i
sten. På granitrelieffet af Samson i Ørsted kirke på Fyn står: »Eskild
i Gårde skar Samson. Han dræbte dyret«. Og i Skåne: »Carl Sten
mester skar denne sten«. Men ingen himmerlandsk fontehugger har
overleveret os sit navn.

Nøvling-fonten.
Døbefonten i Nøvling kirke hører til en fontegruppe, der har sit
centrum i Mariager-egnen, hvor der må have været et værksted, som
i det mindste har fremstillet en halv snes fonte. Derfra er nogle
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Nøvling kirke. Døbefontens kumme. 20)

eksporteret til følgende steder i Himmerland: Nøvling, Suldrup, Stor
arden og Aalborg. Transporten kan være foregået ad den gamle
kongevej mellem Randers og Aalborg, som i ældre tid gik over
Mariager — Stinesminde og op gennem Midthimmerland til Aalborg.
Men muligheden af, at en stenmester og hans svende er rejst fra
sted til sted, kan ikke udelukkes.
Nøvling-fonten har den mest enkle udsmykning af samtlige denne
gruppes fonte. Den mangler således enhver menneskefremstilling. Til
gengæld er den udført med det kraftigste relief af dem alle. Dette
i forbindelse med kummens fine halvkugleform gør, at den hører
hjemme blandt vore bedste fonte.
Kummen omspændes af fire løver, der to og to har fælles stærkt
fremspringende hoved. Halerne krydses på den måde, at hver løves
hale går mellem bagbenene på naboløven og op foran kroppen på
denne for øverst at ende i en fint formet dusk. Disse krydsende haler
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giver sammen med løvemankerne kummen et smukt linjespil. Om
hele udsmykningen er mere end ren og skær dekoration er vanskeligt
at afgøre. Den gamle stenmester kan af gode grunde ikke spørges,
og derfor vil det aldrig blive opklaret, hvilke tanker han har tumlet
med, mens han arbejdede på sit værk. Skulle man endelig forsøge
en tolkning, ligger det ikke fjernt at opfatte løverne som værnedyr,
der sammenknyttede omspænder fonten og beskytter dens indhold,
det hellige dåbsvand. Man erindrer sig, at fontene i romansk tid og
frem til 1600-tallet var fyldt op med vand, når dåbshandlingen
fandt sted. 800 års berøring med præsternes ornat har ganske blank
slidt det fremadvendte løvehoveds ophøjede dele. Kummen hviler
på en rund og kraftigt profileret fod, der fremhæver fonten som
et harmonisk stykke skulptur.
Dens plads er i skibets nordøsthjørne, hvor den præsenterer sig
godt.

Suldrup-fonten.
Døbefonten i Suldrup kirke hører ligesom Nøvling-fonten til Mariager-gruppen og er hvad udsmykning angår meget lig denne. Der
imod er de to fontes kummer helt forskellige i formen. Medens
Nøvling-fontens nærmest er halvkugleformet, kan Suldrup-fontens
bedst karakteriseres som bægerformet. Dens fire løver har som van
ligt på disse fonte to og to fælles hoved og krydsende haler, som
her går bag om kroppen. De to løvehoveder er smukt udført, men
ikke så fremspringende som på andre af denne families fonte. De har
en meget lang tunge hængende ud af munden. Den ender i en cirkel
formet skive med dekoration. Mankebehandlingen er som på Nøv
ling-fonten, og benene er gruppens og altså også denne fonts svageste
punkt. I kummens rand skimtes en forvitret indskrift, som desværre
ikke lader sig tyde.
Suldrup-fonten adskiller sig fra de fleste romanske fonte ved ikke
at have afløbshul i kummens bund. Hvorledes man har tømt fonten,
og hvor man har gjort af dåbsvandet, kan der kun gisnes om. I al
almindelighed var man vist ikke alt for påpasselig med at tømme
fontene. Herpå tyder en pasus i Peder Paladii visitatsbog fra slutnin-
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S Mr up kirke. Løvefont af Mariager-type.
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gen af 1500-tallet: Fonten skal altid stå tør og ren, intet vand udi,
sålænge til en dannemands barn kommer til kirke og skal døbes, da
kan degnen eller klokkeren slå en spand vand eller to i fonten, at
ingen tid er skiden vand fuldt af murlus og andet skarn, at en ville
væmmes ved at stikke en finger udi, endsige døbe et nyfødt barn
derudi.
Suldrup-fonten har rund fod og er den mindste af Mariager-familien. Den er så lav, at man fandt det påkrævet at hæve den op på
et ottekantet skifte af gule mursten, da den for nogle år siden blev
flyttet til sin nuværende plads i skibets nordøsthjørne.
Storarden-fonten.

Døbefonten i Storarden kirke syd for Rold skov er nok så typisk
for Mariager-fontene som de to tidligere nævnte, idet et særpræg for
hovedparten af disse fonte er, at de har menneskeskikkelser i hel
figur stillet mellem bagdelene af løvepar med fælles hoved. Her på
Storarden-fonten ses en mand med blottet overkrop iført et skørt,
som når ham til midt på skinnebenene. Det holdes oppe af et bælte
bundet med en knude, hvis ender hænger frit ned. Som han står bag
løvernes krydsende haler, er han set helt frontalt og fremtræder i et
godt relief. En sammenligning med fonten i Svenstrup kirke sydvest
for Mariager gør det sandsynligt, at Storarden-manden skal forestille
den gode hyrde, selv om han ikke som sin fælle dér er udstyret med
hyrdestav og taske.
Om den person, der står på kummens modsatte side, er en kvinde er
vanskeligt at afgøre på grund af fontens trykkede stilling op ad triumf
væggen. En sammenligning med dens værkstedsfæller gør det troligt.
Løvernes hoveder er ret primitive, hvilket i endnu højere grad
gælder for lemmerne, som til trods for kløerne mest ligner slatne luf
fer, der viljeløst dasker under dyrene. Duskene på løvernes krydsede
haler er der derimod lagt et stort arbejde i. En af dem er således
formet som et yderst elegant dragehoved. Man får ligesom en for
nemmelse af, at stenmesteren har været ganske særlig fortrolig med
dette motiv. Dragehoveder var i den forudgående stilperiode udvik
let rent ornamentalt i træskærerkunsten.
Den meget smukt formede kumme er usædvanlig dyb, 15 cm over
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Storarden kirke.
Mandsfigur.
Detalje af døbefonten.

det normale. Den hviler på en lav, firkantet fod, der understøtter
den meget harmonisk.
Fontens anbringelse i skibets nordøstlige hjørne kunne blive meget
bedre, blot den blev rykket en meter ud fra triumfmuren. Men måske
har man ikke ment, at det, der skjuler sig, er egnet til beskuelse? På
Nationalmuseet står en beslægtet font, hvor personernes køn er stærkt
fremhævet9).
Gunderup-jonten.
Døbefonten i Gunderup kirke syd for Aalborg er et solidt og
håndværksmæssigt godt stykke stenhuggerarbejde, der fra formens
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Gunderup kirke. Døbefontens kumme med stående løve.

side er helt til ug, hvorimod udsmykningen ikke helt kan holde
samme fine karakter. Dertil er relieffet for lavt og navnlig for fladt,
ligesom flere enkeltheder ikke slår til til en topkarakter.
Kummen er dekoreret med fire løver, der her som så ofte på løve
fontene to og to må være fælles om ét og samme hoved. De to hove
der springer indtil 20 cm frem fra overfladen, hvilket virker som en
stærk kontrast til det ellers så lave relief. De har et fint ansigtsudtryk,
og kan minde meget om mandshoveder, men de lange ører og tungen,
der hænger ud af munden, viser, at de er tænkt som dyrehoveder.
Dekorationens svageste punkt er behandlingen af løvernes manker,
der kun er antydet med indridsede linjer. Ligesom benene er for stive
og spinkle til at give indtryk af et kattedyrs smidighed og styrke.
Det gælder navnlig det løftede forben. De to løvekroppe har halerne
bundet sammen med en båndløkke, et træk, der viser tilbage til vi
kingetidens træskærerkunst. Disse haler har nogle besynderlige, ufor-
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melige duske, der ikke virker nær så smukke som de ganske simple,
der afslutter de to andre løvers haler.
Fontens fod er rund og rigt profileret. Sammenfattende kan det
siges, at denne font hverken i kraft eller magt kommer op på siden
af fonten i annekskirken Nøvling. Dens plads er i skibets sydøsthjørne ud for den østligste arkade ind til det gamle Maria-kapel med
de dejlige gotiske kalkmalerier.

Sejlflod-fonten.
Døbefonten i Sejlflod kirke er den eneste reliefprydede font, der
findes i de fem romanske kirker på den gamle ø Gudumholm. Den
ikke særlig store løvefont er nok et forsøg på at efterligne de langt
bedre huggede Mariager-fonte, men den har tillige flere lighedspunk
ter med Gunderup-fonten. Her tænkes i første række på de stærkt
fremspringende løvehoveder, mankebehandlingen og kloernes ud
formning. Måske er de to fonte hugget af samme mand. I så fald er
Sejlflod-fonten ikke hans mesterstykke.
Kummens form er tætsluttet og god. På dens sider er udhugget fire
løver, der også på denne font to og to har fælles hoved. Der er luft
mellem halerne på de to løver, medens de på de to andre er forbundet
med en dårligt udført liljedekoration. Halerne går mellem benene på
løverne og ender i blad- eller liljeformede duske i simpel udførelse.
Også kroppens linjer, benene og mankerne er holdt i et meget lavt
relief. Bedst er de højt modellerede hoveder med de firkantede ører,
ovale øjne og den flade tunge.
Det mest bemærkelsesværdige ved denne font er egentlig, at der på
en af løverne lige under manken er hugget et indvielseskors, et kors
med buede sider indskrevet i en cirkel. Sådanne kors malede man på
kirkens vægge, hvor bispen, der indviede kirken, stænkede vievand.
Også alter og døbefont blev viet. Her i Sejlflod kirke kan det således
stadig iagttages, hvor bispen ramte fonten en dag for omved 800 år
siden.
Kummens gode form understreges fint af den firkantede fod. Den
harmoniske font står i skibets nordøsthjørne og er sammen med den
gotiske altertavle med til at forskønne den gamle kirke.
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Sejlflod kirke. Løvefont med indvielseskors.
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Vive-fonten.
Døbefonten i Vive kirke mellem Hadsund og Hobro er et meget
charmerende kunstværk. Fonten er ikke stor, men helstøbt. Kummens
dekoration er holdt i et meget højt relief. På de tre fjerdedele af den
findes en udsmykning af æggeformede bukler, der vender den spidse
ende nedad. Over disse bugter en slange sin pølseformede krop. Dens
hoved med åbent gab og spillende tunge hvæser mod en besynderlig
lille løve, hvis hoved fuldkommen ville ligne et mandshoved med
stort tvedelt hageskæg, om det ikke var forsynet med spidse katte
ører. Løvens krop er spinkel, manken primitiv og benene er nogle
mærkelige afstumpede småstolper. Kun haledusken er af rimelig kva
litet.
Hele dyrets stilling og udseende giver slet ikke udtryk for, at det
er i kamp med slangen, hvad der nok ellers er meningen. I så tilfælde
er det vel kampen mellem de gode og de onde magter, den gamle
stenmester har haft i tankerne, da han huggede fonten. Løven som
Kristus-symbol og slangen som symbol på Djævelen.
For at skabe overgang og balance mellem den lille velformede
kumme og den store firkantede fod er der indskudt en meget kraftig
vulst mellem de to elementer, hvorved der er opnået en fin harmoni.
Fontens plads er i skibets nordøsthjørne, hvor den har så rigelig luft
om sig, at den lader sig se fra alle sider, og det fortjener den som
Vive kirkes bedste kunstværk, men hvor ville det se smukt og rigtigt
ud, om denne og de øvrige romanske fonte var fyldt op med vand,
når dåbshandling fandt sted.

T orup-fonten.

Døbefonten i Torup kirke mellem Skørping og Terndrup er uden
sidestykke i dansk fontekunst. Ligesom hovedparten af Himmerlands
løvefonte er den uden profilering om mundingsranden, men har en
fals, der kan have tjent som støtte for et låg til beskyttelse af dåbs
vandet. Forekomst af sådanne låg kendes vitterlig. På kummens
fremadvendte side står et dyr, der skal være en løve. Dens hoved med
dyb panderynke er set en face og er i samme plan som kroppen. Lø
ven mangler enhver antydning af manke. Halen, der ligger hen over
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Stenild kirke. Danmarks største granitdøbefont.

ryggen, ender med et elegant, trefliget akantusblad. Ellers er kummen
prydet af en række bueslag, der nedadtil ender i forskelligt formede,
smukt udførte palmetter sammenholdt af kringleslyng. Atter en
mindelse om vikingetidens kunst. Disse bueslag skal opfattes som en
bugtende slange, hvis hvæsende hoved er bøjet til hug mod løven. Der
må være tale om en kamp de to imellem, og vil man lægge noget
symbolsk i hele fremstillingen, må det vel også her være den evige
kamp mellem det onde og det gode. I så tilfælde kan der ikke herske
tvivl om, at slangen er repræsentant for det første, medens den stumpbenede noget tamt og godmodigt udseende løve må stå som det godes
symbol. Nedadtil har kummen en indsvejning, der næsten giver den
vaseform, men som tillige afpasser den nøje til den firkantede fod,
der er helt uden udsmykning.
Fonten står tilpas tilgængelig i skibets nordøsthjørne på et smukt
murstensgulv af gule håndstrøgne sten.
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Stenild-fonten.
Døbefonten i Stenild kirke nordvest for Hobro er så fremragende,
at den, der vil studere romansk stenskulptur af verdensklasse, van
skeligt kommer uden om at aflægge et besøg i Stenild kirke. Fonten
er så afgjort Himmerlands bedste. Få steder, det være sig i Danmark
eller den øvrige verden, vil det være muligt at påvise fonte, der i
kraft kan måle sig med den. Med sine 113 cm i tværmål er den tillige
vor største font. Foden er formet som en søjlebase af Viborg-type,
men desværre halvt forsænket i gulvet, så den virker latterlig lille i
forhold til den mægtige kumme, hvis udsmykning er en storstilet
komposition af løver og menneskehoveder udført i et meget højt og
kraftigt relief.
På den fremadvendte side ses et ægformet mandshoved med langt
nedhængende hår og en smukt friseret skægvækst. De ovale øjne og
den lige tegnede mund giver ansigtet et mut udseende. Måske er det
et Kristus-hoved, men det er kun gætteri. Det flankeres af to løver,
hvoraf den enes krop helt er skjult af triumfvæggen. De har hver sit
8*
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Stenild kirke. Detalje af døbefonten.

hoved set en face med afrundede ører, halvkugleformede øjne og en
lang furet tunge hængende ud af munden. Disse hoveder er af en
enorm styrke og udstråler en vældig vitalitet. Mankebehandlingen er
enkel, men kraftigt fremhævet. Den synlige løves hale er ført mellem
bagbenene op over ryggen, hvor den ender i en meget elegant dusk
formet som et trefliget akantusblad. Løvernes fødder, der næsten
skjuler sig under kummen, er udsmykningens svageste punkt. På
kummens bortvendte side findes et kvindehoved ligeledes placeret
mellem to løver dog således, at det ses mellem den enes bagdel og den
andens hoved. Den sidstes ansigt har ovale øjne, men er ellers meget
lig forsidens. Benstillingen og haledusken er derimod anderledes.
Det er ikke umiddelbart indlysende, hvorfor der er et mandshoved
på den ene side af fonten og et kvindehoved på den anden. En sam
menligning med en række fonte andet steds i Himmerland og i Mariager-egnen godtgør, at der kan være tale om en god og en ond side
af fonten, og beskæmmende nok for det smukke køn er kvindesiden
i sådanne tilfælde aldrig den gode. Det romanske samfund var et
udpræget mandssamfund.
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Fontens plads er i skibets mordøsthjørne, men klemt helt op mod
triumfvæggen. Så dårligt behandler vi vore forfædres bidrag til ver
denskunsten. Stenild-fonten bør tilgodeses den plads, den kræver, og
samtidig må foden hæves. Først da vil man få det rette indtryk af
dette mesterværk inden for Danmarks fontekunst.

Veggerby-font en.
Døbefonten i Veggerby kirke sydvest for Nibe adskiller sig på
flere punkter fra Himmerlands øvrige løvefonte, men alligevel kan
der findes så mange lighedspunkter med dem, at det ville være mis
visende at holde den uden for det gode selskab.
Kummens form minder ikke så lidt om Torup-fontens, og den er
så afgjort fontens bedste del. En af de tre løver, der er hugget på
dens sider, har en skægvækst og en mankebehandling, som kan gen
findes på adskillige himmerlandske løver. Endelig har kummen et
mandshoved stillet mellem to løver, således som det kendes fra fon
tene i Stenild og Astrup. Men også løvernes stolpede ben virker be
kendte. De minder om dem, Vive-fontens ensomme løve er udstyret
med. Yderligere analogi bliver vist svær at påvise, hvorimod forskelle
ikke er vanskelige at finde. Det, at kummen kun har tre løver, er ikke
almindeligt, og at de to er set i profil er nærmest enestående. Udover
en lille løve i Ullits og to på Aalborg-fonten i Nationalmuseet kendes
ingen profilløver fra Himmerland. Veggerby-løverne har fint for
mede hoveder. Begge med en meget lang næsten pølseformet tunge,
der i et let s-slyng peger mod det mellemstående mandshoved, som slet
ikke i styrke og udførelse kan måle sig med det på Stenild-fonten.
Hovedet er fladt og relieffet lavt. Det halvlange hår er skilt i midten
og rullet op i enderne. Skægvæksten er mærkelig strittende og ligesom
ansigtet uvedkommende. Alt dette understreger dets noget slappe og
triste udtryk. Trods disse kritiske bemærkninger er kompositionen
som helhed ikke dårlig. Det er derfor kedeligt, at stenmesteren ikke
har formået at skabe harmoni mellem fontens dele. Foden er alt for
kolossal, og den tager derfor ganske magten fra den velformede
kumme.
Fontens plads er i skibet neden for triumfbuen på kvindesiden.
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Veggerby kirke. Løvefont.
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Astrup kirke.
Detalje af døbefonten.

Astrup-fonten.
Døbefonten i Astrup kirke sydøst for Rold skov har visse træk fæl
les med Mariager-fontene, men kan alligevel ikke henregnes til denne
gruppe. Dertil mangler den familiens fornemme udførelse såvel i
formen som i udsmykningens komposition og kvalitet. Også den
profilerede mundingsrand virker fremmed.
Kummen har sin største bredde ca. 25 cm under overkanten og
spidser til ned mod den pyramidestubformede fod, som ikke alene er
skæv, men så lille, at man kunne frygte, at kummen fik overbalance.
Muligvis er den dog forsænket i gulvet. Frontens placering gør det
kun muligt at se de tre fjerdedele af kummens udsmykning. Her som
så ofte er det den interessanteste detalje, der er gemt bort, og som
altså unddrager sig undersøgelse og fotografering. Alt hvad man
kender til det skjulte er en tegning af Emmery Röndahl i National-
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museets arkiv10). Den viser en mand med tvedelt skæg, der jager sit
sværd i brystet på en drage, medens den til gengæld sluger hans frie
venstre hånd. Det er den sikreste symbolske fremstilling af menne
skets kamp mod de onde magter, der findes på en romansk døbefont
inden for Danmarks nuværende grænser. Ud mod beskueren vender
et stort, primitivt mandshoved flankeret af to løver med vældige
skæg og manker — en svag mindelse om Stenild-fonten. Såvel mands
hovedet som løverne har stærkt opadbøjede mundvige, hvilket giver
dem et festligt udseende, som om de morer sig kongeligt. De må vel
symbolisere de gode magter i modsætning til bagsidens onde.
Kort kan det siges, at Astrup-fonten hører til de mest primitive af
Himmerlands løvefonte, men denne primitivitet forlener den med en
charme, som mangler hos de fleste af de bedre.
Fontens plads er i koret, hvor den står klods op ad nordvæggen.
Den bør rykkes frem og stilles midt i koret. Det er stort nok til en
sådan placering, og først da vil den morsomme font kunne bedømmes
efter fortjeneste.

Øster Hornum-fonten.
Døbefonten i Øster Hornum kirke er formmæssigt ikke særlig
fremragende. Den runde, stærkt profilerede fod er endogså meget
skæv, og kummen har på den sydlige side en kraftig konkav bule, der
viser stenens naturlige overflade, og som altså slet ikke har været i
berøring med stenhuggerens spidshammer. Til gengæld er kummens
dekoration god, og fonten er endvidere ejendommelig ved at have en
lang latinsk indskrift øverst i mundingsranden. Denne indskrift er
meget utydelig og delvis ødelagt ved stenens forvitring. Dog menes
følgende tydning at være korrekt: »Thi hos dig er livets kilde, og i
dit lys skal vi skue lys«11). I al fald passer dette bibelord fortrinligt
til en .kristen døbefont. De fire løver, der pryder kummens sider, kan
her opfattes som vagt- og værnedyr. De står vagt om fonten og vær
ner det viede dåbsvand. Løverne har på denne font hver sit hoved
set frontalt. De to er livlige med et venligt udtryk, dog med tungen
hængende langt ud af den brede mund. To og to springer de op mod
hinanden og har på romansk vis halerne mellem bagbenene i en bue
op over ryggen, hvor de afsluttes med forskelligt udformede duske
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Øster Hornum kirke. Detalje af døbefonten.

af god kvalitet. Ind mod væggen findes et abelignende hoved, der
efter udseendet at dømme absolut ikke hører hjemme blandt Guds
gode børn. Et smalt vulstbånd om kummens rand bøjer ned og går
gennem hovedets ene øre, ned om hagen og fortsætter derefter fra
hovedets modsatte side rundt om fonten. Her kan være tale om et
djævlesymbol, som på denne måde er gjort magtesløst. Ved dåben
frelses menneskene fra Djævelens anslag.
Den ikke uinteressante font står i skibets sydøsthjørne, der ellers
normalt fra gammel tid er forbeholdt prædikestolen.

Farsø-fonten.
Døbefonten i Farsø kirke skiller sig ud fra de øvrige himmerlandske løvefonte ved, at kummen har lodrette sider med en figurkompo
sition i meget højt og kraftigt relief. Jo mere man beskæftiger sig
med denne font, des mere betaget og fascineret bliver man af dens
sælsomme billedverden, som formlig lyser af oldtid. I visse detaljer
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viser den da også levn fra vikingetidens dekorationskunst. Det gæl
der sådanne træk som løvernes noget misforståede lårspiraler, deres
dobbeltkonturer og mandshovedernes meget elegante hår- og skæg
frisurer. De nordiske vikinger var ikke barbarer med strittende hår
og vildmandsskæg. Det er en kendsgerning, at de engelske kvinder
faldt for dem netop på grund af deres elegante og velsoignerede hårog skægvækst.
På kummens sider står fire løver, som to og to har fælles hoved.
De er på mange måder afvigende fra deres fæller på andre Himmerlands-fonte. Ja, de kan i staturen minde mere om okser end om katte
dyr. Dog, hovederne med de runde øjne og spidse ører samt de ind
ridsede manker viser, at der ikke er tale om Himmerlands-tyre. Lø
verne bevæger sig på sære klumpede poter uden angivelse af tæer.
Halerne har de på ægte romansk maner mellem bagbenene, og de
ender alle med fine duske. De tre er ens med en ring, hvor dusken
begynder. Den fjerde er formet som et enkelt akantusblad. Kummen
har desuden to mandshoveder. De findes ikke som på Stenild-, Veggerby- og Astrup-fonten mellem to løvehoveder, men mellem deres
bagdele. Ud mod skibets midtergang ses et stærkt og godt modelleret
hoved med runde, stirrende øjne, en kraftig næse og hageskæg. Man
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Farsø kirke. Kristushoved? Detalje af døbefonten.

skal se sig godt for, før man opdager, at man står over for en mand
i hel figur; thi hans ganske lille krop skjuler sig på kummens skrå
underside. Han står med udstrakte arme ligesom Kristus på den store
Jelling-sten og på en døroverligger i Rom kirke ved Lemvig12). Ingen
af disse steder findes der noget kors. I Rom end ikke nogen korsglorie,
men begge steder er der klart tale om Kristus. Det kan derfor ikke
udelukkes, at mandsbilledet på Farsø-fonten også er en Kristus-fremstilling og i givet fald af høj ælde. På kummens modsatte side ses det
andet mandshoved, som helt savner krop og lemmer. Det ser bistert
ud med rynker i panden og noget hængende mundvige. Hår- og
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skægvæksten er riflet og smukt formet. Om det er et modstykke til
Kristus eller blot rent dekorativt anbragt er vanskeligt at afgøre.
Her i Farsø kirke har vi et af de meget få tilfælde, hvor det kan
siges, at kirkens bygmester og fontehugger er samme mand. Det be
vises af løveparret på kirkens nordtympanon, der nøje svarer til det
ene af fontens13).
Fontens fod er en keglestub med en kraftig vulst ved overgangen
til kummen. Dens plads er i skibets nordøsthjørne, hvor den har så
rigeligt rum, at det er muligt at betragte alle dens relieffer.

Kongens Tisted-fonten.
Døbefonten i Kongens Tisted kirke mellem Aars og Hobro er en
løvefont af en noget anden type end de hidtil omtalte. Den meget
store og magtfulde kumme har ganske vist dobbeltløver, men de har
mandshoveder, hvilket ikke er tilfældet på andre fonte i Himmer
land.
Alt på denne font er primitivt lige fra formen og mandshovederne
til løvernes ben og haleduske. De sidste plejer ellers at give rig an
ledning til kunstnerisk udfoldelse. Fonten mangler tillige fod, men
det simple, murede fodstykke passer forbavsende godt til den robuste
kumme, der ved sin styrke og primitivitet mere leder tankerne i ret
ning af noget ramhedensk end hen på en kristen døbefont. En teori,
som fra visse sider har været fremsat, går ud på, at vore ældste gra
nitfonte i nogle tilfælde skulle være hedenske offerkar, overflyttet
fra det nedlagte gudehov til den nybyggede kirke for dér at tjene
som døbefont. Denne teori kunne meget vel være fremsat med Kon
gens Tisted-fonten som inspirationskilde; thi få bærer som den præg
af ælde. Der er dog intet, som kan begrunde endsige bevise en sådan
opfattelse, hvor tillokkende den end kan forekomme.
Fonten i Kongens Tisted henregnes af Nationalmuseets tidligere
direktør M. Mackeprang typemæssigt til en fontegruppe, som i hans
store værk Danmarks middelalderlige døbefonte kaldes Randersgruppen14). Det turde dog være tvivlsomt, om denne voldsomme
font har ret meget at skaffe med de langt mindre, lidt forfinede og til
tider noget slikkede Randers-fonte, hvis løver har slanke ben, stærkt
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Kongens Tisted kirke.
Mandshoved
falles for to løver.
Detalje af døbefonten.

fremspringende hoveder og halerne i en bue hen over ryggen, alt i
direkte modsætning til Tisted-fonten. Gruppen skal i al fald være
særdeles rummelig, om der skal blive plads til denne font, hvis mester
snarest er en ener. Han har end ikke andel i den elegante løvekvadre,
der pryder korets sydmur.
Fonten står i skibet neden for triumfbuen på kvindesiden, hvor
den trods kneben plads hævder sig smukt.
Hørby-jonten.
Døbefonten i Hørby kirke nordvest for Hobro er en fremmed fugl
mellem Himmerlands øvrige løvefonte. Den ejer hverken disses ka-
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rakterfulde udsmykning, deres fortættede kraft eller præg af ælde.
Fontens form er der intet at udsætte på. Den er absolut velformet og
harmonisk opbygget. Når den alligevel virker noget slap i forhold til
de øvrige himmerlændere, skyldes det i første række det lave og me
get flade relief, hvori løverne er hugget. End ikke deres hoveder
træder mere end nogle få millimeter frem fra stenens baggrund. De
er set frontalt og minder en del om dødningehoveder. Øjne og næse
er kun markeret ved indhuggede linjer. Karakteristisk for Hørbyfonten og dens meget få fæller længere sydpå er løvernes usædvanligt
lange tunge, der ender med en lille ombøjning nederst på kummen.
Også løvernes lange, tynde stankelben er med til at give hele udsmyk
ningen et spinkelt og kraftløst udseende. Bedst er haleduskene, der
alle er formet som et enkelt akantusblad. Fontens firkantede fod er
hugget som en søjlebase af Viborg-type. Vi står nok her over for en
ret sen font, hvor reliefudsmykningen synger på sit sidste vers, og
hvor fontens skaber mere har været en erfaren håndværker end en
fabulerende kunstner.
Fontens plads er i skibets nordøsthjørne, hvor den står noget
trykket.

Siem-fonten.

Døbefonten i Siem kirke mellem Terndrup og Skørping er næsten
uden skulpturel udsmykning; men det lidet, der er, samt kummens
voluminøse form, gør den til en god font, som ikke er uden interesse.
Langs mundingsranden går et smalt bånd, der løber ind på ørerne af
to diametralt stillede dyrehoveder. Denne helt enestående udsmyk
ning i forbindelse med kummens form vækker mindelser om en metal
form, et metalkar. Helt utænkeligt er det vel ikke, at et sådant i
mindre format kan have været stenmesterens forlæg. Noget lignende
er kendt fra Voer-fonten i Rougsø herred øst for Randers15). Blot er
det dér en engelsk sølvskål fra vikingetiden, som har været model
for den fint ornamenterede font.
De to dyrehoveder på Siem-fonten er ens i størrelse, men noget
forskellig i udformningen. De er sikkert ren dekoration uden nogen
bagtanke af symbolsk art. Begge dyr er tungerækkende; men medens
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det ene har lutter runde former, er det andet spidssnudet og har
spidse ører. På metalkar kendes sådanne hoveder som holdere enten
for hanke eller bæreringe.
Fontens fod er en lav pyramidestub med en rund vulst ved over
gangen til kummen. Dens plads er i skibets nordøsthjørne, hvor den
har tilstrækkeligt råderum, men den burde være anbragt, så det spids
snudede hoved vendte frem. Så meget mere som det i modsætning til
det synlige er ubeskadiget.

Ejdrup-fonten.
Døbefonten i Ejdrup kirke mellem Nibe og Aars består af to
fontekummer, hvoraf den nederste er stillet omvendt. Det er sikkert
den, der er kirkens oprindelige. Den har en kraftig revne og mangler
et trekantet stykke. Den er derfor blevet ubrugelig. Måske er den
gået i stykker ved flytning op i koret, hvor den fik sin plads engang
efter reformationen. Muligvis er det sket samtidigt med, at Mandrup
Due til Halkjær skænkede kirken ny altertavle og prædikestol. Det
kan da være nærliggende at gætte på, at det er ham, der har søgt en
anden fontekumme og fundet den så langt borte som i Horsens-egnen.
Det eneste sted, hvor der findes fonte af denne type. Det kan
lyde usandsynligt. Men når en font af Randers-type kan havne
i Færløv kirke i Skåne og en tilsvarende i Hornbæk kirke i Nord
sjælland, der først er opført efter reformationen, kan en fonte
kumme vel også gøre rejsen fra Horsens-egnen til Ejdrup kirke i
Himmerland. Kun omfattende arkivstudier vil muligvis kunne bevise
det. At den skulle være kommet til Ejdrup i romansk tid er nærmest
utænkeligt.
Ejdrup-fontens kumme fra Horsens-egnen er inddelt i fire felter
af mellemstående, rankeprydede partier indrammet af tovstave. I
disse felter findes dyrefigurer udført i et meget lavt relief. Den
interessanteste viser en ejendommelig løve, hvis hale ender i et kors,
hvilket er uden sidestykke. Ved første øjekast tænker man uvilkår
ligt på korslammet, Kristus-symbolet. Men det har ofte korsglorie
og bærer altid en korsstav på det højre, løftede forben, og om noget
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Farstrup kirke. Mands- og kvindehoved. Detalje af døbefonten.

sådant er der ikke tale i dette tilfælde. Trods dette må løven alligevel
være et Kristus-symbol, idet den i romansk symbolkunst både kan
symbolisere Kristus og hans modsætning Djævelen samt optræde som
vagt- og værnedyr.
Den spydformede dekoration på den omvendte kumme er ikke
ukendt i Nordjylland16). Den findes på flere fonte i Hanherred,
der også har dens profilerede mundingsrand. Fontens plads er nu i
skibets nordøsthjørne, hvortil den blev flyttet ved en restaurering af
kirken i dette århundrede.

Farstrup-fonten.
Døbefonten i Farstrup kirke mellem Nibe og Løgstør er en helt
enestående font, som desværre har fået en lige så enestående dårlig
behandling.
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Kummen, der har fint formet attisk profil om mundingsranden,
bærer en udsmykning bestående af tre menneskehoveder, hvoraf de
to er synlige, medens det tredie unddrager sig iagttagelse på grund
af fontens uheldige placering. Af de synlige er det ene et velfriseret
mandshoved og det andet et mut udseende kvindehoved. De er så
tæt anbragt, at de må regnes for et ægtepar, så meget mere som
kvinden bærer konehue. Den højpullede fezlignende hovedbeklæd
ning med de lange flagrebånd er karakteristisk for sidste halvdel af
1100-tallet. Den sandsynligste forklaring på disse to hoveder er givet
af afdøde museumsdirektør Povl Nørlund17). De er et stifterpar
d. v. s. det ægtepar, som skænkede fonten til kirken, og som måske
lod denne opføre. En himmerlandsk storbonde, der har kendt mere
af verden end Farstrup sogn, sammen med sin myndige hustru. Men
hvem forestiller det skjulte hoved? Foreløbig kan der kun gættes.
Det er Kristus. Det er Djævelen. Det er stedets præst. Nej, mon
det ikke snarere er stenmesteren, der her har fundet anledning til
at forevige sig selv? Hvem var han, denne granittens betvinger?
Hvorfor har vi ikke flere værker fra hans hånd? Kan det virkelig
være hans første og eneste arbejde, der står i Farstrup kirke? Han
kan være identisk med den stenmester, som skabte de uforlignelige
fonte i Lyby og Torum i Salling. Et træk som de spalteformede øjne,
der genfindes på disse to fonte, og som ellers ikke kendes fra Him
merland og Salling, kunne nok tyde på det. En hjemmefødning var
han i hvert fald ikke. Men her som så ofte, når det gælder vor
romanske kunst og tidligmiddelalderlige historie, må vi erkende vor
magtesløshed over for mange problemer. Afstanden bagud er for
stor og vor viden for lille.
Fontens fod er smukt dekoreret. Den har hjørneknopper og øverst
mod kummen en kraftig vulst med tovsnoning. Alt i overensstem
melse med de omtalte Salling-fonte. Et bræddegulv og noget cement
skjuler det nederste af fodens udsmykning. Fonten er klemt helt ind
i korets nordvesthjørne, men værst af alt, kummen er fyldt op med
en cementblanding af en meget kraftig konsistens, som måske aldrig
lader sig fjerne. Kan det virkelig tolereres, at romansk verdenskunst
behandles så dårligt?
Den font bør snarest drages frem af sin skammekrog og om gørligt

134

Svend B. Olesen

befries for sin cement. De romanske døbefonte er skabt til at ses hele
vejen rundt. Museumsinspektør dr. phil. Olaf Olsen har gennem mi
nutiøse undersøgelser godtgjort, at fontens ældste plads, i al fald i nogle
kirker, var på en forhøjning midt i skibet18), hvor den virkelig kunne
ses. Denne plads blev umulig, da stolestader blev indbygget i kirke
rummet.
Farstrup-fonten bør anbringes midt i koret med stifterhovederne
vendt mod menigheden. Kirkerummet ville ikke tabe derved, og
brudepar fandt nok uden om den og kunne passende kaste et blik på
det agtværdige ægtepar, som trofast har holdt sammen i 800 år19).

Malle-fonten.
Døbefonten i Malle kirke syd for Løgstør har en smuk og vel
formet kumme med en attisk profilering om mundingen og en lille
tovsnoet vulst forneden. Der ud over findes ingen udsmykning, men
måske har denne og mange af de øvrige glatkummede fonte i Him
merland haft en dekoration med malede billeder.
Det, der især gør Malle-fonten interessant, er foden. Man bemær
ker ved første øjekast, at den er for kolossal til kummen, og så er
ydermere halvdelen af den sænket ned i gulvet, hvorved det meste
af dens elegante udsmykning er skjult.
Så meget er heldigvis synligt, at det kan afgøres, at den er udført
af den samme stenmester, som har hugget en sten, der bærer en
hvælvpille i et middelalderligt rum på Vitskøl Kloster. Den store
fontefod er et romansk søjlekapitæl, hentet i ruinerne af dette klo
sters kirke. Denne kirkeruin tjente i lange tider som stenbrud for
egnens befolkning. At Malle kirke har fået sin andel kan ikke for
bavse. Den var annekskirke til det vidtstrakte Bjørnsholm sogn indtil
begyndelsen af dette århundrede.
Hvorfor denne font har mistet sin oprindeligt fod, kan der ikke
siges noget sikkert om, men det smukke søjlekapitæl passer trods
sin overstørrelse ikke så dårligt til den enkle kumme.
Malle-fontens placering i koret helt ind til triumfvæggen er ikke
den heldigste, og det korsprydede forfinede gulvtæppe klæder ikke
den gode font.

Romanske døbefonte i Himmerland

Malle kirke. Døbefont med glat kumme.
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Svenstrup-fonten.

Døbefonten i Svenstrup kirke syd for Aalborg er Danmarks eneste
granitfont med ottekantet kumme og alene af den grund et unikum.
De otte sidefelter er alle smykket med symbolske relieffer. Dels
kristne gode og dels hedenske onde. De gode symboler værner og
beskytter dåbens hellige vand og dem, der bliver døbt deri, medens
de onde er skræmmebilleder, som menneskene skal vogte sig for, så
de ikke skal blive forledt af dem til onde gerninger.
Fontens centrale symbol er korslammet, Kristus-symbolet. Det
bærer som han korsglorie, og på dets højre, løftede forben balancerer
en korsstav. Til dette det kraftigste af alle kristne symboler slutter
sig de fire evangelistsymboler. Til venstre ses Lukas-oksen, som nok
er det relief, den gamle stenmester har haft mest besvær med, men
ved at vride oksens hoved mere end en kvart omdrejning er det
lykkedes for ham at få hele feltet fyldt ud. I det ene forben holder
oksen Lukas-evangeliet. Til højre for korslammet ses Johannes-symbolet, ørnen. Det er et helt fremragende relief, vel fontens bedste.
Ørnen er udstyret med et vældigt næb og nogle grumme kløer. Der er
en fin linje i hovedets drejning, og den løftede vinge modsvares
smukt af det hævede ben, hvis kløer holder evangeliebogen.
Også Markus- symbolet, løven, er karakterfuldt. Den vingede løve
er godt placeret i sit felt. Den vender hovedet bagud og træder op
mod et skriftbånd, som her erstatter bogen. Mattæus-symbolet, en
engel, er svagere end de to sidstnævnte. Englen er tænkt svævende,
hvilket er anskueliggjort ved, at underkroppen er drejet i vandret
stilling. Med de meget store hænder fatter han om sit evangelium.
Fonten har yderligere tre relieffer, hvoraf i al fald de to er sym
boler på onde magter. En havfrue med skællet hale er med god sans
for komposition stillet diagonalt i sit felt. Med venstre hånds fire
fingre fatter hun om en vældig hårfletning, medens hun med højre
foretager en indbydende bevægelse. Også denne hånd må klare sig
med fire fingre. Hun er det kvindelige ukyskhedssymbol. Mænd, vogt
jer for hende! Det tilsvarende mandlige er fremstillet som en art
kentaur. Den lille gnoms umådelige store hænder er firfingrede lige
som havfruens. I venstre hånd holder han en stav formet som en
slange, der vender hovedet mod hans runde kartoffelnæse. Kvinder
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Svenstrup kirke. J ohannes-symbol. Detalje af døbefonten.
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Svenstrup kirke.
Detalje af døbefonten.

vogt jer for ham! Det ottende og sidste felt har to sammenslyngede
ranker, som måske kan være et symbolsk livstræ, men som også blot
kan være ren og skær dekoration for at få udfyldt det sidste felt.
Fontens fod er uden interesse i denne forbindelse, da den er ny.
Placeringen i skibets nordøsthjørne er ikke værst. Men den gode font
burde stå midt i koret. Den fortjener denne fornemme plads.

De her omtalte romanske døbefonte må anses for at være de
bedste i Himmerland, men dermed er ikke sagt, at de er de eneste,
der har interesse.
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I Als, Sønder Tranders og Blenstrup har fontene stærkt frem
springende menneskehoveder øverst på kummen, henholdsvis to, tre
og fire. De er så simple, at det ikke er muligt at afgøre, hvorvidt
der er tale om mands- eller kvindehoveder. Deres anbringelse gør
det utænkeligt, at der kan være tale om stiftere som på Farstrup
fonten. Snarest må de opfattes som ren dekoration, selv om en sym
bolsk betydning ikke blankt kan afvises. Derimod er korsene og
nøglen på Blenstrup-fontens fod naturligvis symboler.
Den yderst primitive font i Visborg kirke ved Hadsund har på
kummen nogle sære fabeldyr af så ringe kvalitet, at deres identitet
ikke lader sig fastslå, men fonten er morsom. Når Ullits-fontens
små løver, Skarpsalling-fontens hånd med kors og småpillerierne på
foden af Sebber-fonten er nævnt, bliver det vanskeligt at finde frem
til flere romanske fonte i Himmerland med reliefudsmykning.
Tilbage er så de mange udekorerede; men om dem må man endelig
ikke tro, at de udgør én stor grå masse. Ikke to af dem er ens. Et
par har stærkt afvigende former. Det gælder Ravnkilde-fonten, der
er trekløverformet, og fonten i Store Aistrup kirke vest for Nibe, hvis
kumme er firkløverformet. Durup, Ferslev og Hyllebjerg har meget
smukke og ejendommelige fonte. Ja, egentlig fortjente alle 93 at
blive nævnt og beskrevet. Der er stof i dem til mere end en kort
artikel, og de er alle et besøg værd.
Vel er meget af det, de romanske stenmestre frembragte i den
hårde, grå granit gådefuldt for nutidsmennesker. Vel har vi ingen
eller kun ringe forudsætning for helt at forstå og indleve os i da
tidens forunderlige myteverden befolket med sære fabelvæsener eller
i deres sælsomme symbolkunst, der ofte rummer en blanding af old
tidens hedenskab og middelalderens kristendom. Men netop dette
uudgrundelige og mystiske gør det yderligt tillokkende at beskæftige
sig med og fordybe sig i den billedverden, de gamle navnløse mestre
skabte, og som faktisk er ene om at skaffe Danmark en plads i
verdenskunsten.
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Noter og henvisninger.
*) Her kun medregnet den del, der ligger i Aalborg amt.
2) Den såkaldte Aalborg-font. Brugt som andetrug i Jørgen Olufsens gård, Østerågade 25.
y) Sikkert fra Tostrup eller Stenstrup. Begge steder blev en kirke nedlagt efter
reformationen.
4) En fontefod i Sønder Tranders og et stykke af en kumme i Sebber kirke. De
to forsvundne er Vindblæs og Oudrup.
5) I Haverslev findes en cementfont, i Aars en smuk ny granitfont udført af
mekaniker Christian Andersen, Aars, og i Giver benyttes et vievandskar som
døbefont. Flejsborg, Vindblæs og Oudrup har alle nyere sandstensfonte.
ß) Farveplanche i M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige døbefonte, mellem
siderne 42 og 43.
7) Desuden Buderup, Nørholm, Gundersted og Lundby ved Løgstør.
8) Ifølge Carl Raaschou, Als.
9) Fonten fra den nedlagte kirke i Hov ved Mariager.
10) Gengivet i M. Mack ep rangs anførte værk side 223.
n) Trap: Danmark, Aalborg amt side 1050.
12) Gengivet i M. Mackeprang: Jydske granitportaler side 242.
13) Samme værk side 259.
14) M. Mackeprang: Danmarks middelalderlige døbefonte side 239ff.
15) Gengivet i H. R. Fabricius: Dansk kirkekunst side 162.
16) Således i Vust, Klim og Arup.
17) Povl Nørlund: Stormandstyper fra valdemarstiden i Fra Nationalmuseets
arbejdsmark 1935 side 9.
18) Se tidsskriftet Skalk nr. 5 1966.
10) Efter at artiklen var gået i trykken, erfaredes det gennem formanden for
menighedsrådet i Farstrup lærer Gunner Laursen, at der i forbindelse med
en forestående restaurering af kirken vil blive tale om at flytte døbe
fonten.
20) Samtlige fotos er forfatterens egne optagelser.

Kong Frederik den Sjettes
besøg i Aalborg i sommeren 1824
Uddrag af

P. F. Wandall og J. Schjern: Dannerkongen Frederik den Sjettes Rejse
igjennem Jydland i Sommeren 1824. Aalborg 1825.

Ved Jobs. E. Tang Kristensen.

Indledning.
I 1825 udkom i Aalborg en bog med følgende titel: Dannerkon
gen Frederik den Sjettes Rejse igjennem Jydland i sommeren 1824.
Den er trykt i 1825 i Aalborg Stiftsbogtrykkeri, hvis indehavere
bogtrykkerne P. F. Wandall og J. Schjern havde samlet og sammen
skrevet indholdet.
Bogen, der er i oktavformat, er typografisk set en nydelig tryksag
med et smukt kobberstukket titelblad udført af gravør Ferslew.
Beskrivelser af kongerejser som selvstændige tryk hører ikke til
almindeligheder. Dog forekommer nogle, blandt andet Frederik den
Femtes rejse gennem Danmark og Norge i 1749 og Frederik den
Syvendes rejse i 1852.
Når Frederik den Sjettes rejse gennem Jylland er blevet beskrevet
og udgivet i et selvstændigt skrift, er årsagen nok den, at denne
rejse har været en af de helt store begivenheder.
Udgiverne siger selv herom: »I den formeening at det vil være
enhver Jyde kjer, foruden i sin Erindring, ogsaa ved Trykken at
gjenfinde de Festdage Hs. Majestæt, vor faderlige Konges Rejse i
Sommeren 1824 gav Anledning til, besluttede vi at udgive nærvæ
rende lille samling. Uagtet den lange Tid det har varet inden den er
udkommet, formedelst vi ved Correspondance har søgt at erholde en
nøje og speciel Underretning om enhver Ting især, er Samlingen dog
ingenlunde bleven saa fuldstændig eller saa interessant som vi havde
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Gengivelse af det kobberstukne titelblad, stukket af gravør Ferslev.

ønsket. Imidlertid indeholder den paa sine Steder langt mere end de
almindelige Avisberetninger og vi takke derfor hjerteligen Enhver
som godhedsfuldt have leveret disse Bidrag, for hvis Sandruehed vi
gjerne paatage os at være ansvarlige.«
Et kongebesøg havde ikke fundet sted i Nørrejylland siden 1749,
da Frederik den Femte var på gennemrejse til Norge. Det var derfor
med begejstring, at befolkningen, som ikke havde set kongen efter
tronbestigelsen, modtog meddelelse om kongens forestående rejse.

144

Johs. E. Tang Kristensen

Han havde ganske vist som kronprins været på gennemrejse til
Norge i 1788 og havde ligeledes som kronprins i 1802 berejst stræk
ningen til Skagen, men kom på denne rejse ikke til Jyllands vestlige
egne. Det skete derimod på rejsen i 1824.
Den 29. maj gik kongen, dronningen og prinsesserne i København
ombord i dampskibet Caledonia, som c. kl. 6 eftermiddag afsejlede
til Kiel. Fra Kiel fortsattes rejsen med vogn over Eckernforde til
Louisenlund, hvor der gjordes ophold til den 4. juni. Herfra gik rejsen
op gennem Jylland med korte, ophold i de østjyske købstæder. An
komsten til Aalborg fandt sted den 16. juni om aftenen, og opholdet
varede til den 18. juni ved middagstid. Turen gik herfra langs Vend
syssels østkyst til Skagen, tilbage over Hjørring, Børglum Kloster,
gennem Hanherrederne, Thy, over Mors, gennem Salling til Viborg.
Videre gik turen ned gennem Vestjylland med besøg i vestjyske byer
for igen at ende i Louisenlund. Dampskibet »Kiel« bragte konge
familien tilbage til hovedstaden den 18. juli efter 51 dages rejse.
Det er vel ikke at undre sig over, at beskrivelsen af opholdet i
Aalborg optager en væsentlig del af bogen, eftersom forfatterne var
Aalborgborgere, der ikke havde besvær med at skaffe det lokale
stof tilveje.
Den lille bog er i dag en stor sjældenhed — eksisterer kun i få
eksemplarer, måske skyldes dette såvel et lille oplag som tidens tand.
Den kendes ikke i de lokale bibliografier og må i dag betragtes som
en så at sige ukendt bog.
Da afsnittet om Aalborg foruden at skildre kongebesøget også teg
ner et vist billede af livet i byen i begyndelsen af 1800 tallet, har Hi
storisk Samfund besluttet sig til at lade det optrykke i årbogen.
]ohs. E. Tang Kristensen.
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Kongens Ankomst til Aalborg
Du kom! Dig alle Hjerter slog imøde
Hver Læbe aabned’ sig til Lov for Dig,
Til Glæde i den milde Aftenrøde,
Hver Olding, Yngling, Pige samled’ sig!

en 16de Juni om Eftermiddagen Kl. 8, indtraf Kongen i aller
højeste Velgaaende til Cimbriens første og største Handelsbye
Aalborg. Det var en Festdag, hvortil kuns faae viser Magen. Allerede
Rygtet om Hs. Majestæts forestaaende Ankomst, havde opfyldt alle
gode Borgeres Hjerter med den sandeste Glæde; — men nu da dette
længe ventede Haab snart skulde vorde opfyldt, nu da Landets Fader
om føje Tid skulde befinde sig i vor Midte, og vi efter 22 Aars Forløb
atter skulde skue den elskede Drot; nu vare vi som henflyttede i en
Feeverden og den umiskjendeligste Glæde luede fra Alles Blikke,
ytrede sig fra Alles Læber. En utallig Menneskevrimmel havde be
dækket Vejen til omtrent en fjerdedeel Miil uden for Staden. Det
dejlige og stille Sommervejrligt bidrog Sit til at forherlige Festen. —
Ved Grændsen hvor en Æresport var oprejst1) modtoges Hs. Majestæt
af By fogden2) med nogle Bønder tilhest samt en Afdeling af de bor
gerlige Jægere ligeledes tilhest, ligesom Allerhøjstsamme ved Porten,
der paa det skjønneste var decoreret med Blomster og Flag, bødes
velkommen af Hs. Excellence Herr Stiftsbefalingsmanden3), Magi
straten4) og Byens eligerede Borgere. Foruden bemeldte ridende Korps
var Kongen tillige escorteret af endeel Sognefogder og andre Ridende.
Hs. Kongelige Majestæt ankom i en Wienervogn trukket af 6 Heste
og ved Hs. Majestæts Side sad Hs. Excellence Herr Overhofmarschall
Hauch, Ridder af Elephanten. Saaledes under Klokkelyd, Kanon
torden og Folkejubel drog han ind i Staden; nedladende og naadig,

D

J) I særdeleshed efter Kammerherre, Søe- og Landkrigscommissair v. Moltkes For
anstaltning.
-) Overkrigscommissair Schmidt, tillige Birkedommer i Aalborg Birk.
3) Gehejmeconferentsraad v. Moltke, Ridder af Elephanten, Storkors af Dannebrogen p. p.
4) Etatsraad, Borgemester Hornsyld, Cancell., Raadmand Gleerup, Raadmand og
Stiftsrevisor Wølfferdt, Cancell. Byeskriver Brorson.
10

Jobs. E. Tang Kristensen
Aalborg set fra syd. Tegnet af Fr. Wilh. Otte 1831. I forgrunden landevejen fra Hobro, ad hvilken kongen kom kørende.
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hilsende til begge Sider besvarede han de rungende Hurraraab, de
venlige Hilsener fra de med Tilskuere propfulde Vinduer5). Alle
Gader hvorigjennem Toget gik vare bestrøede med Blomster; mange
Huse smykkede med Guirlander6). Da Monarken endelig gjennem
den jublende Folkemængde var ankommet til Slotsporten, overraske
des Allerhøjstsamme af et Skue der kun i en Søestad kan finde Sted:
nemlig det skjønne Fregatskib Caledonia7) smykket med utallige
Flag, omringet af Baade med Søeenrollerede, der dannede en Halvmaane foran Skibet. Et mange Gange gjentaget Hurra lød fra de
brave Søemænds Læber imod højen Skye8). Trængselen her var
ualmindelig og den herskende Jubel ligesaa hjertelig, ligesaa festlig og
ophøjet, som da Hs. Majestæt for 36 Aar siden just paa denne Dag
5) De fleste Vinduer paa det Stykke af Vester- og Algaden, hvorigjennem Toget
gik, vare afhængte.
(1) Især var Borgmesterens, Etatsraad Hornsylds Gaard særdeles smukt decoreret.
7) Hjemmehørende i Aalborg, og tilhørende nogle derboende Kjøbmænd.
8) Strax efter Ankomsten, da det begyndte at mørknes, indtraf følgende Tilfælde:
Det er bekjendt nok, at den ringere Almue, ledet ved det almindelige Rygte
om Kongens huldrige Naade, troede at Hs. Majestæt nu ved sin allerhøjeste
nærværelse, formaaede eller vilde opfylde ethvert Ønske de tolkede. En
Bondekone, som ogsaa var kommet til Staden for at see Indtoget, styrtede med
denne Tanke imod en Brandofficiant (saaledes er opgivet) faldt paa Knæ, og
bad at Kongen endelig maatte give hende hendes Søn fri for Krigstjenesten.
Manden underrettede hende smilende om Vildfarelsen og bad hende at hen
vende sig til Monarken næste Dag.
En Samtale som Forfatteren af disse Noter personlig paahørte, maae man
tillade ham her at berøre: Omtrent Kl. 4 om Eftermiddagen da Kongen endnu
ikke var ankommet, stod en gammel Kone og fejede Gade i Nærheden af
Muredbroe; thi skjøndt Gaden allerede to Gange i Forvejen havde været fejet
og bestrøet med Sand og Blomster, havde dog deels den passerende Folke
mængde, deels Blæsten, atter paaført den noget Smuds. Konen var endnu ikke
færdig med sin Syssel, da hun blev tiltalt af en Forbigaaende med disse Ord:
»Naa gamle Grethe! feier du nu atter Gade?« — »Ja saa mæn gjør jeg saa,
svarede Konen, og strøer Blomster med. Med Glæde vilde jeg endnu i Dag ti
Gange gjentage denne Forretning. Det er ikke hver Dag Aalborg har den
Glæde at see Monarken inden sine Porte. Jeg gjør i min Stilling alt hvad jeg
formaaer for at lønne vor gode Konge, som jeg nu i 30 samfulde Aar ikke
har seet, for al sin sure Arbejde og Møje: jeg fejer Gade, strøer Blomster og
har bedet en hjertelig Bøn til Gud.«
10'
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hilsede vor Bye. Dette Tilfælde blev ogsaa omtalt af Forfatteren til
et Velkomstdigt i Stiftsavisen, hvor det hedder:
I Dag for sex og tredive Aar
Vi først Dig saae.
Da stod Du i Din Ungdoms Vaar
En herlig Yngling, tyve Aar!
Da lød som nu de høje Chor
Mod Himlens Blaa!
Da var som nu, Du god og mild
Og Cimbrers høje Flammeild
Du saae.

(Hele Sangen vil blive meddeelt længere hen i Samlingen.)

Paa Gammeltorv var Hs. Majestæt bleven hilset af Borgervæbnin
gen som der parraderede under Stadshauptmand Kruses Befaling, og
paa Nyetorv var opstillet Brandcorpset under Overbrandinspecteur
Boss.
Straks efter at Monarken paa Slottet var aftraadt, indfandt sig
Byens og Omegnens gejstlige og verdslige Embedsmænd saavelsom
Regimentets Stabsofficerer9) og Flere og forestilledes af Stiftsamt
manden for at gjøre deres allerunderdanigste Opvartning. Straks efter
at Gratulationerne var forbi, forføjede Kongen sig til sine Værelser
og gik til Sengs. Man kan ikke undre over om Monarken kunde være
noget udmattet af den lange Rejse, isærdeleshed da den just foregik
paa en Tid, da der indtraf en vedholdende Tørre, og Toget saaledes
overalt ledsagedes af en Støvsky10).
Om Aftenen var Byen illumineret. Uagtet den glade Tummel der
herskede oppe i Staden var Alting omkring Slottet (der ligger ved
Stranden) dog tyst og stille; thi Alle frygtede for at forstyrre Monar
ken i hans Roe. Illuminationen var almindelig: selv det ringeste Huus,
den mindste Hytte i den meest afsides liggende Gade var oplyst.
®) De øvrige Officerer ankom først Dagen efter med Regimentet.
10) Næsten en Miil borte, kunde man i Byen see den opstigende Støvsky. Anmel
deren var ved Vesterport, da Toget passerede der igjennem. Folk og Heste
vare saa belagte med Støv, at det ikke var mueligt at adskille om Hines
Klæder vare røde eller blaa, eller Disses Farve hvid eller sort. Caleschen paa
Hs. Majestæts Vogn var opslaaet.
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Illuminationen var smuk: flere offentlige Steder prunkede med
skjønne Transparenter, sindrige Indskrifter; næsten i alle Gader om
slyngede Blomsterkrandse og Grønt Borgernes Vinduer. »Kongen er
kommet! lød det fra Alles Læber: vi have seet ham! hvor mild, hvor
naadig han hilsede os! Himlen beskytte ham!« Endnu efter Midnat
passerede hele Klynger gjennem Gaderne.
Blandt Bygninger der havde smukke Transparenter bør følgende
især bemærkes:
Det militaire Vagthuus. Man saae her Kongens Navnetræk mellem
det Danske og Jydske Vaaben.
Raadhuset. Her saaes ligeledes Kongens Navnetræk bag hvilket en
bevægelig og funklende Soel; underneden læste man:
Som Solen lyser, varmer, fryder,
Du skaber Held ved Kongedyder!

Paa den ene Side af Navnetrækket Retfærdighedens Symbol paa
den anden Troskabs Emblem.
Kjøbmændenes Kompagniehuus. Ved Hovedindgangen Kongens og
Dronningens Navnetræk. Ved den ene Side Eendrægtighedens Sym
bol, med en Bundt Pile i den ene Haand og holdende en Stav med
Olieblade i den anden. Man læste herunder:
Velkommen Drot, hvor Enigheden bygger.

Ved den anden Side: Kjerlighed til Fødelandet, en Offerskaal i
den ene Haand, i den anden et Skjold, hvorpaa kjendtes Curtius, der
med sin Hest styrter sig i en Afgrund for at frelse sit Fødeland. Bag
Figuren hævede sig en Stork som Fædrelandets Sindbillede. Neden
under læstes:
Din Kjerlighed vort Danien betrygger.

Bisperesidentsen. Denne saare smukke Bygning, der ligger tæt ved
Budolphi Kirke, var paa det skjønneste og smagfuldeste oplyst. Over
Indgangen saaes Kongens og Dronningens Navne i Glorie, omgivet
af en Mængde farvede Lamper11).
Garver Petersens Gaard ved Mured’ Broe. Man saae et Tempel,
hvori Kongens og Dronningens Navne ligeledes oplystes af Lamper.
ll) Ogsaa paa Raadhuset og Compagniehuset saaes farvede Lamper.

150

Johs. E. Tang Kristensen

Aalborghus. Stiftamtmandens bolig. Akvarel af Rawert 1S19.

Blandt Gaarde hvor Illuminationen tog sig særdeles smuk ud bør
endnu ej forbiegaaes: Deherrer Winkel & Hoffmanns Gaard i Jomfrueannegade, Cancellieraad, Byskriver Brorsons Gaard paa Adel
gaden, den saakaldte Gabels Gaard i Slotsgade (beboes af Byfogden
Overkrigscommissair Schmidt), Frue Justitsraadinde Bøggilds og
Etatsraad Borgemester Hornsylds Gaard paa Vestergade etc., etc. Lige
fra Slottet af og op til Compagniehuset brændte Beegkrandse; Skibet
Caledonia var behængt med en mængde Lanterner der dannede Hs.
Majestæts Navn. Ogsaa Stadens Forstæder og den paa hiin Side
Fjorden liggende Landsbye Nørre-Sundbye var illumineret. I et
Huus ved Vesteraae heri Staden, var i et Værelse til Gaden et Alter
oprejst, fra begge Sider beskygget af Træer. Paa Alteret stod Kongens
Büste; ved Foden af samme en Offerskaal med en flammende Lue.
En lille, dertil afrettet Kanariefugl hoppede frem og tilbage med et
Blad i Nebet, hvorpaa stod skrevet:
See Kjerlighedens Lueild —
Saa elskes Du o, Konge mild!
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Fra et Vindue i Kattevadsgaden saae man ligeledes Kongens bekrandsede Büste.
Endvidere havde paa hiin festlige Aften en Borger budet nogle af
sine Venner til sig. Naturligviis drejede Samtalen sig om Kongens
Ankomst og om de Højtideligheder som alt i denne Anledning havde
fundet Sted. Man var just Alle kommet hjem fra en Spaseretour og
havde sat sig i fortroelig Samtale omkring i Værelset, da pludseligen
indtraadte Vertens lOaarige Datter, klædt i hvide Klæder, en Blomsterkrands paa de bølgende Lokker. Hun gik midt hen i Stuen, knæ
lede og fremsagde et Digt, hvoraf følgende otte Stropher er kommet
til Anmelderens Kundskab:
»Jeg er saa ung, saa barnlig from
»Ej Falskhed i mit Hjerte kom:
»O hør da Fader! i det Høje:
»Beskjerm Kong Frederik for Møje!
»Gjentag min Bøn I store Mænd!
»Gjentag den højt I voxne Qvinder!
»I Fryd og Sorg vær Kongens Ven!
»O Kjerlighedens Krands ham binder!«

Efter at Digtet var fremsagt herskede den dybeste Taushed i Væ
relset, der endelig blev afbrudt med et almindeligt Ønske for Dannerkongen og hans elskede Dronnings Vel.
I Tiendeladensgade havde nogle fattige Beboere forenet sig om paa
et Sted, hvor to smaa Gyder stødte sammen at oprejse en Æreport,
der rundt omkring var smykket med Blomster og oplyst af Lygter.
I midten af Æreporten brændte Kongens og Dronningens Navne, i
Flammeild. Naar man kom fra Vesterport tog Transparentet sig især
meget smukt ud.
I et Vindue paa Algaden læstes hos en fattig Borger disse Vers:
Du kommen er Kong Frederik,
Jeg selv har seet Dit milde Blik;
Thi Konge god, Velkommen vær!
Vi Alle have Dig saa kjer!

En Borgerkone, som i flere Henseender har viist sig som en vel
gjørende og tro Dannerqvinde, forærede i Anledning af Kongens
Ankomst, 5 Rbdlr. Sedler til en fattig lille Pige, for at hun for Disse
kunde anskaffe sig nogle nødvendige Klædningsstykker.
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Hvo formaaer at beskrive de mange Glædesytringer ved Dannerkongens Ankomst, de kjerlige Beviser paa Fædrelandssind og Troskab
mod Monarken? Som Danmarks Konge slumrede han denne Nat
første Gang i Cimbriens vigtigste Bye. Trygt kunde han lægge sig til
Hvile; — ingen Tvedragt, intet Oprørsskrig skulde forstyrre hans
Slummer. Hans fredelige og trofaste Undersaatter hørte med blide
Følelser Midnatsklokkens sidste Slag, og hilsede under glade og lykke
lige Forventninger den fremstraalende Sommermorgen.

Kongens Nærværelse i Aalborg
Du var her! — og mod Himlens høje Buer
De stege — Kjerlighedens milde Luer! —
Vi havde — opfyldt var vort tunge Savn —
Vi havde Dannerkongen i vor Favn!

Dagen oprandt — den uforglemmelige Dag, vi sålænge havde øn
sket, vi saalænge havde ventet os. Kun saare faa af Aalborgs Indvaanere havde i den forløbne Nat overgivet sig til Hvile; thi endnu
i Midnatstimen flammede Troskabskjerten i alle Vinduer, som den
evig og uudslukkelig vil flamme i alle Hjerter. Neppe frempippede
Morgenrøden før Gaderne atter vare fulde af Mennesker, især paa de
Steder, hvor man troede Kongen skulde ankomme. Forventningsfulde
stode en Mængde Undersaattere: Borgere og indkomne Landmænd,
ved Slotsporten, og ventede Kongen skulde kjøre ud. Klokken omtrent
otte ankom Majestæten. Mild og naadig var hans Aasyn; venligen
tilnikkede han de Omværende. Hs. Majestæt behagede at begive sig
til det militaire Exerceerhuus hvilket han tog i allernaadigst Øjesyn
og lod sig præsentere Borgervæbningens tvende Corpser, der samme
Steds vare opstillede. — Herefter havde Jægercorpset12) den Ære at
besætte Vagterne for Kongens Gemakker13). Fra Exerceerhuset begav
Hs. Majestæt sig til vor Frue Kirke og derfra til Budolfi Kirke, hvilke
begge vare decorerede og bestrøede med Sand og Blomster. Ogsaa
12) Iægercorpset commanderes af Kaptain og Preussisk Konsul Niels Wigelsen,
der herpaa har anvendt megen Bekostning og Umage.

13) Det foregaaende Døgn vare Vagterne for Kongens Gemakker besatte af
Borgerskabet.
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Skolerne saavel Cathedral- som Borgerskolerne, den indbyrdes Underviisnings- og Stephansens Institut, Stiftsbibliotheket, Hospitalet,
Fattighuset med deriværende Arbejdsanstalt, samt Blikfabrikant
Meyers Værksted havde den Ære at modtage Hs. Majestæts Besøg.
Hs. Majestæt var overalt ledsaget, saavel af de ved Indtoget bemær
kede høje Herrer, som af Hs. Excellence Gehejmeconferentsraad v.
Moltke, Magistraten, Politiemesteren, etc. Ved Hs. Majestæts aller
højeste Besøg paa forberørte Steder, tillade vi os at bemærke:
I Cathedralskolen blev Hs. Majestæt modtaget med en af Pastor
Tetens i Nibe forfattet Sang, der blev afsungen af Skolens Disciple,
hilset med nogle faae Velkomstord af Rectoren, Herr Professor Tau
ber, og behagede derpaa allernaadigst at erkyndige sig om Disciplenes
Fremgang i hver Klasse og at lade anstille en kort Prøve paa deres
Kundskaber i Historie og Geographie.
Den af Pastor Tetens forfattede Sang, er saalydende:
Høje Lykke! stolte Fryd!
Danmarks Konge mod os smiler —
Rejs Dig, Sang, til Jubellyd!
Frederiks Øje paa os hviler —
O! hvor er det skjønt at skue
Dig, for hvem vort Hjerte slaaer,
Dig, mod hvem, fra spæde Aar
Ledtes Sjelens første Lue.

Fredegode Drot! Dit Navn
Tidligt lærte vi at stamme;
Højt for Dig og Fødestavn
Steg det unge Hjertes Flamme.
Ak! Du veed — Du veed det ikke,
Hvor hver Alder, hver en Stand
Elsker Dig i Danmarks Land,
Beder kjerlig for Din Lykke.
Mangen Gang som nu vi bad,
Og med os hver trofast Borger:
Gud bevare vor Konge glad!
Fri hans Land og Ham fra Sorger!
Ham Du give Kronen bære
I en venlig Aftenrød!
Os Du give til vor Død
Dig og Kongen troe at være!
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Mindestøtte for generalløjtnant Adam Ludvig v. Moltke i »Kronprinsens Kilde«
rejst af medborgere d. 16. oktober 1816. Akvarel af Rawert 1819.

I Hospitalet, hvis Hoved-Indgangsdør var omvundet med en
Krands med iflettede Roser, modtoges Kongen af Hospitalsforstan
deren, Procurator Juul, der viiste Hs. Majestæt omkring. — I den
saakaldte Arbejdsstue vare alle Lemmerne nærværende (med Undta
gelse af de som vare sengeliggende) og bleve forestillede Monarken,
som endvidere behagede at erkyndige sig om flere af Hospitalets
Anliggender.
I Skolegadens Fattig-Arbejdsanstalt, blev Hs. Majestæt foreviist
de forskjellige Bearbejdelser, hvilke, som de i Sandhed fortjene Roes
og Opmuntring, ogsaa tilvandt sig Hs. Majestæts særdeles Tilfreds
hed. Det er bekjendt af de offentlige Blade, hvilke nyttige Frembrin
gelser denne Arbejdsanstalt leverer, og en detailleret Optegnelse heraf
vilde altsaa være overflødigt. Vi tillade os imidlertid at berøre: at
denne Arbejdsanstalt har Raadmand og Stiftsrevisor Wølfferdt meget
at takke, og det er under hans særdeles Vejledning, at den er fremstaaet, og ved hans Iver og Virksomhed, at den blomstrer. — I Ar
bejdsanstalten bemærkede Kongen isærdeleshed de der forarbejdede
Kniplinger. Hs. Majestæt traadte hen til en lille Pige, tog et Stykke
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Knipling i Haanden, og med en veltilfreds Mine egenhændig rullede
det ud. De mange smaae fattige Børn som ved Kongens Nærværelse
vare forsamlede der, sladre endnu i deres ledige Timer med Glæde
om Kongens milde Nedladenhed, ved hvis Minde de føle sig opmunt
rede til velholdende Flid. I Sandhed, Fyrsterne kunne med Rette kal
des Jordens Guder. Et Smiil af dem, sætter Hjertet i den gladeste
Stemning; opmuntrer til nyttige og store Handlinger; bringer os en
Himmel i Livet. — Et Vredesblik af dem — sætter os i bange Uroe,
giør os modløse og bringer os ikke sjelden i Fortvivlelse, ja ofte i
Døden.
Paa Vejen til Frederikskilde, hvilket Anlæg Hs. Majestæt samme
Formiddag tog i Øjesyn, behagede det Allerhøjstsamme at stige af
hos Herr Blikfabrikant Meyer og der at lade sig forevise denne vor
duelige og udmærkede Kunstners Værksted. Hs. Majestæt opholdt sig
der omtrent et Qvarteer, og ytrede ved flere Forarbejdelser sin sær
deles Tilfredshed.
Herfra gik Touren til Kildeanlægget14). I den Kongelige Vogn,
14) Frederikskilde er Aalborggensernes eneste offentlige Lysthave. Den ligger
vesten for Byen, og er med Rette at ansee, som et Paradis i denne forresten
skovløse Egn. Før man kommer til den egentlige Lund, passerer man en tre
dobbelt Allee, i hvilken Træerne i Hovedgangen dog ikke ret have villet
trives, uagtet den Omhu som dermed er anvendt. Ved Enden af Alleen er en
rund Plads, paa hvilken man har oprejst en Æresstøtte for afdøde General
Mokke, en Mand der var særdeles elsket af Aalborgs Indvaanere, og som har
bidraget meget til Havens Opkomst. I en Pjece kaldet: »Støtten ved Frederiks
kilde« udkommet herfra Officinet 1821 er denne Støtte udførligen beskreven.
Nedenfor Støtten spilles hveranden Søndag, paa en dertil indrettet Plads, af
Regimentets Janitscharmusik. En uendelig Mængde Mennesker besøge da
Haven. Det er virkelig et interessant Syn paa en behagelig Sommerdags Efter
middag, at lægge Mærke til den her herskende Vrimmel. Det er ikke allene den
galante Verden man her finder nærværende i al den Pragt og Stads Modens
Guder have indført; men endog den ringeste Haandværksmand med sin Kone
og sine Børn indfinder sig denne Tid ved Kilden. Selv de simplere Familier
give da ikke de Fornemmere noget efter i Klædedragt, thi Fruentimmerne selv
af denne Stand ere gjerne besatte med en Mængde Fjer, Baand, Blomster etc. og
man maae undres over, hvorledes mangen Familiefader, der skal fortjene
Brødet og dertil erlægge Skatter og Paalæg, formaaer at gjøre slige U-dgifter.
— Naar man fra Musikkens Samlingssted kommer over en lille i Chinesisk
Smag opført Broe, træffer man Kildens Bassin, der er omgivet af et grønt og
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Lystanlæget »Frederiksminde«. Opkaldt efter Kong Frederik den Sjette
i anledning af dennes besøg i Aalborg 1824.
Fra titelbladet til major Søderbergs bog »Frederiksminde«. 1839.
nydeligt Hegn. Tæt herved ligge tvende smaae Huse; i det Ene med Paaskrivt
»for Sundhed« øser man af Kildens krystalklare Vand; det andet paaskrevet:
»for Glæde« er bestemt til Restauration. løvrigt har Kildeanlægget 3 HovedAlleer. De Tvende, der gjennemskjære Haven fra Nord til Syd ere kun saare
korte; derimod er den saakaldte Hovedallee, der løber fra Vesten til Østen
meget lang. Haven har egentlig tvende Afdelinger: det gamle og nye Anlæg.
I det Første ere Træerne i den skjønneste og frodigste Væxt; i det Sidste der
imod, der ligger længere borte og ej heller besøges saa hyppigt, ere de mindre
fremkommelige; men fra den utrættelige Omhu og Opmærksomhed som nu
anvendes derpaa, tør man haabe det bedste Resultat. Efter General Moltkes
Død, blev hele Anlæggets Bestyrelse saagodtsom ganske overladt nu ligeledes
afdøde Kattuntrykker og Dannebrogsmand Peter Høiberg Schjellerup. Til
sildigste Dage vil denne Mand være i taknemmelig Minde hos Aalborgs Indvaanere; thi uden hans særdeles Indsigt i Træplantning, hans utrættelige Omhu,
havde Anlægget neppe opnaaet sin nuværende Fuldkommenhed. Hans i de
sidste Aar tiltagende Svaghed, lod ham vistnok formode, at han ikke plantede
for sig selv, men allene for Efterslægten, saameget taknemmeligere maatte Ef
terslægten være. Gid den da vorde det! Han og Enhver der bidrog til Kildens
Opkomst, uden at nyde Frugterne af deres Iver, erindres med erkjendtlig Tak-
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sad ved Hs. Majestæts Side, Hs. Excellence Stiftsbefalingsmanden,
Herr Gehejmeconferentsraad v. Moltke, der desuden ledsagede Kon
gen overalt. En Mængde Mennesker vare alt forsamlede ved Kilden,
hvilke under et glædeligt Hurra modtoge Monarken. — Efterat Hs.
Majestæt var steget af Vognen, hilsedes han af Anlæggets Bestyrere,
Pastor Henneberg og Kjøbmand P. Rasch. Ved Kildens Bassin fremtraadte otte som Najader og Dryader klædte Piger, hvilke afsang
følgende Sang:
Velkommen, o Konge! o Fader og Ven!
Velkommen vi festlig Dig byde;
Med jublende Glæde vi ser Dig igjen,
Og Hjerternes Hylding Dig yde.
Vort Ønske blev opfyldt, vor Længsel vi fandt;
Skjøndt meer end en femte Deel Aarhundred randt.

Sidst gav Du vor Kilde det hædrende Tegn
Paa Yndest ved Dit Navn at bære;
Nu kan dens for Buske før blottede Egn
I Gjerning Dig takke og ære,
Dryader her hegne med søsterlig Haand
Om Kildens Najader med skjønneste Baand.
Du smilte da huldrig til Ympen saa spæd,
Hvis Top nu mod Skyerne kneiser.
Som Kildens Beskytter dens løvklædte Stæd
Dig Mindet i Sekler oprejser.
Skue, elskede Fredrik! skue her hvad Dit Navn
Har virket for Egnen til Glæde og Gavn.

Og kommende Slægter skal dele vort Held,
Og glade Dit Minde velsigne.
Sin rislende Kildes saa varige Væld
Skal Aalborgs Taknemlighed ligne;
Ja Børnebørns Børn skulle nævne igjen:
Kong Fredrik den Sjette har helliget den.

nemlighed af den kommende Tid, og de stille Aftenvinde som gjennemsuse
Træernes Toppe bringe de Spaserendes Tak for Alfaders Trone, hvorhen hine
brave Mænd ere kaldte! — Til at bestride Udgifterne ved den aarlige Vedlige
holdelse, og til de Forbedringer der saavel de foregaaende Aar som især, i 1824
ere foretagne, sammenskydes Summerne af Private, især af Enighedsklubben.
Det bør endelig ikke være ubemærket, at da Hs. Majestæt som Kronprins 1802
beærede Byen og Anlægget med sin Nærværelse, erholdt Kilden (forhen kaldet
Papegøjen) sit nuværende Navn, ifølge allernaadigst Tilladelse.
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Hs. Majestæt behagede nu at tage selve Kilden i nøjere allernaadigst Øjesyn, og drak tvende Gange af det krystalklare Vand, ved
hvilken Scene saamange skjønne Erindringer fornyedes fra Fortiden,
da Hs. Majestæt, som Landets elskede Kongesøn, gav Kilden sit op
højede Navn. Herefter behagede det Monarken at træde dybere ind
i Lunden, hvor, paa et passende Sted, var oprejst et Alter, prydet med
Kongens, Dronningens og de Kongelige Prindsessers Navne og om
vundet af Guirlander og Blomster. Desuden var Alteret omringet af
festligklædte Piger, hvilke, efter at en Sang ogsaa her var afsungen,
knælende bekrandsede Alteret, hvortil Hs. Majestæt, under Mængdens
rungende Hurraraab, traadte hen. Den afsjungne Sang (forfattet,
saavelsom den Foregaaende af Pastor Henneberg) lyder saaledes:
Med Højtids Fryd vi Alteret omringe
I Lundens indre Helligdom;
Vel er det Offer ikkun svagt vi bringe,
Men dog fra varmest Bryst det kom.
Vor Bøn for Dig, o Konge! ej aflader,
Hvis Aasyn Lunden frydes ved!
Elskte Fredrik! hulde Fader!
Alt aander for Dig Kjerlighed.

Alt Folkets Sukke stige mod det Høje,
Hvor Alles Ønsker samle sig:
Gud smile med sit milde Forsyns Øje
Alt jordisk Gode ned til Dig.
En venlig Aftensoel Din Isse krone;
Hver Harm forvandle sig til Fryd;
Fast, som Klippen, staae Din Throne,
Folkets Lyst, og Danmarks Pryd!

Hs. Majestæt begav sig derefter under Hurraraab og Janitscharmusik atter til Vognen. Paa Gammeltorv, hvor Hs. Majestæt nu ind
traf, var Brandcorpset opstillet, og behagede det Allerhøjstsamme at
tage Sprøjter med samtlige Brandredskaber i allernøjeste Eftersyn.
Herefter gaves Audiens for Alle og Enhver. Saaledes var Tiden for
løben, indtil om Eftermiddagen da den paa Compagniehuset foran
staltede Fest tog sin Begyndelse. Her ankom Hs. Majestæt Kl. 3V2;
modtoges ved Indgangen af Pouker og Trompeter, samt 22 hvid
klædte Pigebørn, hvilke med cn Blomsterguirlande i Hænderne tol-
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kede Monarken deres inderlige barnlige: Velkommen. En lille Pige
præsenterede Hs. Majestæt knælende, et i denne Anledning forfattet
Digt, og fremsagde tillige nogle faae hjertelige Linier, der rørte Hs.
Majestæt saa dybt, at han med den huldrigste Nedladenhed tog den
lille Pige under Armene og rejste hende. Ikke mindre højtidelig var
det Skue, at see Hs. Majestæts bekrandsede Portrait, omringet af fest
ligklædte Damer, hvilke istemte en Sang der blev accompagneret af
særdeles udmærkede og fornemme Liebhavere. I Spisesalen, der paa
det skjønneste og smagfuldeste var decoreret, bestod Hs. Majestæts
eget Taffel af 24 Couverts; i nogen Frastand var dækket Borde for
de øvrige Gjæster. Under Maaltidet bleve Skaaler udbragte for Hs.
Majestæt vor elskede Konge, Hds. Majestæt vor dyrebare Dronning,
Deres Kongelige Højheder Prindsesserne Caroline og Wilhelmine;
Alle ledsagede af gjentagne Hurraraab og 27 Kanonskud. Dybt rørt
af den inderlige og saa umiskjendelige Hengivenhed hvormed alle
hilsede Landsfaderen, stod Hs. Majestæt op, og drak Aalborg Byes og
dets Borgeres Velgaaende. — Ved et om Aftenen foranstaltet Bal
glædede Hs. Majestæt ligeledes Selskabet med sin høje Nærværelse.
Festen paa Compagniehuset vil vedvarende leve i Alles Erindring.
Decorationen i Spisesalen var Følgende: Hele Baggrunden var be
lagt med naturlig Grønt. I Midten var anbragt 2de Søjler, og over
disse en Bue, hvorpaa læstes: »Gud bevare Kongen«. Paa den hvide
Frise over Søjlerne stod skrevet:
VORT HAAB.

VORT HELD.

VOR FRYD.

Mellem begge Søjlerne var anbragt en rød Fløjels Tronhimmel,
hvis Øverste var ziret med hvide Strudsfjedre. Herunder saaes Bog
staverne F og M broderede med Guld paa blaa Grund, med en Kon
gelig Krone over. Bogstavet F var omgivet af en Egegreen og M af
en Palmegreen. Over Baldakinens Midte var anbragt det Danske
Vaaben og allerøverst over Vaabenet en forgyldt Glorie, i hvis Midte
saaes et Forsyns Øje. Seks Faner af hvid Taft vare anbragte paa hver
Side af Søjlerne, og paa disse Faner vare malede følgende Provindsers
Vaabener.
Paa jen ene gide:

1) Sjellands Vaaben, 2) Jydlands, 3) Slesvigs, 4) Holsteens, 5) Dit
marskens og 6) Lauenborgs;
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Paa den andenSide:
7) Delmenhorst’s, 8) Bornholms og Færøernes, 9) Islands, 10) Ost
indiens, 11) Vestindiens og 12) Guineas.
I Midten af disse Faner var anbragt 2de Skilte med Dannebrogs
kors og Kongens Navne-Cifre, over hvilke 2 Ovaler med Prindsesserne Carolines og Wilhelmines Navne, broderede med Guld paa blaa
Grund, og omgivne af Rosenkrandse, og var der for oven anbragt
paa hver Side 2de Kongeflage, sammenføjede med en Egekrands. Paa
Midten af Foden af den hele Decoration saaes Aalborg Vaaben, fra
hvis Side udgik Blomster-Festongs15). — Det hele afgav et skjønt og
Kongeligt Skue, og skal have tilvendt sig Hs. Majestæts særdeles Op
mærksomhed.
Illuminationen var denne Aften ikke mindre smuk end den foregaaende. De offentlige Bygninger vare prydede med lignende skjønne
Transparenter16), oplyste af Lamper etc. Fra Slottet og heelt op indtil
Kjøbmændenes Compagniehuus, brændte Beegkrandse; saaledes ogsaa
for de øvrige offentlige Bygninger. Ikke det ringeste Huus i den rin
geste Gade, uden at den paa det festligste var illumineret og Vin
duerne prydede med Blomster og Krandse. En reen, uskrømtet og
hjertelig Glæde var herskende saavel hos den fattigste som den rigeste
Familie. Ogsaa denne Aften vrimlede Gaderne af glade Mennesker,
hvis Jubel intet formaaede at fortrænge, uden allene den Tanke: at
med næste Dag vilde Landets gode Fader atter forlade sine trofaste
Undersaatter. Velan! sagde man til hinanden: saa lad os nyde den
nærværende Tid; saa lad os indprænte disse frydefulde Øjeblikke
evigen og taknemmeligen i vor Erindring, og bede Forsynet ret hjer
telig: at ledsage Dannerkongen paa alle hans Veje! — Illuminationen
varede til Dag.
15) Baggrundens Malerier var af Malermester N. Rodskou; Vaabnene, Faner og
øvrige Malerier malet af Malermester Bruun. Baldakinen, Guldbroderingen og
Salens øvrige Udpyntning, forfærdiget af Modehandlerinde Madame Green.
1(i) Transparentet og Malerierne paa Raadhuset vare forfærdigede i Herr Meyers
Værksted af den unge Ferslew, der ogsaa har stukket Pladen til denne Bogs
Tittelblad.
Navne-Ziffrene paa Hovedvagten vare forfærdiget af 2de af Regimentets
Herrer Officerer; begge Vaabner malede af Malermester Bruun.
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Altsaa gode elskelige Landets Fader, slumrede Du atter en Nat
blandt Dine trofaste Aalborgs Indvaanere. O! gid det ikke vorde den
sidste Gang at Du nyde Søvnens rolige Hvile i vor Midte! — Ej
falsk Smiger fører min17) Pen; thi alt som Barn hørte jeg med glade
Følelser mine Forældres Lovtaler over Danmarks Kongesøn, og som
Yngling har jeg lært at indsee at de vare sande, og som Mand vil jeg
søge at indprænte Din Roes i min Families, i mine Venners Hjerter.
I min rolige Simpelhed har jeg, saavidt mine svage Evner tillod med
grandskende Blik fulgt Din Færd; og hver Gang bragte Din Daad
og Din Hæder en højere Glædens Rødme paa mine Kinder, og hver
Gang udbrød min simple Harpe i en højere Lovsang til Din Priis.
Sandelig de Pligter der paaligge Landets Drot, har Du aldrigen und
ladt at udføre. Du har givet os retfærdige og vise Love; Du har
været den Dydiges, den Uskyldiges, den Forladtes, den Miskjendtes,
den Fader- og Moderløses faste Skjerm, og hver en Niddings, hver
en Ondskabsfulds, hver Undertrykkers og hver en Bagtalers strænge
Hævner. Du har tilbragt byrdefulde Dage og søvnløse Nætter for at
fremme Landets Vel. Dine Love værne om Dine Undersaattere; ogsaa for mig, og for enhver enkelt af Dine Undersaattere, skulde de
være det tryggeste Værn mod Bagtalelsens og Ondskabens lumske
Anlæg. Ja sandhedstro og taknemlighedsfuld vil Cimbrien og hele
Danien til fjerne Tider tolke Din Lov som Danmarks gode og vise
Konge; og vi, Dine trofaste Undersaattere ved den fiskerige Liimfjord, ville mange Gange kalde os den 17de Juni tilbage i vort Minde.

Kongens Afrejse fra Aalborg
Du gaaer! — Vor Drot han os forlader,
Og Afskedstaaren Øjet bader —
Naar vil Du komme her igjen —
Du Landets gode Fader Folkets Ven?

Efter et Ophold af halvanden Dag og tvende Nætter forlod Hs.
Majestæt Kong Frederik den Sjette Staden Aalborg, den 18de Juni
17) J. Schjern.
li
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ved Middagstid. Alt ved Solens Opgang lod det til at blive en mørk
og regnfuld Dag. Sorte Skyer svævede rundt paa Horisonten, Na
turen syntes at være stemt til Veemod som vore Hjerter. Men uagtet
en næsten vedvarende Regn indtil Kl. 11 samlede de troe Undersaattere sig dog i Hobetal, allerede fra om Morgenen af, udenfor
Slottet. Her paraderede tillige Borgervæbningen, og inde i Slotsgaarden var opstillet de borgerlige Jægere. Det var en Vrimmel af Men
nesker: Militaire og Civile, Oldinge, Mænd og Koner, Ynglinge,
Piger og Børn! Enhver vilde sige Landsfaderen et hjerteligt, ak!
maaske det sidste Levvel. Da Hs. Majestæt agtede at lade sig sætte
over Vandet til Nørre-Sundbye, saa var, allerede tidlig paa Dagen,
Fjorden ligesom besaaet af Baade. Endelig begyndte Kirkeklokkernes
hule Ding Dang; Borgerskabet traadte under Gevær; saavel Regimen
tets som Borgerskabets Janitscharmusik tonede; fra det ligeud for
Slottet liggende Caledonia lød det Skud paa Skud; og med ungdom
melig Raskhed fremkom Hs. Majestæt fra Slotsporten, betraadte den
med rødt Klæde overtrukne, ligeudfor opførte Skibsbroe og steg der
efter i den til Overfarten bestemte Chalup, der var hvidmalet med
forgyldte Kroner og forsynet med en Baldachin af rødt Silke, hvor
under Hs. Majestæt med øvrige høje Herrer behagede at tage Sæde.
Chaluppen førtes af Herr Commandeur Rothe, og som Chaluproere
vare, efter eget Tilbud, ansatte 10 hvidklædte unge Skibscaptainer.
Et rungende Hurra- og Levvel-Raab lød over Land og Søe. I det
med utallige Flage festligsmykkede Caledonias Master og Ræer havde
opklynget sig mangfoldige Søefolk, hvilke gave Dannerkongen deres
velmeente Afskedshilsen. Tilvisse i et Aarhundrede har Aalborg ikke
været Øjevidne til et saa ophøjet og rørende Skuespil som det den
18de Juni frembød. De vuggende Bølger med flagende Skibe, samt
den utallige Mængde Baade med festligklædte Damer og Herrer; den
uendelige uoverskuelige jublende Vrimmel paa begge Strandbreddene;
Musik, Kanontorden og Klokkelyd — Alt bidrog til at gjøre Festen
højtidelig. I Sandhed det var en Kongelig Overfart! Fra alle Baade
tolkedes den inderlig elskede Drot et hjerteligt Farvel ved Hurraraab, Svingen og Vajen med Hatte og Tørklæder. Det Hele kan kun
nydes ikke beskrives; en ubeskrivelig veemodig Tilfredshed vistes paa
Alles Ansigter; i mangt et Øje blinkede Taarer.
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Mindestøtte ved
Grønnestrand
(Kollerup sogn,
Vester Han herred),
rejst til erindring om
Kong Frederik den
Sjettes besøg 1824.
Johs. E. Tang Kristensen fot.

Tillæg til denne samling
Den Pag. 26 anmeldte Sang, i Anledning af Kongens Ankomst til
Aalborg er saalydende:
Velkommen Konge til vor Bye!
Vi hilse Dig
Med Kjerlighed, som stedse nye
Opflammer mod den høje Skye —
Ja udi Fredens blide Lye
Vi hilse Dig!
Og i hver Bolig i hver Hjem
De milde Ønsker tolkes frem
For Dig.

ir
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I Dag for sex og tredive Aar
Vi først Dig saae
Da stod Du i Din Ungdoms Vaar
En herlig Yngling, tyve Aar!
Da lød som nu de høje Chor
Mod Himlens Blaae!
Da var som nu Du god og mild,
Og Cimbrers høje Flammeild
Du saae.

Nu hilses Du som Fader her —
Som Landets Drot.
I Aftenrødens milde Skjer
Af Olding, Yngling, Een og Hver
Tiljubles Du: velkommen vær
O, ædle Drot!
Kanoners Torden, Klokkers Lyd
Os varslede den høje Fryd
O, Drot!

Det jubler nu ved Liimf jords Bred,
Dit glade Folk —
Og Mængdens blide Kjerlighed
Som luer frem fra Øjet heed,
Du sikkert gode Konge veed
Er Hjertets Tolk.
Thi Dagen som os Himlen gav
En Fest skal være indtil Grav
Dit Folk!

O Konge lev til fjerne Tid
I Sundheds Skjød!
Modtag vor Tak: at Du kom hid
O Dannerkonge! god og blid,
At tækkes Dig det er vor Id
Indtil vor Død!
Vi dele Glæden med Dig fro
Men ere Konge! ogsaa tro
I Nød.
(Schjern.)

Aalborg historiske Museum i 1967—68
ort museums arbejdsmark er både i tid og rum så vid, at dets
virksomhed i årets løb vanskeligt kan opsummeres i en kort
beretning. Her skal de væsentlige resultater meddeles, mens mange,
mange besigtigelser, forhandlinger, konserveringer og konsultationer,
der optager over halvdelen af medarbejdernes tid, ikke kan påregne
samme interesse udad.
De forhistoriske undersøgelser foregår i disse år under et pres af
forbedrede landbrugsmetoder og forceret byggeri, som gør frivillige
medhjælperes indsats mere og mere værdifuld. Under museumsinspek
tør O. Marseens ledelse er følgende udgravninger fra oldtid foretaget.
Hos gdr. Knud Pedersen »Vestergård«, Braarup sogn, er undersøgt
en overpløjet høj med tre urnegrave fra yngre bronzealder.
Hos gdr. Martin Jacobsen, »Jægerhøjgård«, St. Brøndum sogn, er
undersøgt en jordfæstegrav fra yngre romersk jernalder. Heri var et
lerkar, jernkniv og glasperle.
Hos gdr. Chr. Andersen, »Elmegården«, Solbjerg sogn, er under
søgt en bopladsgrube fra enkeltgravtid. Gruben var oval ca. 6X5
meter og indeholdt skår af 14 lerkar heraf et klokkebæger desuden
to skaftshulsøkser af grønsten, en tyknakket økse af danienflint, 16
spån- og skiveskrabere, flintaffald og ildskørnede sten.
På en tilstødende mark blev i 1963/64 undersøgt to lignende ob
jekter. Gruberne kan med forsigtighed tolkes som bygningslevn (hyt
ter eller telte).
Hos gdr. Aksel Christensen, »Hedegården«, Myrhøj, Strandby sogn,
er for Nationalmuseet F afd. undersøgt en tilsandet række af sten og
stenhuller, der med to meters afstand er påvist på en strækning af
154 meter. Kun syv sten er bevaret, resten fjernet i nyere tid. Stenene
er ca. 60 cm høje og har oprindelig stået oprejst understøttet af små
skoningsten. Rækken er orienteret vnv-øsø og er anbragt ovenpå et
tilsandet bopladslag fra enkeltgravstid, men udgår fra en tidligere
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udgravet høj fra yngre bronzealder, hvilket den er samtidig med.
Undersøgelsen fortsættes i efteråret 1968.
Hos proprietær S. E. Theilmann, »Vandstedgård«, Malle sogn, har
tandtekniker Bent Jensen, Løgstør, for Aalborg historiske Museum
foretaget delvis afdækning af en vikingetidsboplads med stolpehuller
og grubehuse.
Ved byggegrundsudgravninger Pallasvej og Vesta vej har ranger
mester A. Byrgesen, remiseformand C. Gudmundsen og kontorassi
stent B. Nørgård Larsen, Aalborg, for Aa. H. M. foretaget nødud
gravninger af hustomter fra ældre jernalder. Herved blev bl. a. reddet
en halv snes meget store lerkar, hvoraf det ene har indridsede dyrefigurer.
I byggetomter i Svenstrup har lærer P. Jørgensen for Aa. H. M.
undersøgt hustomtrester fra ældre romersk jernalder og her fundet
store skårmængder og dyreknogler, der senere vil blive udstillet i
Svenstrup skole.
Grunden bag Landsbiblioteket lå hen efter nedrivningen af et par
småhuse i Pederstræde. Museet ville nu se efter, om der var rester af
Vor Frue kloster så langt sydpå. Det blev nu ikke afgjort. I 1,5 m
dybde fandtes fodremmen af et langt hus, som har været af bindings
værk klinet på støjler. Derunder, i grundvandets niveau, fandtes skår
af grå middelalderlig keramik. Nogen fastere datering lod sig ikke
foretage, men et andet fund lod imidlertid ikke tvivl tilbage om, at
huset var ældre end 1600. Ved Pederstræde-husets vestlige ende, en
halv meter højere, fandtes nemlig tomten af en pottemagers ovn, opbrændt og genopbygget mindst to gange, hvilende på tykke lag af
fejlbrændte og knuste potter, som gennem fund af figurkakler og
typiske fade kunne dateres til tiden omkring 1600. Der fandtes mange
skår af gulglasserede kar med indridsede ornamenter under glasuren,
af brune pottekakler og af stjærtpotter. Glasuren på potter af rødler
var pålagt i tør tilstand, en teknik som ellers kun kendes fra pottemagercentret i Helium herred.
Dette vigtige funds mest mærkelige resultat er, at vi her synes at
have fat i oprindelsen til den mægtige produktion af lertøj i egnen
øst for Rold Skov. I den tætte by kunne man ikke godt have brand
farlige virksomheder som pottemagerier, og det var svært at skaffe
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brænde og 1er til byen. Men i Siem var der fint rødler nok, i skoven
brændsel, og ingen by stod i fare for brand. Desuden var grundene
billige, og pottemageren skulle ikke betale byskat ude i skoven. Og
tiden passer præcist. Potteovnen i Pederstræde er nedlagt omtrent
samtidig med, at den første pottemager i Helium herred nævnes i
1614. Et så indlysende resultat af en by arkæologisk undersøgelse er
sjældent at få i hænde.
Den stab af volontører, som påtog sig Pederstræde-gravningen,
består af tandlæge Erik Christensen, murersvend Hatting Sørensen,
teknikumstuderende Per Rolandsen og civilværnepligtig Søren Jensen,
som gennemførte undersøgelsen i deres fritid i sommeren 1968. Lands
biblioteket gav venligst tilladelse til, at deres parkeringsplads blev
indskrænket så længe, og stadsingeniørens folk dækkede gravnin
gen til.
I Ovenskov i Lovns sogn blev fundet en stenlægning med munke
stensbrokker i en slugt. Ejeren, gdr. Christen Jepsen, meddelte, at
stedet kaldes »Gammel Hessel« og antoges at være stedet, hvor herre
gården Hessel tidligere har ligget. Men da der skulle flyttes mægtige
lag overjord for at få stenene blotlagt, og man i øvrigt ikke kunne
finde dets grænser uden dyre langvarige gravninger, blev undersø
gelse opgivet indtil videre.
Ved Klattrup strand lige nord for Dokkedal ligger rester af et
middelalderligt skib, hvorfra skåle af sort lertøj med mellemrum
driver i land. Frømandsklubben fra Aalborg foretog en eftersøgning,
dog uden resultat. Men stedet er under observation, for strømmen af
dækker og tildækker vragresten med mellemrum.
På foranledning af Kulturhistorisk Forening for Nordjylland blev
et forsøg med produktion af trækul gennemført på Kulsviergården i
Skørping på en plads, stillet til rådighed af kulsvier Ejner Jensen,
som er fjerde generation af kulsviere i Skørpinglund. Ejner Jensen
brænder nu kul i ovne, men mestrer fremstillingen af milekul, og i
overværelse af foreningens medlemmer opstillede han en lørdag efter
middag en mile af 6 rummeter bøgeknippel og tændte den. Samtidig
anlagde skovfoged Rud. Sørensen, Tvedhus, en grube. Grubebrænding
er en ældre teknik, glemt af alle, men arkæologisk udforsket af Rud.
Sørensen og nu påny forsøgt.
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Næste lørdag blev mile og grube taget op. Milen viste sig at svare
til forventningerne, den gav 30 hektoliter kul. Gruben var ikke
slukket og viste, at grubeteknikken må gennemprøves endnu mere,
før den er udforsket. Alle processer blev filmet af købmand Jess
Jessen for foreningen.
Som i tidligere år er der også i år indkommen mange gaver. Til bil
ledsamlingen har Aalborg borgmesterkontor afleveret en række by fotos
af den berømte Tønnies-serie, velbevarede eksemplarer i gode rammer.
Bladhandler Bjørn Lindow, København 0, har skænket et album
med lokale postkort.
Glassamlingen er forøget med en sleben champagnefløjte fra Holmegaard 1853, gave fra arkitekt Michael Bloch, København, samt en
grøn lommeflaske fra Conradsminde med navnene Isted og Frede
ricia, købt i antikvitetshandelen. Dertil prototypen til Aalborg Glas
værks »Bristolkrus« som testamentarisk gave fra afd. glasmager Carl
Thon, hvis fader glasmager Heinrich Thon lavede kruset i 1906 til
restaurant Bristol i København.
Fra fru Mathilde Larsen, enke efter restauratør Larsen, Automat
cafeen, Østerå 1, er testamentarisk modtaget fruens garderobe, det
meste fra tiden 1910—40. Det giver anledning til at præcisere for
læserne: Museet vil være meget taknemlig for sådanne testamentariske
gaver af samlede garderober, gerne lige op til vor egen tid. Fru
Larsens tøj er præget af velstand, smag og mode. Smedemester Erik
Eriksens efterladte garderobe fra GI. Skørping er præget af vidt
dreven økonomi. Men de er fra samme tid og har samme værdi for
kulturhistorien. En menneskealder ældre er en række smykker og en
tegnebog fra 1860, gave fra fru Gudrun Bojsen, som også skænkede
sin egen navneklud, syet i skolen i 1890. Det trækker sammen til en
repræsentativ samling af beklædning, tekstiler og smykker fra det
sidste hundrede år.
Butiksinventar er noget af det mest flygtige, ofte udskiftet og
kasseret. I år har museet fået en del velholdt inventar fra købmand
Krogen og frue, Hjorths gård i Slotsgade, samt fra produkthandler
Nielsen, Fjordgade 3. Men kan vi ikke snakke Aalborgs handlende
til at aflevere deres skilte, når en forretning lukker eller modernise
rer. Et skilt er det, vi allerhelst vil bevare.
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Tekstiler og service fra Skibsted Vestergård, arvestykker i slægten
Hvass, er skænket af frk. Helen Hvass. Et staffeli til billedopstilling,
kaffekværn og kakkelovnsskærm af frk. E. K. Andersen. Af møbler
er indgået en rød dragkiste med lasurblomster 1838, fra Tobberup,
skænket af fru Winther, Myhresvej.
Fru Christine Madsen, Skørping, har suppleret samlingen af bød
kersager efter sin afdøde mand, bødkermester Emil Madsen, med et
stregmål og en strippe. Snedker Søren Svendsen, Brovst, har skænket
snedkerværktøj, og Richard Mikkelsen, Skørping, en skovsav samt
en skærvehammer og skærveholder.
Af køb skal nævnes en lysekrone af bronze, tegnet af kgl. bygnings
inspektør Ejnar Packness i 1912, samt seks brændevinsmål af kobber,
justerede i Aalborg i 1828, fra 4 potter til en pægl. Sættet stammer
fra den Herskindske købmandsgård i Aalborg, men var ved arv gået
ud af landet. Det lykkedes antikvitetshandler fru G. Bower at hjem
føre den unike samling til museet.
Som sædvanlig har Bygmesterklassen på Teknisk Skole haft en
opgave i opmåling af gamle bygninger, denne gang Hiorths gård i
Slotsgade, som nu skal nedrives. Staldbygningen er under ledelse af
konservator Grantzau nedtaget til genopførelse af Selskabet til Be
varelse af gamle Aalborghuse. Selskabets byvandring gik i år til Pe
der Barkesgade, Frederikstorv og Klokkerstøbergade.
I 1966/67 var museet lukket på grund af Kunstmuseets ombyg
ning. Samtidig måtte vi aflevere annekset Haraldslund, hvorved mu
seets anden udstillingsmulighed bortfaldt. Udstillinger har derfor kun
kunnet gennemføres udenfor huset. Særudstillinger har været udstillet
på Hvorup kaserne (Lokalkeramik, brændevin, våben fra oldtid),
Vinduesudstillinger opstilles løbende i Hafniahus på Vesterbro (Aalborgglas, lertøj, mål og vægt, lokale billeder) samt i Aalborg Dis
kontobanks filial på Kastetvej (løbende rækker af kulturhistoriske
sager). Disse udstillinger agtes fortsat, i samarbejde med firmaet
»Stjerneskilte«.
I oktober 1967 åbnedes museet igen for publikum med en udstilling
»Glas i Danmark«, som desværre snart igen må nedtages for at give
rum for andre sager. Pladsmanglen efter afgivelsen af Haraldslund
er fortvivlende.
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I museets nye anneks i Stormgade 1 foregår ordning af indkomne
genstande efter Lokalmuseumtilsynets registrant ved registrator H.
Ravnkilde. Inventar og møbler fra hovedgården Hessel i Lovns sogn,
erhvervet i 1967 af Aalborg amtsråd med det formål at åbne gården
for offentligheden, bliver her konserveret og restaureret af museums
snedker E. Harboe og konservator Grantzau, som har afleveret første
halvdel af opgaven.
I Dansk kulturhistorisk Museumsforenings kursus på Ungdomshøj
skolen ved Ribe deltog i år museumsinspektør O. Marseen. Konser
vator Grantzau deltog i september i konservatorkongres i München.
Museumsdirektøren har i over halvdelen af dette beretningsår været
sygemeldt. Der er al god grund til at takke bestyrelse, medarbejdere
og frivillige medhjælpere for, at arbejdet har kunnet gå videre uden
at være væsentligt mærket af lederens fravær.
Peter Riismøller.

Als Hjemstavnsmuseum
de snart henved en snes år, Als Hjemstavnsmuseum har eksisteret
og virket, er det lykkedes så at sige at kæmme sogn og omegn for
alle levn fra gammel tid, befolkningen vel nærmest tilfældigt ikke
havde fået tilintetgjort af bohave og arbejdsredskaber at være. I de
sidste nu mange år har derfor museumstilvæksten været meget lille,
kun ganske enkelte oversete ting har fundet vej til museumssamlingen,
men der findes dog noget endnu, som bør sikres for udslettelse, selv
om menigmand ikke tillægger sådanne ting kulturhistorisk værdi.
Flere saadanne effekter er i de sidste to, tre år blevet indlemmet i
museumssamlingen.
Det karakteristiske ved museumstingene større som mindre er jo,
at der til disse knytter sig endda ret omfattende fortidsforhold i bon
dens og almuens menneskelige og borgerlige tilvær, og det er netop
et museumsbesøgs opgave at få blikket åbnet just herfor. Blandt de
sidst indlemmede museumsgenstande i Als er bl. a. stadstømme kun
brugt ved udkørsel i stadsvognen, samt kobler ved samme lejlighed.
Disse sidste som linerne i tømmen er gedigent læder, mens selve
håndtømmen er tyk vævet lisse. En anden nyerhvervelse er såkaldt
»trommespyd« anvendt ved køers trommesyge efter forslugning. Med
spydet punkterer man kreaturet og skyder det omsluttede messingrør
ind i åbningen, så den farlige luftsamling nu kan blæse ud. I mange
tilfælde måtte bonden selv dyrlægerere.
Et par andre ting endnu, mejebøwl og slæbekrog, knytter sig til
høstvognen og dermed til høsten selv. Den første hører til det gamle
»mejered« bestående af ledrag, leblad og den ledraget påsatte meje
bøwl. Den anden ting, slæbekrogen, er særlig interessant ved at være
en del af tilbehøret til selve høstvognen til hjemkørsel af hø, kornneg
og rivelse. Her hører der en længere faglig udredning til for at få
hele høstvognens omfang og indretning forklaret. Ikke mindst inter
essant er det rent sproglige her. Benævnelserne på høstvognens en-
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keltdele er helt igennem forskellige fra landsdel til landsdel. I virke
ligheden er høstvognen som emne måske stof nok til en etnologisk
videnskabelig afhandling, og her er det vistnok således, at een af
Nationalmuseets afdelingsledere gennem tilstået lang orlov har netop
høstvognen under behandling. Hjemstavnsmuseet i Als blev i fjor
besøgt i samme anledning. En anden prisopgave til en kvindelig med
arbejder ved Nationalmuseet drejer sig om ko-klokker eller -bjælder,
og også i dette tilfælde kunne Als Hjemstavnsmuseum stille materiale
til rådighed for undersøgelsen. Det vil man i øvrigt kunne i mange
andre tilfælde. Værket »Landbokvinden« havde således en bestemt
type af garnvinde som forlæg til een af bogens illustrationer.
Museumsrapporten her sigter mindre på en registrering af ny til
vækst, men mere på at vække opmærksomheden og interessen for den
kulturhistoriske betydning, en beskeden og mere eller mindre tilfældig
samling af en fortids ret omfattende brugsting kan have selv i vor
egen moderne tid, hvor forbindelsen tilbage gerne skulle bevares.
Carl Raaschou.

Hjemstavns- og spillemandsmuseet i Rebild
et skal straks siges, at det er museets egen fejl, at der ikke i
nogle år har været meddelelser fra Hjemstavns- og spillemands
museet i Rebild at finde i Historisk Samfunds årbog.
Siden sidste meddelelse var at finde i årbogen for 1962, er der sket
mange og betydningsfulde ting i forbindelse med dette museum.
Det mest skæbnesvangre er jo uden al anden diskussion den kends
gerning, at museet tidlig mandag morgen den 1. juli 1963 nedbrændte
fuldstændig med alt, hvad der var at finde i det efterhånden store
museum, og som var samlet gennem de 12 år, der var gået siden starten
i 1951.
Det var en bitter dag, ikke mindst for museets egentlige stifter og
skaber samt leder gennem flere år, Emil Blicher, men, når man kendte
ham, stod det også klart, at her ville der hurtigt ske noget igen. — Det
gjorde der også —, for allerede den 11. maj 1964, altså ikke en gang
et år efter, var man klar til at indvie det meget større og smukke
museum, der nu ligger på grunden.
For at få det bygget i det hele taget gik man frem på samme måde,
som da det første skulle bygges, nemlig uden nogen form for offentlig
støtte. Museet havde fået et godt ry på sig, og det initiativ, der var
vist, ikke mindst fra Emil Blichers side, gjorde, at det økonomisk lod
sig gøre at bygge så stort som tilfældet er.
Det eneste større beløb, der indgik umiddelbart efter branden var
på 20.000 kr., og det kom fra Tuborgfonden.
Huset står der, og de ca. 12.000 årlige betalende gæster beundrer det
og får sig, for manges vedkommende, en svingom til spillemændenes
toner fra de gamle instrumenter.
Det mest forunderlige er vel nok den kendsgerning, at det store
museum i to etager forlængst er stopfyldt med museumsgenstande, der
for størstedelens vedkommende er skænket af interesserede i de nord
jyske byer og sogne.
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E. Rasmussen

Ærlig talt, så er der faktisk for meget mange steder til, at man rigtig
kan koncentrere sig om de enkelte ting.
Gående ud fra, at det hele for så vidt er nyt, er det ikke på sin
plads at bringe meddelelse om nye tilgåede ting.
Et par enkelte store ting bør dog nævnes, fordi de synes at være
en vis garanti for, at museet værdsættes og respekteres på dertil ind
rettede steder, selv om det faktisk ikke har det offentliges velsignelse.
Emil Blicher har nemlig hele tiden holdt på, at museet skulle køre, som
han nu synes, hvilket altså også har været muligt hidtil, takket være
den lovfæstede støtte fra Himmerlandsforeningen.
Uden denne støtte kunne det hele næppe holdes i gang.
En storstilet ting var den meget fornemme og sjældne våbensam
ling, der blev udlånt på ubestemt tid af Tøjhusmuseet. Samlingen er
på 30 stykker sjældne ting. En anden våbensamling er skænket af hr.
Johannes Dannesboe og frue, Aalborg.
I museets spillemandsstue hænger et legemsstort maleri forestillende
»Den gamle skovfoged«. Denne skovfoged boede på Skørpingholme
og var far til Adolf Andersen, som stadig bor i hjemmet.
Billedet er malet af en af landets største malere, Hans Nikolaj Han
sen, og billedet er udlånt af Aalborg kunstmuseum.
Smeden i Blenstrup har skænket sin gamle smedie med værktøj,
blæsebælg, og hvad der ellers hører til, og i museet er der opført en
smedie, så det hele kommer til sin ret.
Vogne er der mange af, og de er gamle. Der findes stadig to, der har
tilhørt daværende prinsesse Dagmar, den ene endda før hun blev
hofjægermesterinde på Kongstedlund.
Foruden alle disse lidt større ting findes der et utal af genstande,
som har været brugt inden- og udendørs rundt om i egnens hjem gen
nem generationer. Der er altså bunker at se på og undres over.
Desværre døde den forunderlige og særprægede skaber og leder af
dette ikke helt almindelige, men i høj grad levende museum, Emil
Blicher, den 6. juni 1968. — Han er og vil blive savnet, og han vil
blive svær at erstatte. Man må dog inderlig håbe, at hans ånd må
hvile over stedet, så institutionen, som var hans livsværk, fortsat
må bestå.
E, Rasmussen.
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Vore udflugter
Som bekendt vedtog styret, at vi i 1967 kun arrangerede én udflugt, heldags
turen til Viborg og omegn. Men da vi siden har modtaget ønske fra medlemmerne
om at opretholde de sædvanlige to ture, har vi selvfølgelig efterkommet det.

Det nordlige Djursland og Ommersyssel
vedtog det nedsatte udflugts-udvalg skulle være målet for heldagsturen, der fore
gik søndag den 16. juni i strålende sommervejr med ca. 200 deltagere. — Fra
Aalborg over Hadsund gik turen gennem det østlige Ommersyssel over 0. Tørslev
til Støvringgård frøkenkloster, hvis historie blev fortalt af lærer Henrik Møller,
der for øvrigt sammen med rektor Kaj Løber og lektor Leo Wad gennem mikrofon
gav historisk orientering på turen for deltagerne i de 3 store Jessen-busser. Efter
besøg i gårdens skønne have fortsattes forbi landsbyerne Østrup, Albæk og
Vestrup, der har bevaret flere af de såkaldte studegårde, hvor man fedede stude
i Gudenå-dalen; en af de smukkeste med bindingsværk ligger i Albæk. — Vi
fortsatte til Djursland, og i Allingåbro hotel spiste vi vor medbragte frokost.
Næste stop var den smukke renæssancegård Mejlgård i Giesborg sogn, der ejes af
hofjægermester Niels Juel, der er 3. slægtled som ejer. Vi havde fået tilladelse
til at samles i slotsgården, og her fortalte Henrik Møller i store træk godsets
historie, og det skal nævnes, at hovedbygningen er opført af daværende ejer,
landsdommer Axel Juul til Villestrup i 1573; men omkring 1890 blev det
3-fløjede anlæg forhøjet med en etage. I 1663 blev endnu en herremandsslægt fra
Øst-Himmerland ejer, nemlig Erik Høeg (Banner), Kongstedlund, men kun til
1694. Mange forskellige ejere til for 100 år siden, da den blev købt af baron
Chr. Juel-Brockdorff, efter hvem godset ved testamente overtoges af slægten
Juel, der som nævnt stadig er ejer. — I Mejlgårds skov er rester af de berømte
store køkkenmøddinger for jæger- og fiskerfolket, hvis bopladser jo klarlagdes af
Worsaae omkr. 1850.
Og så gik det videre til dagens fjerneste mål, Sostrup i Gjerrild sogn ved Katte
gat. Også rennæssanceslot fra ca. 1600. Af ejere må vi nævne rigsråd Jacob
Seefeld til Visborggård, Skeel-slægten og Jacob Benzon, som 1840 fik godset
kaldt Benzon som stamhus. I 1960 solgtes selve slottet til kloster for cistersiensernonner, der driver det som klosterpension. Godsets historie fik vi forøvrigt ser
veret gennem et højttaleranlæg. — Kun 3 km til sidste mål: Danmarks ældste
præstegård, som endnu er præstebolig, nemlig Rimsø bindingsværksgård fra 1593,
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Rimsø kirke og den store runesten ved kirkegården, som blev gennemgået af
Leo Wad. Det var ellers den lokale lærer H. Mogensen, der på udmærket måde
var leder.
Dagen sluttedes ved en kop kaffe i Hobro Skovpavillon, hvor dommer Juhl
på medlemmernes vegne takkede for arrangementet. Formanden takkede lederne
af turen og meddelte, at vort samfund som særudgave til medlemmerne til favør
pris udgiver et særligt værk »Aalborg bindingsværk«, udarbejdet af arkitekt
H. H. Engquist, København.
Ca. 200 deltog i udflugten.

Danmarks største døbefont
var et af emnerne i den lille udflugt lørdag eftermiddag 31. august, som om
fattede besøg hos amatørarkæologen Regnar Pedersen, Nysom mark, Stenild
kirke med vort lands største døbefont og besøg i den gamle herregård Nøragergård.
Eftermiddagskaffen i forbindelse med vor årlige generalforsamling nød vi i
Arden kro, hvor der var mødt mange flere, end der var anmeldt, hvad der
selvfølgelig medførte vanskeligheder med plads og servering. Vi benytter lejlig
heden til at understrege nødvendigheden af altid at melde deltagelse til boghandler
Viggo Madsen ifølge vore annoncer. — Om generalforsamlingen senere.
Det var en god gennemgang, Regnar Pedersen gav os af sin fine oldtidssam
ling. Det tog tid, for vi måtte deles i små hold, da samlingen har plads på
stuehusets loft. Det var en fin forevisning, kyndig og levende. — Derefter til
Stenild kirke med den sjældne døbefont. Vi indledte med et salmevers, da vi havde
taget plads i den smukke kirke fra romansk tid. Her var det overlærer Sv. B.
Olesen, Vejgård, der fortalte om kirken, og navnlig om den store og meget
smukt udførte døbefont fra samme tid som kirken, vel omkr. år 1200: i relief et
mandshoved, måske Kristus, og løver i særlig smuk udførelse. — Sidste mål var
Nøragergård, og det blev en særlig interessant oplevelse. Hovedbygningen ligger
gemt i skoven med omgivelser som et Tornerose-slot. — Vi blev budt hjerteligt
velkommen af ejerne, proprietær Erik Kinch og frue, datter af tidligere ejer,
Henrik A. Kjeldsen. Vi samledes i haven foran hovedtrappen, hvor hr. Kinch i
store træk skildrede godsets historie på grundlag af manuskriptet fra omkr. 1880
af daværende ejer Th. N. Hjorth. — Gården, der tilhørte Viborg bispegods, til
faldt efter reformationen kronen og har siden gennem de over 400 år tilhørt for
skellige adelsslægter og andre kendte slægter. Den nuværende hovedbygning ca.
200 år gammel; men den oprindelige hovedbygning var et renæssanceslot bygget
af Claus Maltesen Sehested og frue Anna Lykke i 1608. Efter den nuværende
bygnings opførelse stod det gamle slot tomt til 1822, da den daværende ejer af
Nøragergård, Jens Bisgaard, en fæstebonde fra Nørlund, lod det nedrive og
solgte materialet til bl. a. Rørbæk Hovgård og Brunshåb ved Viborg, gamle
broer, voldgrave, lindealle og ting i sandsten med f. eks. Anna Lykkes navn er
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bevarede. I 1875 opdagede man ved nyt vejanlæg og regulering, 300 m nordligere,
en firsidet borgbanke med tilgroede voldgrave, og her er sikkert det ældste
Nøragergård. Ved lindealleen gemmes foruden de nævnte levn i sandsten et
brudstykke af en runesten, der tidligere lå som grundsten i Durup kirke, men
det eneste læselige er: ... denne sten efter Toke ... en velbyrdig .. .
En fin gestus viste ejerparret ved at invitere os alle indenfor for bl. a. at se
Th. Hjorths opmåling i plan og snit af gården 1787, originalt opklæbet i stort
format, og denne indbydelse tog vi mod med glæde, og besøget i dette smukke
hjem med herlig kunst blev vel og navnlig for damerne dagens bedste.
Henrik Møller takkede hjerteligt for denne gæstfrihed. — Og så gik det i
fart mod Aalborg.

Generalforsamlingen
holdtes på Arden kro umiddelbart efter kaffen. Dommer F. Juhl valgtes som
ordstyrer.
Det var næstformanden rektor Kaj Løber, der i formandens sted bød velkom
men og afgav beretning. Overbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen var på rejse
i Italien.
Rektor Kaj Løber indledede med en smuk mindetale over vort afdøde styre
medlem, fotograf Knud Dynesen, Hasseris, der jo skabte vort historiske museum
en enestående historisk fotografisamling.
Vort samfund er ikke gået frem i medlemstal, men har som sidste år ca. 1450
medlemmer. Fra i år ordner vi altså igen 2 årlige udflugter for vore medlemmer,
da vi har modtaget mange ønsker herom. — Jeg nævner igen, at vi som sær
udgave i billigste pris tilbyder vore medlemmer værket »Aalborg bindingsværk«
skrevet og illustreret i tegninger og fotos af den særlige kender af dette emne,
arkitekt H. H. Engquist, København.
Redaktøren, lærer Henrik Møller, redegjorde for indholdet af årets årbog,
som udkommer i november.
Kassereren, konsulent Jeppesen Jensen, redegjorde for det reviderede kasse
regnskab, der viste et underskud på 396 kr. For øvrigt henviser vi til oversigten
over vort regnskab andet sted i årbogen.
Til styret genvalgtes fhv. gdr. Thomas B. Thomsen, Ulsted, og konsulent
J. Jeppesen Jensen. I stedet for afdøde Knud Dynesen indtrådte i styret 1. sup
pleant, museumsdirektør Lars Rostrup Bøyesen. 1. suppleant er herefter gdr.
H. P. M. Kristoffersen, Ranum, og som 2. suppleant nyvalgtes gdr. Knud Otto
sen, Nordkær. Revisorerne genvalgtes, nemlig viceskoleinspektør Jens Gregersen,
Hals, og lærer A. B. Holm, Helberskov.

Skoleinspektør Kr. Værnfelt udnævnt til æresmedlem.
Og så kom dagens særlige festlighed: Vor tidligere formand Kr. Værnfelt blev
udnævnt til æresmedlem af vort samfund.
12
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Højtideligheden lededes af vor næstformand, rektor Kaj Løber, som meddelte,
at styret i enighed havde besluttet, at Kr. Værnfelt skulle gå over i historien
som vort samfunds første æresmedlem. — Denne meddelelse blev modtaget med
begejstret tilslutning. I en velformet tale drog rektor Løber mange forhold frem,
der klart understregede Værnfelts meget værdifulde virke gennem årene fra
1931, hvoraf 15 år som formand. Og ikke mindst må nævnes de mange værdi
fulde grundige historiske undersøgelser af såvel by som land, men navnlig Kjær
herred har Værnfelt belyst historisk. Og det er kærligheden til vor by og vor
egn omkring Limfjorden, der har været drivfjeder for det meget omfattende
forskerarbejde. — Rektor Løber sluttede: Det er på baggrund af disse kends
gerninger og som virke som formand, at vi i dag udnævner Dem til æresmedlem
og overrækker Dem et diplom med styrets underskrifter til minde om Deres
virke.
Forsamlingen rejste sig og understregede rektors ord med meget kraftige
håndklap.
Kr. Værnfelt takkede varmt for denne æresbevisning og gav derefter en in
teressant oversigt over de mange års arbejde, særlig med at skaffe bidrag til
vort virke fra institutioner, amts-, by- og sogneråd. Sidst takkede Værnfelt for de
mange års samarbejde med årbøgernes redaktør Henrik Møller.
Kr. Værnfelt sluttede med ønsket om, at Historisk Samfund måtte opnå en
støt og stadig fremgang og understregede dette med et leve for samfundet.
Dommer F. Juhl understregede dette leve med at udtale, at vi alle vil virke
for vort samfunds fremgang.
Med udsendelsen af denne årbog er vi nået til den 47. årgang af Fra Himmer
land og Kjær herred, men den udgør kun 29. bind, idet vi som bekendt tidligere
har samlet 2—3 årgange i et bind af hensyn til indbindingen.
Vi beder igen vore medlemmer huske på, at dersom kontingentbetaling og
porto for tilsendelse af årbogen ikke er betalt pr. vedlagte girokort inden en
måned, bliver kassereren nødt til at opkræve beløbet, hvilket betyder en ekstra
betaling. Skån Dem selv og kassereren for dette.
Det har i løbet af året tyndet svært ud i vort lager af ældre årbøger. Følgende
årbøger er tilbage, men kun i et lille oplag à 3 kr. pr. styk: 1925, 1946, 1947,
1948, 1949, 1956, 1957 og 1958. Men den fine og store jubilæumsbog 1962 har
vi en del af til den billige pris à 5 kr. pr. bog. 1963 er borte, men endnu fås
1964 à 5 kr. og 1965, 1966 og 1967 à 7 kr.
Om udsolgte årbøger kan der rettes henvendelse til redaktørenn Henrik Møller,
der har forbindelse med 8 antikvariater, hvorfra han har skaffet en del udsolgte
årbøger til rimelige priser. Endvidere er det lykkedes at få fat i et meget fint
indbundet eksemplar af det meget sjældne store værk »Hammer Bakker« af
Niels Hedin, og det står til rådighed for særlige bogelskere.
Om bestilling af det historiske medlemsskrift »Fortid og Nutid« og andre
historiske skrifter henvises til vor årbog 1966.
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Og vi gør igen opmærksom på, at vort lands forskellige samfunds årbøger
findes på Det nordjyske Landsbibliotek, og at disse skrifter og for øvrigt alle
historiske skrifter kan lånes på biblioteket eller det lokale bibliotek, der gratis
skaffer de ønskede bøger.
Historisk Samfunds ledelse:

Overbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen, Nørresundby, formand.
Rektor Kaj Løber, Aalborg, næstformand og sekretær.
Konsulent J. Jeppesen Jensen, Aalborg, kasserer.
Lærer Henrik Møller, Aalborg, redaktør.
Rentier Thomas B. Thomsen, Ulsted.
Skorstensfejermester Thomas Møller, Sulsted.
Gårdejer Regnar Pedersen, Nysum.
Lektor Leo Wad, Aalborg.
Museumsdirektør Lars Rostrup Bøyesen, Aalborg.
Godsejer Axel Horsens, Kongstedlund.
Overlærer Svend B. Olesen, Vejgård.

Forretningsudvalgets adresser:
Johs. E. Tang Kristensen, A. C. Jacobsensvej 16, Nørresundby, tlf. 12 80 27.
Kaj Løber, Katedralskolen, Aalborg, tlf. 12 28 36.
Konsulent J. Jeppesen Jensen, Læsøgade 15, Aalborg, tlf. 13 80 22.
Henrik Møller, Teglvænget 17, tlf. 12 66 60.

Redaktionsudvalget :
Lærer Henrik Møller (redaktør).
Overlærer Svend B. Olesen.
Overbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen.
Rektor Kaj Løber.
Artikler og andet vedrørende årbogen bedes sendt til Henrik Møller under
ovenstående adresse.

Sammendraget driftsregnskab
for året 1. april 1967
I!

Kr.

31. marts 1968

Øre

UDGIFTER

Kr.

Øre

INDTÆGTER

00
00
70
00
00
00
45

! 33.120
12.124

26
45

Overført fra 1967-68 ....................

32.724
12.520

15
56

: 45.244

71

45.244

71

oo

OO

6.950
23.099
Medlemskontingent ..........................
239
Salg af ældre årbøger ....................
i 1.884
Refunderet forsendelsesudgifter . ..
166
Refunderet papirafgift ....................
(
100
Refunderet klichéudgift ................. ............. ! 1
285
Renter af sparekasse- og girokonto ............ j

O
O

60
00
00
00
00
00
00
66

Saldo at overføre til 1968-69 . . ....................

T ilskud:
Staten ...............................................
Amt og kommuner ......................
Banker og sparekasser ..................
Firmaer og institutioner ..............

2.100,00
2.025,00
1.225,00
1.600,00

Undertegnede revisorer har i dag revideret regnskabet for året 1/4 1967 —
31/3 1968 og gennemgået de hoslagte bilag for indtægter og udgifter og kon
stateret, at formuen kr. 12.124,45 er tilstede.
Hals, den 27. august 1968.
A. B. Holm
J. Gregersen

Aalborg, den 10. august 1968.
J. Jeppesen Jensen
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Årbogen — Tryksager:
Trykkeriudgifter, klichéer m. v. . . 20.829,601,
Forfatterhonorar .........................
Redaktørhonorar .........................
700,00!
! 23.317
2.846
Kontorartikler, porto m. v.......... ..................
Møder, udflugter m. v.................. .....................i 1.845
703
Repræsentation ............................. ................... i!
Garantikapital til Dansk hist. Fællesforening i 1.420
Kontingent til Dansk hist. Fællesforening ..
420
Forsendelsesudgifter, årbogen .. .....................1 1.984
Diverse udgifter .......................... .....................i
584
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Lærerstuderende Kirsten Andersen, Rømøgade 11, Aalborg.
Fru Marie Andersen, Lilleheden,
Ulsted.
Gdr. Ejnar Brorsen, Solbjerg, Østj.
Lærerstuderende Ella Bundgaard, Kas
tetvej 10, Aalborg.
Erik Juul Christensen, Engboulevard 6,
Kristrup, Randers.
E. Kjeldal Christensen, Hjelmevej 17,
Skagen.
Overassistent fru Gudrun Christensen,
Sundby-Hvorup Kommunekontor,
Nørresundby.
Politibetjent Søren Dyrskjødt, Højde
draget 12, København V.
Politiassistent Arne Enevoldsen, Gyvelvej 20, Nørresundby.
Fru Marie Hundal Hansen, Vesterbro
125, Lejlighed 904, Aalborg.
Lærerstuderende Søren Hauge, Mylius
Erichsensvej 140, Aalborg.
Lærerstuderende Kirsten Hjortholm,
Steen Billesgade 8, Aalborg.
Lærerstuderende Asger Hylleberg,
Møensgade 5, Aalborg.
Arkitekt Chr. Høngaard, Tulipanvej 6,
Farsø.
Chr. P. Jensen, GI. Sulsted, Sulsted.
Overassistent Poul Rother Jensen,
Højbovangen 24, Skalborg.
Smedemester Aage Jønsson Granat,
Veddum.
Kontorassistent Bodil Jørgensen, Nør
regade 4, Nørresundby.

Fabrikant Harry Kjærulf, Sofievej 6,
Hellerup.
Ingeniør Svend Kjærulf, Thrige-Titan
afdeling, postbox 25, Kolding.
Postmester A. Kolle, Hals.
Fru Lis Kristensen, Sandagervej 14,
Nørresundby.
Gdr. Peder Kusk, V. Abildgaard,
Sulsted.
Assistent Nørgaard Larsen, Stjerne
vej 40, Aalborg.
Arbejdsmand Hans Laursen, Østergade,
Overlade, Aars.
Direktør Johs. Lyngsø, GI. Skolevej 1,
Aars.
C. H. Kammer Madsen, Ulshøjsvej 16,
Gug.
Toldkontrollør Chr. Michelsen, Mølle
parken 4, Skørping.
Kriminaldommer E. Bruun de Neergaard, Nordtoften 48, Aalborg.
Grosserer Harald Nielsen, V. Boule
vard 1, Aars.
Fru Helga Nielsen, Mariendalsvej 5,
Aalborg.
Mekaniker Verner Nielsen, Bælum.
Lærerstuderende Margit Nielsen, Møllegaarden, Støvring.
Nordjyllands Kunstmuseum, Gabels
gade 2, Aalborg.
Odense Universitetsbibliotek, Odense.
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