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KULTURBILLEDER OG TYPER
FRA NIBES GLANSPERIODE
I SLUTNINGEN AF DET ATTENDE OG BEGYN
DELSEN AF DET NITTENDE AARHUNDREDE
AF DAGMAR LARSEN

(Fortsættelse.)

Sønnen Søren, der nu skulde i Apotekerlære
(1834 findes han opført i Nibe Extra-Skat-Lister
som 17-aarig Apotekerlærling hos Apoteker Ramsing),
-og som der nu aarligt skulde betales 100 Rbd. Sed
ler for, foruden Klæder og »Reelighed«, 170 Rbd. aar
ligt. For Datteren Nielsine, født 20. Januar 1820,
130 Rbd. Sedler aarligt, ialt 1000 Rbd. Sedler, indtil
Boets Slutning, begærede hun Pengene anvist. Des
uden, at der maatte udbetales de Justitsraad Friderichsen af hendes »Sallig« Mand anlovede 200 Rbd.
aarlig for Sønnen Tyge for Tiden til 1. Maj 1833 og
hende selv til hans Klæder og andre Fornødenheder
100 Rbd., hvorimod ham — nemlig Tyge Færch —
fra 1. Maj 1833 udbetales aarligt til Boets Slutning
150 Rbd. Sedler, hvormed han maatte sørge for
sig selv.
Mad. Færch hævder, at de myndige Sønner har
faaet deres Opdragelse og Døtrene Udstyr, saa at
Thøgger, Søren og Nielsine Færch ikke faar noget
forud for de andre. Sønnen Carl Færch, hvis Op
dragelse havde kostet mindre, og som nu var uden
»Amploie« og lige myndig, tilstod man 100 Rbd. aar
ligt, til Boet sluttede (Carl Færch døde forinden).
Søren Færch havde et Aar været i Huset hos Præsien
or
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Rehders (Mad. Færchs Brodersøn) i Gerding1) og var
der blevet forberedt til Konfirmation samt endvidere
undervist i Sprogene. Ved Skiftemøde 6. Oktober
1835 begærer Sønnen Søren Sivert Færch at faa Bro
deren Carsten til Kurator under Resten af sin Mindreaarighed og faar det bevilget.* Denne, den yngste
af Niels Nielsen Færchs Sønner, der under Skiftet
trods sin Ungdom søger at hjælpe Søsteren Karen
Maries Mand, viste hele sit Liv en Hjertets Takt, som
drog de unge i Slægten til den ensomme ugifte Mand.
Hans Sindelag skal som hans Ydre have været typisk
for Færcherne. I Svogerens, Justitsraad Friderichsens,
Gravsted paa Frederiksberg Kirkegaard hviler han
ved sin Moders Side. Paa Marmorpladen over hans
Grav har de unge i Slægten ladet indridse: »Tak
for din Qodhed.«
Til den umyndige Nielsine havde Moderen lagt
Udstyr til Side: 5 Lispund Fyld (hvor mange »for
svarlige« Dyner kunde Bruden ikke faa!), 18 Al. Drejl,
36 Al. Serviet-Drejl, 36 Al. do., 54 Al. blaastribet
Bolster, 14 Al. hvidt Hørgarn, 100 Al. Hørlærred og
19 Al. do.
Helt tomhændet kom Nielsine altsaa ikke til
Brudeskamlen.
Ubestikkelig retsindig, som Cathrine Elisabeth
Rehders er, afleverer hun under Skiftet sin Mands
2 Guldure, som hun lige har fundet, det ene i Kasse,
det andet belagt med Emaille og med Signet ved;
ogsaa de skulde vurderes og Værdien fordeles mellem
Arvingerne.
Uden Vaklen forlanger hun Broderiod og Halvx) Se Stamtavlen over Afkom af Inspektør paa Vildmoscgaarden Carsten Rehders, født 5. Januar 1734, død 17.
Oktober 1799, og Hustru Marie Neumann, født 1742.
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delen af Boets Beholdning (7700 Rbd. Sedler), 3000
Rbd. til de umyndige Sønner og 1500 til Datteren.
I Sagen ctr. Grosserer I. Fæster1) gaar hun imod
de andre Arvinger og imod Skifteforvalteren og er
klærer, at hun for sin Del af Boet for fuld Betaling
vil »imodtage« en Forskrivning fra Grosserer Fæster
og saaledes, som han har foreslaaet, gaa ind paa, at
han blot udbetaler 2000 Rbd. og udsteder en Veksel
lydende paa 1000 Rbd. Desværre for Fæster kan han
ikke mestre sine Pengevanskeligheder, men maa af
hænde sin Forretning til Sønnen, Grosserer W. Fæster.
Han kan kun byde 500 Rbd. plus en Fordring paa
270 Rbd. 4 Mark 6 Sk. paa Westergaard, der er
insolvent. Boet respekterer alligevel den af Niels
Nielsen Færch mod Grosserer Fæster aftalte Leve
rance af nedlagte Sild2).
l) Kommissionær i København for Nibe Storkøbmænd i
Begyndelsen af 1800’erne, saa afholdt af Nibinger, at
Købmand Westergaard efter ham opkaldte sin 2. Søn,
Jens Fæster Westergaard, den første opkaldte han efter
Carsten Færch, og sin 3. kaldte han Basse efter Justitsraad Bassesen, der havde givet ham mangt et godt ad
varende Raad, f. Eks. overfor Købmand Mørup, som
Westergaard havde laant Penge af, og som mod sit
Løfte for Pengene gjorde Udlæg i Westergaards Gaard,
mens Westergaard var i Marken. (Se Kap. Købmand
Søren Nielsen: Nytaarsbrev til Grosserer Fæster.)
2>) Af dem havde Boet:
Paa Salterboeloftet i Stervbogaarden : 8 Læster Fjerdin
ger, 28 Læster do., 22 Læster danske Heeltønder, 17
Læster 4 Stk. Halvtønder, 11 Stk. Fjerdinger indeni de
sidste.
I * Borgergaardens s Mellembggning: 35 Læster 10 Stk.
Heeltønder i svensk Maal.
Paa Loftet over »Borgergaardenss Forhus: 3 Læster 5
Stk. Heeltønder i svensk Maal, 5 Læster halve Tønder,
8 Læster 4 Stk. Heeltønder i dansk Maal.
r
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Cathrine Elisabeth Rehders byder »Borgergaarden«
og 3 mindre »Steder« ind, ja hele Boets Lager af
Salt i Nibe og Sebbersund, 683 Tdr. 5 Skæpper, dog
ikke de 850 Tdr., som »Cathrine Kierstine« var ladet
med fra St. Ybes. (Skifteforvalteren og Curator bo
norum udregnede, at denne Skonnert, fra den ud
rustedes 1829 indtil 1. April 1834, paa sin stadige
Rejse mellem Aalborg og Marseille har haft 4291 Rbd.
3 M. 11 Sk. i Overskud.)
Arvingerne ønsker snarest afholdt Auktion over
alt Indbo og 100 Kataloger over det trykt paa Boets
Bekostning. Rolig, uden Modsigelse, lader hun det
ske; men bagefter udtager hun Effekter af Boet til
I *Borgergaarden<s Salterbod: 51 Læster 9 Stk. Heeltønder.
I Tjærehuset ved Søndertoft i Saltpakboden : 6 Læster
4 Stk. Fjerdinger, 14 Læster 17 Stk. Halvtønder.
Paa Loftet i Indelukket: 34 Læster danske Heeltønder.
Uden for Indelukket: 5 Læster 8 Stk. danske Heeltøn
der, 29 Læster 4 Stk. Fjerdinger, 16 Læster 2 Stk. Heeltønder.
I Jespers Huus: 19 Læster 2 Stk. danske Heeltønder.
I Christen Ibsens Sted: 10 Læster 6 Stk. danske Heel
tønder.
I Salterboden ude i Fjorden : 8 Læster 3 Stk. svenske
Heeltønder.
Desuden blev »opgivet at henligge, som fortiden ikke
kunde faaes talte« :
I Mørups Gaard her i Byen (først Asps, bygget 1803,
derefter Westergaards) 14 Læster Heeltønder i svensk
Maal.
I Sebbersund: 10 Læster Heeltønder dansk Maal.
Taxation: 6l/s Rd. pr. Læst danske Heeltønder.
8
— — — svenske
—
9
— — — Halvtønder.
11 — — — Fjerdinger, udgør
3075 Rd. 59 Sk.
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Værdi 3450 Rbd. 3 M. 10 Sk., og Nielsines Udstyr
lader hun vurdere.
Agtpaagivende følger hun alt; der savnes Ad
komst for en og anden Fordring; hun hører det og
husker, at hendes Mand ofte optegnede i en liden
Lommebog. Hun helmer ikke, før hun finder den
og bringer den til Byfoged Lynge inden næste Skifte
møde.
Som Købmand Søren Nielsen tidlig om Morge
nen den 18. September 1838 (se N. N. F.s Skifte,
Side 705) vandrede i Strandkanten, saa han, at der
i Fjordsiden ud for Niels Nielsen Færchs Gaard var
drevet en gammel Kaagplanke i Land. Den var af
Bøg og var 18 Al. lang, og ved Siden af den 4 Rul
ler (til at trække Kaage i Land paa), ca. 4 Al. lange.
De var paaskrevne Mærket NF. Han bøjede sig ned
og trak Rullerne frem. Det Mærke kendte han. Der
bredte sig et vemodigt Smil over hans alvorlige Træk.
En sidste Hilsen fra en højt agtet Medborger af den
rigtige Nibe-Type; saa ærlig i Handel og Vandel, saa
storsindet, at det gjorde godt at tænke paa ham, nu
da Velstanden saa pludseligt afløstes af Knaphed og
Armod, saa Sindene blev bitre og smaalige.
Ja, vel var det Niels Nielsen Færchs Bomærke
— saa uligt hans jævne ligelige Skrifttræk, naar han
skrev sit Navn under — velsagtens et Bomærke fra
Faderens eller Oldefaderens Tid. Han slap Rullerne
og gik lige op i Bassesens Gaard, hvor nu hans gode
Ven Lynge boede, og meldte ham sit Fund. Og som
den Ordensmand, Byfoged Lynge var, lod han den
forrige Tilsynshavende i Stervbogaarden, Niels Jen
sen Dreyer, hente, og han »godkiendte dem for at
være dette Stervbo tilhørende«.
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Paa Knudseje fik Carsten Færchs Børn at for
nemme, at Farmoder var kommet til Huse. Hun
var ikke saadan en hyggelig Bedstemoder, der kunde
sidde en mørk Vinteraften og fortælle Børnebørnene
Eventyr i Kakkelovnsskær eller Maaneskin. Baade
paa Knudseje og Hals Ladegaard havde Farmor altid
saa meget for, og det hører til deres mest levende
Barndomserindringer, at de hver Aften, inden de
skulde i Seng, maatte stille sig paa Rad til Haandkys hos Farmor fra Nibe. De største af dem fandt
det forsmædeligt og nedværdigende. Saadan noget
var de ikke vant til hos deres egen Moder (som dog
var adelig født). De andre begreb ikke, hvorfor Bro
deren Conrad, der havde været lige saa oprørt som
den store Broder Niels, pludseligt gik saa frejdigt til
det forhadte Haandkys. Men han betroede dem, at
han havde fundet paa en Udvej til at undgaa Van
ære: han kyssede sin egen Tommel og ikke Farmors
Haand.
10 Aar levede hun i Carstens Hjem; hun døde
pludseligt den 26. September 1842 i København un
der et Besøg hos Datteren Maren Kirstine, der var
gift med Friderichsen. Hun kom til at hvile i frem
med Jord (Friderichsens Gravsted, Frederiksberg Kirkegaard) og ikke i det Gravkammer, hun med saa
megen Omtanke havde indrettet i Nibe.
Efter Niels Nielsen Færchs Død 1831 gik der en
Menneskealder, uden at nogen af Slægten Færch igen
bosatte sig i Nibe. Da kom der i 1866 en ung
exam. jur. af Slægten og slog sig ned i Niels Ander
sen Færchs Gaard som Sagfører; det var den oven
for omtalte Søn af Carsten Færch, Conrad Rehders
Færch, Sønnesøn af Niels Nielsen Færch.
Han var kun et ungt Blod, da han i 1853 fun-
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gerede som Byfoged (uden Konstitution) i Aalborg.
Borgmester Johnsen var straks flygtet af Rædsel for
Koleraen, der rigtig kunde trives i en By som Aal
borg med sine skumle forsømte Aaløb gennem Byen.
Herredsfuldmægtigen, der var konstitueret Byfoged,
blev et af Koleraens første Ofre. Derfor maatte den
22-aarige exam. jur. Færch træde til og gøre Tjene
ste som Byfoged. Han kendte ikke til Frygt, skønt
hans Gerning fra Morgen til Aften var at vandre
rundt og syne de døde, for at ingen skulde blive
jordet skindød. Han, der havde saa meget Tække
og saa megen mandlig Skønhed, at de unge Piger
vendte sig efter ham, og ingen tog Anstød af det
Underbid, han som den slanke, spændstige Skikkelse
havde fra Færch’erne, han gik nu der som en pest
befængt i Ordets bogstavelige Forstand. Fra det
»galante« Konditori »Svalen« blev der fra Svalegan
gen rakt et Glas Vin ud til ham, naar han gik forbi;
det var en Slags Sjælebod, fordi han lodes alene med
sit farefulde Pligtarbejde.
Hans Søskendebarn, Lucie Quist, født 9. Juli
1837, senere gift Bentzen, Datter af Overkrigskom
missær Quist og Lucie Marie Birgitte de Neergaard,
født 19. Februar 1807, roste sig engang i senere
Tider til Conrad Færchs Datter Annette (28. Maj 1891
gift med sit Søskendebarn, Vejer og Maaler i Nørre
sundby, Købmand Simon Schiøtz) af, at Familien
Quist var alene om at vise ham Godhed i Koleraaaret. »For vi lod ham sove i vores Havehus«,
ironiserede hun. Han overstod Faren, men gemte i
sit følsomme Sind en Gysen efter de Rædsler, han
havde været Vidne til i Koleraaaret.
Conrad Færch var sig bevidst, hvad han gjorde,
da han, efter at han havde deltaget i Krigen 1864,
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brød op fra Aalborg og med Hustru (Frederikke Hen
riette Iversen, født 16. Juli 1840) og Barn 1866 bo
satte sig som Prokurator i Nibe. Fra Barn havde
han lyttet til Overleveringen af Slægtens Historie med
den Forstaaelse, som Tiltrækningen giver; og hvor
kunde der være skønnere end i Nibe, hvor hans

Prokurator Conrad Færch.

Slægts Gaarde laa ud mod den friske Fjord og med
dejlige Haver bag Gaardenes Salterboder. Han havde
siden 1853 haft Oplevelser, der tog paa Nerverne; og
til Slut havde han rent ud søgt Lise for al Ve i de
gamle historiske Omgivelser. En Sagførers Gerning
laa saa fjernt som tænkeligt fra hans stemningsrige
Tankeliv, men Tiderne var ikke til at følge Traditio-
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nerne og blot udnytte den juridiske Viden som Ejer
eller Forpagter af en Gaard. Faderen, Carsten Færch,
var død som midaldrende (4. Juli 1852) under et Be
søg hos Svigersønnen Walter Schiøtz paa Bjørnkjær.
Da var af hans 8 Børn 4 ukonfirmerede og den yng
ste kun 6 Aar, saa der var ikke just Rigdom at hælde
sit Hoved til.
Bedstefaderens, Niels Nielsen Færchs Gaard i
Nibe var dengang solgt til Købmand Matthias Las
sen, men Tipoldefaderens Bosted, Niels Andersen
Færchs Gaard, stod ledig, saa i den slog han sig ned
med Hustru og Barn. Det var ham ikke let at kræve,
hvad rimeligt var, for de Sager, han førte; det var
ham saa pinligt, og han havde saavist slaaet Streg
over alt, hvad der hed Salarium, hvis han ikke havde
været Familiefader. Han fortalte Annette, sit eneste
Barn1), Slægtshistorien; hun syntes, det var rene
Eventyr, og naar Faderen var paa Fjordjagt, sad hun
i Hjørnevinduet ud mod »Østerland«, hvor i sin Tid
Kongens, senere hendes Oldefaders Salterbod havde
ligget paa den lille Holm, der ved Lavvande var
landfast, og fandt de forunderligste Skikkelser i
Skyerne over Fjorden.
Men ude paa Fjorden var Faderen en vældig
Nimrod; i den styrkende Fjordluft levede han som
aldrig, naar han sad bøjet over de trivielle Affatninger af Indlæg og Klager og Dokumenter. Han nød
selv Kraften i sit Aaretag og sin Sikkerhed til at
sætte en Kugle, hvor han vilde. Han havde saa
*) Opkaldt efter hans Moder, Annette Joachimine de Neergaard, som igen var opkaldt efter Anna Joachimine
Quistgaard, født 1750 og gift med Johan Thomas Neergaard til Tølløse, Søgaard, Meerløsegaard, Ringstedkloster, født 1745.
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godt som aldrig nødigt at give en Svane Bekomst;
han harmedes, naar nogen skamskød Vildtet, og
havde han selv skudt saa slet, skulde han snart have
opgivet Jagten, for han taalte ikke at tilføje noget
Væsen Lidelse1). Fjorden var hans Rige. Den bar
ham i lange og korte Rytmer, alt efter Stemning og
Bølgeslag, hvad enten han formede sin Moders sarte
Træk i Rytme eller det var det nationale, der tændte
hans Tanke.
I nedenstaaende Digt mærkes den Harme, der
skyder op i den unge Mand, der nylig havde vovet
Liv og Blod for sit Land:
EN DRØM.
(Skrevet i 18G5. mens Prøjsen og Øslerrig underhandlede
om Byttets Deling.)

Han tog sig en Hvile en Midnatsstund
paa Heden ved Istedskoven,
han vuggedes ind i et sagte Blund,
mens Drømme ham sendtes fra oven.
I Luften hørte han hæse Skrig
fra en mægtig Rovfugleskare,
dens Bannermærke var Falskhed og Svig,
to kronede Ravne det bare.

En prægtig Ørn var Røvernes Maal,
dens Rede vilde de øde;
den vil ikke Trældom bære med Taal,
og derfor skal den nu bløde.
x) Han kunde lade Haanden glide hen over Brystet af en
nedlagt Svane og glæde sig ved at tænke paa, at det
fine hvide Dundække skulde hans lille Pige bære, naar
hun voksede op og blev Jomfru. 27. September 1889
bar hun det ved en Bryllupsfest i Slægten — som en
Arv fra Nibe.
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Ej skræmmedes Ørnen af Røvernes Skraal,
men kjækt den værged’ sin Rede,
den slog til de Fjender med Kloernes Staal,
saa mange i Græsset sig vrede.

Dog snart den segned’ for Fjendernes Tal
og blødende sank den i Støvet,
mens Røverne hakked’ dens Pandeskal
og Slagfjer og Hale den røved’.
Nu skulde der skiftes og deles, jo jo!
det røvede skulde man dele,
men Skiftet blev holdt af de kronede to,
begribelig tog de det hele.

De kronede sloge de skarpe Kløer
i hver sin Side af Reden,
nu lød ej Talen saa høflig som før,
man fordred’ helt ubeskeden.

Den ene fordrede alt for sig,
det Røvertog var jo hans Foster,
saa vilde han slutte et gyldent Forlig,
betale med røvede Koster.
Den anden haanligt afvisende lo,
den gammel Uret vil hævne.
Omsider de skifted’ med Næb og Klo
og sloges af bedste Evne.
Dog, medens der gøres paa Byttet Bud,
og mens der om Delingen fægtes,
saa voksede Ørnens Fjedre ud
og Saarene heltes og lægtes.

Da svang den sig op til sit gamle Bo,
til den kjære dyrtkjøbte Rede,
der bygged’ den atter i Fred og Ro,
den kunde vel Arnen frede.

Saa var hans Drøm en Midnatsstund
paa Isted blodvædede Hede.
En Hilsen fra dem, som til Dødens Blund
forsvared’ den ældgamle Rede.

11
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18. September 1869 er Kong Christian 9. nær
værende ved Indvielsen af den nye Længdebane til
Aalborg. Den Dag bringer Aalborg Stiftstidende et
Digt af Conrad Færch:
Konge! hvor Du monne bede
Paa den jydske Mark og Hede,
Folket jubler Dig i Møde.
Og den Mægtige, den Ringe
Lige Offer Dig vil bringe:
Hjertets Førstegrøde.

Konge! Du har delt vor Trængsel,
Og Du deler Folkets Længsel:
Haab om Sejr engang.
Om vor Frihed har Du fredet
Og fra huslig Arne spredet
Lys i Dannevang.

Kærligheds og Friheds Pagt
Skærme som en sikker Vagt
Danmarks Konge huld !
Konge! stol paa Folket trolig,
Det vil rejse Dig en Bolig
Af sit Hjertes Guld.

Berlingske Tidende bragte 23. December 1891:
ET JULEØNSKE TIL DROT OG FOLK.
Den Stamme, som har værnet om
Sit Hjems og Hjertets Helligdom
Til Fryd for Sekler sene,
Den hilses nu med Julechor
Fra Øst fra Syd og Nord
Af Slammens ædle Grene.
Og vi, som bo ved Stammens Rod,
Og saae, hvor støt og fast den stod,
Mens Ufreds Lurer tone,
Vi ønske hver en Julegjæst
Maa fejre Fredens Julefest
I Ly af Stammens Krone.
—d. —h. (Conrad Færch.)
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Niels Nielsen Færchs Arv til Mændene efter sig
i Trofasthed mod Hustruen havde Conrad Færcli i
fuldeste Maal. Hans Hustru havde allerede fra de
unge Aar Udbrud af Sindssyge, maaske vanskeligere
at bære over med i Begyndelsen, før det var erkendt
som Sindssyge, end i de senere Aar, da hun en Tid
havde Ophold paa St. Hans Hospital, men alligevel
ikke kunde blive et Par fejle Forestillinger kvit. Alle
andre kunde tabe Taalmodigheden med hendes Mis
opfattelse, men han aldrig1).
Under sit Ophold i Nibe sluttede Conrad Færch
Venskab med Cancellisekretær Nielsen, Søn af Køb
mand Søren Nielsen. De to havde fælles Interesse
af at drøfte Minderne fra Nibes Stortid og fra de to
gamle Slægter, som de tilhørte.
Sidst i 1870’erne drog Conrad Færch bort fra
Slægtens gamle Hjemsted til København. 1909 døde
han i Nørresundby. Han var den sidste, der vidste
om det Sted i Salterboden, hvor Pladen med Ind
skrift om de ældste Færch’er i Nibe var indmuret2).
J) Til Belysning af Færch’ernes psykiske Ejendommelig
hed: Annette var i sidste Øjeblik kommet med paa en
Køretur til Aalborg, fordi en lille Pige i den Familie,
der havde inviteret hendes Moder med, blev syg, og
Annette kunde være med i Stedet. Moderen vilde, at
Annette skulde give den syge Veninde et Dukketestcl,
som de købte i Aalborg. Men da de om Aftenen kom
hjem til Nibe, vilde Annette ikke af med Stellet. Mode
ren spurgte hende, om det ikke var Synd, at hun vilde
tage Stellet fra den lille Pige, som baade var syg og
gik Glip af Aalborgturen, og som var meget mindre end
hun. Annette gik i Seng med Stellet, men sov ikke den
Nat, og tidligt næste Morgen gik hun op til den lille
Pige og gav hende Stellet.
*) En Plade, der gik til Grunde, da N. A. Færchs Gaard
blev omkalfatret, Salterboden nedrevet og Størsteparten
af den smukke Have raseret.
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Endnu findes der Mennesker, der under de skif
tende Tider har bevaret Traditionerne fra Nibes Stor
tid. Deres Øjne lyser ved Tjærelugt og ved Synet af
de maleriske Ruser i Sildebundgarnene paa Bøde
pladserne; for de Sanseindtryk er uløseligt knyttet
til den Tids Minder, der staar som prentede i deres
Hukommelse og kaldes frem ved Sanseassociationen.
De Mennesker kalder i deres Skildringer hver fra sit
Synspunkt og sit Niveau Fortiden til Live. Af Køb
mand Søren Nielsens Døtre, Fru Schytte og Frøken
Hansine Nielsen, sidder navnlig sidstnævnte (født 29.
Januar 1830) inde med et Fond af kulturhistorisk
Materiale, der staar sin Prøve overfor Skifter og an
dre Arkivalier, og en Fremstillingsevne, der godtgør,
at Dorre Kjestins Fortællekunst i hendes Barndoms
Ammestue er gaaet hende i Blodet. (Se Kap. Søren
Nielsen.)
En ikke mindre frodig Opfattelse af Stortiden og
dens Begivenheder, men i en anden Genre, sidder
Kæmner N. C. Jensen inde med som Overlevering
fra Faderen, Snedkermester og Borgerrepræsentant
Jens Jensen, hvis Hustru og Svigerinde gennem
mange Aar har været knyttet til Familien Færch.
Men der er ogsaa unge Skud af gamle Nibeslægter, hvis Livsbane ubevidst bestemmes af Traditioner
fra Medgangstiden: Der er den ungpigeagtige Kvinde,
der i mange Aar sad Enke efter en Nibe-Skipper og
forgangen Aar giftede sig med en stout Søfarer af
gammel Nibe-Æt; det ses paa det alt andet end dag
ligdags Par, at de to har arvet Sansen for den Duft
af salte Søer, fordampede i Hampen af Tovværk og
Takkelage, som i Nibes Stortid kappedes med Atmo
sfæren af Fiskergarn. Der er Fiskere, som vanskeligt
kan tage fat paa anden Livsgerning end Fiskeriet, en
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vegeterende Type i Fortsættelse af Fortidens Lodderkarl og Lønkarl — uden Initiativ til Fiskeriudred
ning, men med det nedarvede flegmatiske Velvære
ved Søen og ved ureflekteret Udøvelse af Fiskeri.
Købmand Søren Nielsen.
1779 blev Købmand Søren Nielsen af Nibe født
i Sebbersund, et af Danmarks skønneste Fiskerlejer,
som ældste Søn af Fiskeriudreder Niels Sørensen,
født 28. Maj 1751, Husfæster under Sebberkloster
(fra 26. Februar 1813 Selvejer), og Hustru Cæcilie
Justdatter, født 29. August 17491).
Som Fiskeriudreder og Købmand havde han ikke
valgt Livsstilling efter nogen fremmed. Omtrent paa
det Sted, hvor nu Dæmningen til den i 1883 anlagte
Sebber-Bro udgaar fra Sebbersund, havde Faderen
indrettet sig saare fornuftigt med sin dobbelte Be
drift; han havde opført Udhusene i sin Ejendom
omkring en lille Fjordarm, der virkede som en Dam
i Gaarden; saa praktisk var denne Beliggenhed, at
Fiskerkarlene ikke behøvede at bære eller paa anden
Maade at fragte Silden, noget, der af erfarne paa
Fiskeriets Omraade betragtedes som skadeligt for Sil
dens Velsmag (se Kap. om Fiskeriet og om Bassesen),.
0 Niels Sørensen var Søn af Søren Christensen, Valsted,
født 1715, død 8. August 1753 under en Epidemi, som
ogsaa bortrev 2 af hans Børn, og Hustru Ane Nielsdatter. Søren Christensens Slægtskab med Lauritz Chri
stensen Stistrup, Stifter af Bibel- og Skolelegaterne (født
1692) og Slægten Sandborg eller Sanderborg er endnu
ikke undersøgt, da Sebber Sogns Ministerialbøger kun
forefindes fra Midten af 1700’crne og Undersøgelsen
rimeligvis kun kan foretages gennem Skøder og Skifter.
Overleveringens Familienavne svarer til Forbogstaverne
paa det gamle Sølvtøj.
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men kunde ro den ind i Gaarden og tømme den ind
i det Rum, hvor der skulde gælles og saltes1).
For Kundernes Ind- og Udkørsel var der ganske
bestemte Regler. Omkring »Dammen« maatte de
først køre til det Udhus, hvor de Landbrugsproduk
ter, de vilde afhænde, blev læsset af, og derefter til
Salterboden og det Udhus, hvor de kunde faa Veder
lag i saltede og tørrede Sild og andre Varer. I de
første Aar af Krigen med England provianterede Niels
Sørensen Kaperbaade. Det ses af Nibe Juslitsprotokol, at han i Opgangsperioden for Sildefiskeriet stadig
*) 28. Januar 1822 udsteder Niels Sørensen en Obligation
til Sønnen, Købmand Søren Nielsen af Nibe for 800
Rbd. og giver Sikkerhed i sit »iboende Huus i Sebber
sund Bye, Sebber Sogn, Sleth Herred, med tilhørende
Jordejendomme af Hartkorn 2 Skpr., contribuabelt Jord,
saaledes som det til enhver Tid maatte befindes og med
samme Rettigheder som det, iblandt flere Ejendomme,
er mig tilskjødet af Cammerraad Svanholm til Sebber
kloster under 26. Februar 1813«, hvilket Skøde er ting
læst paa Aars og Sleth Herreders Ret den 23. Decem
ber 1818. Desuden Sikkerhed i:
10 Stader, 3—12 paa 5. Lænke »væsten Pøttenn«.
1, 2, 3, 4, 5, 6 fra Grunden paa 3. Lænke væslen Potten.
Nr. 1 paa Søndre Møllelænke.
Nr. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 paa Nørre Mølle Lænke.
Nr. 7 og 13 fra Grunden paa gamle Sjette Lænke østen
Pøtlen.
20 fra Grunden paa 2. Lænke østen Pøtten.
30 paa Nedergaards Lænke.
14, 15 og 16 paa 3. Lænke østen Pøtten.
Østerland: Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Foruden de Stader, der her blev givet Pant i, raadedc
han som Udreder over mange flere. Et senere Skøde
oplyser, at Kammerraad Svanholm 26. Januar 1813 solgte
ham Fiskestadet Hesterønet og Stade Nr. 1 paa Sønderdraglænke.
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udvider sin Bedrift og erhverver flere og flere Stader
og skaffer sig større Driftskapital ved Laan i Sta
derne og i sine Ejendomme i Nibe, Nr. 82 paa Ahl.gaden og Nr. 200. (Købesum for Nr. 200 Rbd. 1500;
dat. 16. Juni 1812.)1).
En myndig Mand var Niels Sørensen, aarvaagen
over, at ingen kom hans Rettigheder for nær2); deri
ot Sidestykke til de myndigste af Færch’erne paa
Nibesiden, og han taalte ikke en Kende mere af Nibinger end Kammerraad Svanholm, da han senere
tog Roret paa Sebbersundsiden.
10. August 1807 er det Nibingers StrygglibeFiskeri, der er kommet ham for nær; atter klager
han gennem Sebberkloster, som saa udsteder Bekendt
gørelse om, at » Eierne af Sebber-Kloster have tilladt
deres Fæstere i Sebbersund og Waldsted at anlægge
Aalegaarde m. v. for (ud for) deres Grunde i Sebberlaae og Bredningen (godt at være Fæster under Seb
berkloster i de Tider!), og at Nibe Strygglibe-Selskaber advares at holde sig fra at bruge Strygglibe paa
samme Steder« (dat. 21. Juli 1807)3).
’) 4. September 1802 læst Skøde fra »Justitsrådd Ole Tøn
der Lange til Bratskov, Oxholm, Aastrup til Niels Søren
sen, Niels Kiær og Laurs Pedersen i Sebbersund paa 54
Stk. Bundgarnsstader i Liimfjorden« ; dat. 31. Aug. 1802.
*) 3. Oktober 1801 »producerer Md. Svint, Sebberkloster,
ved sin Fuldmægtig Kold sammesteds Stævning ctr. 3de
af hendes Huus-Fæstere i Sebbersund, nemlig Niels
Sørensen, Niels Kiær og Laurs Pedersen angaaende
nogle Aale Ruuser, som de sidste skal have sat, den
første til Fornærmelse udi hendes Eiendeels-Fiskerie,
Lille-Lykkcdyb«. (Se Nibe Justitsprotokol.) Ikke svært
at se, at det er ham, der har følt sin Ret krænket og
ført Besværing over det.
Paa Retsdagen i Nibe 5. December 1807 begærer Niels
Sørensen afholdt Syn og Taksation over sin Ejendom,
2
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Under den Medbør og Velstand, Silden bragte,,
blev mangen Fiskeriudreder i Nibe, Sebbersund og
Valsted ør og sorgløs og ødslede ikke mindre end
Krigsaarenes Pengematadorer i 1900’erne. Overleve
ringen skildrer Boliger i Sebbersund med Krystal
ruder i Vinduerne og lyserødt lakerede Lofter og Dører
kostbare blanke Messing-Dørgreb og nymodens Bo
have. For ikke at tale om kostbar Klædedragt1).
Nr. 82 paa Ahigade, beboet af Søren Schiønning; øn
sker at vide, hvad den »efter nærværende Tiders Priser
paa Huuse og Gaarde i Nibe kan være af Værdi i Kiøb
og Salg alt efter deres (Tillidsmændenes) Samvittighed
og bedste Overbeviisning, saaledes, at de redelig kan
af (giøre) samme her inden Retten næste Tægtedag, hvor
ved ikke maae tages Hensyn til, enten hvad den kan
have kostet at bygge, eller hvad den enten i Brand
kassen eller ved anden Ledighed kan være taxeret for«.
En fyndigt og klart affattet Fordring.
Mellem forskellige Omskrivninger af Laan i 1813
3. Juli — de Omskrivninger, der sammen med andre
uheldige Vedtægter paa Finansvæsenets Omraadc fik
Christian Colbjørnsen til at udbryde: »Gud forlade Hs.
højgrevelige Excellence ! (Grev Schimmelmann.) Han er
en stor Synder. Han synes dog at være veltilfreds.
Gid den gode Konge og hans Undersaatter kunde være
det samme,« mens Schimmelmann fortvivlet udbrød:
»Der maa hurtigt hjælpes! thi Lyset brænder i begge
Ender!« — er der 3, der kommer Niels Sørensen til
Gode; imellem dem en, tinglæst 3. Juli 1813 paa 1000
Rd. Laan hos »Petrea sail Asp«, dat. 27. August 1812,
og allerede 3. Juli Aaret efter (ved Udregning efter den
lovbefalede Omskrivningsmaade) reduceret til 35 Rbdl.
J) Christian, den 7. havde dog en Snes Aar tilbage i et
kongeligt Rescript formanet til Nøjsomhed i Klædedragt.
Efter Indledningen : »Vor synderlige Bevaagenhed til
forn. Da det ved Vores under 17. Martij sidstleden udgangne allernaadigste Forordning ang. Overdaadigheds
Indskrænkning i Bonde-Standen, iblandt andet er Bøn-
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Den Slags huskede Folk, da Rigdommen atter
var borte. Naar Christen Wandrup (se Kap. om
Fiskeriet), i Glansperioden Valsteds rigeste Fiskeri
udreder (ved Folketælling 1801 Købmand i St. Grøn
negade, Nibe, 190—203), i 1830’erne saas vankende
besiddelsesløs paa Nibe Gader, kunde pludselig det
Udbrud undslippe en lille nyfigen Barnepige fra hans
Egn, idet hun kiggede ned ad Gaden og fik Øje paa
ham: »Men, Christen Wandrup! hvor er nu dine
Silkestrømper med Kvaster paa?«1)
der forbudet og Almuesfolk paa Landet forbudet at bære
Silketørklæder, Trøier eller Skiørter med videre; men
os nu af adskillige indkomne Forestillinger er bleven
foredraget, at det paa nogle Aar er bleven almindeligt
at anskaffe sig Kaaber af Silke Tøij og Kyser af Fløijel
samt andre Silke og Klædes Klæder og Mængden deraf
er saa stor, at det ville være almuen til støre udgivt
end til fordeel, om de nu straks skulle afskaffes; saa
give vi dig hermed til kiende, at vi i saadan andleedning allernaadigst have fundet forgot, at det maae være
landalmuen tilladt at bære deres før End forberørte
Fordn. af 12. Martij forr. Aar udkom sig anskaffede
Silke Klæder og andre Klæder, samt Fløiels Kyse udi
trende Aar fra samme Forordnings Dato, dog uden
imidlertid at forberørte Slags, som er forbudet, at lade
sig giøre nogen nye, men iøvrigt skal det i alt have sit
forblivende med Forordningen ; Dærefter Du dig aller
underdanigst have at rette og saavel Amtmanden i det
dig anbetroede Stift som alle andre vedkommende sligt
til Efterretning at tilkiendegive samt os ellers at ind
berette at du denne vores Ordre haver bekommet. Be
falende dig Gud. Skrevet paa vort Slot Fredensborg
den 22. October 1783. Under vor Kongelige Haand og
Christian Rex.
Schack Rathlou.
Luxdorph.
P. Aagaard.«
x) Retsprotokollen supplerer under 6. April 1811 Overleve
ringens Beretning om Christen Wandrups Hang til
2*
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Niels Sørensen lod sig ikke blænde af Glansen
eller rive med af den Rus, som Rigdommen hensatte
hele Fiskerlejet i. Fra sin Moders Fortællinger
kendte han Lykkens Omskiftelser i sin Slægts Hi
storie; han havde hørt saa tidt om Slægtens Hjem,
hans Forfædre havde forskertset Besiddelsen af, saa
at Slægten forarmet havde maattet søge over Sun
dene fra Thy ned til Valsted og Sebbersund, der
netop paa den Tid, da Slægten blev hjemløs paa Thy,
havde Ry for rigt Fiskeri. Han, der som toaarig
havde mistet sin Fader, kendte nok Livets Alvor og
vidste, at før eller senere vilde Skæbnen vise sin
ublide Side; han kunde ikke som de andre fæste
Lid til, at den gyldne Tid vilde vare ved; nej, han
vilde bevare sit alvorlige Syn paa Livet som en lang
Arbejdsdag og ikke søge Lykken i Vellevned. Han
kunde saa udmærket godt befinde sig vel i sin til
vante Vaaning. Der var ganske vist saa lavt til Lof
tet, at de gamle Slægtsmalerier ikke ret vel kunde
rummes under Bjælkerne paa Væggen i Storstuen til
højre for Forstuen, men havde maattet anbringes
staaende langs Væggen overfor Vinduerne, og alt
hans Bohave var Slægtens gammeldags Egemøbler,
Kister og Ørke, indmurede Skatoller med ældgam
melt Sølvtøj, Laagkrus og Sølvstobe, Skeer af gam
melt hvidt Sølv, en stor Bøsse med Indskrift, vog 16
Luksus : Til en omvankende Person, der som mistænkt
for Plattenslageri er i Forhør, havde han solgt sit Ur,
der havde 2 Sølvkasser og Sølvkæde samt Sølv-Nøgle
og et lidet Sølv-Signet. Men Overleveringens Maalestok
for Sebbersundfiskernes umaadelige Rigdom, at de
tændte Pibe med Pengesedler, mister sin Paalidelighed,
hvis man klarer sig, at Pengesedlerne, der her var Tale
om, var dem, Krisen havde berøvet deres Værdi.
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Lod, en Sølvglødetang; tunge Stole og Borde i hvid
kalkede Stuer.
Byggede han, var det til Udvidelse af Bedriften,
aldrig til Unytte; hans Stuer havde altid kunnet
rumme dem, han bød til Julegilde og Barnedaab;
der skulde ikke bygges højere til Bryllup heller, naar
Døtrene var giftefærdige. Børnene (3 Sønner og 3
Døtre) fik Lov at udfylde deres Pligter; der taaltes
ikke noget udenom; men Tonen i det daglige var
kærlig og munter. Dog ikke for mange Ord, de tog
Tiden og kedede. Søren Nielsen, den ældste Dreng,
vidste saa grant, at han selv maatte ordne, hvad der
var i Vejen for ham; det nyttede aldrig at klage til
Forældrene over Haardhed eller Forurettélse fra Kam
meraterne. Han havde klaret sig i baade det ene og
det andet Livtag med Drenge og skulde ogsaa nok
klare sig, naar han kom i Skole. Værre var det
med en af de Mænd deroppe i Storstuen. Han havde
ondt i Sinde, saadan som han stirrede paa Søren,
hver Gang han fulgte med Moderen op i Storstuen.
Søren stirrede igen. Han kendte ham godt; ogsaa
naar han om Aftenen laa i Sengen med lukkede Øjne,
kunde han se ham og hans hvide Krave ligesom
Præstens og hans haarde Trøje af Jern eller hvad
det var, og hans Sværd ved Siden. Moderen saa en
Dag hans Rædsel; for at hjælpe ham af med den,
forklarede hun, at den Mand var en af deres Slægt.
Det hjalp ikke. Søren følte, at de bistre Øjne var
ham for stærke; og naar han laa vaagen i Halv
mørket, havde han hele Tiden de Øjne over sig og
maatte være paa Vagt overfor Skyggerne, der rørte
sig omkring det store Ur, at Manden ikke skulde
komme ud derfra. Saa kunde han med eet blive
trøstet og styrket, naar Moderen lukkede Døren til
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Dagligstuen op og han saa Lyset i Messingstagen ved
Siden af Faderen, der skrev ved den nedslaaede Skatolklap. Men selv om Skrækken var jaget paa Flugt
for den Aften, var den der næste Aften. Han for
stod, at han maatte gøre noget for at blive Øjnene
kvit, og en Dag, da han igen var med Moderen i
Storstuen, og Øjnene var værre end ellers, syntes
han, at nu maatte det være, og gik løs paa ham med
sin Lommekniv, mens hans lille Barnestemme skreg:
»Du skal ikke se saadan paa mig.« Først nu gik
det op for Moderen, at hun ikke havde hjulpet ham
nok forleden, da han var bange. Hun vendte Male
riet og viste ham, at der ikke var nogen Mand bag
ved, og at det blot var et Billede. Han følte paa det
og saa, at Moderen havde Ret. Da faldt der en Sten
fra hans Hjerte, og han syntes, at alt var langt skøn
nere end før. Vandet var saa blaat og Maagernes
Bryst saa hvidt og smukt. Kaagen gyngede let paa
Bølgerne — og se Halkjær og Kyø Skove! det var
længe siden, han havde set paa alt det. Han havde
jo ikke kunnet for de hvasse Øjne. Der trillede et
Par Taarer ned ad hans Kinder. Hvordan mon det
kunde være? Han stod jo blot og saa paa Bakkerne
bag Priorboderne; de gik saa stejlt ned mod Fjor
den, en hel Række Skrænter bag hinanden, beklædt
med Lyng og Tyttebær og Blaabærris. Han kunde
aldrig blive færdig med at se paa dem, og der var
endda ingen Skov paa dem. Jamen det var jo netop
derfor, han kunde se dem saa tydeligt, saa pæne,
som de var. Han fik pludselig saa travlt med at
komme op paa Sebber Bjerg, som Moderen sagde var
Dan Mikillatis Gravhøj; han løb saa hastigt, at han
var ganske forpustet, da han naaede helt op; men
han var saa forhippet paa at se, om der var lige saa
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godt deroppe som før, nu da han ikke behøvede at
tænke paa de Øjne. Jo, der var næsten bedre endnu;
han kunde tydeligt se de hvide Skorstene paa Straalagene i Nibe1). Hans Fader sagde, at der var værd
at bo, for ingen Steder fiskede de saa meget som paa
Nørlaae (d. e. Nibe Laa). Men Nibe var ikke nær
saa pæn med Skove omkring som Sebbersund, for
Lundbæk Skov var lige overfor Sundet (saadan kald
tes ofte Sebbersund), men over en Fjerdingvej fra
Nibe. Det kunde klæde Nibe, om der var Skov paa
den lange Bakke med den høje Skrænt nord for
Byen2)! Han kom lige saa hurtigt ned ad Bjerget
som før op, for han skulde se, om det var en af
deres Folk, der lagde ud med en Kaag. Nej, den
<lang naaede han ikke at komme med; men hjemme
i Dagligstuen duftede Moders Rose, den, han heller
ikke havde haft Sans for at tænke paa under Skræk
kens Tegn. Han saa og saa paa Rosens tætsvøbte
Blade og holdt Haanden om den som til Kærtegn3).

For en ung Mand, der vilde sætte Bo, var der
omkring Aar 1800 ingen Boplads bedre end Nibe.
’) Rescript af 21. Juni 1799 giver Bestemmelser om, at et
Hus bør bære »Steen-Tag«, hvis det er stærkt nok til
det. De Nibinger faar straks saa travlt med at lade
Retten udmelde Mænd, der kan tage Skøn over Byg
ningers Soliditet og helst skønne, at de kun kan bære
Straatag. Se Købmand Otto Stræts Begæring til Retten
16. August 1806.
*) Den Bakke, Søren Nielsen som Købmand udskilte fra
sin Mark og beplantede.
8) Rosen, en Provencerose, havde Cæcilie Justdatter, hans
Moder, ledet ind i Stuen fra en Busk udenfor. Den
Rose og Malerierne var Seværdigheder, som prentede
sig ind i Sindene af næste Generation, Søren Nielsens
og hans Søskendes Børn.
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Der blomstrede Byens navnkundige Fiskeri saa rigt
som nogensinde. Søren Nielsen havde længe tænktr
at der kunde han lide at fæste Bo. Naar han som
Voksen var med Folkene ude at røgte Garn paa Sebberlaa, søgte hans Øjne altid derover. Som 23aarig
var han mandig og sat af Væsen, og da tog han en
skønne Dag en rask Beslutning og virkeliggjorde detr
hans Hu længe havde staaet til, og som han alvor/
ligt havde gennemtænkt: at faa som sin egen en Be
drift i Nibe som Faderens i Sebbersund eller Færch’ernes i Nibe. Allerede før Foraarsfiskeriet 1803 be
gyndte, var han i Byen for at tale med Byfoged Basse
sen om at overlage en af hans Ejendomme. 7. Maj
1803 underskrev han Købekontrakt for en af Færch’ernes (tilhørende Anders Færchs Svigersøn Byfoged
Bassesen) gamle Gaarde paa Hjørnet af Ahlgade og.
Sønderportsgade (som hans Efterslægt endnu ejer).
Købesummen, 560 Rd., havde han ikke Besvær med
at udrede; men han skulde købe Stader og have
Midler til Driften; derfor optog han samme Dagr
Købet fandt Sted, et Overformynderilaan paa 220 Rd.
5 M. 7 Vs Sk. og 14. Juni 1806 1000 Rd. Laan hos
Jens Nielsen Knie, Lundbæk Salterbod1), og efter Køb
af Stader faar han, som Skik var, ordnet Laan i demr
Af de mange Stader, Købmand Søren Nielsen købte
i sin første Nibetid, sidder hans Arvinger endnu inde
med 67; deraf er de ældste tinglæst 1806. Fra det
Tidspunkt har han altsaa købt Stader, som han ikke
ønskede at afhænde senere — ellers var Staderne
idelig Genstand for Køb og Salg. Hvert Aar afholdt
Byfogeden paa Raadhuset Auktion over de Stader^
’) 30. August 1806 nævnes Lars Nielsen Rimmer som Inde
haver af Lundbæk Salterbod.
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der skulde borllejes for Fisketiderne. (Sebberklosler
tog imod Sild som Lejeafgift. Se Kap. om Fiskeriet.)
Det var høje Summer, de »givtigste« af Staderne
betaltes med. Mellem de kostbareste var 2 Draugstader, han købte 21. Juni 1806 af Niels Andersen
Færch for 3936 Rd. (tinglæst 19. Juni 1809). Der
siges, at han, inden han bestemte sig for Staderne^
overvejede, om han hellere skulde købe Pandum
Gaard og Gods, der var til Salg for ca. 3000 Rd.;
han valgte Draugstaderne, det rentableste, og 6. Juni
1817 købte han sammen med Svigerfaderen, Rasmus
Willadsen, af N. A. Færch 5 Draugstader for 750Q
Rbd. (Niels Nielsen Færchs Broder, Søren Færch,.
købte Pandum 1806.)
Skødet af 7. Maj 1803 fortæller om Gaardens
Omfang :
a. Et Forhus til Algaden, bestaar af 18 Fag.
b. Et Forhus til Sønderportsgade, beslaar af 16
Fag, begge Dele indrettet dels til Værelser, dels til
Sallerbod og Pakbod.
c. Et Hus i Gaarden til Stald og Tørvehus paa
6 Fag. Bemeldte Bygninger kun 1 Etage, straatækte
og Bindingsværk. Gaardspladsen tilligemed Haugen
(som i alle Datidens Købmandsgaarde beliggende bag.
Gaarden, hvorfor Havelaagen først naaedes, naar man
var kommet ud gennem Nederporten) følger Gaardens
Bygninger, alt saaledes som enhver Del befindesr
Haugen indhegnet baade til Gaarden og til Ignatius
Uhmanns1) Hauge, men »de tvende i Værelserne
l) I Retsmøde 14. Marts 1801 oplyses, at I. U. var taget til
Borger i Nibe 1790, men at hans tyske Rejse-Pas ud
viser, at han er en Livegen fra den Lautmaritzeske
Kreds i Kongeriget Bøhmen. Passet, dateret 1788, gav
ham kun Tilladelse til at være fraværende eet Aary
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staaende Jernbilægger-Ovne, som var lejede til Anders
Rasmussen og Cornelius Hurtigkarl (indtil 1803 Lejere
af Gaarden) undtages fra Kjøbet og kan af Eieren,
Sr. Niels Andersen Færch, borttages, naar han finder
for godt, tilligemed alt, hvad der tilhører Leierne.
Af Gaardens og Haugens Grund er hidtil svaret aarlig Jordskyld 3 Rd. 32 ß, nemlig 14 ÿ til Kjøbmand
Hr. Niels Nielsen Færch i Nibe, der fordum har
»lagt« til Oxholms Hovedgaard, og 1 Rd. til under
tegnede Sælger af Gaarden, der fordum har »lagt« til
Lundbæk Hovedgaard, men derfra er kiøbt af afgangne Niels Andersen Færch (født 1709) her af Byen,
efter ham arvet af hans Søn, afgangne Anders Færch,
og efter ham igjen arvet af mig undertegnede som
hans Svigersøn. (Bassesen.) Leien, som er forfalden
til denne Flyttetid af Leierne i Gaarden, Cornelius
H. og Anders R., samt Leien af Byens Sprøitehuus,
som og er i Gaarden og forfalden sidste Paaske, hæ
ver jeg; men da bemeldte Leiere ikke er lovet Bopæl
deri længer end til denne Flyttetid, saa antages Gaard
og Hauge straks til fri Raadighed for Kjøberen, und
tagen for saa vidt det Rum angaar, hvori Sprøiten
staar, hvilket Rum forbeholdes til Byen, imod at han
deraf faar sædvanlig Leie indtil næste Mikkelsdag«.
Slag i Slag gaar det med Købmand Søren Niel
sens Stadekøb, og hans Bedrift tager Fart, kræver
Agtpaagivenhed og lægger Beslag paa hans Tid. Men
saa snart han tør tillade sig en ringe Fritid, styrer
han ned mod den »liden Hauge« med Indhegning
hvorfor han kun kunde betragtes som en Rømnings
mand, men man lod Naade gaa for Ret, da han »nu i
11 Aar i aid Fred og Rolighed havde besiddet denne
Borger-Ret«. Ved Mandtal 1834 bosiddende i Skomager
gade.
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mod Gaarden og mod Ignatius Uhmanns Hauge. Han
elsker Have og Blomster og Plantning; han har lagt
sig efter at pode og glæder sig, hver Gang en Pod
ning »slaar an«.
Men ved Siden af Haven laa der en Gaard med
Have op imod det veslre Plankeværk; den tilhørte
Fiskeriudreder Rasmus Willadsen (boede 1801 i Sko
magergade). Han havde en Datter, purung og skær
med en forunderlig bleg mat Lød til de graa Øjne
med de lange mørke Vipper og det fyldige mørke
Haar; hun var spinkel og sart af Skikkelse, saa
rørende sart, at Søren Nielsen umuligt kunde faa
sine Øjne fra hende, naar hun var i Gaarden eller
Haven, som han havde frit Indblik i. To Aar efter
hans Ejendomskøb blev hun hans Hustru. Hun var
da 19 Aar, men han 26.
I dette Ægteskab fødtes Cæcilie Marie, 3. August
1806, Rasmus, 1807, Christine, 11. Marts 1810, Niels,
26. Februar 1812, Christen, 10. Marts 1815.
(Det ses, at Opkaldelsesreglerne er nøje fulgt.)
Hans unge Hustru var hans Øjnes Lyst, men
hun var skrøbelig af Helbred og evnede ikke at op
drive den Energi, der i de Tider krævedes af en Hus
moder i et stort Hjem og overfor de mange Børn;
hun følte sig slap og forsagt allerede efter de første
Børns Fødsel, og da hun, nogle Maaneder før det
yngste Barn, Christen, blev født, kom til Skade paa
Hjemvejen fra Aalborg, fordi Kusken mistede Magten
øver Hestene paa den ujævne Vej ved Skinberg Hule,
saa at Vognen væltede, tik hun saa varigt Men deraf,
at hun efter den Tid som oftest var uklar. Hun
slæbte sig igennem Tilværelsen i 6 Aar, indtil Døden
den 14. Juni 1821 lukkede hendes trætte Øjne. Og
da hendes afsjælede Legeme laa der i Kislen, havde
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det hele sit tidligere Skær af Ungdom og sart Skøn
hed. Kvinderne blandt Slægt og Kendinge hviskede
efter hendes Jordefærd til hinanden, at hun var ikke
død, om ogsaa hun laa der saa kold og ubevægelig;
de ængstedes for, at hun var jordet som skindød.
I de Aar, da Hustruens Sygdom lagde Tryk over
Hjemmet og Børnene, blev Husbondens Syn paa
Livet alvorligere og dybere. Han var gaaet ind i sit
Ægteskab med de lyseste Forhaabninger om Lykke;
han bar sin unge Hustru paa Hænder og gjorde^
hvad han kunde, for at lette hende Byrden, naar han
saa, at hendes Evne ikke slog til. Selv var han saa
rig paa Energi, at end ikke Hjemmets tunge Kaar
kunde hemme hans Virketrang; men Livets Alvor
øgede hans Religiøsitet og gjorde den personligere
end de flestes. Han sluttede sig til Herrnhutismen,
og til en af Brødremenigheden i Christiansfeld sendte
han sin Søn Christen, for at han i den By, der havde
saa stort Ry for den gode Aand, der herskede déi\
kunde faa en omhyggelig Opdragelse samtidig med,
at han blev behandlet for en Talelidelse, han fra
ganske lille havde haft; en Stammen, der under
Moderens Sygdom stadig forværredes. Brødrene af
Herrnhutermenigheden var altid sikre paa at finde
venlig Modtagelse i det gæstfri Nielsen’ske Hjem i
Nibe. Men først og sidst gav Købmand Søren Niel
sens Religiøsitet sig Udslag i Hjælpsomhed overfor
dem, der trængte til Støtte. (Se følgende Sider af Kap.)1)
Flittig Kirkegænger var Købmand Søren Nielsen. Hver
Søndag sad han paa sin tilvante Pulpiturplads, den
Slægten indtil Lejens Ophævelse ved Grevskabet Lin
denborgs Overdragelse af Kirken til Nibe By har siddet
inde med i over 100 Aar (Pulpiturplads Nr. 1). Han har
ment, at man ikke tidligt nok kunde vænne Børn til
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Aar efter Anne Marie Willadsens Død skrev hen
des Husbond en Aften, han — som det var hans
Sædvane — efter endt Dagsgerning sad ved sit Skatol og saa tilbage og samlede sine Tanker og ned
skrev om sin Ungdoms Hustru: ». . . . den ubrøde
lige Troskab og Hengivenhed, hun ydede mig ... «
Han huskede ikke længer den Kvide, det havde voldt
ham at se hende saa raadløs overfor de Forhold, han
ved deres Ægteskab havde stillet hende i. Ingen kan
lægge en Alen til sin Vækst, hun heller ikke; men
han, der ejede det stærke Sind og havde de 7 Aars
Erfaring forud for hende, bar Skylden for, at hun
var kommet ind i en Tilværelse, der krævede mere,
end hun kunde give. Han tænkte om og om —
han saa hende for sig, ung og rørende skøn, som
han i sin Tid havde set hende ved Havegærdet.
Havde han dengang tænkt, at hun skulde blive stærk
nok til at følge ham i alt det, han vilde? Tænkt!
Ak nej, hvor havde han kunnet tænke den Gang! —
blot føle, at han længtes imod hende, saa Længslen
ikke var til at modstaa.

Naar han saadan havde siddet i Tanker om de
Tider, der svandt, kunde han paa eengang rejse sig
og ryste det hele af sig og med større Kraft end
nogen Sinde give sig i Lag med sine Opgaver, som
havde han spændt et usynligt Styrkebælte : Stadekøb
og -salg, Drift af Fiskeriet, Eksport af Silden, og
Købmandshandel, men ogsaa Landvæsen. I Nibe
Justitsprotokol antegnes 15. Februar 1817, at han
Kirkens Pli, for overfor Forældrenes højryggede Chri
stian den 4’des Stole har han ladet opsætte en fast
Bænk, hvor der kunde sidde 3 Børn og, hvis de var
meget smaa, 4.
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8. November 1816 har faaet Skøde paa en Parcel af
Hartkorn 4 Skpr. 3/i Alb., erhvervet for 2730 Rbd
18. August 1821 tinglæses Auktionsrettens Skøde til
ham paa tvende Jordparceller paa Nibe Mark; den
ene af Hartkorn 6 Skpr. P/2 Fdk., den anden*2 Skpr.
2 Fdk. P/2 Alb., dat. 12. Juli 1821. Købesum 251
Rbd. Sølv (deraf sælger han allerede samme 12. Juli
en Jordlod til Koids Svoger, Byens Kæmner P. L.
Holm, for 100 Rbd. Sølv. 1836 køber han Parcel
Nr. 1 paa Nibe Mark af Niels Nielsen Færchs Svi
gersøn Kyllesbech for 400 Rbd. plus Renter og Om
kostninger (se N. N. Færchs Skifte).
Stadig skaffer han sig større Plads, enten han
nu bygger eller køber. 6. Juni 1812 læses der Skøde
til ham fra Jens Hinnerup paa Nr. 59 i Nordre Nibe
Kildegade. 1812 bygger han til sit Forhus paa
lôVsXlP/s Al. et Stykke paa 6x5 Al. 1818 ejer
han sammen med Svigerfaderen Nr. 85, forhen Nr.
79; og 1818 opfører han i sin Gaard Nr. 80 (den
iboende), nu Nr. 86, et nyt Hus, hvoraf et Stykke,
som er 5 Alen langt og IP/2 Alen bredt, bruges til
Pakhus; Resten til Sildesalteri. (Se *Nibe Købstads
Regnskaber.)
Arbejdet var ham en Leg; men han sagde sig
selv, at der var eet Punkt, hvor han trods sine Kræf
ter kom til kort, og det var i Omsorgen for Børnene.
Under Moderens Sygdom savnede Børnene Tilsyn, og
nu bagefter ogsaa, for Pigerne strakte ikke til over
for dem, lige saa lidt som han selv. Han talte med
sin Moder om det en Dag, han var hjemme i Seb
bersund. Hun forstod, at han trængte til en, der
kunde og vilde styre Huset og være en kærlig Op
drager for Børnene. Hun spurgte sig selv, om den
eller den, hun kendte, var Stillingen voksen, og sva3
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rede sig selv, at de alle var for dagligdags til saadan
en ansvarsfuld Stilling. Da kom hun i Tanker om
Bødker Hans Andersen Wævers Datter fra Valsted,
der havde Plads paa Sebberkloster — hvor hendes
Broder vat Skriver — under Frøken Sine Svanholms
dygtige Husstyrelse (Broderdatter af Sebberklosters
Ejer, Amtsforvalter, Kammerraad Svanholm). Hun
bad Sønnen snarest tage til »Klosteret« (ca. P/s Mil
fra Nibe og ca. Vs Mil fra Sundet) og foreslaa Karen
Marie Hansdatter Wæver (saadan hed den unge Pige)
at tage Styret i hans Hus. Men hun rystede tviv
lende paa Hovedet, da hun kom i Tanker om, at de
paa »Klosteret« mente, at Frøken Svanholm ønskede
den kloge og dygtige unge Pige gift med en af
Brødrene Svanholm. Søren Nielsen indsaa nok, det
var tvivlsomt, at han fik Ja; men han tog dog over
til Sebberkloster og fik baade Frøken Svanholm og
Karen Marie Hansdatter i Tale og kom frem med sit
Ærinde. Frøken Svanholm roste Karen Marie, »saa
nem som hun var til alting«, og hun sagde ærligt,
at hun helst beholdt hende paa Sebberkloster. Den
unge Pige bad, som rimeligt var, om Betænknings
tid; men det varede ikke mange Dage, inden hun
havde bestemt sig for det ærefulde Tilbud fra den
kendte Nibe-Købmand, som hun havde hørt saa me
get om. (Endnu den Dag i Dag lever der i Sundet
og Valsled Overlevering om Kbmd. Søren Nielsen.)
Og da hun først kom i Huset, blev Tingene ført
i en anden Gænge, for hun forstod at bruge sine
Hænder, og hendes kloge, gode, mørkeblaa Øjne saa
straks, hvor der trængtes til en hjælpende Haand.
Og frisk og munter var hun, saa der blev lyst i Hu
set ved det, og Børnene følte sig draget af det muntre,
varme, omsorgsfulde i hendes Maade at tage dem paa.
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Med Omtanke raadede hun Bod paa de smaa Afvi
gelser fra Artighed og Pligtopfyldelse, som Børnene
havde vænnet sig til i den Tid, de skøttede sig selv.
Hun gjorde det i Stilhed, for at Faderen ikke skulde
besværes af de smaa Fortrædeligheder, han sikkert
havde haft alt for mange af, mens han selv var baade
Fader og Moder for dem. Der var nu Rasmus. Kom
han ikke uden videre løbende hjem fra Navigations
skolen i Aalborg, da han ikke kunde holde det ud
for Længsel. En skønne Dag meldte en af Pigerne,
der havde været nede i Baggaarden med Æde til
Kyllingerne: »Rasmus han sidder og sie’ te’ hans
Duer.« Ja sandelig, der sad han ved Dueslaget, en
stor køn Knøs, men alt for egenraadig. Hun fik ham
»snakket for«, tog ham med ind og gav ham Mad
— ikke Æbleskiver eller Pandekager, for det var Øje
blikket ikke til. Han følte blot, at hun sørgede for
ham, som hun plejede. Hun skændte ikke, men der
var over hendes Venlighed en Alvor, der gjorde, at
da han sagde Tak for Mad, og hun svarede: »Velbekom dig, Rasmus! — ja, Kusk-Christen har jo
ikke Tid at køre dig, men han har opspurgt Lejlig
hed for dig til Aalborg,« fandt Rasmus det aldeles
rimeligt og det ene rigtige; han tog ud til sit Ar
bejde og trøstede sig med Udsigten til Hjemturene,
naar han havde fri. Da Faderen kom hjem, var alt
ordnet, og hun talte ikke om det.
Huset var velordnet, og Pigerne gik glade til
deres Arbejde, fordi de syntes, det var ret og rigtigt
alt sammen. Den, der forlangte Arbejdet af dem, tog
Gang paa Gang fat og viste dem, at hun vidste, hvad
hun forlangte; det nyttede ikke, at Husbond indprentede hende, at ikke hun, men Pigerne, skulde
udføre Arbejdet og hun blot ordne og lede. Hun
3*
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svarede, at det var sundt at bruge sine Kræfter; det
gjorde en glad. Ja, glad! hele Huset var præget af
det. Folkene saa saa mildt til hendes lille vævre
Skikkelse; og som de smaa Fødder kunde bære
hende, lige saa let henover det ujævne Bryggersgulv
som over de glatte Stuegulve.
Søren Nielsen var hende taknemlig for al den
Glæde, hun bredte over Hjemmet, og fordi hun uden
Ord forstod, hvad han tænkte og kunde ønske ud
rettet. Den Evne fik hun, eftersom hun kom til at
holde af ham. Og hvor kunde hun lade være at
holde af ham, saa god og trofast, som han var, han,
der tænkte paa alle andre førend paa sig selv. Han,
der ledede sin Bedrift saa klogt og dygtigt, at andre
ærede ham for det, og enkelte misundte ham, mens
han uanfægtet af alt blot var sig selv, støt og mandig.
Den Dag, Søren Nielsen blev vaer, at han elskede
hende, blev han urolig og begyndte en haard Kamp
med sig selv, fordi han syntes, det var Mangel paa
Trofasthed mod hans Hustru, der havde givet ham
saa megen Lykke i de første Aar af deres Samliv, at
give nogen anden den Plads, hun havde haft. Han
blev saa blød om Hjertet for sin lille rørende skrø
belige Hustru, at han fik Taarer i Øjnene. Han var
vel Mand for at slaa den Slags Tanker hen, snart
44 Aar, det var blot unge, der fik den Slags Griller;
han havde andet at tænke paa. Han greb sin Hat,
kom, hurtigere end han plejede, ned gennem Gaar
den, hvor den 12aarige Røgterdreng, Laust Mousten1)
stod og koblede Køerne sammen, som han skulde paa
Marken med. Han maabede efter »Hosbond«, som
han forsvandt ud gennem Nederporten uden at se
J) Et sjælden trofast Tjenestetyende, der fra sit 12. Aar i
62 Aar tjente Søren Nielsen og hans Børn.
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Laust eller »Hovederne«. »Popham«, der i Modsæt
ning til Lænkehunden »Nero« oppe i Baggaarden
færdedes frit paa Tømmerpladsen, var ogsaa skuffet
af sin Herre, der viste den af, da den glad gøende
sprang op ad ham. Søren Nielsen havde ingen Tid
at spilde for at naa ned paa Broen (se Kap. N. A. F.),
inden hans Kaage lagde ud. De var alle klare. Han
fik lige Tid at minde Lødderkarlen Morten Mand, der
i sin Kaag havde Bundgarn og Rader til at »sætte« i
et hidtil ubenyttet Stade, om at bruge Justér-Alen til
at maale med, inden han satte Raderne, og ikke med
Halm-Sime som dengang, da de havde den Udstand
med Christen Jacobsen1). Morten Mand lovede denne
Gang at maale ret og rigtigt, og saa gled Kaagene
under kraftige Aareslag ud paa Fjorden. Søren Niel
sen fulgte med Øjnene Baadene paa deres Fart helt
ud til de Stader, hvor de røgtede Garn. Hans Blik
var endnu mere alvorligt end vanligt; men Smil
maatte der blive i de store blaa Øjne, naar de fulgte
Baadene. Hvor liflig var Udsigten i den gryende
Sommermorgen over det blaa Vand og de Holme og
Bredder. Gølbjerg sejlede snurrigt som altid paa
Bredningen, Øland laa der lokkende med sin Stor
skov og sit Økloster (Oxholm), Vesterhavets Brusen
r) Fisker Christen Jacobsen, der sad inde med det Stade
paa Michels Lænke, »næst sønden« et af Søren Niel
sens Stader paa Nedergaards Lænke, brugte Skældsord,
fordi Lødderkarlen Morten Mand ved Opmaaling af
Stadet havde brugt en udstrækkelig Sime, snoet af Halm,
og derved udstrakt Garnsætningen over den Plads, der
tilkom hans Husbond. Som Skik og Brug var, endte
Trætten i Retten, hvorhen Søren Nielsen stævnede Chri
sten Jacobsen for Skældsordene, som Byfoged Bassesen
mente ikke var ment saa slemt, som de lød. (Nibe
Retsprotokol 4. November 1815.)
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hørtes efter Stormen i Gaar bag Hanherreds kløftede
Bakke (Alsbjerg nær Kokkedal); og lifligst og nær
mest laa Lundbæk i Syd med Vesterskovskrænten
mod Fjorden ; og Sebber laa lavt paa den flade
Strand med Baggrund af Bjerget i Vest. Det er til
at blive hængende ved. Med en rask Beslutning ven
der han sig og gaar med den Sikkerhed, Øvelse gi
ver, op ad Broens Kamp og Strandens »sige« Bund,
bøjer fra Strandgyde (nu -gade) med Priorgaarden1)
ad Priorgade forbi Justitsraad Bassesens herligt an
lagte Have, som det er ham en Fryd at se ind i i
denne tidlige Sommermorgen. Gennem Nederporten
gaar han ind paa Gaardspladsen, kigger ind i Salterboden, hvor Sildekrybberne (der i gamle Gaarde er
stattedes af Older — udhulede Træstammer paa Ben)
staar parate, naar Gællekonerne kommer, og Fisker
karlene bringer Fangsten hjem fra Fjorden. Han ser
efter, om Saltgruberne i Gulvet mangler Salt; han
kaster et interesseret Blik gennem Sallerbodsvinduerne ud i Haven, hvor Frugttræerne, som han selv
En prægtig gammel 1 Stokværks Bygning, der i Mun
ketiden er opført til Bopæl for Prioren paa Sebberklo
ster, naar han i Fiskeriets Medfør opholdt sig i Nibe.
Sommeren 1919 blev denne Gaard ombygget og Hoved
bygningen befriet for den Kalkpuds, som tidligere Ejere
langt tilbage i Tiden har overtrukket Fladerne med,
idet de aabenbart har manglet Sans for det oprindelige
Murværks Skønhed og har efterlignet en nyere Tids
Smag, beklagelig lidet passende til den gamle kønne
Bygning. Desværre endte Istandsættelsen 1919, ved hvil
ken de store smukke røde Sten afdækkedes, der under
Vinduesrækken var lagt med Bredsiden ud 3 og 3 i
skiftende Række paa skraa, med, at de røde Mursten
paa ny gemtes under Puds.
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har plantet og podet, staar med lovende Frugt paa
alle Grene i de stive franske Bede med Lavendel
hække om, og forføjer sig saa over i Pakboden, hvor
Købmandskarlen maaler Tjære til en Køber. Uden
et Ord gaar han igen og tager Vejen ud ad Over
porten, gennem Byens Hovedgade, der har svulmen
de Rendestene og midt paa en Sti af store fladslidte
Sten til Bekvemmelighed for Fodgængerne; han gaar
ad Grystedbomsgade ud gennem Akcisebommen1) ad
Markvejen op til sin Jord nord for Byen. Han kaster
kun et Blik til højre for at visse sig om, at Køer og
Heste er forsvarligt tøjrede; saa vandrer han hen ad
den lange Bakkeskrænt, der fra hans Mark fører ned
mod Stranden; her har han atter en herlig Udsigt
over Fjorden over mod Øland, der i Dag ligger saa
lydeligt, at man kan skelne hver Gaard derovre og
Skovens Kroner — el Forbud om kommende 3 Dages
Storm med Drøn fra Vesterhavet og skummende Bøl
ger. Paa Skrænten er hans Plantning. Der har han
anlagt 4 »Lysthuse«, 3 i Række øverst oppe paa
Skrænten med den skønne vide Udsigt og 1 nederst
ved Plantningens Syd-Skel, plantet af Poppel og Ask
og Ahorn (Æren er Skovens fejreste Træ!). Her er
hans Hjerte, han elsker Plantning2). Haven der
hjemme havde han tilplantet med Frugttræer, som
I Retsmøde 13. September 1784 siger den tidligere om
talte Kammerraad Preetzmann: »Ligesom og ikke her
ved Nibe Kjøbstad findes nogen Bom, som ommundet
(omtalt) er, da Byen er forsynet med 4 stærke Porte.«
2) Christen Kusk fortalte, at naar han kørte »Hosbond«
til Aalborg, skulde han altid holde ved Begyndelsen til
Skovbakken; »saa stod Hosbond aa’ aa gik gennem
Skovbakken«. Han havde stor Glæde af at drøfte Plant
ning med Apoteker Kayerød, der plantede Aalborg
Skovbakke.
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han podede, men Plantningen paa det interessante
Terræn, som den høje Bakkeskrænt var, havde han
længe syslet med i Tankerne; det var først, da hans
Bedrift var rigtigt i Gænge, at han kunde afse Tid
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fra den til saa stort et Arbejde. Langs Bakkekam
men i Øst lagde han Dige og plantede langs det
Popler og Ask, som slog udmærket an. Langs Fo
den af Skrænten lagde han ogsaa Dige og plantede
Tjørn og Pil til Læ. En af Pilene i Læbæltet, der
var gledet ud fra Gærdet og stod udenfor Rækken,
er benyttet som Baggrund for et Mindesmærke fra de
senere Aar.
Støtte til Plantning var der i de Tider ikke Tale
om. Hedeselskabet eksisterede ikke. Søren Nielsen
maatte selv skaffe Planter til Veje. Ingen Institution,
heller ikke Nibe Kommune, bestred Omkostningerne
ved det store Arbejde, der blev gjort. Købmand Sø
ren Nielsen ventede det ejheller; for han tænkte sig
Plantningen privat for sine Efterkommere, og han
udtalte ofte, at den skulde tilhøre Sønnen Niels, der
havde hjulpet ham under Arbejdet (og sammen med
Apoteker Aaby fortsatte det efter Faderens Død).
Fra en Planteskole ved Kalø Vig, hvor han havde
Kendinge, henlede han selv, ridende eller paa sin
Vogn, de Planter, han behøvede. Der gik de mest
haarrejsende Frasagn om Overfald paa vejfarende af
Røverbander, der i Aarevis havde deres Tilhold i
Rold Skov1).
*) Forhørsprotokollerne i Røverbandesagen har Forhør
om Indbrud og Overfald paa enligt boende, om Røver
nes Trusler mod deres bagbundne Ofre om at dræbe
dem, hvis de ikke røbede, hvor de gemte Penge og
Gods. I Skal Plantage ved Nibe er »Røverkulerne«
historisk Stedsbetegnelse fra Røverbandens Dage. I
1830 boede en af Røverne i den sidste Bande, Skærsli
ber Lassen, paa Grønnegade i Nibe, et Bevis for, at
Røverne ikke just fjælede sig i tætte Skove. (I Aalborg
og Omegn var mange af dem bosiddende.) Røverne
maatte i Forbindelse med Folk, der vilde hæle og af-
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Myndig og djærv, som Søren Nielsen var, havde
Røverhistorierne ikke anden Virkning paa ham, end
at han bar Vaaben. Indtil 1904, da Hovedbygnin
gen i Søren Nielsens Gaard blev ombygget, stod der
en gammel Ryttersabel i en Pakbod bag Kontoret.
Det var den, han bar, naar han red gennem de far
lige Egne paa Vej til Kalø Vig, eller naar han red til
Snapsting i Viborg og hentede sine Renter.
Mænd — rigtige Mænd — bevarer gerne fra
Drengeaarene en Trang til at komme i Lag med no
get stærkt eller truende, sætte Pelsen i Vove og tjene
deres Sporer med Ære. Det Vovemod sad i Blodet
paa Søren Nielsen, samtidig med, at hans Forkærlig
hed for Plantning drev ham til at drage den lange
Vej — og hvilken Glæde over Naturen har ikke de
fremmede Egne, og frem for alt Kalø Vig, givet ham !
Ude i nordre Del af Plantningen stod han og
stred med nogle Sten, han vilde sætte der, hvor en
lille munter Vandstraale fra et Væld i Skrænten
sprang i Bue ned i det bløde Jordsmon og dannede
et Vandhul, inden hele Herligheden tabte sig i Græs
set, som Vandet gav en ualmindelig levende Farve.
(Sønnen Niels Nielsen manglede Sansen for den Ynde,
det lille Vandløb ejede fra Naturens Haand, og lod
mure om det. Senere igen er det drænet bort.) Plud
selig rettede han sig op og gik hjemad. Det var nok
paa høje Tid at komme til Morgenkaffe, naar Klok
ken allerede var 672. Hvordan var den blevet saa
mange? Hjemvejen log ham ikke lang Tid. Han
var et Svip inde i Salterboden og fik Fangsten skre
vet op for i Dag og gav Ordre om Nedpakningen.
sætte deres Tyvekoster, sagde man; og Nibinger næv
nede hovedrige Aalborgfamilier, der har tjent deres
Formue ved Hæleri.
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Vej udenfor Anlægget.

Der sad Gællekonerne paa Rad og arbejdede, mens
de snakkede bravt; de tav dog, da de saa >Hosbond«. Den Jordprøve, han havde taget med fra
Marken, hældte han inde i Kontoret i et Glas Vandr
saa den kunde opløses og Bestanddelene ses.
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Saa først gik han ind, og der var alt som blæst.
Men der var ingen andre end Cæcilie, hans ældste
Datter, en slank 17aarig Pige med smukke Træk —
havde de blot ikke været skæmmede af Koppear.
Før hun blev smittet af den frygtelige Sygdom, som
en Skipper havde ført til Byen, havde hun lignet sin
Moder; men siden hun havde gennemgaaet al den
Feber, lignede hun ogsaa paa Faderens Side og vel
nærmest Faster Ane Schiønning (efter et lOaarigt
Ægteskab med Schiønning og Enkestand blev hun
gift med Fiskeriudreder Brøgger i Aggersund og op
levede Guldbryllup med ham). Cæcilie skænkede
Kaffen for Faderen og fortalte, at Karen Marie var i
Bryggerset at se til Vaskekonerne (3 paa Rad vaskede
de x/2 Aars Vask). Saa vidste han, at Gaardskarlen
maatte af Sted til Nibe Kilde efter Vand til Skylning
— for i Nibe kunde Linned uden Bleg faa blæn
dende Hvidhed, naar det blev skyllet i Vand fra »Kil
den«. Ja, der rumlede Vognen med Vandlønden
allerede ud gennem Baggaarden ; det var da ogsaa
paa Tide, naar de havde begyndt Vasken Kl. 2 i Nat.
Morgenstund har Guld i Mon (Klædebon)! Efter
Morgenmaaltidet gik han lige over i Kontoret og gav
sig i Lag med Bøgerne (i de senere Aar havde han
foruden Kontoret i den nyindrettede Butik et lille
Kontor paa Hjørnet ud mod Priorgade; men det var
saa trangt, at der næsten kun var Plads til et Penge
skab). Da Folk vidste, at han paa denne Tid var
hjemme, fik han ikke Lov at være uforstyrret ret
længe ad Gangen. Der var Kunder af dem »fra den
anden Side af Fjorden«, som om Natten havde været
i Bøndergæsteværelserne i Bygningen mod Sønder
portsgade, der var bestemt til Brug for dem ; de kom
nu og gjorde Afregning, før de tog hjem. Der var
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Kunder, der foreslog Tuskhandel. Men der kom og
saa dem, der ikke havde andet Ærinde end at appel
lere til hans Godhjertethed og anmode ham om Laan

Søren Nielsens Mindesmærke i Anlægget.

til at overstaa den ’værste Nød med, saa de kunde
betale deres Skat og beholde deres Fiskeredsel og
andet Værktøj, som Retten truede med at gøre Ud
læg i, hvis Skatten resterede. De kom i Forvisning
om den Hjælp, de fik; de vidste dog, at han kun
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gav til Selvhjælp1), og at han kendte deres Kaar og
vidste, hvad de behøvede. De kendte saa grant hans
Sindelag og vidste, at han var til at lide paa, og al
det ikke var for intet, at han kun behøvede at be
kræfte sine Ord med et »min Skam«, naar andre
satte en Ed paa. Det forbød hans Religiøsitet ham.
Efter Middagen Kl. 12 var en liden Søvn paa
sin Plads i Betragtning af den tidlige Opstandelse
Kl. 4 — og bagefter var der gerne en hel Del, som
Udlevering af Tømmer og andet Handelen vedrørende,
der lagde Beslag paa hans Tid, saa det var først efter
Aftensmaden, han saa lidt til Børnene den korte
Stund, inden de skulde i Seng. Derefter kom saa
den Tid, da han læste eller skrev ved sit Skatol i
Dagligstuen.
Det var Søren Nielsen en Glæde, at hans Kaar
i Krisetiden tillod ham at yde sine Svogre, Spring
borg og Brøgger, Hjælp ved Laan eller paa anden
Maade; og Broderen Just, der 1806 forlod Hjemmet
i Sebbersund for ligesom senere den yngste Broder
Christen at drage til Fiskeriets Eldorado, Nibe, for at
sanke Guld, giver han Laan (22. Maj 1824 300 Rbd.
og 22. April 1826 atter 300 Rbd.). De søgte til ham
som den myndige i Familien, og myndig krævede
han sit Købmandskabs Redelighed respekteret.
l) Efter Købmand Søren Nielsens Død, da Ruin og andre
Ulykker stormede ind over hans Enke og Børn, var der
mange, der mindedes hans Hjælpsomhed i sin Tid, da
de trange Kaar var over dem ; naar de saa, hvor Mod
gangen var haard mod hans efterladte, søgte de at
trøste Børnene ved at sige dem, hvor god deres Far
havde været mod dem og andre nødstedte — ja, der
var endogsaa dem, der tilbød at støtte Hjemmet med
Kaution for at gengælde godt med godt.
4
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Nibe Retsprotokol gengiver 27. September 1823 et bro
get Billede af et Tingsvidne, som paa Foranledning af Køb
mand Søren Nielsen afholdes for at bevise, at 24 halve og
48 quart Tønder saltede Sild i ham tilhørende Foustager,
mærket S. N. S., »som i August Maaned sidstleden med
Skipper Hans Andersen Staarup er afsendt til Kjøbenhavn
og af Statsvrageren samme steds antagne for Vaarsild, ere
Høstsild«. (Forordning af 5. Maj 1683 bød: Vaar-Silden skal
mærkes med saadant et Tegn hos Cirkelen 0 X, at den kan
kendes fra Høst-Silden.) Til Oplysning ved Tingsvidnets
Førelse fremlagde Comparenten en Attest af Statsvrageren
Joh. Fred. Stub, dateret Kjøbenhavn 18’ende August 1823,
forsynet tillige med Segl, »hvorfor tillige i Retten blev ført
tilstæde den i Attesten benævnte 1 halv og 1 quart Tønde,
som ved Eftersyn i Retten befandtes at have samme Segl
paatrygt, som der findes under den fremlagte Attest. Til
at vidne om, at den Sild, som findes i de sidstnævnte Foustager virkelig er Høstsild, og at de 12 halve og 48 quart
Tdr. Høstsild d. 30. Julij sidstleden bleve i Comparentens
Salterbod pakkede i disse mindre Foustager fra hele Tøn
der, hvori de forhen vare nedsaltede, fremstillede han Sildesalter Christen Knudsen Møller samt Salterikonerne, som
i hans Salterbod havde pakket bemeldte Sild, nemlig Else
Jørgensdatter, Anders Nielsens Kone af Nibe, Maren Christensdatter, Peder Anes Kone sammesteds, og Ane Kathrine
Mortensen, Niels Ibsens Kone her sammesteds, hvilke alle
bleve forberedte paa lovlig Maade og aflagde Ed for at
vidne Sandhed«. Efter at disse Vidner havde erklæret oven
anførte for overensstemmende med Sandheden, fremstille
des Bødkeren Hans Christian Hansen, der aflagde Ed paa,
at han havde set Kvinderne optage Høstsild af Tønderne
og pakke dem i Foustager og vidste, at de var indskibede
med Hans Andersen Staarup og afsendt til København.
»2de Foustager bleve optagne i Retten og viste sig at være
Høstsild.« Nu var Tingsvidnet sluttet; men »efter Requirentens Begæring bleve bemeldte i Retten tilstædeværende
Foustager forsynet med Nibe Byes Segl paa hver Ende,
med hvilket Segl det Tingsvidne, som udstædes, tillige for
synes«.

Ja, Søren Nielsen sad ved sit Skatol og skrev;
men tit sank Pennen, og Tankerne kredsede om et
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bestemt Punkt. Den Ære maatte i sin Tid en Mand
vise sin bortgangne Hustru at lade i det mindste 3
Aar hengaa efter hendes Død, inden han indgik i nyt
Ægteskab. I Købmand Søren Nielsens Optegnelser
i det gamle Egeskatol staar der: »Har været Enke
mand i 3 Aar og 3 Maaneder . . .
saa han havde
respekteret dette nedarvede Sømmelighedskrav. Og
Skrupierne over, om han skyldte sin afdøde Hustru
at hensidde i ugift Stand, svandt overfor hans Vis
hed om, at det, der drog ham til Karen Hansdatter,
havde evigt Værd. Det var ikke hendes Ydre, hvor
smukt end andre fandt det; det var hendes gode
varme Hjerte og hendes faste Karakter; og saa havde
hun fremfor andre en Evne til at forstaa ham, der
ikke alene skyldtes hendes Forstand, men sikkert i
højere Grad hendes Godhjertethed. — Vielsen fandt
Sted 1824 i Nibe. Trods de 17 Aars Aldersforskel
(S. N. var 45 og hans Brud 28 Aar), og skønt han
var dybt alvorlig og hun sprudlende impulsiv, blev
deres Samliv overordentlig lykkeligt. 16. Januar 1825
fødtes deres eneste Søn, der efter Søren Nielsens Olde
fader paa mødrene Side opkaldtes Peter (S. N.s Fader
var allerede opkaldt i Niels af første Ægteskab). 18.
Maj 1826 fødtes en Datter, som efter Opkaldelses
reglerne ikke kunde tænkes at hedde andet end Anne
Marie efter Søren Nielsens første afdøde Hustru. 1828
fødtes Kirstine, som blev opkaldt efter Mormoderen,
der døde ung ved et Ulykkestilfælde paa Fjorden.
Med den næste Datter, født 29. Januar 1830, kom
Turen til Morfaderen at blive opkaldt, saa hun døbtes Hansine; 1832 fødtes en lille Pige; da hun døde
spæd, gik hendes Navn Marthine over paa den næste
Datter, der fødtes 11. Januar 1833, og den 27. Fe
bruar 1837 fødtes den yngste Datter Othilia, opkaldt
4*
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efter en god Ven, Gæstgiver Pedersens Hustru (Bis
pensgade, Aalborg).
Det, at Søren Nielsen og hans Hustru saa tro
fast overholdt gamle hævdvundne Skikke, som f. Eks.
Opkaldelsesreglerne, tyder paa, at de opfattede sig
selv som ganske almindelige Mennesker — hvad de
i Virkeligheden langtfra var — og deres Forhold som
ganske jævne. Deres Bohave var fordringsløst og i
Mode mindst een, maaske to Menneskealdre bagefter
et Hjem som Købmand Niels Nielsen Færchs, hvor
der var fuldt op af Mahognimøbler, saa ukendte i
Nibe, at Vurderingsmænd frakendte sig Evne til at
vurdere dem (se Kap. N. N. Færch). Købmand Sø
ren Nielsen havde ligesom Forældrene i Sebbersund
stadig Slægtens Nedgang efter Rigdomstiden paa Thy
til de rustificerede Kaar i Minde. Han havde fra
Hjemmet i Sebbersund gamle Egetræsmøbler, og da
han behøvede flere, anskaffede han sig, som dengang
Skik var i Nibe, Birketræsmøbler, og Mahognimøb
lerne kom ikke før i næste Generation. Datidens
Form for Gæstfrihed stillede heller ikke saadanne
Krav til Komfort som Nutidens Selskabelighed. Store
Gæstebud var der kun til Daab, Bryllup og Begra
velse, og da var der indbudt mange Gæster; men
Anretningen var, hvad Huset eller maaske rettere
Fjorden formaaede. Fru Caroline Sødring af Aalborg,
Datter af Godsejer Holbech til Albæk paa Nibe-Egnen, fortalte i 1899 Udgiveren om, hvor gæstfri Mod
tagelsen i Købmand Søren Nielsens Hjem i Nibe var;
hun mindedes de store aarlige Børneballer med de
mange flotte Balkavallerer fra Aalborg, Sønnen Peter
Nielsens Kammerater fra Latinskolen1). Musikanterne,
*) Man dansede let henover Salsgulvet, — hed det — fordi
det gav Elasticitet, at der var Kælder under; ja, et
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Skræder Rasmussen og hans to Børn, spillede Vio
lin, saa Byen havde nu selv Musici1). Fru Sødring
skildrede den Gæstfrihed, der vistes Kunderne. Mar
kedsdage var der for Herregaardsfolkene dækket et
Frokostbord, der bugnede af Fjordens Rigdomme:
Spegede Aal, krogstegte Aal (fyldte med Timian og
stegt hele i Form som et S), Rulleaal i Gelé (Gaardaal, store og fede som Slanger. Pigerne skurede
reverenter Aaleskindene med Sand og Halmvisk, fordi
de kogtes med). Der var stegt Fjordsild og tamt
Fjerkræ med hele syltede Hyben og Gelé’er formede
i smaa Geléskaale og pynteligt stillet med bestemte
Mellemrum langs Midten af Bordet. Der var afskaaret røget Faarelaar og Gaasebryst, og Kager i lange
Baner: Kartoffelkage og Risengrynskage (rørt med
Snese af Æg), Flødevafler, Goderaad og Krumkager.
En ung Husmoder, der endnu ikke havde Hus
jomfru, maatte selv »føre Pigerne an« ved Brygning
og Bagning; og Juleaftensdag vidste Børnene, at Mosandt Mørkekammer af en Kælder, større end Salen og
med to skumle Nedgange ad utilhugne Kampestens
trapper var der underneden. Men trods Uhyggen med
de fra Krogene voksende Spøgelseskikkelser saare inter
essant for Børn, naar Oversvømmelsen kom og Grund
vandet trængte ind i Kælderen og fyldte den med Vand.
Da »sejlede« de omkring i den i Bærekar, mens de sta
gede sig frem med Kosteskafter i Lyset fra Kælder
halsen.
J) Et Fremskridt siden 1745, da det i det ovenfor anførte
»Allerunderdanigste Penge Regenschab for Wisse og
U-Wisse Intrader« hedder om Nr. 113: Skatten mode
reret til Rdlr.......... formaaer ei mere. Lars Musicanter, Sven, Boer i et leie Huus, ernærer sig ved Musicken
Og er her i Byen som en Sven af dend Priviligeret
Musikanter i Wiborg, under hvis District Byen ligger.
Ingen tiæneste folch«.

54

DAGMAR LARSEN :

der selv lagde Gæssene i den store trefodede Kobber
pande med Laag. De var ikke til at drive fra Køk
kenet, før det Øjeblik var overstaaet. De nød Hyg
gen af Ilden, der lyste paa det aabne Ildsted og
kastede Skær over de blanke Kobbergryder og Forme.
Risengrøden boblede og smaakogte, og bagefter kom
Æbleskivebagningen, vidste de. Men Juletræ var ikke
i Brug i de gamle Hjem i Nibe, ikke som en hvert
Aar tilbagevendende Juleskik — og før midt i 1840’erne saas ikke det første Juletræ ved et Børnebal.
Drengene, men ikke Pigerne havde Lov at komme
i Folkestuen. Der sad Laust Mousten mellem de an
dre Karle og gav Partiet med sine haarrejsende Spø
gelsehistorier, som han selv troede mere og mere
paa, jo oftere han fortalte dem — med Pavser, der
gjorde mægtig Virkning og øgede den Gru, der kom
over Tilhørerne. Han foredrog dem, alt imens han
syslede med sit Aftensmaaltid, de navnkundige tør
rede Nibe-Sild. Med Tollekniven skar han med Øvel
sens Færdighed Bugen bort og trak Skindet af; sin
digt stak han Kniven ind for at fjerne »Ravn« eller
»Mælken« og da endelig »Sjælen« (den sølvglinsende
Svømmeblære), for spiste man den, »fæk jen Kold
brand,« sagde han. Nu var Forberedelserne til Side
og selve Akten begyndte. Med Tollekniven skar han
Silden med samt Ryghvirvler, Ribben og Biribben i
tynde Skiver og tyggede dem med Rugsmørrebrød til.
Saadan er det ret, og saalunde bør det sig en Nibing
at »fortære« Nibe-Sild. Ja, og saadan har vel vore
Forfædre nydt dem — for selv Ludvig den 14. fandt
en Gaffel kuriøs og overflødig.
Kom »Hosbond« ned i Folkestuen, mens Lausts
Spøgerier stod paa, blev der tyst, for han havde
mere end een Gang opklaret saadan en uhyggelig
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Historie for en eller anden, der troede paa Spøgelser
og Varsler — og kom den yngste Søn derned, gjorde
han syndige Løjer med Laust’s Skræk. Men Laust
forsikrede: »De’ ka’ orrenlig hjørm’ i jen, næ’ jen
finker po’ e« (det kan ligefrem gyse i en, naar man
tænker paa det).
Smaapigerne maatte holdé sig til »Ammestuen«,
men Tjenestepigerne (Laust’s Hustru tjente inden sit
Giftermaal hos Søren Nielsens, men »kun« i en Snes
Aatj hedder det, NB.! en Pige regnedes ikke for rig
tig giftefærdig, før hun havde tjent saa længe, at hun
havde samlet Dun og Fjer til en forsvarlig Dyne)
kunde ogsaa nok der give mere nervepirrende Beretningerb end Meningen var, at de maatte. Der blev
fortalt om den ganske unge Pige Sørine Sophie Færch,
født 1820 (Datter af den i Kap. N. N. Færch omtalte
Søren Færch til Pandum og Hustru (2.) Marie Thiellesen), at hun under en Sygdom havde ligget skindød
i flere Dage; alle hendes Slægtninge troede, at hun
var død, og hun var lagt i Kiste. Da kom der en
udenbys Slægtning, der bad om at se hende til Af
sked; det slog ham straks, at hun ikke saa ud som
død; han spurgte, om de havde prøvet at holde et
Spejl hen for hendes Ansigt; hvis det blev dugget,
var det fra hendes Aandedrag, og da levede hun
endnu. De prøvede med et Spejl, og det blev dug
get. Da løftede de hende op af den sorte Kiste og
lagde hende i Sengen, og lidt efter lidt kom hun sig,
men var saa forfærdet over, hvad der havde truet
hende, at hun tog det Løfte af sine nærmeste at lade
hende ligge Lig længe, naar hun døde, til Forvisning
om, at hun ikke var skindød1). Pigerne vidste ogsaa
2) Og saa vilde dog Skæbnen, at hun i Huset hos N. A.
Færchs Enke i Aalborg blev Bytte for Koleraen 1853
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ganske bestemt om Genboens, Bager Geertsens, aandssvage Dreng, at han var blevet forbyttet i Vuggen.
Marie Geertsen sagde, at det var sket den Aften, da
hun var gaaet fra Barnet uden at sætte Stoppenaal i
Puden; da der intet Staat var til at ave de lede
Trolde, kom de og forbyttede Barnet; og den aandssvage Dreng, der nu gik omkring derude i Bagbyg
ningerne, han var et Troldebarn. Marie Geertsen
havde baade den ene og den anden Gang hørt Tingr
hun dog aldrig vilde lukke sin Mund op om. Men
hun havde da alligevel halvhøjt fortalt om den Aftenr
da hun hørte saadan en underlig Støj ude i Brygger
set, saa hun maatte styrte derud og spørge, hvad det
var; saa var der nogen, der raabte: »Hilsen Ate, te
(at) Wate æ dø’.« Det var en af de smaa, for Stem
men var baade tynd og spæd og kom saa langt nede
fra som fra et Barn. Den bragte Bud til en af de
smaa, som usynligt befolkede deres Hus. Hun spi
lede Øjnene op for at se den lille, men der var mørkt
som en Brand i det store Bryggers.
Naar Pigerne fordybede sig i Roldskovens Røver
bandebedrifter, blev det svært for de blaa Barneøjne
at falde til, naar Aftenbønnen var bedt og Lyset
slukket.
Men naar Dorre Kirstine fra Valsted, et Bysbarn
af deres Moder, kom, da fik de Eventyr; de stod
eller sad om hende med spillende Øjne og hørte, saa
længe hun kunde holde ud at fortælle. Hun fortalte
mange af de Eventyr, som senere blev trykt i Svend
Grundtvigs Samling. Hun forstod at fortælle, saa der
og blev jordet netop et Par Timer efter, at Døden var
indtraadt. Hendes Dødsdag var 20. August og 4 Dage
efter, 24. August, døde Cæcilie Marie Færch, f. Lund,
(Se Budolfi Sogns Kirkebog.)
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blev Tid til at udmale sig det, hun skildrede, og hun
kunde spænde Forventningen ved et pludseligt loven
de Tonefald ved et Vendepunkt i Fortællingen. »Men
saa kom Prinsen
kunde hun sige, saa Hjertet
hoppede i Livet paa dem. Børnene saa ikke gerne,
at hun gik paa Besøg hos sine Venner i Nyrup (ved
Nibe), deroppe plejede hun at faa Uld til at spinde
om Vinteren, og de vidste, at hun blev der et Par
Dage, men kendte fra tidligere Aar, at hun paa Til
bagevejen blev hos dem i nogle Dage, og det glæ
dede de sig til. — Dorre Kirstine havde i sin Ung
dom haft en Hjertesorg, der gjorde hende svag og
uskikket til legemligt Arbejde. Men hun har været
et af de gudbenaadede Mennesker, der har faaet Be
gavelse til at fortælle, saa at Skildringen faar Farve.
Købmand Søren Nielsens Søn af 2. Ægteskab
blev sat i Skole i Aalborg og red i Begyndelsen Vejen
derud paa sin lille Nordbagge, men kom snart til at
bo derude. Døtrene gik i Skole paa »Koids Minde«,
der laa et Kvarters Gang fra Hjemmet. (Den ældste
Datter fik hos Byskriver Vedels Datter Timer i Kla
verspil til 4 Skilling Timen.) Købmand Kold, siden
1832 Agent, holdt Huslærer, Borch; han underviste
sammen med Koids egne Børn Købmand Søren Niel
sens, Krigsassessor Arntzens, Købmand Bygoms og
en Tid Oliemøller Petersens fra Nibe Vejr-Mølle.
For Børnenes Omgang var der sørget paa bedste Maade,
for det maa være trygt for Forældre at se deres Børn pleje
Venskab med Børnene af dem, som de selv i deres Ung
dom har følt sig knyttet til. En mangeaarig Ven af Søren
Nielsen, Proprietær Niels Laugesen til Gunderstedgaard, gift
med Elisabeth Schougaard, Datter af Prokurator Schougaard paa Halkjær, havde Børn jævnaldrende med Søren
Nielsens; de to Miles Afstand havde ikke noget at sige i de
Tider, da man holdt Køretøj for at kunne tilbagelægge Af-
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standen mellem sig og sine Kendinge, saa der var livligt
Samkvem mellem Ungdommen af 2. Generation, og i 3.
Generation mellem Søren Nielsens Børnebørn og Børnene
af Proprietær Laugesens 3 Døtre, der var gift Ingerslev,
Wegener og Bering, indbyrdes beslægtede, og den fjerde,
gift Beck.
En anden Ungdomsven af Søren Nielsen, Kaptajn (un
der 3-Aars Krigen Oberst) Fritz Lorenzen, Søn af Regiments
kirurg, Distriktslæge David Lorenzen i Nibe (død 1828),
havde en Søn, Vilhelm, cand, theol., og to Døtre, Frede
rikke, gift Bülow, og Emilie, gift Deichmann, jævnaldrende
med Søren Nielsens Børn. Forældrenes Venskab fortsattes
ogsaa her gennem Børnene. Emilie og Rikke fandt det gule
Gæstekammer med den statelige Edderkopseng (Himmelseng
med Baldakin af Form som Kroppen af en Edderkop, med
buede Ben ud fra ned til Hovedgærde og Fodende og med
Omhæng) og med sin Bilægger langt mere hyggeligt end
det blaa Gæstekammer med en dagligdags Himmelseng og
uden Kakkelovn, saa at Klamheden maatte tages af Dynerne
ved at Pigerne jog et Glødebækken paa en lang Stang op
og ned i den opredte Seng. Men de forstod ikke, at man
i denne mærkelige Gaard i den Grad troede paa Frodefred,
at Dørene ikke blev laasede, men det hele overladt til
»Nerd«s Vagtsomhed. Inden de gik i Seng, maatte de lyse
under Sengene; for sæt der laa Røvere under dem, den
Skræk kunde pludselig gøre Ende paa Stemningen efter
Rikkes Sang til Guitar1).
Et Hjem, hvor Købmand Søren Nielsens Børn meget
gerne kom, var Pastor Blichers i Sønderholm, 1 Mil fra
Nibe. Søren Nielsen havde paa Tiendekornets Vegne kendt
Præsten, allerede mens han havde Embede i Vilsted ved
Løgstør. Ungdommen i de Familier, Pastor Blichers kendte,
samledes ofte i Sønderholm Præstegaard. I Modsætning til
Fætterens, St. Steensen Blichers Hjem, hvor Husmoderen

x) Walter Schiøtz til Bjørnkjær (f. 16. Marts 1824) fortalte
fra sine Barneaar, at naar han kom paa Besøg hos
Søskendebørnene paa Lundbæk (af Slægten Juul, LiljeJuul’erne), laa Børnene i Søskendeseng, saa Kulturen
kan paa Nibeegnen ikke have naaet sit Overdrev for
100 Aar siden.
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havde Renlighedsraptus, havde Hjemmet i Sønderholm den
Hygge, som kendetegner et Aandens Hjem, hvor det dag
lige Liv ikke tynges af nogen Pertentlighed eller Hængen i
Klokkestreng. (Pedanter fortæller, hvorledes den gæstfri
Husmoder et Par Uger savnede sin Tepotte, der omsider
genfandtes under en Sofa i Salen, hvor den lille yngste
Nanna (Oberstinde Christiane Bierberg) havde stillet den.)
Selskabeligheden i den gammeldags Præstegaard havde
vekslende Præg. Snart kom hele Familier (se Kap. Slægten
Færch) kørende og besøgte Præstegaarden i flere Dage,
snart samledes Ungdommen fra Omegnens Præstegaarde,
Herregaarde og Købstæder, naar de studerende Sønner
(som Døtrene Trine — gift Jacobsen og Moder til Fru
Sophie Rostrup — og Laura — gift Wesenberg —, holdt
Hus for i København) og Døtrene kom hjem. Til andre
Tider læstes der højt i en snævrere Kreds. Frøken Han
sine Nielsen, Datter af Købmand S. N., fortæller om en
Oplæsning af Oehlenschlägers »Hyrdedrengen«. Derimod
læstes ikke St. Steensen Blichers Noveller; for, siger Frø
ken Hansine Nielsen, man satte ikke Pris paa Skildringer
fra et Niveau som det, Blichers Noveller er hentet fra.
Omtalte Dame læser i sin høje Alderdom (f. 29. Januar 1830)
Blicher og gouterer ham nu. — Dog var man i Sønderholm
Præstegaard stolt af Blichers Begavelse. — Snart tog
Blichers selv ud paa Besøg. Den gamle Kusk, Willum,
spændte for Kurvevognen med de to Lædersæder foruden
Kuskesædet; Familien kunde mageligt rummes i den, 3 i
hvert Sæde og 2 hos Kusken, selv om en Tur f. Eks. til
gamle Venner i Vilstedegnen spændte over 5—6 Mil. Frø
ken Christophine Nyholm fortalte i sin Tid om saadan et
Besøg, som Blichers aflagde i hendes Hjem paa Bjørnsholm
(det gamle Vitskølkloster ved Løgstør). Blichers agtede sig
in pleno til Vilsted, men om nu Willum har fundet det for
strengt for Hestene at fortsætte Turen ved Midnatstid, nok
«er det: inden Blichers ventede det, standsede Vognen. »Er
vi der?« lød det. »Nej, men no veil Bæstern ett længer.«
Blichers stod af og saa, at de befandt sig paa kendt og ven
skabelig Grund, nemlig paa Bjørnsholms Gaardsplads. Sluk
ket var der, men saa vist ikke lukket. Det var en let Sag at
finde ind til Nyholms og banke dem op. Skønt søvndrukne
gav de den afholdte Præstefamilie en gæstmild Modtagelse.
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Sønderholmpræsten, der var en saa ivrig Jæger, at
han om Aftenen fra Vinduerne i sit Studereværelse skød
Harerne, der gjorde sig til Gode i Kaalhaven, forstod saa
godt St. St. Blichers Passion og fortalte med Lune, hvor
ledes Digteren en Søndag Morgen, da han skulde træde ind
ad Kirkedøren, opdagede en herlig Seksenders Hjort. Den
maatte han bede! Hvad andet havde han at gøre, end at
paalægge Degnen at synge den længste Salme, der var at
opdrive, »den paa 14 Vers«, og synge den saa langsomt som
muligt. Det naaedes! Hjorten laa der, da Salmen var ude.
Og Blicher kunde i Tide (!) ryste Friluftsmennesket af sig:
og iføre sig Præstekjolen.
St. St. Blicher kom ofte paa Nibeegnen, ikke blot i
Sønderholm Præstegaard, men i selve Nibe, hvor en Tid
hans Datter Malvine, gift med en Landmand Berg, boede
efter Salg af deres Gaard (Binderup Mølle) i Nibeegnen. I
Huset hos Malvine var den yngste Søster Kirstine Marie og
stiftede her Bekendtskab med en Nabo, Guldsmed Lauritz
Koch, som hun blev forlovet, men aldrig gift med, fordi
hun tidligt døde af Brystsyge. Den unge, ualmindeligt be
gavede Guldsmed Koch (Søn af den i Kap. N. A. F. omtalte
Kaperkaptajn Christen Koch og Sønnesøn af den over hele
Vendsyssel bekendte Urmager Koch) følte alle sine bedste
Evner vaagne til Liv i Forlovelsestiden, da han som op
taget i den Blicher’ske Familie kom ikke alene i Malvine
Blichers Hjem i »Godthaab« i Nibe, men ogsaa i det ejen
dommelige, tiltrækkende Hjem i Sønderholm. Men da hans
Fæstemø døde, og Malvine ikke længer boede i Nibe, mens
Pastor Blichers sidste 8aarige Sygdom gav Livet i Sønder
holm Præstegaard et helt andel Præg end hidtil, tabte han,,
der nu var udestængt fra alt det Lys, han saa gerne levede
i, sin Livsglæde. Han knyttede aldrig nogen ny Forbin
delse, men døde ugift i Viborg Hospital.
I Børnene af Byfoged Lynge (afløste i 1831 Byfoged
Kofoed) og Distriktslæge Gliemann havde Søren Nielsens
Børn Livet igennem trofaste Venner.

Til Sildesaltning og Tjæring købte Købmand
Søren Nielsen 8 Fag af Købmand Engelbert Giel
strups, 1822 af Søren Winkel i Aalborg udlagte Gaard
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og dertil hørende Have og Gaardsplads, ialt 195 □
Alen, som han lagde ud til Tømmerplads (Grunden
havde G. 1808 købt af Peder Lundsgaard). Resten
af Købmand Gielstrups Gaard er senere købt af Sø
ren Nielsens Svigersøn, Købmand Anthon Johannes
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Larsen. 1825 hedder det i Nibe Købstads Regnska
ber om Købmand Søren Nielsens Gaard: Nr. 86 er
nu forsikret for 2710 Rd. Sølv. Forhuset harerholdt
en Tilbygning, som er indrettet til Handelsbutik, blev
opmaalt og var 5l/a Alen lang og 8 Alen bred, ialt
44 □ Alen1). I dette lille Rum var det, Købmand
Søren Nielsen 1825 begyndte en moderne Købmands
forretning. Ved Siden af gammeldags Købmands
handel, som den blev drevet fra den Art Pakboder,
der er beskrevet i »Slægten Færch«, havde han nu
begyndt den Slags Handel, som Nibingerne kendte
fra Aalborg, hvorfra de tidligere havde skaffet sig de
senere saakaldte Kolonialvarer (se Søren Nielsens
Brev- og Kopibog). Aalborg Stiftstidende havde en
Artikel i Anledning af Nedrivningen og Ombygningen
af den ældgamle Bindingsværksbygning, der var For
hus i Søren Nielsens Gaard, der i 1904 havde været
i samme Slægts Eje i over 100 Aar; deri stod blandt
andet, at Kunderne kun fra Mad. Nielsens Specerieskab i Spisekammeret kunde erhverve Krydderier.
Det maa være refereret fra Tiden før 1825 og passer
for saa vidt2).
2) Samme Aars Regnskaber: Gaarden Nr. 43 tilhører nu
Kbm. J. & F. Jespersens Fallitboe og er brandassure
ret for 940 Rbd. Sølv. Forhuset har erholdt en Tilbyg
ning, indrettet til Handelsboutique, som blev opmaalt
og var 5 Alen lang og 91/» Alen bred, eller 47lA □ Alen
.......... Altsaa havde Nibe en nymodens »Handelsbou
tique« foruden Søren Nielsens.
2) I det Indhug eller Hjørne, der fremkom ved, at den
ene af Købmand Søren Nielsens Ejendomme paa østre
Side af Ahlgade lige overfor Gaardens Forhus med Bu
tikken gik et Par Alen længere frem i Gaden end den
anden, som den dog var sammenbygget med, var der i
Fortovet under et dertil afpasset Halvtag nedrammet to
store Tjæretønder, som Købmandskarlene bekvemt
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Fornuftigt af en Nibe Storkøbmand at slaa om
i Tide, inden Silden helt var forsvundet og Ekspor
ten af den en Saga. Den nye Gren af hans Handel
blomstrede saa hurtigt op, at han ikke længe kunde
nøjes med Leonhard Abel som eneste Købmandskarl
(Handelsbetjent)1).
11. Maj 1825 erhvervede Søren Nielsen sammen
med Brødrene Just og Christen Nielsen Holmen Røn
i Limfjorden for 100 Rbd. Sedler af Prokurator
Sprechelsen (som 26. April havde købt den for 10 Rbd.).
12. August 1831 Nr. 69 i Nibe Kildegade.
12. Januar 1832 tinglæstes Skøde fra Købmand
Westergaard paa den Toft i Store Grønnegade, som
senere de kommunale Skoler er bygget paa.
kunde udmaale Tjære fra. Et smukt Gadeinteriør, men
betegnende for Nibes Historie.
x) En Brodersøn af Leonhard Abel havde sidst i 1890 erne Plads i en af Nibes Forretninger. Han gentog
interesseret, hvad Farbroderen havde fortalt om Stor
købmandshandel i Nibes Stortid. — Smed Peter Lyngbye, Søn af Smed Rasmus Lyngbye, Nibe, og Sønnesøn
af Kapellan i Skivum, Lauritz Rasmussen Lyngbye (død
1796), denne igen Søn af Ejeren af Testruplund ved
Viborg, Rasmus Lyngbye, blev aldrig træt af at fortælle
om Købmand Søren Nielsens og hans Hustrus Hjælp
somhed til under Krisen at meddele andre af deres Vel
stand. Karakteristisk for en Familie som den Lyngbye’ske, der har været bosat i Nibe i Glansperioden og
overleveret om den til de følgende Slægtled, er en Ud
talelse af Vildthandler Lars Lyngbye, Nibe, født 11.
Januar 1847 (Brodersøn af Smed Peter Lyngbye, gift
med Ane Kathrine Petersdatter fra Valsted, født 1845,
paa sin Guldbryllupsdag den 22. December 1919: at han
havde ventet, at nogle af Købmændene var kommet for
at lykønske. Det var Købmændene, han gennem sin
Slægts Erfaringer vidste, var de toneangivende og dem,
man ventede høvisk Færd af.
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15. Maj 1834 tinglæstes Skøde paa de Grunde
og »Haugepladser«, hvorpaa forrige Anders Slots
Gaard laa.
Af Kapitlet om Fiskeriet ses, hvilken Energi
Søren Nielsen udfoldede for ved Fiskeri andre Ste
der i Landet at benytte den Rigdomskilde, som Nibinger kendte saa grant. »Stadig satte Silden ham
Spekulation i Hovedet«, skrev han i sin Brevbog,
naar han i Wandalls Avis læste om dens Komme til
andre Egne. Men da det var givet, at Fjordens overdaadige Gave var taget tilbage fra Byen, samlede han
sin Energi paa, ved Siden af Handelen i sin Butik at
fortsætte Storhandelen i en anden Form, end da Sil
den var der i Overflod. Han skabte sig et mægtigt
Opland i Byer og Landsbyer, i Gaarde og Præstegaarde langs Limfjordskysterne vest for Nibe. Søren
Nielsens Brev- og Kopi-Bog for 1831—35 indeholdt
Svar paa Henvendelser fra Præster1) og fra Herregaardsforvaltere eller -forpagtere2).
Kunder i Oplandet3) bestiller Varer, som losses
fra Søren Nielsens Pramme, der »fører det opkiøbende Korn«, og køres til Bestemmelsesstedet.
x) I Farstrup, Aars, Smorup, Blære, Barmer, Torup,
Hessel, Giettrup, Kiettrup, Hvidbjerg (Tyholm), Broust,
Synderup o. s. v. — Til en af Præsterne skriver han
10. Juli 1831, at Bøndernes Tønde Korn af dette Aar
falder smaa i Kærnerne og at han haaber, at Præstegaardens er større og bedre renset.
*) Paa Strynøe (pr. Svendborg), Krastrup, Haunøe, Bjørns
holm, Hald, Kokkedal, Gunderstedgaard, Aagaard, Lundgaard, Højrup Mølle, Poulholm, Børglumgaard, Restrup,
Kyhe (Kyø), Kaløe, Walbye, Kalstiup Mølle, Forpagter
Rye ved Grenaa, Torstedlund, Ridemanns Mølle o. s. v.
3) Jegerum, Ryberg, Livøe, Nautrup, Seide, Beistrup, Aasted, Monstrup, »Fuhr«, Ballinge, Tonderung, Sønderøe,
Østerhinds, Østerlill, Tuttrup, Hurup, Hjerk.
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Paa Forespørgsel fra det fjerntliggende Hessel
svarer han, at der vist kan afsættes gunstigere i Ny
købing, men faar dog Kornet derfra ligesom fra
Kiettrup, skønt han indvender, at det vistnok er
»klittet« og urent.
Fra Sønderøxe faar han jævnligt 50 Tdr. Ærter
■og skriver 29. August 1833 dertil: »Jeg skal møde
med Pram og Penge ved Ølands Draug Fredag.«
10. December fortæller han i et Brev til Hjerk
(Salling): »Jeg er ifærd med at bygge en Pram til at
fare paa Harresund.« Og i Brev 21. December 1831
til Baadsgaard, Løgstør, som har ønsket at føre denne
Pram, erklærer han: »... ieg vilde have bygget en
stor Pram af de Materialier, ieg havde liggende, men
ieg fik det Raad at giøre den til en Jagt, da Materialierne ere saa gode«. Han havde tænkt at lade
Jacob Springborg, Svogeren i Sebbersund, fare med
den i Fjorden for det første, men vilde ikke bestem
me sig, før hans ældste Søn, Rasmus, kom hjem fra
Norgesrejsen med hans Svigersøn Terkel Nielsen.
•Gennem Brevbogen kan man nu følge Byggeriet af
Fartøjet. Der gives Ordre til, at der fra Kiersgaard
i Aalborg skal leveres Hamp til Sejldug til Forar
bejdning hos Sejlmager Fibæch, Aalborg; Kættingen
kommer fra Helsingør, Toug fra København, Blokke
fra Aalborg; Mast og Bom bringer Terkel Nielsen
med hjem fra Laurvig. Foraaret 1832 er Fartøjet
bygget, og 12 Commerce-Læster drægtig stikker Jag
ten i Søen for at fare paa Harresund.
Men Januar 1834 lader dette til Ud- og Indsej
ling over Nibe Red og til Fjordfart saa ypperligt eg
nede Fartøj, denne fladbundede »Fjordbo-Jagt«, som
Søren Nielsen kalder den, til Losning i Aarhus, Hor5

66

DAGMAR LARSEN

sens, Vejle, Odense og tager i alle disse Byer nye
Varer ind.
Vel skriver Købmand Søren Nielsen 12. Januar
1834 til Skipper Christoffer Sand: »Du ved, at jeg
ikke har nogen Lyst til at være Skibseier eller Re
der«, i Anledning af, at han sætter Penge i Sands
Skude, som ellers var hjemfalden til Kreditorerne.
Dog synes det, at han mod sin Villie er Reder, ikke
blot af Fjordbo-Jagten, Sands Skib, det Skib, Søn
nen Rasmus sejlede med, det, Terkel Nielsen førte,
men desuden nævnes i Skifte efter Søren Nielsen
1839: Halvparten i en Pram i Koids Havn, »Fælleshaabet« kaldet. (Den havde saavist ikke Søren Niel
sen, men hans Medejer Kold, døbt.) Han handler
paa Tønsberg, Laurvig (til Oplandene sejler stadig
Terkel Nielsen), Drammen, Bergen, Stavanger, Bjørnboe, Barøen, Østerrisør, Oxefjorden, Risør, Østerli,
Dyrhaugstaden, losser Korn, især Byg, og lader Tøm
mer og Jern. Af tyske Byer handler han paa Stet
tin, Lübeck, Hamborg, losser Sild, Gaardaal, Uld,
Voks, Smør, og lader Kaffe, Vin (fra Montpellier) osv.1)
Af indenlandske Byer handlede han først og sidst
med København og med Helsingør, »Schiælschiør«,
»Naschou«, Nykøbing, Flensborg, Christiansfeld, Tøn
dern, Assens, Wiborg, Randers (udførte dertil 2 Gange
om Ugen røgede Sild), Ebeltoft, Hobroe, Skive, Løg
stør o. s. V.
I disse ulykkelige Tider var det et Særsyn i
Nibe, at en Mand, der havde tjent Formue paa Fiske
riet, pludselig kunde klare sig, hvad der var at gøre,
og beslutsom begynde en nøjsommere Levevej ; og
*) Ved Søren Nielsens Død indrykker Skifteretten Pro
klama i »Altona’er Mercurius« for at indkalde mulige
Kreditorer.

67

FRA NIBES GLANSPERIODE

endnu mere undrede det, at Omslaget lykkedes for
ham, og Butikshandelen trivedes og udvidedes, saa
at der maatte ansættes et Par Købmandskarle til, og
at han ved Siden af drev den udenbys Storhandel.
Og saa var det ham, der rundt omkring lod opkøbe
de Sild, der endnu var at opdrive, og lagde dem ned
og sendte dem bort Længe havde alt det vakt en
passiv Undren; men 1828 tog selve Fiskeriudreder,
Købmand Peder Kold med flere, Ben i Næsen og
anklagede Købmand Søren Nielsen for, at han havde
drevet sin Handel efter en større Maalestok, end hans
Borgerskab tillod det. Skæbnen vilde, at skønt et af
Vidnerne erklærede, at han for ikke længe siden
havde set Søren Nielsens Borgerskab, var det ikke
til at finde; det var som forsvundet fra Jordens
Overflade — et ganske mærkeligt Tilfælde. Ankla
gerne triumferede. Men da Dommen faldt (se Politi
protokollen for Nibe Købstad 1821—32, Blad 126,
26. Marts 1828), lød den paa Bekræftelse af Køb
mand Søren Nielsens Borgerskab, hvis Eksistens be
vistes ved en Paategning af afdøde Justitsraad Basse
sen; og hvad mere var: Dommen lød paa, at da
Søren Nielsens Borgerskab skrev sig fra længe før
Rescriptet af 15. April 1820, maatte Rescriptet af 10.
April 1761 give ham Ret til al borgerlig Næring.
Hvorfor skulde han have valgt det mindre, naar han
havde Ret til det større? Det er fremkaldt af denne
Klage, at Baron Juul til Lundbæk har givet Søren
Nielsen følgende Attest:
»Efter Anmodning af Hr. Kiøbmand Søren Niel
sen i Nibe kan jeg med Sandhed bevidne:
At jeg igiennem en lang Række af Aar haver
kiendt bemeldte Kiøbmand Søren Nielsen som boesat
Kiøbmand i Nibe; og uagtet jeg ikke selv har hand5*
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let med ham, veed jeg dog med fuldkommen Wis
hed, at fleere af mine Bønder har til ham afsadt
deres Vare, til Priiser, som ikke af Byens andre
Handlende har været at erholde; tillige er det overeensstemmende med Sandheden, at Høije og Lave,
med hvem Hr. Nielsen har handlet, giver ham det
eenstemmige Vidnesbyrd, at han er lige saa reel Han
delsmand, som punktlig og nøijagtig Betaeler; han
har endog det forud for mange af sine Medhandlende,
at han i disse pengetrange Tiider har gavnet mange
saavel Jorddyrkere som Fiskere ved i længere Tiid
at give Kredit paa fornødenheds Vare, som Salt,
Tiære, Hamp, Tømmer etc., saae det vilde være me
gen Skade for Omegnen, om Hr. Søren Nielsen skulle
se sig nødsaget til at nedlægge sin hidtil med saa
megen Retskaffenhed føerte Handel.
Lundbæk, d. 14de Marts 1828.
Juul.«

Føre Klage over en Kollega af Nid over hans
Velstand I Ja, Sindene havde allerede taget Skade af
Skuffelserne Aar ud og Aar ind i Forventning om
Rigdommens Tilbagevenden. Det er dobbelt svært
at holde sig klar af Bitterhed og Misundelse, naar
man har sat sin Lid til det, der ikke er evigt.
Naar Øerne er smaa og Søerne er smaa, da bli
ver ogsaa Sindet smaat.
Det var ikke altid en lempelig Maade, Søren
Nielsen behandlede sine Kunder paa —ikke just den
Varsomhed, en Handelsmand udviser nutildags.
I hans Brevbog findes bl. a. følgende:
Hr. Jens Nielsen, Seide.
Jeg var meget misfornøjet, at du ved min Handelsbetient forandrede den Accord, der imellem os var sluttet,
nemlig at Betalings Tiden for det fulde Beløb skulle ske i

FRA NIBES GLANSPERIODE

69

denne Maaned, som nu blev udsat med det halve til Ilte
December og Resten til Foraaret. Du veed, at Salt, Hamp,
Jern, Urtekramvarer betales strax efter Modtagelsen, da
disse giver kuns en lille Fordeel og ikke kan taale at have
den lange Henstand, der af mig ikke havde skeet, om jeg
selv havde været tilstede; men da du nu, som jeg formo
der, lader din Søn begynde at handle, maae du søge ved
prompte Betalingserlæggelse til rette Tid at vinde Sælgernes
Tiltro for din Søn, thi ifald du udebliver over Bestemmel
sestiden med Betalingen, er ieg nødt til at søge det ind
drevet, og da er alt hans Kredit svækket, som derimod ved
prompte Betaling vil blive forlænget og forstørret ved Vare
Partie næste Gang.
Anders Smed i Nautrup.
Det var slemt, at Du ei betalte min Svigersøn efter
dit Løfte det halve Beløb af tilsendte Vare, som ieg i Tiden
trænger til, men ikke desmindre har jeg nu givet dig en
Maaneds Henstand med Betaling af 100 Rbd. og 3 Maaneders Henstand med Resten 93 Rbd., hvorfor jeg har skrevet
2de Beviser, som Morten Smed bringer at undertegnes af
dig og betales, naar de ere forfaldne; naar prompte Beta
ling da sker, kan erholdes, hvad Varer Du ønsker til nye
Regning. Det er mig ligemeget enten Betalingen sker med
Penge eller Varer til Gangbar Priis.
Nibe, d. 27. December 1832.
Søren Nielsen.

Af et Brev til Morten Smed paa Fuhr.
........ ieg maae derfor bede dig vise mig den Tjeneste
i Halvhelligdagene at rejse op til Anders Smed og bede
ham underskrive disse 2de Beviser til Udbetaling for Pen
ge, han skylder mig efter den ham tilsendte Regning; naar
Beviserne af Anders Smed ere underskrevne, vilde Du og
underskrive dit eget Navn som Vitterlighedsvidne ........ , da
Giælden er rigtig og (dette) skeer alene for at oplyse vort
Mellemværende i Liv og Død.
........ Dine Udgifter paa Rejsen og din Ulejlighed der
med skal jeg skyldig betale, men jeg ønsker, at Du ei vil
tale med nogen om din Rejses Hensigt, der mulig kunde
skade Mandens Kredit og ikke gavne mig........ Nibe, den
27. December 1832.

70

DAGMAR LARSEN :

Til en Mand fra Volstrup, der piskende paa
Hestene kom jagende ind i Søren Nielsens Gaard, og
idet han steg af, pralede med, at han paa saa og saa
kort Tid havde tilbagelagt Vejen, sagde Søren Niel
sen : »Ja, hvis du selv havde løbet ved Siden af Vog
nen, kunde du have pralet.« (Overleveret gennem
Kæmner N. C. Jensen, Nibe.)
Til en Ven i Helsingør (i hine Tider i Nibe altid ud
talt Helsenør) skriver han 10. Juni 1832, om han ikke kan
skaffe en Karl (Jens B.) Tjeneste der som Bryggerkarl eller
andet, for han er ked af at være i en Egn, hvor saa megen
Mistillid er hans Lod. (Karlen har altsaa paa en eller an
den Maade forset sig.)
— Sin Medfølelse med sine Bysbørn udtrykker han i
et Brev til forhenværende By- og Herredsfoged Kofoed,
Nibe, nu Hjørring: »Justitsraaden slap heldig nok fra dette
ulykkelige Nibe, hvor næsten hver Mands faste Ejendom
bliver udlagt for Skatter, og hvor dette ikke skeer, bliver
Bohavet kiørt op til Raadstuen i samme Øjemed — her
Øjnes ingen Udsigt til Noget Bedre. 4000 Rd. Commune
skat bliver aarlig begiæret, saa at de faae, der endnu har
Brødet, maae falde.«

11. December 1832 falder den Ytring i et Brev
(til Clemmen Nielsen, Beistrup): »Men da vi ere saa
svage til at indse i Fremtiden, (maae vi jo lade det
beroe paa, hvad Vending den begyndte Krig vil tage).«
Begyndelsen har Klang af Bibelen. Men var Søren
Nielsen religiøs og alvorlig, hvad hans Vandel viser,
var han dog intet Hængehoved. Ellers kunde han
ikke til Vennen i Helsingør, som hans Datter Chri
stine (af første Ægteskab) er i Huset hos, skrive 1.
Oktober 1834: »Vi manglede i Aftes ved Dansen din
Søster og hendes Datter, og min Datter ved vort
Høstgilde.« Han slutter: »Vær alle venlig hilset fra
en Familie, hvis Tanke ved min Datters Bliven i
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Eders Kreds vil knytte et fastere Venskabsbaand
mellem os og Eder.«
Til Grosserer I. Fæster, København (se Kap. N.
N. Færch), lyder det helt opmuntrende i Nytaarsbrev
29. December 1831: »Ligesom jeg ønsker, at den al
mægtige Gud vil med det kommende Aar skiænke
Dem Mod og Kraft til at fortsætte Deres hafte Be
stilling og (De) kan sikkert stole paa, at jeg paa De
res Sted ingen anden ønsker eller tør betroe de faa
Forretninger, ieg maatte have til Udførelse end til
min saa ofte redebond hjælpende Fæster, ieg stedse
vil søge at være hengiven.
S. N.<
12. Juni 1832 udtaler han i Brev (til Grosserer
Anders Nielsen, København, gift med Cæcilie Kiellerup, Datter af Etatsraad Kiellerup, Aalborg), at
med den Kaution, Grosserer Holmblad tilbyder, maa
Fæster kunne fortsætte. Men deri tager han fejl. Gros
serer I. Fæster maa afstaa sin Forretning til sin Søn.
Opmuntrende lyder ogsaa en Hilsen, han sender
gennem Hvistendahl, Tønsberg: ». . . . ieg beder hil
set Hr. Joh. Johansen. Naar han faar tjent dygtig
Penge med sin Fart ind i Beltet, kunde det inter
essere mig at se ham derved muntret her i Fiorden
igen.«
Meddelelse af 28. Marts 1834 til Birkedommer
Gierløv, Aalborg, om Tiendekornet for Ejdrup Kirke
slutter: »Da jeg ved, De holder af Tobakken ligesaa
vel som ieg, medgives 1 Pund Tobak, der bedes ikke
forsmaaet.«
Men først og sidst er det Bibelens Ord om at
hjælpe de skrøbelige, der er hans Rettesnor. Da
Christen Dokkedal, Aalborg, tidligere Nibe, opsiger
Penge, han har tilgode hos Søren Nielsen, giver han
det Svar: »Du kan faa dine 300 Rd. ogsaa uden Op-

72

DAGMAR LARSEN :

sigelse, men ieg har deraf betalt din Søn til at komme
i Næring for; ved mit Komme til Aalborg denne eller
næste Uge skal ieg tale med dig og ønsker, at Retten
kan forebygges, da ieg holder mest af Venskab.«
Til det Kgl. Kancelli indgiver Købmand Søren?
Nielsen 1832 Ansøgning om at erhverve Ret til at
anlægge en Oplagsplads »af grove Vare« og disse
mig solgt ved Auktion paa Tyholm. Han udtaler i
Brev af 27. Oktober 1832 til Grosserer Anders Niel
sen, som han beder tale sin Sag i Kancelliet, at han
ved, han har Lov uden Privilegium at sælge »grove
Vare«, men at Stiftamtmanden i Thisted sikkert vil
komme med Erklæringer til Befordring af sine Juris
diktionshandlende ; »og ieg har hørt, at den Apote
ker, der boer paa Tyholm, har Kancelliets Tilladelse
at have Udsalg af Urtekramvarer m. m. til Egnens
Forbrug, men af grove Vare især Tømmer, Bord og
Lægter har han intet at faldholde«. Det synes, at
Søren Nielsens Ønske først er gaaet i Opfyldelse med
Svigersønnens, Terkel Nielsens, Opnaaelse af Han
delsprivilegium i Agger, som han saa ofte havde kred
set om paa sine Sejladser gennem »Kanalen« og un
der sine Forsøg med Sildefiskeri og Saltning. Foraaret 1839 flyttede Terkel Nielsen (gift med Søren
Nielsens ældste Barn Cæcilie Marie) til Agger og op
rettede en Købmandshandel med Eneret til Handel î
5 Miles Omkreds efter gammeldags Mønster og med
Skibsproviantering som vigtigste Gren. (Han forsy
nede endogsaa Skibene med Brød fra et Bageri, som
han lod en Tysker, Fehrmann, anlægge og drive.)
Denne Købmandshandel gav saa stort et Udbytte, at
Terkel Nielsen paa faa Aar blev en hovedrig Mand. Køb
af Strandingsgods, som Folk tilvendte sig som en Gave fra
Havet, og som stemplede flere af Aggeregnens Pengemænd,
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undgik han det første Aar ved en Paamindelse fra sin
Hustru, der en Dag i Kontoret saa ham forhandle med
nogle Agger- og Todbølboere, der almindeligt betegnedes
som Strandrøvere: »Husker du, Terkel, at min Fader paa
lagde dig at holde dig fra Handel med Strandingsgods.«
Men senere, da hans Hustru var bukket under for Sinds
syge (ligesom Moderen, Søren Nielsens første Hustru), me
ner man, at Terkel Nielsen er bukket under for Fristelsen
og har været Medvider i sin Kompagnon, F....... g?s Køb af
Strandingsgods, og at det var Kompagnonens Trusel om at
røbe det, der gjorde, at han efterhaanden kunde berøve
Terkel Nielsen hele hans Formue, saa at han døde i Fat
tigdom. Men mange Aar efter skrev Proprietær P. Aagaard,
Landlyst, (Søn af Amtsforvalter Aagaard), Thisted, der var
gift med Terkel Nielsens eneste Barn, Karoline (født 4. Juni
1831), til F....... g og foreholdt ham Bedragerierne mod
Terkel Nielsen. Han vedgik dem ved at tilstaa Fru Karo
line Aagaard en Aarpenge, saa længe hun levede.

12. Februar 1836 hjemførte Søren Nielsens æld
ste Søn, Rasmus (den bedst begavede af Børnene i
første Ægteskab), sit Søskendebarn, Cathrine Justdatter (Datter af Fiskeriudreder Just Nielsen, Nibe),
som Brud fra Ringelmosehuset (se Ministerialbog for
Bregnet Sogn, Østerlisbjerg Herred) ved Kaløe. Ni-,
bingerne gav, for at hædre Købmand Søren Nielsen,
de nygifte en pompøs Modtagelse. Ikke alene var
alle Vinduer illuminerede (med Tællelys), men der
blev skudt saa bravt med Kanoner fra Kaperkrigen1),
at Brudgommens 6aarige Søster, Frøken Hansine
Nielsen, blev syg af Skræk og maatte lægges i Seng2).
x) Ved Grundlovsfest i Nibe kanoneres der endnu med
Kanoner fra Englænderkrigen, skænket til Byen af
Buntmager Nielsen som Svigersøn af Lars Rimmer i
Binderup, der havde haft dem paa sin Kaperbaad.
2) Ved Illumination var det Skik at forherlige Bryllup i
de Tider. En i Bogen her ikke omtalt Nibe Borger,
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Inden Søren Nielsen døde, mistede han denne
kække Søn ved Forlis i Nordsøen udfor Altona. Ca
thrine Justdatter, der var overmaade smuk og vel
ikke manglede Bejlere, sad Enke Resten af sit Liv.
Ligesom Ribe har »fra Arrild« Nibe været udsat
for hyppige Oversvømmelser. Fjorden var kun skilt
fra de langs med den opførte Gaarde ved den smalle
Strandgyde (eller -gade) og bredte sig med Storm og
Højvande op gennem Gaderne og slog mange Steder
Murstensfyldingerne i Bindingsværket ind. Var det
rigtig slemt med Oversvømmelsen, banede Vandet sig
Vej ind i Husene og steg der ofte saa højt, at Møb
lerne flød og maatte føres bort. Men i Strandgader
ne kunde man kun færdes i Kaage, der stagedes frem.
Først i Februar 1839 var Oversvømmelsen saa
voldsom, at den naaede midt op i Byen. I Søren
Nielsens nederste Gaard omgav den Tjærehuset og
Bræddestablerne paa Tømmerpladsen og naaede helt
op til Nederporten ud mod Priorgade i den øverste
Gaard, ja, i den stod Vandet endog i den vestligste
Del af Baggaarden. Under al denne Uhygge sad
Cæcilie (mens hendes Mand ordnede sig i Agger)
alene hjemme med sin lille Pige i en Bygning, hen
der ved ret smaaligt drevet Butikshandel erhvervede
stor Formue, men ikke nød videre Agtelse og nu i al
Hemmelighed for sin Husholderske, der, bedraget af
ham, sad hjemme med et Barn, holdt Bryllup i en
Naboby, blev ved sin Hjemkomst kun fejret med Illu
mination af eet Lys, skønt hele Byen vidste om hans
Bryllup.
Nibe kan dengang ikke have været helt smaasindet; det kan ikke et Samfund være, som staar paa den
forurettedes Side og som aabent og ærligt som her
giver sin Mening Udslag.
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des Fader ejede (i Flugt med Major Gluds) ud mod
Fjorden i Nordre Strandgade. Bohavet drev omkring
i de oversvømmede Stuer og Kamre. Søren Nielsen,
der aldrig tænkte paa at hytte sit eget Skind, paadrog sig en stærk Forkølelse ved at lede Arbejdet
med at bringe Møblerne i Sikkerhed. At dømme
efter Beretningerne har det været en Betændelse i
Underlivet. Familiens Læge, Dr. Lumholdt, kunde
ikke faa Bugt med den, og da den var paa sit høje
ste, rejste han bort, saa at man maatte hente Fysikus
i Aalborg; heller ikke han kunde udrette noget, og
19. Marts 1839 udaandede den Mand, der i Byens
trange Tider havde været en Støtte for andre; skønt
endnu i sin Manddomskraft et Offer for en Forkølel
sessygdom, som Datidens Læger ikke forstod at
raade Bod paa.
I Aalborg Stiftstidende for 21. Marts 1839 be
kendtgør hans Hustru Dødsfaldet:
»I Dag Kl. 12 henslumrede ved en rolig Død
min elskede virksomme Mand, Kiøbmand og Borger
repræsentant Søren Nielsen efter 6 Ugers Sygeleje i
sit 60. Aar. Dybt nedbøjet af Skiebnens tunge Slag
staaer jeg tilligemed 11, tildeels uforsørgede, Børn
ved den elskedes Baare og skuer en sørgelig Fremtid
imøde. Denne for mig og mine sørgelige Tilskik
kelse bekendtgiøres herved for fraværende Familie og
Venner.
Nibe, den 19. Marts 1839.
K. sal. Nielsen.«

Hvem kunde optage Ledelsen af den omfattende
Bedrift af Fiskeri, Storhandel, Butikshandel og Land
væsen. Den 27aarige Søn, Niels Nielsen, der siden
1835 tilligemed Peder Klitgaard (Søn af Købmand
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Lars Klitgaard) havde haft Borgerskab som Medinde
haver af Handelen, havde tjent saa godt, at de to
ønskede at sætte noget i Gang for sig selv. Niels
Nielsen købte straks efter Faderens Død1) Niels Niel
sen Færchs Gaard og skulde, naar den var istandsat.

Niels Nielsen.

efter at den længe havde staaet tildels ubeboet, flytte
ind i den som nygift (gift med Jomfru Marie Schou,
Frøken Hansine Nielsen gemmer en Barndomserindring
fra en Dansetime i Salen i den gamle Gaard, der en
Tid var udlejet til Danselærer Behrend (Stamfader til en
bekendt Aalborgfamilie). Som den mindste af Eleverne
(Barnepigen bar hende derned) skulde hun under Ind
øvelse af Kompliment holde sig ved hans lange Fletning.
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egentlig Schoucal, fra Helsingør, Søsterdatter og Pleje
datter af Søren Nielsens mangeaarige Ven, N. Chr.
Jensen, Skriver i Helsingør).
Da maatte Søren Nielsens Enke som Bestyrer af
Driften antage Købmand Søren Klitgaard (Broder til
den bekendte Købmand Klitgaard i Blokhus og Far
broder til Nibes Historieskriver, Postmester C. Klit
gaard). Saaledes gik det i 2 Aar; men det var gan
ske uoverkommeligt med den mangeartede store Be
drift. Havde hun fulgt Mad. Færchs Eksempel og
realiseret alt, havde hun sparet sig og sine Børn for
megen Lidelse. Men i Stedet fulgte hun den Tids
Skik og Brug for Enker, der var stillet som hun, og
lagde sin Skæbne i Hænderne paa en ung Mand,
som Familien havde lært at kende gennem Apoteker
Kayerød i Aalborg, en Farmaceut H. C. Kragh, der
meldte sig som Bejler til hendes Rigdom. I den
skildrede Periode havde man i Nibe som overalt
kendt unge Mænds materielle Valg af Hustru. Det
var, som om unge Piger næsten kun havde Udsigt
til at ægte gamle Mænd, som de kunde pleje i deres
Alderdom. Havde Søren Nielsens Enke set rigtigt
paa, hvorledes den Slags Forbindelser var løbet af
paa Nibeegnen, vilde hun have set, at den rige Enke
uldrig kunde klare sig i det nye Ægteskab, uden hvor
hun som de stridbare Furier, Nibe i sin Tid var be
kendt for, havde taget Magten, som i et Nibehjem,
hvor et Ark Papir paa Gulvet foran Pulten betegnede
det lille Omraade, hvor Ægtemanden maatte træde,
naar der var vasket Gulv. Saadan en Strenghed
passede ikke til hendes milde Smil, saa hun var
vaabenløs. Hvorledes var det ikke gaaet Lars Rim
mers Enke i Binderup, da hun havde ægtet Bager
mester Wesche i Nibe! Hvad havde han ikke sat
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overstyr; og saadan var det i sin Tid gaaet paa
Sebberkloster, hvor Fru Marie Gleerup, Enke efter
Over- og Underretsprokurator Peder Lund til Skive
hus, Kyø og Sebberkloster, trods Indskriften paa
hendes Ægtefælles Gravsten »der nu deler Enkestan
dens Kummer med sin endnu levende Fru Moder«,
2 Aar efter sin dygtige, men strenge og heftige Ægte
mands Død1) havde giftet sig med sine Børns Hus
lærer, Caspar Peter Svint, som hun allerede 4 Aar
efter maatte skilles fra, fordi han solgte Kyø og an
det og i det hele forringede hendes Kaar, saa at hun
for enhver Pris maatte skilles fra ham. Hornskovgaard var den Pris, han forlangte for at slippe Seb
berkloster med det rige Fiskeri. — Slægten Abildgaard
(hvortil Kunstneren Abildgaard hører) fortæller om,
hvorledes et af disse Fornuftægteskaber knuste en
ung Piges Hjerte: Melte Kirstine, Datter af Fiskeri
udreder Abildgaard, var trolovet med Niels Steen
Mørup, født 1804, men det hed, at han desuagtet gik
paa Frierfødder til den rige Enke efter Mølleejer
Rimmer i Lundbækhuse. En Dag blev Mette Kir
stine indbudt til Rimmers, hvor der var to tiltalende
Døtre. Madam Rimmer førte den unge Pige rundt
i Huset og viste hende alle Herlighederne, lukkede
Skuffer og Skabe op og viste hende, som det den
gang var Skik paa Landet, sine kostbare Kisteklæder,
Dækketøj, Duge, Lagener og Hørgarn, Sølvtøj o. s. v.
Mette Kirstine slog Hænderne sammen i Undren.
2) Peder Lund var saa agtpaagivende og streng, at hans
Folk troede, han paa een Gang kunde overse sine
Gaarde, og saa heftig, at han faldt om paa Trappen og
tog sin Død over Budskabet om, at Naboens Kreaturer
græssede paa Kyø Mark. (Se Fru C. Svanholms Bog
om Sebberkloster.)
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Men da sagde Møllerenken: »Hvad siger du nu, hvis
jeg tager Mørup fra dig?« Mette Kirstine havde
Graad i Stemmen, da hun endelig fik sagt: »Hvad
skal jeg sige, jeg er jo kuns en fattig Pige!« 19.
Maj 1830 viedes Ungkarl, Sildesalter Niels Steen Mø
rup, 26 Aar, til Enkemadame Marie Kirstine Rimmer
af Lundbæk Huse, 35 Aar, staar der i Bislev Sogns
Ministerialbog. Det var ikke som i Paludan-Mûllers Pe
riode en Mani hos unge Mænd for at fatte Tilbøjelig
hed for langt ældre Kvinder, men rent ud Spekula
tion i andres Midler. — Søren Nielsens Enke nærede
ingen Illusioner om personlig Lykke i nyt Ægteskab.
Hun var længe tvivlraadig og raadførte sig med sin
eneste Søn, Studenten; han kunde kun svare, at i
det Spørgsmaal kunde han ikke raade. »Det maa
Moder selv om,« og da han ikke havde bedt hende
lade være, maatte hun selv se at tage en Beslutning.
Efter megen Vaklen gik hun ind paa Kraghs Forslag,
og over hende og hendes kære kom de samme Ulyk
ker som over Fru Marie Gleerup og de andre, og Sor
gen over, at hun ved sit Giftermaal havde været
Skyld i Ulykken, lagde hende tidligt i Graven.
Det var 2 Aar efter Søren Nielsens Død, Maj.
1841, at Brylluppet blev holdt. (Hendes mørke, for
dringsløse Dragt af svært violet Silkestof og det lille
hvide Silke Kniplings Langsjal, som endnu eksisterer,
vidner om, at hun kun bar, hvad der kunde sømme
sig for Købmand Søren Nielsens Enke og ikke nogen
Klædning eller Farve, der kunde passe for Ungdom
men.)
Til at begynde med saa det ud, som om Kragh
befandt sig vel i den nye Kreds. Han var stolt af
de velbegavede Stedbørn og havde Planer om, at den
næstældste (Frøken Hansine Nielsen) skulde have sin
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store Stemme uddannet, og den yngre (Fru Schytte),
der var saa let og gratiøs, vilde han have til Ballet
ten. Othilie (Fru Thomsen) var for lille til, at han
kunde fastslaa hendes ualmindelige Kærlighed til
Blomster (en Arv fra Faderen) og til Poesi og Musik.
Den ældste Datter Marie, senere gift med Købmand
Anthon Johannes Larsen, indførte han i sine Bedste
forældres, gamle Provst Ramsings Hjem i Haarlev
Præstegaard og præsenterede hende der. Hun fandt
de gamle Præstefolk tiltalende og Præstegaarden inter
essant hyggelig. Men i Haarlev Præstegaard gjorde
hun ogsaa Bekendtskab med sin Stedfaders Forældre,
forhenværende Proprietær Kraghs til Sohngaardsholm
ved Aalborg. Pengenøden i Krisetiden havde tvunget
Faderen til 1826 at opgive Sohngaardsholm som Op
budsbo, senere ogsaa Kalstrup Mølle og var blevet
nødt til at ty til Svigerfaderen Provst Ramsing1).
Naar Søren Nielsens Enke havde haabet, at
Kragh, som han havde givet Løfte om, vilde lede
hendes Mands efterladte Bedrift, blev hun dybt skuf
fet, for han overlod den stadig til Søren Klitgaards
Styrelse. Den eneste Grund for ham til at bekymre
sig for den var Ønsket om at fastslaa, hvor stor en
Sum han paa en given Tid kunde trække paa den ;
ikke alene for sin egen Skyld, men ogsaa for at
hjælpe sine Brødre og Søstre, trak han saa mange
Veksler paa sit nye Hjem og iværksatte en Udplyndx) Det var en gammel Skik, at gifte Præstedøtre, naar de
gik fra Hus og Hjem, med Ægtefælle og Børn vendte
hjem til den fædrene Rede i Præstegaarden, hvor der
saa gerne blev opført en Tilbygning for at skaffe Plads.
Et slaaende Eksempel paa det er de mange Tilbygnin
ger til Moseby Præstegaard paa Falster til den Bjer
ringske Families Medlemmer.
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ring, ikke mindre end Svint paa Sebberkloster. Jo
bedre det gik Kraghs paarørende, særlig Broderen
Theodor Kragh, som byggede en Gaard og etablerede
Købmandshandel i Søndergade, jo mere gik det til
bage for Søren Nielsens Enke og Børn. Kragh solgte
og pantsatte det ene efter det andet, saa det fyldte
Slægt og Venner af Huset med Rædsel. Selv red
eller kørte han idelig paa Besøg og til Spillepartier
paa Omegnens Gaarde; en Nat væltede han paa
Hjemvejen fra Pandum og brækkede et Ben, saa at
han i længere Tid laa syg. Hans Søster var halve
Aar ad Gangen paa Besøg til Ulempe for Husmode
ren, som havde saa stort Hus at styre.
Børnenes Lærer kunde ikke undervise i Fransk,
men skønt Moderen havde aftalt med en anden om
^t give Franskundervisning, forbød han det, fordi
det medførte Udgift, og Børnene tillod han sig at
tugte uden Berettigelse og uden Evne til at gøre det.
En Dag, der var fremmede, og Moderen vilde under
holde dem med at lade Datteren Hansine spille, og Sø
steren Marthine stod ved Spinettet og i Kaadhed for
styrrede hende et Par Gange, gav han hende uden
Forstaaelse af hendes livlige Sind en Ørefigen uden
at tage Hensyn til, at der var fremmede. Moderen,
der saa Virkningen af Tugtelsen, bebrejdede ham
den, da de blev alene, og sagde ham samtidigt, at
hun følte det saa bittert ikke at kunne give ud af
sine egne Midler til Børnenes Undervisning.
29. Juni 1842 havde hun den Sorg at miste sin
næstældste Datter Kirstine, 14 Aar gammel — en let,
lys Skikkelse med Munterhed over sig. Hun havde
skrantet det sidste Aar, siden hun en Morgen paa
Skolevejen ned til »Koids Minde« — om Sommeren
:gik Børnene til Skole, om Vinteren spændte Christen
6
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Kusk for og kørte dem — havde stødt sig paa Brønd
vippen paa Færgemanns Eng, idet hun flygtede for
et Ungnød. Lægen erklærede, at Sygdommen skyld
tes en Blodsamling ved Hjertet, men vidste intet
Raad. Natten til 23. Juli 1842 laa den syge og
kastede sig med høj Feber hvileløs frem og tilbage
paa Lejet. Moderen vaagede bekymret over hende.
Da brød kort efter Midnat med eet heftige Klokke
klemt løs over Byen. De indsovede Nibinger vaagnede og viste sig paa Gaden, og lidt efter blev der
trommet og pebet og raabt »Brand!« Ja, der var
Ildebrand, hele Nibe Sønderbomsgade brændte. Hur
tigt kom hele Byen paa Benene, og nu blev der et
grumme Spektakel, for alle de, der løb forbi, gjorde
»Anskrig«. Nu rullede Christen Kusk ud ad Nederporten med Vandtønder paa Vognen ad Nibe Kilde
til for at fylde dem der paa Vej til Brandstedet. Der
der ikke havde Heste, bar selv Vand til Slukning i
Brandspande, og der kom Sprøjterne raslende. Der
var en Larm som ellers aldrig — end ikke paa Mar
kedsdage. Den syge fo’r forskrækket op fra sit Leje;,
da saa hun det stærke Skær af Brand og Luerne, der
nærmede sig. Med et Angstraab styrtede hun sig i
Moderens Arme og var ikke at formaa til at lægge
sig igen. Hele Natten sad hun paa Moderens Skød
med Armene om hendes Hals i Rædsel for Luerne
og rystede af Feber. Og da Solen stod op, og dens
Straaler optog Kampen med de røde Ildsluer, da sagt
nede Kirstines Aandedrag og blev svagere, og Mode
ren sad der, inden hun kunde tænke det, med det
afsjælede Legeme i sine Arme.. Hun tænkte ikke paa
Faren for, at Branden kunde naa hendes Hjem. Hun
bøjede Hovedet mod sit Barn i dyb Smerte og i Forudfølelse af de Ulykker, der vilde storme ind over
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hendes Børn i højere Grad end hidtil, og det som
Følge af den ulyksalige Forbindelse, hun havde knyt
tet, og som Kragh ikke var til at formaa til at løse
trods hendes Bøn om det1).
0 I Nibe med dens rige Overlevering troede man i den
skildrede Periode ikke blot paa Spøgeri og Forbytning
med Smaatrolde, men ogsaa paa Varsler og noget saa
mystisk som usynlige Ligtog over Gaderne ved Kirken,
særlig i Voldborggyde, saadan at de intetanende Men
nesker, der krydsede disse Ligtog, maatte falde og
brække Ben eller Arme eller komme til Skade paa an
den Maade. Tro det, hvem der vil, naar han har set
Nibes Brolægning!
Ikke saa kort Tid før den Brand, 23. Juli 1842, var
der synske Folk, baade Mænd og Kvinder, der fornam
Varsel om den; saa tydeligt endda, at de endog vidste
Datoen og Stedet, hvor Branden vilde opstaa. Saadanne Brande havde Nibe ikke saa sjældent, fordi Be
boerne var saa langsomme til at efterkomme Forord
ningen om at lægge Tegltag i Stedet for Straatag —
Straa fænger jo let! — men siden Branden i 1806, der
lagde Tinghuset og de mange Bygninger i Melgade og
Skomagergade i Aske, havde Nibe ikke set en saa om
fangsrig Brand som Søndergades. Trods Varslerne om
Brande begik Byfogeden mærkværdigt nok ofte den
Uforsigtighed at fjerne sig ret langt ud i Jurisdiktionen,
netop paa de Dage, der var varslet om, saa at alt var
nedbrændt, naar han kom til Stede.
Om Branden den 23. Juli 1842 beretter Politiproto
kollen for Nibe Købstad Vidneudsagnene, først tidligere
Købmand i Nibe, Christen Westergaards Forklaring
om, hvorledes han Aftenen før Branden, som saa ofte
før, havde gæstet Købmand Hedegaard, i hvis Gaard,
næstyderst i Søndergade, Branden opstod. Klokken var
da 9V2. Hedegaards Nabo, en Fisker, var der, men gik
straks, da Westergaard kom ; denne sad V» Times Tid
og talte om ligegyldige Ting. Paa Forespørgsel af For
hørsdommeren svarede Westergaard, at han den »om
forklarede« Aften ikke havde mærket noget mistænke6*
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Sommeren 1844 klagede Moderen sin Nød til
Sønnen, da han var hjemme i Ferien, og sagde ham,
ligt og heller ikke »havde erfaret andet, end at der i
Hedegaards Hus stedse omgaaedes forsigtig med Ild og
Lys«.
25. Juli s. A. blev en Brandret sat paa Raadhuset i
Nibe i Anledning af den Ildsvaade, der overgik Bygnin
ger, tilhørende Købmand Hedegaard, Agentinde Kold,
Jens Pedersen Møllerkarl, Christen Dreiers Enke, Køb
mand Lyngbye, Morten Toldboe, Rebslager Erichsen,
Niels Ibsen og Peder Nielsen Hjorth.
Under denne Brandret afhørtes under Forhørene
fra 25. Juli til 4. November s. A. vel et halvt Hundrede
Vidner. Købmand Hedegaard forklarer, at et Barn kal
der paa ham om Natten, og da han gaar hen til Vin
duet, ser han i Gaarden Genskin af Ilden i Røghuset,
kalder paa sin Kone og bringer Børnene ind til Naboen,
Rasmus Færgemann. Hans voksne Datter var paa Be
søg hos Kierulffs paa Hornskovgaard, men de 3 yngre
var hjemme. Og af Tjenestefolk havde han ingen. Køb
mand Christoffer Hedegaards Hustru, Caroline Marcusine, var ogsaa tilsagt at give Møde, men hun und
skyldte sig, fordi hun fik Mavekrampe. Ved Forhøret
25. Juli bemærker Byfoged Lynge, at Aarsagen, hvorfor
denne Brandret ikke tidligere er sat, er fordi han den
23. ds. havde den ordinære Ret at holde, som vedva
rede til hen paa Eftermiddagen, og han i Gaar havde
adskillige Foranstaltninger at træffe med Hensyn til
Brandstedernes forsigtige Rydning, »i hvilke det endnu
flere Steder brændte i Grunden, hvilken Rydning der
for kun med stor Varlighed kunde foregaa, fordi det
blæste meget stærkt fra Sydvest, hvilken Blæst bar paa
Byen, hvorfor Rydningen endnu ikke er aldeles tilende
bragt«. Endvidere bemærkede Byfoged Lynge, at han
Natten til den 23. ds. blev vækket ved en Støj paa Ga
den, og at han ved at aabne et Vindue til denne erfa
rede af forbiilende Folk, at der var Ildløs i Sønderbomsgade, hvisaarsag han efter at have iført sig nogle
Klæder og have sendt Bud til Brandinspektør Hovalt,
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at saadan kunde det ikke blive ved. Det vilde ende
med fuldstændig Ruin, hvis der nu ikke kunde sættes
straks ilede til Brandstedet, hvortil Brandsprøjter øje
blikkelig derefter ankom.
Købmand Hedegaards Sted stod i lys Lue, »Overet«
var tildels faldet, og Resten deraf faldt kort efter; til
samme Tid saas, at Straatagene i et Par Huse paa den
anden Side af Gaden lige over for Hedegaards Sted var
i Brand, og bredte Ilden sig i nogle faa Minutter til de
øvrige paa denne, nemlig østre Side af Gaden belig
gende, alle, paa Købmand Lyngbyes Sted nær, straatækte Huse, hvilke samtlige afbrændte, fordi Gaden var
saa smal, at man umuligt kunde trænge ind mellem de
paa begge Sider af Gaden brændende Bygninger og
navnlig med nogen Sprøjte paa Grund af den stærke
og uudholdelige Hede, og fordi Husene paa østre Side
ligger umiddelbart under en stejl Bakke, fra hvis Ryg
de brændende Huse ikke vilde kunne være naaede (!)
med Straalen af nogen Brandsprøjte, og »endog fordi
de samme Huse vare ibygte hinanden« med Undtagelse
af Købmand Lyngbyes Sted og Morten Toldboes Sted,
mellem hvilke var en Aabning af omtrent 10 Alen, hvor
hos samtlige Huse var af maadelige Materialier.
Der var saaledes ikke at tænke paa at redde noget
af disse Huse eller Købmand Hedegaards Sted, der var
saa aldeles og i saa kort Tid bespændte af Ild alle
Vegne, hvorimod der alene kunde tænkes paa at standse
Ildens videre Udbredelse, hvilket ogsaa lykkedes ved at
anvende tvende Sprøjter paa Ane Foldagers Sted og
dets Gavlvæg og Krejler Peder Lundbyes omtrent 5
Alen derfra beliggende Sted og dettes Gavlvæg, hvilke
tvende Steders Gavle vare af Træ; endvidere ved at
anvende den tredie Sprøjte paa Købmand Lyngbyes
sønderste Udbygning af hans Gaard, hvilken Bygning
var begyndt at antændes i Løsholterne af Ilden fra
Købmand Hedegaards Sted, hvilken Udbygning saaledes
blev reddet, og endelig ved at lade Fisker Hans Studsgaards Sted, som ligger sønden for det sønderste af de
afbrændte Huse paa østre Side af Gaden, uophørlig
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en Stopper for Kraghs egenmægtige Dispositioner.
Sønnen forstod, at nu var det ikke længer nok med
Ripostering i de Fægtninger, han stadig havde med
Kragh i Ferierne. Han grublede over en Udvej, blev
alvorlig og næppe til at kende igen, det smukke,
hjertensgode Menneske, der var hele Byens Yndling,
fordi han var Søren Nielsens Søn, og dens Stolthed
for hans store Begavelse, som der allerede i Skole
tiden i Aalborg gik Frasagn om, naar Kammeraterne
var Gæster i den gamle Købmandsgaard. Han mødte
mangt et deltagende og forstaaende Blik, for alle gode
Mennesker i den lille vidende By harmedes over Ud
plyndringen. Han holdt Raad med Moderen og hen
des Svoger, Mølleejer Ivar Jensen, Lundbæks Mølle
overøses med Vand paa den Side, som vendte mod
Branden, hvorfra Huset var fjernet i en Afstand af 12 Al.
Købmand Hedegaards afbrændte Sted, laa paa vestre
Side af Gaden. Det blæste ikke, men luftede ganske
lidt fra Sydvest. Kl. henad 4 om Morgenen var Faren
for Ildens videre Udbredelse forsvunden, men derefter
vedbleves med Slukning af de brændende Rudera, og
kunde Ilden i Grunden først slukkes i Gaar hen paa
Eftermiddagen, fordi der mellem Rudera (Ruinerne) var
en betydelig Mængde af Husejerne indsamlede Tørv, i
hvilke Ilden længe vedligeholdt sig.
Anm. For de hyppige Nibe-Brande blev der paa
en følelig Maade sat en Stopper, da Købmand Garben,
gift med Frøken Kamilla Arntzen, lod sig friste ved den
lempelige Maade, Forhørsdommerne i Nibe havde ved
Brandforhør. Han blev afhørt og maatte lide sin Straf.
Skade, at dette begavede Menneske lod sig forlede til
sligt! Han havde i Kompagni med Marcus Beck i Aar
hus oprettet to Kradsuldsmøller ved Binderup Aa ved
Nibe. Da han forsvandt fra Nibe, gik Købmand J. Ghr.
Wibroe ind i hans Bedrift, der var saa udmærket til
rettelagt, at der kunde tjenes en Formue paa den, uden
at der behøvedes ringeste Forandring.
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(tidligere af Gudsgift eller Hule Mølle), der var Søstre
nes Værge1), mens Mørup var hans, og en Dag be
stemtes det, at han skulde henvende sig til Prokura
tor Bentzen i Aalborg, en Bekendt fra Skoletiden.
Hos ham fik han den Oplysning, at da Loven tilstod
en Mand fri Raadighed over, hvad han havde giftet
sig til, var der ingen anden Udvej end Skilsmisse.
Det talte han længe med Moderen om. En Skils
misse, ja en bristet Forlovelse regnedes den Gang for
en Plet (»Du er et fortabt Menneske,« udbrød en Ven
til Søren Kierkegaard, da han havde hævet sin For
lovelse), men der var ikke andet at gøre. Det var
gaaet saa vidt med Kragh, at han hos Grosserer Cohn
i Aalborg havde stiftet en Gæld, som han vilde dække
ved at sælge Jorden, der hørte til Gaarden, ved en
Auktion, som Dagen var fastsat for. Som en Løbe
ild bredte Rygtet om Begivenheden sig over hele Byen
og naaede Familiens trofaste Venner. Pastor Blicher
kom kørende fra Sønderholm for at tale med Mad.
Kragh om, at det Salg maatte forhindres, for at Gaar
den ikke skulde blive helt blottet, nu Staderne ikke
gav Udbytte. Hvad skulde gøres? Hun vidste ingen
Udvej. Da aabnede den sig for hende fra en uanet
Kant. Naboen, Farver Andersen, viste sig at høre til
de faa trofaste Mennesker, der ikke glemmer mod
tagne Tjenester. Han kunde ikke taale at tænke paa,
at Børnene af den Mand, der havde vist ham og
mange andre Medborgere Tjenester, skulde behandles
saa himmelraabende uretfærdigt. Han stillede som
x) 1. April 1826 tinglæst Skøde fra Carsten Færch til Kammerraad Svanholm, Sebberkloster, paa Herlighedsret til
•Gudsgiftmølle med Jordskyld 4 Tdr. 7 Skp. 3 Fdk. 2
Alb. og Mølleskyld 8 Tdr. 4 Skp. i Voxlev Sogn. Købe
sum 200 Rbd. Sølv. Dat. 10. Oktober 1825.
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Betingelse for sit Indskud af Kapitalen i Gaarden, at
Værgen, Ivar Jensen, ogsaa skulde indskyde en Sum.
Og den unge Student, som netop 23. Marts 1844
havde faaet læst Afkald paa sin Fædrenearv, indskød
den og desuden Assurancesummen for den Part
(Aktie) i den forulykkede Broders Skib, som Faderen
havde givet ham til at bestride Studeretiden med,,
men som han i Skoletiden ikke havde behøvet at op
tage af, fordi Gæstgiver Pedersen (Hotel Dania) i Aal
borg, som Faderen havde tinget ham i Kost hos, lige
saa lidt som Farver Andersen kunde glemme den
Støtte, han i Nibetiden havde haft hos Søren Nielsen,,
og derfor ikke vilde modtage Vederlag af Sønnen.
Saa var Faren drevet over for denne Gang (og
Bagermester Tybring og Møller Petersen, som i Forstaaelse med Mørup (!) skulde sikre sig den veldrevne
Jord og i Forvejen allerede havde ordnet sig saadanr
at Mørup overtog Tybrings Jord, var ikke lidt skuf
fede). Men nu maatte der saa handles, inden Kragh
foretog flere Salg. Prokurator Bentzen sendte Bud
om, naar han vilde komme og drøfte og fastslaar
hvad der skulde gøres. Det var den Dag, de unge
var indbudt til Bal i Sønderholm Præstegaard, det
Sted, hvor de elskede at komme. Men det rørte ikke
den unge Mand; han lod Søstrene tage af Sted alene.
Under Raadslagningen blev det bestemt, at Prokura
tor Bentzen paa den ulykkelige Hustrus Vegne skulde
rette en Begæring til Kragh om Skilsmisse.
Omsider — efter mange pinefulde Forhandlinger
— gik han ind paa Skilsmisse, og Akten blev under
skrevet 15. December 1846. Men det var ikke ube
tydelige Værdier, Kragh betingede sig for at indvilge
i Skilsmissen. Hovedbetingelserne var:
a. De 6 Fiskestader, som han antog gav mest
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(senere suppleret af 2 andre i Kontinuation af Skils
misseakten, fordi det oplystes, at Søren Nielsen havde
ejet 2 af de 6 i Fællesskab med Kiellerup, Birkumgaard). Efter den Tids Priser, da de var købt, vur
deret til 18—20,000 Rdlr.
b. 4 Bundgarn med tilhørende Rader til Værdi
2880 Rdlr. (se Kap. Kold), Steg og Sten. Et Par
Fiskestøvler og et Skødskind (!) med Ret til at ud
tage Redsel blandt samtlige Boet tilhørende Fiske
redskaber.
c. 2 Sengs Klæder, nemlig 1 til ham selv, bestaaende af 3 forsvarlige Dyner, 4 Puder, 2 Pudevaar
og 2 Par Lagener, samt en Folkeseng, bestaaende af
kun 2 Dyner, 2 Puder og et Par Blaagarns Lagener,
samt det Sengested i Gæstekammeret, hvori Kragh
hidtil havde ligget.
d. Halvdelen af Stolene i Salen, den grønne Sofa
fra den lille Stue, Skrivepult, Ridetøj, Gangklæder, 1
Kuffert samt nogle til hans personlige Forbrug hen
hørende Smaating.
e. Handelsbøger med Regningskrav.
f. Den Boet tilhørende Krejlerpram med Ankere
og øvrige tilhørende staaende og gaaende Redskaber.
g. 1000 Rbd. Sedler at betale 11. Dec. s. A. og
11. Juni n. A. mod Sikkerhed i Boets Gaarde Nr.
85 og 87.
h. Karen Marie Kragh betaler Regningskrav og
overtager Prioritetsgæld.
i. Karen Marie Kragh betaler desuden en Kau
tionsgæld, der, hvis den overstiger 200 Rbd., dog skal
betales af Kragh.
Efter mange smaalige Krav i de følgende Para
graffer hedder det:
Bestridelse af Opdragelse af Karen Marie Kraghs
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Børn af første Ægteskab bliver Kragh uvedkom
mende.
Og saa kommer tilsidst den Paragraf, som har
taget Søren Nielsens Hustru paa det ømmeste Sted:
Det bemærkes, at Kragh har gjort Tilbud til
Nibe Bys Kommunalbestyrelse om Overdragelse af
Plantagen »Søren Nielsens Minde« (samt: at der er
indgaaet Mageskiftekontrakt med Kbm. Jensbye her
i Byen angaaende nogle af Boets faste Ejendele), hvil
ket Tilbud og Accord Karen Marie Kragh maa re
spektere.
Respektere, at Kragh paa Falderebet tillod sig at
sælge Købmand Søren Nielsens Hjertebarn, hans
Plantning, hans Fritids-Beskæftigelse1), det Anlæg,
som Søren Nielsen havde givet til Sønnen Niels, der
saa troligt allerede som Dreng havde hjulpet ham,
mens han plantede »Lysthusene« og den nederste
Gang, men som ved Søren Nielsens pludselige Død
ikke var ham lovformeligt tilskødet — ellers havde
Kragh ikke ved sin Afsked kunnet udslynge dette
væ victis over det hærgede Hjem2).
*) Kragh har muligvis misundt Søren Nielsen den Ros,
han fra saa mange Sider nød for sin Dygtighed i Plant
ning, især af Nibe Anlæg. For i Haven, hvor Søren
Nielsen havde plantet og podet Træerne, plantede ogsaa
Kragh et Træ, som aldrig har været velset af Søren
Nielsens Børn.
2) Indtil Begyndelsen af 1900’erne stod der i Nibe Anlæg
et fordringsløst Mindesmærke for Søren Nielsen. En
Solskive med snørklede Prydelser paa Standerne og
under Skiven en Kobberplade med et i smukke gotiske
Bogstaver fint graveret »Søren Nielsens Minde*, som er
det Navn, Anlægget gaar under i Retsdokumenter og
Protokoller. Omtrent i 20 Aar har dette beskedne
Minde henligget defekt. Mærkværdigt nok er det for et
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Karen Marie Kragh havde næsten tænkt sig, at
Bægeret var bredfyldt, da Kragh Aaret i Forvejen
23. August 1845 for ved Kaution at opnaa en Sum
rede Penge havde pantsat:
»1. En Toft med Stendige om i Grønnegade.
2. Et 4 Fags Sted paa Nibe Kildegade (forsikret
under Nr. 69).
3. Tjærehuset (under Nr. 84).
4. Halv Ejendomsret til de Grunde med tillig
gende Haugepladser, hvor forrige Anders Sloths Gaard
Nr. 73 paa Nordre Nibe Kildegade og Stederne Nr.
92 og 93 paa Naboløsgaden i Nibe havde staaet, men
nu ere nedbrudte.
5. Halv Ejendomsret til Nr. 67 paa Hjørnet af
Farvergaden og Nordre Kildegade.
6. En »mig tilhørende« Kreiler Pram af ca. 3
danske Comm. Læsters Drægtighed, med Seil, Ankere,
Touge og øvrigt Tilbehør.
7. Alle »mine« Fiskeriredskaber af Kaage, Bund
garn, Rader, Steg, Aaleruser etc. Intet i nogen Maade
undtaget.
Alt med Prioritet næst efter de i disse Ejendele
for Tiden indestaaende Forhæftelser (til Stedbørnene).
Under Pantsætningen skal være medindbefattet ikke
alene Assurancesummen for de ovennævnte Bygnin
ger, hvis Muur- og nagelfaste Apparlinentier ligeledes
skulle tjene Kreditor til Sikkerhed, — men ogsaa Af
grøden af de omhandlede Hauger og Tofter, samt
iøvrigt alle af Ejendommen gaaende og løbende Leje,
Afgifter, Revenuer og Interesser i navnlige Maader.«
Par Aar siden blevet rejst igen, men med en saare for
gængelig sort- og hvidmalet Træplade i Stedet for Kob
berpladen med det smukke Stik.
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Ja, Karen Marie Kragh vidste, at disse Paragraf
fer, der kunde underkaste Underskriveren den hur
tige Retspleje, var som et Sværd over Hovedet paa
hende og hendes. Men intet kunde sammenlignes
med Sorgen over Tabet af »Søren Nielsens Minde«.
Det kunde hverken hun eller Børnene taale at
tænke paa.
Endnu i 1920, da det — efter hele Landets Del
tagelse i Dyrehavens Naturfredning — ubegribelige
skete, at nogle af de smukkeste og kraftigste Træer
i Anlæggets indtil da saa smukke østlige Bryn ud
mod Markvejen blev fældet, gjorde det et dybt Ind
tryk paa de to Døtre af Søren Nielsen, som endnu
lever i Nibe, og som trods deres høje Alder har vaagen Interesse og megen Glæde af Mindet om de Ti
der, der svandt1).
For Moder og Børn var det en Lettelse, da det
daglige Tryk af Kraghs Nærværelse var hævet. Men
Hjemmet var hærget, og Moderen kunde ikke komme
over sine Nag, kunde ikke tilgive sig selv sit Livs
store Fejlgreb. Børnene, som i Ulykkesaarene havde
sluttet sig saa inderligt til hende, saa med Bekymring,
*) Selv om man ikke ser paa Nedhugningen af Købmand
Søren Nielsens Træer fra samme Side som Søren Niel
sens Døtre, kan man ikke lade være at undres over, at
en forholdsvis træfattig Egn kan have Raad til at fælde
et smukt Bryn, hvor hvert Træ af populus canadensis
var prægtigt, mens det skovrige Sjælland i Kastelsgra
vens Anlæg lige ved Siden af Skulpturen af Sindings
Valkyrie (ved Langelinie) freder om et langt mindre
kraftigt Eksemplar af netop samme populus canadensisr
som i Udspringstiden staar der med sine herlige røde
Rakler til sin mørke, dybt furede Bark.
Hedeselskabet fralægger sig som Svar paa Fore
spørgsel i Skrivelse af 10. Januar 1921 Ansvaret for
Hugsten af Poplerne i Brynet.
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at hun ikke kunde bære Synet af de nu saa »forhavede« og forsømte Ejendomme, og at det saarede
hende at se, hvor Købmand Søren Klitgaard som
Lejer af hendes Ejendom stadig gik frem i Velstand,
medens hendes Kaar var saa forandrede, at hun ikke
evnede at give Børnene som før, endsige lindre Nø
den for andre. Og det pinte hende at have Lejerens
ukultiverede Hustru saa nær ind paa sig, at hun til
hende havde maattet afstaa Halvdelen af Gaardens
Beboelse, som hun i de mange Aar havde været ene
om. Hun sygnede og gik til Sengs, og den 2. Maj
1847, kun 8 Maaneder efter, at Skilsmissen var lov
formeligt vedtaget, udaandede hun. Af Børnene var
kun de tre yngste hjemme. Marie, den ældste Dat
ter, havde for at lette Hjemmets Forhold laget en
Lærerindeplads, som Stedsøsteren i Agger havde skaf
fet hende hos Bekendte, Proprietær Jessens paa Lyng
holm paa Thy. Hun skulde just tiltræde sin nye
Stilling, da Budskabet om Moderens Død blev sendt
hende fra den ældste 17aarige derhjemme. Hun gav
sig straks paa den langvarige Rejse hjemad med
Heste og Vogn over Thisted og Aggersund — i stor
Spænding for, om hun naaede hjem til Moderens
Jordefærd. Hun drog et Lettelsens Suk, da »Om
drejningen« (ved Nibe) var naaet, og Nibe laa der
foran hende ved den blaa Fjord og med Faderens
Plantning bagved. Nu var der kun tilbage at holde
ved Acciseboden. Vognen standsede til Visitering.
Var den Toldbetjent dog ikke snart færdig! Da dir
rede i det samme Luften af Klokkeklang, først den
enes, og saa faldt den andens ind. Det lød saa tungt,
det var Begravelsesklokker. Det var hendes egen
milde, varmhjertede Moder, der blev jordfæstet, og
hun selv var ikke hos de smaa.
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Den 17aarige Søster og Mosteren fra Lundbæk
Mølle havde opsat Jordefærden saa længe det var
muligt. Kisten var ført ned i Gaardens store sten
satte Kælder, men da Broderen med Skib var naaet
hjem den lange Vej fra København, tænkte ingen
paa, at det kunde tage længere Tid for Søsteren at
naa hjem fra Thy.
Nu da Moderen ikke længer kunde værne, ryk
kede Kampen for Opretholdelsen, eller rettere Gen
erhvervelsen, af det gamle Hjem ind paa Børnene.
Marie opgav sin Lærerindeplads for med sine 21 Aar
at bringe Rede paa Forholdene. Paa Skifteretsmø
derne drøftedes det ofte, om det vilde være rigtigst
at sælge Gaarden. Skifteforvalter, Byfoged Lynge
fandt, at med det Baand, Kragh i 1846 havde lagt
paa Gaarden, ved at udleje Handelen uopsigeligt fra
Ejerens Side i 9 Aar til Søren Klitgaard (for 450 Rbd.
aarligt), vilde ingen anden end Klitgaard ønske at
købe Gaarden og han altsaa faa den langt under
Prisen. Den burde saa meget mindre sælges, sagde
han, som »den ældste af Døtrene, Marie Nielsen, med
den største Samvittighedsfuldhed og med særdeles
Forstand besørger sine yngre Søstres Opdragelse og
Husholdning«. Og saaledes blev det. Men da Halv
søsteren i Agger blev sindssyg, afløste hun Søsteren
Hansine Nielsen som Husmoder i det store Køb
mandshjem i Agger — hvor Othilia var med hende
—, indtil hun 5. Maj 1854 ægtede Købmand Anthon
Johannes Larsen, der overtog Gaarden og Gælden til
Søren Nielsens Arvinger. (Han var Søn af Gartner
Jens Larsen, Hals, der var opdraget i Huset hos den
andetsteds i Bogen skildrede Proprietær Frantz Hvass
til Randrup.) Hos dette unge Ægtepar samledes nu
Broderen og Søstrene. Intet Sted var de saa gerne

FRA NIBES GLANSPERIODE

95

som i Barndomshjemmet i Nibe, og Søsteren Marie
tog sig med moderlig Omhu af dem. Hendes tro
faste Sind lukkede dem aldrig ude. Selv nu, da hun
havde begyndt sit eget Liv med dets Glæder og Sor
ger, havde hun og hendes godhjertede Ægtefælle altid
Plads ved deres Arne til hendes Søskende, som hun
følte saa varmt for, fordi de havde lidt saa ufor
skyldt. Sig selv tænkte hun aldrig paa, end ikke da
hun i sit Livs sidste Aar maatte friste Tiden som syg
og afhængig af sine omværende Plejersker. Det Stor
sind og den Beherskelse, hun viste under Lidelsen,
prægede til sidste Stund hendes Træk og hendes Be
vægelser med Ynde. Hendes Smil lyste over hele
Huset, hendes Ansigt ældedes aldrig af Rynker, og i
hendes høje Alderdom havde hun friske Farver som
i Ungdomsaarene. Hende var det, der til sit sidste
Aandedrag bestod Prøven som en værdig Datter af
Søren Nielsen — ligesom han retsindig, trofast og i
sin Omtanke for andre selvfornægtende.
I et Brev til Søsteren Marie skriver Broderen
1846 fra Regensen, at han har sat sig det Maal at
blive Faderen en værdig Søn. Ja, sandelig har han
gjort sin Faders Slægtskultur Ære, Lige fra Ung
domsaarene tog han sine Eksaminer med Glans, men
var dog ingen forbenet Læsehest1). Han red, dansedé og skøjtede og var meget afholdt af alle. (Det
klæder hans Ungdom saa pudsigt i et Brev til Marie
at gengælde en ung Piges Hilsen til ham med et i
Tidens Stil holdt: »Til Frøken Sophie L. maa jeg
bede dig formelde min Tak for hendes Hilsen tillige
med min ærbødige Gencompliment.«) I et andet af
’) I Aalborg Latinskoles Protokol læses i Anmærknings
rubrikken for ham et gentaget ironisk »hoster meget!«
eller rent ud »snakker«.
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hans mange Breve til Søsteren Marie, dateret 27. No
vember 1847, er der en Skildring af Influenza’ens
første Tilsynekomst i København og dens Angreb paa
Regensianerne.
Som ung Regensianer maatte han »informere«
for at undgaa at blotte Hjemmet i Nibe, hvor hans
Midler stod. Han blev Lærer for svensk-norsk Ge
neralkonsul Everløfs Sønner og som Ven optaget i
Familiens Omgang — skønt opvokset i en Provinsby
i Nedgang beundret for sin elegante Fremtræden og
sin Aandfuldhed. Som Brug var i de Tider, stude
rede han Theologi og tog sin Attestats Aar....1).
Til Skuffelse for Rasmus Nielsen, som endelig vilde,
at han skulde tage Doktorgraden i Theologi, gik han
over til Juraen og tog Eksamen i Slesvigsk Ret (blev
eksamineret paa Tysk) og fik straks Embede som
Sekretær ved Appellationsretten i Flensborg.
I Flensborg blev han optaget i en Kreds af
dansksindede, fædrelandstro Mænd (Kollegerne ved
Retten: Præsidenten Kammerherre, Dr. jur. C. L. E.
v. Stemann og Kammerjunker Wøldike. Advokaterne
og Aktuarerne, især Aktuaren i den sydlige Del af
Gottorp Amt, Premierløjtnant C. F. Boesen, der boede
i Byen Slesvig, Overpræsident i Flensborg By, Kam
merherre S. A. G. C. v. Rosen, Amtmand over Flens
borg, Baron W. F. Wedell Wedellsborg, Grosserer
Nissen (Bucka & Nissen), Kammerherre C. v. Krag,
der var Overlandevejsinspektør, eller som der staar
trykt paa de Visitkort, han saa ofte benyttede til at
*) Inden han gik op, sendte han Søsteren Marie et Daguerrotypi af sig, for at hun skulde se ham med det
mørke Fuldskæg, som nu skulde af, fordi det var upas
sende at møde med Fuldskæg til theologisk Embeds
eksamen.
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skrive Te-Indbydelse paa til Cancelli Sekretær P.
Nielsen : Ober-Landweg-Inspector, Lyksborg. Hans
Rang skaffede ham ofte Tilsigelse til Taffel hos Fre

Sekretær i Overappellationsretten
i Flensborg P. Nielsen.

derik VII paa Lyksborg Slot. Engang glemte Lakajen
at tilsige ham, og Grevinde Danner troede, at han
udeblev, fordi han ringeagtede hende; han havde
nemlig ved foregaaende Taffel undslaaet sig, da den
7
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jourhavende Kammerherre bragte ham Bud om, at
Grevinden ønskede, han skulde sidde til Højbords
ved Siden af hende og Berling. Sekretær Nielsen
motiverede sin Vægring med, at han ikke paa nogen
Maade vilde indtage en Plads højere oppe end det
tilkom hans Rang og Ungdom. Da Kammerherren
atter trængte ind paa ham, afskar han med, at han
vilde forskaane sig selv for under Taffelet at blive
vist længere ned, og indtog saa sin vante Plads. Men
Lakajen tvang han til at underrette Grevinden om,
at det var ham, der havde glemt at aflevere Tilsigel
sen. For Sekretær Nielsen ønskede dog ikke at falde
i Unaade ved Hove1). 1860 fik Svogeren J. C. A.
Schytte (der tidligere havde studeret Farmaci og haft
Plads paa Nibe Apotek) efter Lærereksamen ved Blaagaard Seminarium, hvor han bl. a. læste sammen
med Gustav Johannsen, sit første Embede i Tvedskov
ved Flensborgfjord. Med sine musikalske Venner
gæstede han ofte Søsterens Hjem og nød dets Hygge.
Om hans Fremtræden fortalte (Sommeren 1907) Frø
ken Frida Krag, yngste Datter af Kammerherre Krag
i Lyksborg: »Han var ualmindelig afholdt og velset
alle Vegne og tiltalende af Væsen. Dengang var
Herrerne stive, men han var utvungen, som Herrerne
er nu. Snart tog han Plads paa en Taburet og kon
verserede og sluttede paa Fransk »enfin«, som han
altid gjorde. Saa flyttede han over paa en Sofa og
underholdt en anden Dame, nu helt paa Fransk.«
Under de politiske Kampe i København om Ejx) Gæsterne paa Lyksborg havde en Rettesnor for, paa
hvilket Tidspunkt de skulde tage Afsked ; hvis Hs. Maje
stæt ønskede, at de skulde gaa lige efter Taflet, blev
Kaffen serveret ved Bordet; men i Kabinetterne, hvis
det kunde tilstedes dem at blive længer.
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derpolitik eller ikke, nærede han stærke Bekymringer
for Sønderjyllands Fremtid og havde frem for alt
ikke Tillid til Monrads Dispositioner.
Den ulykkessvangre Dag, da Preusserne efter
Dannevirkes Fald holdt deres Indtog i Flensborg, saa
han til sin store Harme, da han kom hjem fra Samraad med de dansksindede, at hans Værelser (i Se
nator Holsts Hus, Rathausstrasse 4) var illuminerede;
det var Pigen, der af Frygt for Preussernes Stenkast
mod de mørke Ruder havde gjort det. Han tordnede
løs i sin Vrede og fik øjeblikkelig slukket.
Efter Kampene paa Dybbøl Skanser og Als, dem,
som den tyske Kunstner paa det ene Basrelief af det
Sejrsmonument, Tyskerne efter 1864 rejste ved Dyb
bøl Mølle, har betegnet saa slaaende ved at stille
Løjtnant Anker — den høje, skønne Skikkelse med
de idealiserede Træk —, fulgt af kun een Kampfælle,
overfor den preussiske Overvægt af 5 Pikkelhuer,
havde Embedsmændene enten at sværge Preusser
vælden Troskab eller fortrække. En dansk Lærer
som Schytte satte de ingen Pris paa at beholde,
skønt han talte Tysk. Derimod tragtede de efter
Støtte i Administrationen af Juristerne. Sekretær
Nielsen fandt det givet, at han ikke kunde aflægge
den Ed, Preusserne forlangte. Som 39aarig var han
fordreven Slesviger og tog atter fat paa Studeringerne
for at supplere sin paa Tysk absolverede Eksamen
med en Tillægseksamen, der berettigede ham til at
søge Dommerembede i det Danmark, som Tyskerne
havde levnet os. Men netop paa det Tidspunkt blev
der tilføjet ham et Saar, som han aldrig forvandt.
Hvad hjælper det en Mand med de mange Pigehjer
ter, der ligger ham for Fode, naar han ikke kan faa
det eneste, han skøtter om ! Sekretær Nielsen blev
7*
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mod Slutningen af sin Flensborgtid forlovet med en
ung Pige af hans Kreds. Der skete et Brud, men af
hvilken Grund vides ikke, fordi han altid var tavs i
sin Sorg. Under sit Studium tyngedes han af et
ulideligt Tungsind, saa han syntes, han maatte skyde
sig en Kugle for Panden. Lægen tilskrev den Me
lankoli, han aldrig før havde lidt af, et Uheld ved
Styrtebad.
Efter Eksamen søgte han hjem til Søsteren Marie
og troede, at hendes Omhu skulde læge hans Saar.
Men aldrig blev han det Tryk kvit, der hvilede saa
uhjælpeligt over Sindet og betog ham alt Livsmod.
Vennerne skrev og vilde kalde ham tilbage, under
tiden med Fare for at synes paatrængende. (Til en
af dem undskylder han i et Svar, at han har for
sømt at bede ham besøge sig paa Fædrenegaarden.
»Kom naar Høstmanøvrerne er forbi; der skal være
et Par raske Heste til at føre os rundt i den smukke
Omegn!«) Alt var som knust for ham. Men i sit
Studereværelse tog han altid en lille Saffians Lomme
bog med Perlestingsindlæg frem, som Fru Othilia v.
Holstein, født Lund, havde broderet til ham. Deri
laa et Billede af en ung Kvinde, meget smuk. Det
var det, han saa paa til den Dag, han drog sit sidste
Suk. Men imellem faldt der ud af Lommebogen et
beskrevet Blad, som Fru v. Holstein havde lagt i den,
da hun gav ham den. Hun havde paa Bladet citeret
et Par Linier, der oprindeligt var skrevet om Conrad
v. Blûcher-Altona. De forekom hende at passe paa
Papas og Mamas Ven, Sekretær Nielsen:
»So klug im Rath
Wie kühn in That —
Ein Staatsmann und ein Ritter.«
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Agent Kold.
Ved Siden af de to foran skildrede Typer, der
hører Nibe og Nibeegnen til, er Agent Kold den frem
mede, der drager til Nibe, fristet af de eventyrlige
Beretninger om, hvad der kunde tjenes ved Fiskeri
der, og hans Udbytte af Forsøget med at slaa sig
ned i den for sit Sildefiskeri historisk berømte Lim
fjordsby stod ikke tilbage for vor Tids Krigs-Speku
lanters, om han end ikke efterlod sig en Tønde Guld,
saadan som Rygtet sagde.
Paa Forsatsbladet i et gammelt Testamente (efter
den Aar 1647 udgangne Udgave) har Kold nedskrevet
sit og sin Slægts Liv. Det lyder saalunde:
(I)1) Min Fader Jep Koids første Giftermaal Elisa
beth Foss, er født den 3. Februar 1769, død den 18.
Januar 1822.
Deres (andre) Børn :
Ane Margrethe, født 2. Juli 1770, død samme Aar.
Jeg, Peder Kold, født 16. Oktober 1771 i Løgstør.
Else Johanne Wigtorine Bii, født 25. Februar
1774, død 18. Oktober 1775.
Else Johanne Bii, født 3. Januar 1777, død samme
Aar 18. Maj.
Jens Kold, født 26. August 1778, død 1826.

I andet Giftermaal:
Else Kristine Kjær er født 1781 Closter Markets Dag.
Karen Marie Koldbæk, født 17. Juni 1788.

Foss’es Børn nævnt:
Else Kathrine, født den 26. November 1802.
Marie, fd. 19. Apl. 1805.
De oplysende -Tilføjelser i Parenthes skyldes Udgiveren.
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Peter er fd. 24. Novbr. 1812.
Min Kone Ane Christensdatter, f. 15. August 1765,
Nørklit, død 14. Maj 1826 Kl. 3 Eftermiddag.
Ane Schmidt fd. 15. Mai 18161).
Første Mand Mads Svenningsen, fd. 1. Marts 1769,
Nørklit, døde ....
Min anden Kone Mætte Kathrine Holm, fd. i Agers
borg 22. December 1804 og gift med mig 22. Sept.
1826 efter at hun har været vores Plejedatter i 13 Aar.
Marie Klitgaard er døbt 3. Søndag efter Trinitatis
1791, gift 16. Marts 1811.
22. Februar 1827 Kl. 3 Eftermiddag nedkom min
Kone, Mætte Kathrine Holm med en Søn, som den
24. ds. blev døbt Annas Peter.
24. Marts 1828 nedkom min Kone atter med
tvende Pigebørn Kl. 41/« og Kl. 5 Formiddag, den
første blev i Daaben Nævnet Karoline og den anden
Christine.
8. August 1829 nedkom min Kone med en Dat
ter, som blev nævnet Jepbine Andrea.
6. Januar 1831 nedkom min Kone med en død
født Søn.
4. April 1832 Kl. 9 Aften nedkom min Kone,
Mætte Kathrine Holm med en Søn, som den 26. April
blev døbt og nævnet Leohnard Julius Kold, han døde
samme Aar 18. Maj, blev altsaa her kun 6 Uger
gammel.
Karoline døde 5. Maj 1830, blev altsaa her 2 Aar
1 Maaned 12 Dage gammel.
30. Maj 1834 nedkom min Kone født Holm med
en Datter Kl. 9 Formiddag, som blev 15. Aug. i
Daaben kaldet Juliane Karoline.
Rimeligvis et af Foss’ Børn
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Kold siger i en Skrivelse til Kongen af 1823 (R.
K. Rigsarkivet), at han i 23 Aar har været Fiskeri
udreder og Sildesalter i Nibe. Altsaa var han 29 Aar
gammel, da han begyndte sin egen Bedrift. (Niels
Nielsen Færch var 20, Søren Nielsen 24, da de fik
Fod under eget Bord.)
Født i Løgstør 16. Oktober 1771 som tredie Barn
af Fisker Jep Kold var han hjemmevant paa Fjor
den, før han kom til Nibe som Købmands-Karl (Han
delsbetjent)1).
Koids Børnebørn fortæller, at da han begyndte
for egen Regning, havde han kun 3 Mark i Lommen,
og at han ved en Brand mistede alt. Da gifter han
sig efter den Tids Skik Gaard og Gods til i Ægteskab
med en ældre Enke. Det er den i Optegnelserne
nævnte Ane Christensdatter (Kjørup) fra Nørklit. Hen
des afdøde Mand nævnes i en senere Rubrik Mads
Svenningsen Nørklit. 1 Skifteanmeldelse af 14. Maj
1826 omtales, at der er oprettet Testamente mellem
Ane Christensdatter Kjørup og Kold af 31. Au
gust 1802.
At Kold ikke alene ved sit Giftermaal, men og
saa ved Familieforbindelser gennem sin Kone er kom
men i Besiddelse af Driftskapital, derom vidner f.
Eks. en Tinglæsning i Nibe Retsprotokol, 24. Februar
1816, paa en Panteobligation fra Købmand Kold i
Nibe til Maren Christensdatter i Kiørup paa Hanis i
Vester-Hanherred for Capital 1000 Rbd. Sølv Værdie,
x) En Købmands-Karls Arbejde i de Tider var noget helt
andet end vor Tids. Det var i Hovedsagen at rode i
de Bunker og Lag af Varer, der laa i de gamle mørke
Pakhuse, indtil han fandt det forønskede (se Kap. om
Niels Nielsen Færch), eller at tappe Tjære og maale
den ud.
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dat. 22. Februar 1816. Det er Laan fra hans Kones
Søster.
1806 er der atter overgaaet ham Ildsvaade som
Ejer af Nr. 109 paa Melgade, sandsynligvis ved den
tidligere omtalte Brand (i Kap. Færch under Bassesen),
der lagde Tinghuset og 9 Gaarde og »Steder« i Sko
magergade og Melgade i Aske. I Nibe Bys Regn
skaber for 1806 er Koids Assurancesum opgivet til
650 Rd. for Gaarden Nr. 109 i Mellemgade. Men
desuden meddeler samme Aars Regnskaber, at i Nibe
Kildegade er der opført en ny Bygning under Nr. 232.
Den tilhører Peder Kold og er forsikret for 900 Rd.
Men da den alene bruges til Sildesalteri samt til at
tjære og gemme Fiskergarn i, er den fri for Skat.
Og 1807 meddeler Rodemestrene: »I Nibe Kilde
Gade er opført en nye Bygning 2 Etager, eies af
Kiøbmand Peder Kold, givet Nr. 260, forsikret i
Brandkassen for 2600 Rd., bestaaende af 13 Fag, der
er indrettet til Beboelse. 1ste Etage i Længden 32
Al. og Brede 1272 Al. = 400 kv. Al. à 17< sk. Skal
svare 5 rd. og 20 Skilling. I 2den Etage er indret
tet et Stykke til Beboelse, 15 Alen lang og I2V2 Al.
bred, men de vare endnu ikke færdige til Beboelse.
Det øvrige af 2den Etage er heller ikke færdigt, er
uden Indretning, men blev angivet at skulle bruges
allene til Kornloft eller Korn Magasin, dets Længde
er 17 Alen og Brede 12 72 Alen, beregnes ei heller til
Afgift. «
Kold kom med Forventningens Energi og naaede
fremad mod sit Maal. Han boede først ved Nibe
Kilde i Mørups Toft — maaske er den Lade, der
staar der endnu ved Svenske Lars’ Hus, hans Pak
hus; den ejedes i de senere Aar af Købmand Peter
Christensen, gift med Koids Datterdatter. — »Mørups
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Ældre Billede af Lundbaek.
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Toft« solgte Fru Kold en Gang hun var i Forlegen
hed, vilde senere købe den igen, men da vilde Mørup
ikke sælge den.
Sin nye Gaard bygger Kold ude i selve Fjorden.
I den sydlige Del af Sønderbakkes Vestskrænt ud
mod Fjorden er der store Indhug efter Grusgrave,
som er blevet til, ved at Kold i lange Tider har ladet
køre Fyld derfra ud i Fjorden og der lagt Grund til
sin nye Gaard. Hans Slægtninge bevarer en Over
levering om hans Udsagn forud for Byggeriet, at nu
vilde han bygge »trods Lundbæk« (det Herresæde 1/i
Mil Syd for Nibe, hvor Lilie-Juulerne residerede).
Aarsagen til dette Forsæt er vel, at Kold har følt sig
tilsidesat af Baronen (i Nibe som andre Steder i de
Tider nød de adelige stor Anseelse) og villet vise, at
hans Rigdom, selv om han kun var Fiskersøn, kunde
give ham samme Glans, som Baronen havde gennem
Fødsel og Arv — for Tiden paa Grund af vel flotte
Dispositioner og ved Tidernes Ugunst ikke glimrende
ved Rigdom.
Baronen »kendte« Koids samtidige Kolleger og
Embedsmænd — Konsumtionsinspektør Arntzen var
hans Svoger —, men Kold var saa at sige Luft for
ham, naar han kom kørende gennem Byen med 4
for. Nu vilde Kold vise, hvad han kunde tillade sig,
og bygge maatte han, for det laa i Luften med den
Trang. Havde ikke Niels Andersen Færch 1806 op
ført sit mægtige Bygningskompleks i Strandgade, Mel
lemgade og St. Tranegade. Justitsraad Bassesen var
i Færd med at bygge Nr. 93 paa Ahlgade, Byskriver
Vedel havde 22. August 1807 af Købmand Søren
Færch til Pandum købt den Brandtomt efter Færchs
»Ladehuus« med Gaardsplads (tinglæst 25. Juni 1808,
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100 Rbd.) og var allerede naaet langt frem med Op
førelsen af sin Gaard1).
Prokurator Asp, som 1803 ved Siden af sin egen
Gaard, Priorgaarden, havde bygget en Gaard til Søn
nen Mathias, har atter bygget; denne Gang Udhusene
i Priorgaarden (blandt andet 3 Fag til »Høns Huus«).
Kun Søren Nielsen og Niels Nielsen Færch byggede
ikke, men Niels Nielsen Færch boede jo ogsaa i
Kgl. Majestæts gamle Gaard.
Sammenligner man Hovedbygningen paa »Koids
Minde«, som han døbte sin nye Gaard, og »Lundbæk«s, er det iøjnefaldende, at Koids Minde rent ud
er bygget efter Lundbæk, holdt i dens Empire, med
dens Frontespice over Hovedindgangen i Midtaksen
og ved dens Empiregavle. (Alle de nyopførte Gaarde
1 Nibe var i Empire, en Smagsytring, der lige saa
sikkert som Dokumenterne attesterer, paa hvilket
Tidspunkt Guldstrømmen fandt Vej til Nibe. Store
Restrups Renaissancestil viser dens ældre Oprindelse.)
Som Færch’erne satte han Hovedindgangen til
Stadsstuerne midt paa Facaden. Indgangen til Kon
toret er paa Gavlen; paa Døren er Nibe Vaaben, Sil
dene, udskaaret. Fra Indgangen førte Fløjdøre til
højre til Gæstestuen, ved Siden deraf atter en dob
belt Dør med bred, imponerende Trappeopgang til
2 Sale, en mindre og en større. Nedenunder kom
man fra Gæstestuen ind i »Blaastuen« (blaa Vægge);
begge laa til »Gaden«.
I Gæstestuen var Malerier af Børnene : Peter i
grønt med Sølvknapper, Bine og Stine yndige i hvide
Nibe Købstads Regnskab for 1807 : Vedel : nyt Stuehus,
13 Fag, 32X13 Alen, Sidebygning, 8 Fag, ôVsXll’/« Alen,
indrettet til 2de Værelser, Tørvehus, Stald; Skomager
gade.

Koids Minde«.

108
DAGMAR LARSEN
:

FRA NIBES GLANSPERIODE

109

Kjoler. Det var næsten det smukkeste Værelse, syn
tes de, der kom til Familien. Ud til Gaden vendte
endvidere Sovekammer og Butik; til Gaarden laa en
meget stor Dagligstue, Skabkammer o. s. v.
Paa venstre Side af Indgangen var Gæsteværel
ser, Skolestuen med Indgang fra Folkestuen, Værel
ser til Huslærer og Husjomfru.
Et Maleri (se Ill.) har foreviget Koids nu for
længst nedrevne Gaard og samler hans Velstands
kilder omkring hans Hjem, Husstand og Slægtninge,
saa Rigdommen bliver øjensynlig.
I Døren ses Husets Frue i hvidt, der tager imod
sin hjemvendende Mand, Agenten. Paa Grønsværet
leger Børnene. Den høje Huslærer, Borch, som havde
Garn og Part i Sildestader, iler efter de to Fiskere,
der bærer Fangsten ind. I Havnen flager Skibene.
Den svære Herre, Købmand Lars Klitgaard, Koids
Svigersøn, og Skriveren paa Byfogedkontoret er paa
Vej til »Koids Minde«. Paa Engen er Sidsel Kokke
pige og Kusken, begge gamle i Gaarde, i Arbejde, og
ned ad Vasen kører Agentens Kurvevogn, forspændt
med fede, velnærede Heste, sendt til Næsborg for at
hente Slægtninge i Besøg: Degnefamilien Schmidt.
I Baggrunden ses Lundbæk, som han havde kopieret,
bygget »Koids Minde« Lundbæk til Trods.
Nibingerne kendte, lige saa vel som Slægten,
Koids Stræben, men de maatte indrømme, at han paa
en beundringsværdig Maade gennemførte, hvad den
Kommission, der blev nedsat efter Niels Nielsen
Færchs flere Gange gentagne Ansøgning til Kongen
om Lempelser i Toldklarering og -afgift, havde paa
peget, at Sildesalterier for »Sildens gavnlige mindre
Omtumling« helst burde bygges paa Pæle ud i
Fjorden.
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Niels Nielsen Færch havde fra gammel Tid Sal
terbod paa Pæle. Prokurator Asp havde 1806 opført
en udenfor Byen, og Kold kombinerede saa Princip
perne for Opførelsen af sin nye Gaard: Forhus »trods
Lundbæk« med Rentekammerkommissionens Raad.
Paa Strandkanten af den opfyldte Grund lod han
opføre Sildeboder. Efter Røgtningen af Garnene lagde
Baadene til lige ved Sildeboderne, saa nær, at Gar
nene tømtes ind i Boderne i de saakaldte Sildekryb
ber, altsaa lige saa praktisk som i Niels Sørensens
Gaard i Sebbersund.
Senere anlagde han en Havn udenfor Sildebo
derne, saa at hans Skibe kunde lægge til der, naar
de lossede og ladede. (Dette Bolværk staar endnu i
Baronesse Juul-Rysensteens Park.)
Fra Koids Haand foreligger følgende (i Rigsar
kivet) :
»Nøyagtig Beregning over Silde Bundgarns-Fiske
riets og Sildesalteriers gang og tilstande ved Nibe og
omliggende fiskerleyer i Efteraarsfiskeriet 1822 og i
Foraarsfiskeriet 1823 som følger:
l’ste. fra nye af kostede en Fisker Kog med 12
Stk. Bund Garn og til samme hørende Rader og Steg
saaledes :
a. 1 Kog med Segl og jndventarium .... Rbd. 160
b. 12 Stg. Silde Bundgarn med behørige
Rader dels Dybe og dels Grunner (m.
lav Vandstand paa Grundene), medta
ger i Gennemsnit pr. Garn med sin
Rad 14 Lp Hamp, som koster med
Spinde- og Bindeløn Rebslager og Skod
løn pr. Garn med Rad à 60 Rbd.......
— 720
Overføres... Rbd.

880
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Overført... Rbd. 880
c. 12 Tønder Tiære à 9 rbd........................
— 108
Tiæreløn af samme .................................. —
4
det anmærkes, at saadan nytt Redsel
drikker Tiære som Svamp og Skal
tiæres 2’de Gange for at modstaae
Fiordgræssets og Vandets Forraadnelse. 24 Tylt Stæg til at binde Garnene
og Raderne med à 5 Va rbd. 1000 Slk.
indstroppet Garnsteen...........................
—
142
Summa første Udredning af 1 Kog... Rbd. 1134

2’det. Saadan en Kog, hvortil i Almindelighed
bruges 14 Stk. Silde-Bundgarn, har kostet da Tid
Aarlig at vedligeholde Som følger:
a. 1 nytt Garns tillæg med Rad, hvor til
som om meldt 14 Lp Hamp med Spin
de- og Bindeløn....................................... Rbd. 60
b. 20 Lp Hamp til Bøde og Skiødegarn,
Touværk og Steen Tvind med Spindeog Bindeløn à 474 Rbd........................... — 85
c. Bøde og Skiødeløn til Bødefolkene .... — 50
d. Stæg spielder afhielping 4 Tylter à
57a rbd....................................................... — 22
f. Kogleije (Leje) eller sammes Vedligehol
delse ........................................................... — 24
g. 18 Tønder Tiære à 9 rbd....................... — 162
Det andmærkes, at Garne og Raderne
Skal Tiæres til hver Fiskerie, er 2’de
Gange Aarlig — ved denne Conservation
kan Reddet vedligeholdes i 14 Aar, som
ellers paa 1 Aar ville forraadne.
h. Stade leije begge Fiskerierne, efter giennemsnits Pris beregnet pr. Kog............ — 100
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i. Lødder Karlene (den der faar Vs Lod af
Udbyttet) Kost og Brændevin................ Rbd. 40
2’de Lønkarles Kost og Løn med Bræn
devin à 54 rbd.......................................... — 108
Den andmærkes, at Lødderkarlen løn
nes med Lod eller Part af Fiskeriet.
Saaledes efter denne nøijagtigste Bereg
ning sees at en Kogs Fiskeriets Vedligehol
delse Kost Aarlig........................................... — 671
Herimod har Fiskeriet Renderet samme Efter
Aar 1822 og foraar 1823, beregnet efter Giennemsnits
Fiskeri og Pris af alle Koge:
— 1200 woll Høst Sild à 16 sk.er.......... Rbd. 200
= 4000 woll woor Sild à 3 sk.er............. — 125
Rbd. 325
her af lønnes Lodderkarlen med Vspart ca. —
40
saa at udbyttet blev kuns............................. Rbd. 285
Her blev saaledes Tabt pr. Kog, Disse 2’de Fiske
rier Rbd. 386.
Naar Mand Nu bemærker, at ved Nibe og om
liggende Fiskerleijer er Fiskeriet allerede fra over
200’de til 112 Koge, som fisker med Bundgarn i
Sebberlaae, Nørlaa og paa Oxholms Grund (nogle faa
smaa Koge uberegnet, som bruger enkelte Ruser og
Garn), saa sees dog at være Tabt seneste efter og
foraars fiskerier eller 1 Aar ved Disse Enu paa be
meldte Steder Existerende 112 Koges fiskeredskaber
den Capital Rb. 43.232 rb.
og Bliver da som forstaaende Beregning viser,
forbrugt Aarlig til bemeldte fiskerie = 2016 Tønder
Tiære og 190 Skpund 8 Lpund Hamp.
Dette bedrøvelige Tab hidrører ikke fra Mængde
aftagelse i Andtal af Silden; thi Sildene kan fiskes i
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Ligesaa stor Mangfoldighed som i foregaaende Aaringer, (som ieg kan bevidne i Særdeleshed af ærfahrenhed, ijmedens ieg her i Nibe har været Fiskeriudre
der og Siidesalter i 23 Aar) Mens det hidrører fra
den lave Pris paa de færske Sild hvilke Existerer,
Fordi Salteriernes nærværende Conjucture; Ja ikke
engang med selve Disse; formedelst at Silde-Salterne
maalte som eflerstaaende Beregning Viser Andvende
i Efter aars Fiskeriet for Mattrialier, med derpaa hvi
lende og gaaende Byrder Rbd 35, 78 sk for at Kon
servere de danske Sild pr. læst Danske Tønder, som
af saadan Aarsag kuns blev betalt med Rbd. 25
og i for aaret maatte andvendes Rbd. 36, 4 M. 2 Sk.
for at Conservere de færske Sild pr. læst som des
aarsag kuns blev betalt med Rbd. 6, 5 M. 4 Sk.
pr. læst.
Bemeldte 2’de Salterier Continuerede saaledes
nemlig — i Efter Aaret 1822 blev Betalt for 1 Læst
Silde Foustager som aim. om efter ooren bruges Vs
hele Vs halve og Vs quart Tder.
Deraf fordres Justerpænge Rbd. 13, 5 M. 10 Sk.
og der til Brugtes
150 woll færske Sild Giænnemsnits Tal og Pris af
hele Fiskeriet à 16 Sk. 25 33/* Tønder Salt pr. læst Giennemsnits Mool og Pris
beregnet i hele Salteriet . . 16 Rbd. 5 M. 4 Sk.
Giælpenge, nedligning, og Pak
ning, forlægning, med ar
beids Pænge og Pramleije
til ombord......................... 3
Bødkerløn og Baand................ 1
- 6 Vragerløn................................... 5
10 Summa pr. læst i Dansk Foustag, udlagde Pænge............. 60
- 4 - 14 8
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Nåar Mand Na nøije Giennem Regner de Priser
samme fra Salterierne ere udbragte tilsidst saa bliver
giennemsnits Prisen Netto Provenu pr. læst Rbd. 60.
Her af ærfahres at Salterie jntet fortiente af det
Fiskerne Tabte; mens Salterne maatte endog lide Tab,
i Dette for oors Fiskerie 1823 blev i Aim. betalt
for 1 Læst Sild-Foustagiers Danskmaal i heele Tøn
der da mand Sielden bruger Smaa træe om for
ooret........................................... 9 Rbd. 3 M.
der af fordres Justerpænge ... 3 12 Sk.
der til brugtes
220 wolle for oors Silde, be
regnet efter Giennemsnits tal,
mool og Pris hele Fiskeriet
à 3 Sk..................................... 6 - 5 - 4 3% Tønder Salt pr. læst Giennemsnitsmool og Pris bereg
net hele Salteriet à 5^2 Rbd. 20 - 3 - 12 Giælpænge, med Saltningspænge, og Pakningspænge, for
lægning med Arbeijdspænge
og Pramleije til ombord.... 4
Bødkerløn og Baand................ 1
Vragerløn...................................
5 - 10 Summa pr. læst i Danske Tøn
der........................................... 43 - 3 - 6 det andmærkes, at de fleste for oors Sild ere Saltede
i Svenske hele Tønder, hvor til med Gaaer af alle
Dele
part mere end til danske og altsaa kommer
pr. læst til at koste Salterierne 54 Rbd. 1 M. 11 Sk.
Med denne nedsaltning i dette for oor seer det
yderst farlig ud for Salterier, fordi de norske woor
Sild ere fangde og føres til Alle ostersøes Havne og
fleere steder i Saadan en stor mængde, at Priserne at
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de norske nedsættes til saa lav Pris, at det allerede
har vist og temmelig tydelig Viser vedvarende, at de
jyske Saltere taber og vil komme til at tabe 14 Rbd.
pr. læst paa de, som er afgaaet og her efter vil
komme til at forsendes til Østersøen.
Heraf sees, at det er en stor Velgærning, at
Hans Majestæt, vores allernaadigste Konge! af lands
faderlig Godhed allerede har lettet nogle Byrder for
Salterie og fiskeri, som er Skeede ved at afskaffe den
Tvungnes Vragning, som
a. var pr. læst i Danske Tøn
der, Circa.............................
5 M. 10 Sk.
b. Toldens Got giørelse af Sta
ve til samme, Circa............ 2 Rbd.
4 c. udgaaende Told pr. læst Sild 2
d. Toldens Gott Giørelse af 9
Skieper Salt pr. Læst........ 4 10 Rigtig nok bruges for 33A
Tønder Salt pr. læst i Danske
Foustager bliver saaledes pr.
læst i dansk træe..................... 4 8 og 7a part meere af Sild i Svensk træe.
Men dog sees den bedrøvelige Stadfæstelse, at
Salterierne ikke kan opbøije færsk Silde Priserne,
men maae lide ligesom Fiskerierne et meget Stort
Tab ! som ieg ikke kan beregne for øije Bliket-----og vel næppe siden.
Det vilde være jnderlig at ønske, om Hans Maje
stæt allernaadigst af sin Landsfaderliggodhed og til
fleere Tusinder familliers Rædning, som Skulle Drage
Deres næring af denne jndostrie Green, End Videre
ville lindre med Toldens Gotgiørelse af alt det Salt,
som forbruges til Sildesaltning, og om Muelig Tolden
af Tiære, Hamp og Stægene, som Bruges til fiskerierne.
8*
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Da ville Fiskerierne, Salterierne og deraf flyden de betydelige Skibsfart for Danmark Muelig komme
til at florere og Subtinere mod de norske.
At jndbemeldte Beregninger er saa nøijagtig be
regnede som det er Muelig, at ieg af ærfahrenhed og
med Sandhed kan beregnes, det forsikrer ieg paa
Ære og Samvittighed, Tro og love.
Til
den Respective Undersøgelses Commission, for
fiskerierne og Salterierne!
S. T. Dhrr. Commandeur Henne,
Justitsraad Lund,
J. R. Beck, '
fra Kiøbenhavn, Nu i Nibe.

Peder Kold,
Fiskeriudreder og Siidesalter i Nibe, d. 7. Julij 1823.«
Aar hengaar, men da synes det, som Landsfade
rens personlige Interesse er vakt.
1832 gæster Kongen Nibe. Randers Amts-Avis
skildrer Kongens Besøg saalunde :
»Denne for Byens Indvaanere saa højtidsfulde
Dag vil længe med Glæde bevares i kær Erindring.
Længe forinden var alle Hjerter glade ved Tanken
om denne Dag, som skulde bringe den Nødlidendes
Forsørger, Fædrelandets Fader og den høje Prinds
Frederik iblandt os.
Om Formiddagen Kl. 10 forkyndtes Majestætens
allerhøjeste Ankomst hertil ved Kanonsalut, Klokke
ringning og den forsamlede Mængdes glade Jubel.
Allerhøjstsamme traadte af i Hr. Byefoged Lynges
Bopæl, hvor Frokost var foranstaltet.
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Den ejegode Konges første Handling var at give
Audiens, og alle, der nød den, kom glade og trøstede
tilbage.
Derefter begav Hans Majestæt, Prindsen og hele
det kongelige Følge sig tilfods op paa Torvet, hvor
Allerhøjstsamme besaa Sprøiterne; dernæst Raadstuen
og Fængslerne, Kirken, Fattighusene og Skolen, hvor
det behagede Hans Majestæt at lade Børnene udføre
nogle gymnastiske Øvelser, samt Øvelser i Sang og
at høre Læreren katekisere.
Ved Skolen saavel som overalt behagede det
Kongen at ytre sin allerhøjeste Tilfredshed.
Fra Skolen besteg Hans Majestæt sin Vogn og
kørte ud til »Koids Minde«, hvor Allerhøjstsamme
besteg en meget smukt pyntet Fiskerkaag for at lade
sig forevise, hvorledes Bundgarns Røgtningen foregaar paa Fjorden. Med megen Opmærksomhed og
Interesse overværede Allerhøjstsamme 5 à 6 Garns
Røgtning; i nogle af samme var Sild.
Efter omtrent 1 Times Ophold paa Fjorden steg
Hans Majestæt i Land og efter at have beset Hr.
Koids Sildesalteri kørte Allerhøjstsamme til Herre
sædet Lundbæk, hvor der holdtes Middag og hvortil
Nibe Bys Embedsmænd var indbudt.
Omtrent Kl. 4 toges til Aalborg. Med Vemod
saa vi den hulde Fader drage bort fra os, som saa
meget trænge til hans Godhed ; men vi trøster os ved
den Tanke og Overbevisning, at han fra sin Trone
vil kiærlig og faderlig komme vor Trang ihu.«

I en af Boderne i Koids Salteri opbevaredes
Kongebaaden, hvid indvendig, rød udvendig. Den
førtes af Morten Mand; han og flere fjordkendte
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Mænd, iført hvide Dragter, sejlede med Kongen, da
han gæstede Byen. Man røgtede Garnene, og Kongen
spurgte, da han saa en Aalekvabbe blandt Sildene,
hvad det var for en Fisk. »Det er en Kuj, Hr.
Kung!« svarede Morten Mand i god Tro baade til
sin Benævnelse og sin Høflighedsform.
5. Marts 1842 bekendtgør Koids Enke hans Død
i Aalborg Stiftstidende:
Dybt nedbøjet meddeler jeg herved fraværende
Slægtninge og deltagende Venner, at det alvise For
syn ved en blid og rolig Død den 3. dennes hjem
kaldte til de lysere Boliger min ædle og elskede
Mand, Agent, Forligelseskommissær Peder Kold efter
11 Dages Sygeleje i en Alder af 70 Aar og 4 Maaneder. I 16 Aar har han for mig været en trofast
og kjærlighedsfuld Ægtemage og for vore Børn den
ømmeste Fader. 3 af disse modtager ham i Evig
heden og 4 dele min dybe Sorg. De, som kjendte
de Baand, hvormed han saa ømt knyttede mig og
mine til sig, kunne fatte vort smærtefulde Savn og
dem vil hans Minde stedse være dyrebart og ufor
glemmeligt. Al Condolance frabedes.

Nibe, den 5. Marts 1842.
M. C. Kold,
født Holm.
Traditionen blandt de efterlevende betegnede
Kold som en udmærket Fader og Opdrager og som
den, der vilde hjælpe de smaa i Samfundet ved at
give dem Arbejde, blandt andet ved sine Byggefore
tagender.
Paa hans Gravsten satte de følgende Indskrift:
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Her hviler Støvet
af
En god og trofast Ægtefælle,
En øm og kjærlig Fader,
Venners Trøst,
Den sande Borgers Pryd,
Menneskehedens Ven,
Godgjørenheds ædle Hjælper,
Agent, Forligelsescommissær
og Kiøbmand
Peder Kold.
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AF LÆRER OG KIRKESANGER
CHRISTEN SØRENSEN BRØGGERS
OPTEGNELSER
VED
PENS. LÆRER J. RASMUSSEN, HAVÈRSLEV

(Fortsættelse.)

jeg var 13 Aar gammel, flyttede mine For
ældre til Aggersund. Saa kom jeg ikke mere i
Skole. Jeg længtes meget efter mine Venner og Slægt
ninge i Sebbersund og Nibe, og da jeg Aaret efter
skulde konfirmeres, fik jeg Lov til at komme til
Sebbersund at gaa til Provsten, og jeg blev konfir
meret i Sebber Kirke 1831.
Provst Spleth var den Gang Præst i Sebber. Han
var en god Mand, der forstod at faa Børnene til at
holde af sig. Somme Tider kunde han blive heftig,
naar Spillopperne eller Dovenskaben gik for vidt,
men det gik snart over, og det gode i ham fik atter
Overhaand. Provsten roste mig altid for min Flid,
og jeg kom til at staa næstøverst. Degnens Søn
skulde jo staa øverst.
Den Vinter, jeg var i Sebbersund, var jeg nær
druknet; men vor Herre hjalp mig, og jeg takkede
ham i barnlig Oprigtighed for min Redning.
Samme Aar, jeg blev konfirmeret, blev min Mor
broders Datter Kirstine ogsaa konfirmeret. Vi havde
altid, fra vi var smaa, holdt meget af hinanden, og
hendes Moder sagde: »Der bliver nok et Par af Stine
og Christen en Gang.« Om det var Kærlighed, der
den Gang drog mig til hende, ved jeg ikke, for dera
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om talte vi aldrig, og da jeg nu kom hjem, kom jeg
ikke saa tidt som før til Nibe. Men naar jeg om
Julen og ved andre Lejligheder kom der, blev vi altid
saa glade ved at se hinanden, og i hendes Nærhed
vilde jeg helst være. Saa et Par Aar efter, hun var
konfirmeret, kom en Familie fra Nibe til Aggersund,
og blandt andet nyt fortalte den, at Stine var bleven
forlovet med en Handelsbetjent. Der blev saadan en
sær Uro over mig, og da Moder saa saa vis paa mig,
maatte jeg ud; og nu gik det op for mig, at jeg havde
«elsket Stine med hele mit unge Hjerte. Jeg gik en
Tid og var noget nedslaaet, men jeg troede, at ingen
mærkede det, og saa gik det over. Dog havde min
Moder mærket det, og en Tid efter fortalte hun mig,
.at hun havde anet min Kærlighed til Stine, derfor
saa hun hen til mig, da hendes Forlovelse blev for
talt. Stines Forlovelse med Handelsbetjenten varede
ikke længe, for han var nok en daarlig Person. Hun
kom ud at tjene, og vi saa ikke hinanden i flere Aar.
Fiskeriet blev ringere med hvert Aar, og skønt
mine Forældre ikke godt kunde undvære mig, blev
•det bestemt, at jeg skulde vælge en anden Vej end
det daarlige Fiskeri. Til at komme i Haandværkerlære var jeg bleven vel gammel, Søfarten havde jeg
ingen Lyst til, og da jeg stedse havde haft Lyst til
at læse, blev det bestemt, at jeg skulde være Semina
rist, og jeg kom derfor i Forberedelse en Tid om
Vinteren 1839 hos Lærer Møller i Kjeltrup.
Da der samme Aar var Tale om, at der skulde
udskrives mange Søfolk til Krigsflaaden, skrev Fader
til Seminarieforstanderen, om jeg maatte komme til
Seminariet og blive prøvet til Optagelse i Februar,
for blev jeg saa optaget, mente han, at jeg kunde
blive fri for at komme til Orlogs, da Seminarister
9
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den Gang var fri for at komme i Kongens Tjeneste,
Jeg rejste da til Snedsted og blev optaget til at møde
i Oktober og behøvede ikke at indstille mig til den
almindelige Prøveeksamen om Sommeren. At jeg
blev oplaget, var ikke mine Kundskabers Skyld, for
jeg var meget tynd i Papirerne; men Seminariefor
standeren havde en Svoger, et ungt Menneske, som
tilfældig var i Præstegaarden, og som jeg traf i Gaar
den, da jeg kom. Han kendte mig og mine For
ældre godt og var somme Tider kommen i mine For
ældres Hus. Da jeg fortalte ham mit Ærinde og:
ytrede Frygt for, at det ikke vilde gaa godt, trøstede
han mig med, at han nok skulde tale min Sag hos
sin Svoger. Det gjorde han saa godt, at jeg blev
optaget. Jeg lovede rigtignok Brammer, der sagde
mig, at jeg kunde for lidt, at jeg skulde stræbe at
læse, til jeg kom paa Seminariet, for ellers, sagde
han, kom jeg til at gaa i 3 Aar. Men jeg holdt det
ikke, og det var ikke min Skyld, for jeg maatte blive
hjemme og hjælpe Fader, der ikke havde Raad til at
holde Karl; da jeg kom paa Seminariet, var jeg den
daarligsle af alle Eleverne og fik den tredie Plads fra
det nederste.
Den 8. August 1835 rasede en heftig Storm, som
afslog næsten alt Kornet i Straaet især i den nord
lige og vestlige Del af Jylland, og Kornets Pris steg
i disse Egne til en forfærdelig Højde. Men til al
Held havde Stormen ikke raset i den østlige Del af
Jylland og paa Øerne, saa man kunde faa Korn der
fra; men det blev alligevel dyrt hele Vinteren, for
Kommunikationsmidlerne var den Gang ufuldkomne,
og det var derfor meget haardt for mange at skaffe
Føden. Det var en stor Hjælp, al Folk havde be
gyndt at dyrke Kartofler, der maatte erstatte Brødet
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hos mange. 1836 frøs det saa haardt Nytaarsnat, at
man gik over Fjorden Nytaarsdag, uagtet der havde
været aabent Vand Dagen før. Samme Nat var vor
Karl og jeg i Livsfare for at fryse ihjel, men ved
Guds Naade blév vi reddede. Om Sommeren var jeg
i København.
Den 9. og 10. Januar 1839 var der en stor Storm
flod i Limfjorden, saa man sejlede i Gaderne i de
fleste af Købstæderne, og mange Byer og Huse i
Landsognene tog stor Skade, thi man byggede den
Gang næsten alle Husene med Lervægge. Mine For
ældres Hus tog ogsaa stor Skade, da Vandet stod
saa højt, at det gik ind ad Vinduerne. Der blev
givet mange Penge til de skadelidte, • og de fleste fik
Skaden erstattet.
Stine, der i et Par Aar havde tjent i København,
var den Sommer kommen hjem for at besøge sine
Forældre, og hun kom ogsaa til Aggersund. Hun var
den samme gode og venlige Pige som før. Jeg vilde
bilde mig selv ind, at jeg havde glemt min Kærlig
hed til hende, men da hun begyndte at tale med
mig, og vi sagde : husker du den Gang og den Gang,
da vaagnede hele min Kærlighed til hende i fornyet
Styrke, og del var ikke saa sært, thi nu kunde jeg
se paa hende, at hun elskede mig. Vi talte saa me
get sammen, men aldrig et Ord om vor Kærlighed,
for vi var ikke alene. Det behøvedes heller ikke,
for vi forstod godt hinanden, og ved Afskeden tryk
kede hun med Taarer i Øjnene et brændende Kys
paa mine Læber og bad mig om at skrive snart.
Det gjorde jeg ogsaa, og hendes Svar var et Ja med
Løfte om evig Troskab.
Nu var jeg, syntes jeg, det lykkeligste Menneske
paa Guds vide Jord. Jeg fortalte mine Forældre om
9*
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min Lykke, ogsaa de blev meget glade, saavel som
hendes Forældre. Og da Tiden kom, rejste jeg til
Seminariet med et lyst Haab om Fremtiden og Lyst
til at tage fat paa den Gerning, jeg havde valgt.
Byen Aggersund bestaar af 2 Gaarde, hvoraf den
ene er Kro, et Hus paa søndre Side af Fjorden og
7 Huse paa nordre Side; nu er der en hel By paa
nordre Side. 1830, da mine Forældre kom dertil, var
Færgefarten meget ufuldkommen; man væltede Vog
nen saa meget, at Færgen kunde skydes ind under
Vognen, og saa hang den paa den ene Side af Fær
gen. Kreaturene maatte springe i Færgen. Var Mændene til Hove eller ude at fiske, brugte Kvinderne
Færgen, og de gjorde det lige saa godt som Mændene, i alt Fald var man da sikker paa, at de ikke
var fulde eller krævede Brændevin. Her er Limfjor
den smallest, og her er i de gode Fiskeritider fisket
en stor Mængde Sild. Jeg kan huske, at et Vaad i
et Dræt tog over tre Tusinde 01 Sild. De kostede
rigtignok kun 6 Skilling pr. 01, men det var allige
vel et stort Dræt. Her har jeg levet som Dreng og
ungt Menneske, og da Hanherred laa saa nær, og der
kom mange Mennesker fra nordre Side af Fjorden,
var vi bedre kendte med Folkene fra nordre Side af
Fjorden end med Himmerboerne.
Den 1. Oktober 1839 begyndte jeg at læse til
Seminarist-Eksamen. Jeg havde selv 100 Rdlr., jeg
havde opsparet. Resten, 100 Rdlr., maatte jeg laane,
og mine Forældre hjalp mig med Klæder. Men der
skulde holdes sparsommeligt Hus, naar man skulde
hjælpe sig med 200 Rdlr. Jeg gjorde det. Jeg var
daarlig forberedt og var en af de ringeste, og det løb
rundt i Hovedet paa mig, naar jeg hørte, hvor meget
der skulde læres, og hvor lidt jeg kunde forstaa. Især
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var Grammatik med alle de latinske Benævnelser
svært for mig at begribe; men jeg var vant til at
vaage, og naar mine Kammerater, der havde gaaet til
Forberedelse i fire Aar, lagde sig til at sove, saa tog
jeg fat med Lyst, og jeg takkede vor Herre, der havde
styret det saaledes for mig, at jeg var kommen paa
Seminariet. Henved Jul kunde jeg godt følge med
og var ved, især i Læsefagene, at vinde forbi flere af
Eleverne i Klassen, og da vi naaede Foraaret, var jeg
vis paa at blive færdig i 2 Aar. Min medlogerende,
P. Nielsen, kunde jeg ikke slutte mig til. Derimod
blev Steensgaard og jeg snart Venner, og til os slut
tede ogsaa Brødrene P. og D. Jensen samt Meiner
sig; jo længere vi levede sammen, desto inderligere
blev vort Venskab, og vi lovede at ville være Venner
for hele Livet, og det Løfte har vi alle holdt, ja,
Steensgaard, Meiner og jeg blev siden Svogre. Det
tænkte ingen af os paa den Gang. Hvad jeg døjede
mest med at lære var Sang, for jeg havde, som Læ
rerne saa tidt sagde mig, daarligt »Gehør«, og jeg
maatte ofre megen Tid paa at lære Koralerne. Men
saa var der en Vestergaard, som var god til at synge,
men daarlig til alt andet. Han lærte mig Koralerne,
og saa hjalp jeg ham med det andet, og jeg fik dem
da nogenlunde lært. Den første Tid rystede Lærerne
paa Hovedet, naar jeg skulde frem, men da de saa,
jeg gjorde mig Umage, vandt jeg deres Yndest, og alt
gik godt; da vi havde Eksamen det første Aar, blev
jeg den tredie bedste og blev Nr. 3, da vi kom i
anden Klasse, og jeg fik Plads mellem mine Venner
Steensgaard og Jensen. Jeg var glad, kan du tro,
som læser dette. Nu vilde mine Forældre blive glade,
og frem for alle vilde min Stine blive glad. Vi
vekslede ikke ret tidt Breve, for et Brev kostede 32
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Skilling fra Snedsted til København. Det var mange
Penge den Gang, og i de sidste 3 Maaneder havde
jeg ikke hørt fra hende. Men jeg vidste, hun vilde
flytte til Jylland, og haabede derfor at træffe hende i
Nibe. Det kan nok være, der blev Glæde i mit Hjem,
da jeg kom. Moder klappede og kyssede mig og
kaldte mig sin kære Dreng, og Fader var stolt af
mig. Da saa den første Glæde havde lagt sig lidt,
siger Moder: »Du ved da, at Stine er kommen hjem.«
Nej, det vidste jeg ikke. »Hun er syg, men nu kom
mer hun sig nok, naar du kommer til hende.« »Er
hun syg,« sagde jeg, »da rejser jeg til Nibe i Mor
gen;« thi jeg syntes, at hvis jeg var syg, og hun kom
til mig, kunde det helbrede mig.
Ikke troede jeg, at hun, for hvem jeg vilde have
ofret Livet, kunde gøre mig saa ulykkelig. Men saa
snart mine Øjne mødte hendes, læste jeg min for
færdelige Dom i hendes Øjensyn, og hun sagde med
næppe hørlig Stemme, for hun var meget syg: »Alt
er forbi mellem os! Tilgiv mig, gode Christen, jeg
er dig ikke værd og haaber med Guds Hjælp at dø.
Bed for mig.« Alt er forbi, alt er tabt for mig,
tænkte jeg, og gik fra min kære Morbroders Hus som
en drømmende. Hvad der bevægede hende til dette
Skridt, fik jeg aldrig at vide, og hvad jeg tænkte, vil
jeg ikke skrive. Hun kom sig og blev flere Aar efter
gift med en Værtshusholder i Nibe.
Mine Forældre kunde jo straks se uden at spørge,
hvad jeg fejlede, og trøstede mig saa godt de kunde;
da de saa, det ikke hjalp, omtaltes hun aldrig siden.
Min Ven Steensgaard kom til mig i Ferien, og
vi gjorde en Fodtur sammen til Nørlund, hvor hans
Forlovede tjente. Vi opholdt os her nogle Dage, og
da der ingen Herskab var paa Gaarden (den var den
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Gang, 1840, nylig købt af Jægermester Schytte), gik
jeg omkring i de mange Værelser, i Haven og i Sko
ven, og alt det store, her var at se, gjorde mig godt.
Den Gang tænkte jeg ikke paa, at jeg en Gang skulde
blive Degn i Ravnkilde. Steensgaard blev hos mig i
Ferien; vi besøgte vor Ven Ditlev Jensen i Torslev
og fulgtes ad til Seminariet.
Da jeg kom der, blev jeg syg; jeg tror, det var
Tyfus. Jeg havde ikke Raad til at søge Læge, hvad
jo heller ikke var Skik den Gang, og min stærke
Natur og vor Herres Hjælp gjorde, at jeg efter 6
Ugers Forløb kunde begynde at gaa paa Seminariet.
Min Sygdom og Fraværelse havde sat mig en Del
tilbage, og jeg maatte tage stærkt fat for at indhente
det forsømte.
Det første Aar, jeg gik paa Seminariet, havde jeg
en Kammerat, som hed Nielsen. Vi kom ret godt
ud af det sammen uden dog at være Venner. Han
var lidt vigtig og noget opblæst, men ellers et skikke
ligt Menneske. Vi boede hos en Gaardmand i Gjorsbøl. Han var gnaven, naar han syntes, vi spiste for
meget, og mumlede noget om, at det ikke kunde be
tale sig at have »dem Seminarister«, men hans Kone
var meget flink. Til daglig holdt hun lige meget af
os begge, men naar hun havde en lille Hund i Rebet,
var jeg hendes bedste Ven og blev saa kaldt ned og
fik Æbleskiver og Kaffe. Det sidste Aar var Steens
gaard og jeg sammen hos en Mand i Snedsted. . Her
drak Manden, og somme Tider fik han i Sinde, naar
han kom fuld fra Thisted, at slaa Konen, som saa
kom til vor Dør og raabte: »Kaal! Kom nier! Pier
vil slaa mæ!« Jeg kunde altid stille Peder tilfreds,
naar jeg drak en Dram med ham eller fortalte en
eller anden fersk Historie for ham. Vi var saa Perle-
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venner. Jeg fik ham i Seng og fik Kirsten til at
holde Mund. Til daglig Brug levede de fredeligt nok.
Forstanderen paa Seminariet var Brammer, som
siden i mange Aar var Biskop i Aarhus. Han var en
udmærket dygtig Præst og Lærer, myndig i al sin
Embedsgerning. Udenfor den var han mild og kær
lig, hvorfor han baade var frygtet og elsket. Tvilstegaard, der var en meget samvittighedsfuld Lærer, men
noget tør i sit Foredrag, kunde somme Tider skænde
Jidt paa de dovne, men de flittige var hans Vennerr
og kunde han hjælpe dem ved Eksamensbordet, da
gjorde han det. Pfaff var livlig og havde vist bedre
Lærergaver end Tvilstegaard, skændte aldrig, men
gjorde Grin med Sinkerne; han var et Verdensmen
neske, holdt af smukke Kvinder og var lidt egennyt
tig, altid gemytlig, selv naar han snød os med Bøger
og Skrivematerialier, som vi købte hos ham. Der
var en god Aand paa Seminariet, Smaaspilopper blev
jo drevne, og nogle maatte holde Lyset; det kunde
ikke være anderledes, hvor der var henved 40 unge
Mennesker sammen, og vi var altid enige om at dølge
med hinanden, om det somme Tider gik lidt over
Stregen. Mange kære Minder fra Samlivet med Ele
verne paa Seminariet har jeg og vist de fleste andre
ogsaa.
I September 1841 blev jeg og mine Venner samt
de fleste af dem, der var komne ind med mig, dimit
teret. Steensgaard fik Udmærkelse, jeg en Meget due
lig og Jensen og Meiner ligesaa. Jeg var glad og
takkede vor Herre for hans store Godhed mod mig.
Alt havde faaet et bedre Udfald, end jeg i Begyndel
sen havde turdet haabe. Mine Venner var ogsaa
meget glade. Vi skulde nu skilles og ud at øve
den Gerning, vi havde valgt; men vi lovede hver
andre stedse at være Venner.
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Det var den Gang Skik, at naar nogen ønskede
en Seminarist til Hus- eller Hjælpelærer, skrev Ved
kommende til Seminarieforstanderen, og han valgte
da blandt Eleverne. Jeg var en af de første, der blev
henfæstet og fik Plads som Huslærer paa Abildgaard,
hvor jeg skulde have 60 Rdlr. og alt frit (Det var
den største Løn, nogen fik den Gang.) Jeg skulde
tiltræde Pladsen til 1. November og rejste derfor hjem,
til jeg modtog min Kondition; der var stor Glæde i
mit Hjem, da jeg kom. Jeg havde en Maaned at
hvile i, og den benyttede jeg til at rejse rundt til
mine Søskende og Venner. Paa mine Vandringer
kom jeg til Bejstrup og traf paa Kirkegaarden Deg
nen Borregaard, som godt kendte mig, og i hvis Hus
jeg før havde været. Han bød mig hjem, og da jeg
godt kendte hans Børn, der var paa lige Alder med
mig, tog jeg mod hans venlige Indbydelse. Jeg blev
lykønsket af Familien, og Borregaard regnede ud, at
hans Børn og jeg var lidt i Familie paa deres afdøde
Moders Side, og derved blev Forholdet mellem dem
og mig mere hjertelig; ved Afskeden maatte jeg love
at komme snart igen. Det gjorde jeg ogsaa, for jeg,
havde set, det troede jeg, i hans smukke Datters tro
faste Øjne, at jeg var mer end velkommen, og Enden
paa mine Besøg blev, at jeg blev forlovet med hans
Datter Else, og han gav os sit Samtykke glad og
gerne og tog det Løfte af mig, at jeg, naar jeg havde
tjent et Aar paa Abildgaard, skulde komme og tjene
ham som Hjælpelærer og tage Embedet efter ham,
for han vilde saa gerne, at det skulde blive i Fa
milien, da baade hans Fader og Bedstefader før ham
havde været Lærere i Bejstrup, og ingen af hans
Sønner havde Lyst eller Gaver til Lærergerningen.
Da jeg den Aften kom hjem, sagde Moder: »Kan du
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aldrig glemme Stine?« »Hun er glemt, kære Moder,«
sagde jeg, »og jeg kommer for at hente mine For
ældres Samtykke og Velsignelse til min Forlovelse
med Else Petronelle Borregaard.« Den gav de mig
med Glæde. Jeg havde gjort et godt Valg. Hun var
den smukkeste Pige, jeg havde set, sædelig og stille
i hele sin Færd, og hun elskede mig med hele sin
Sjæl. Siden fortalte hun mig, og hun løj aldrig, at
hun altid havde syntes saa godt om mig, og især
siden vi en Gang i Kirkensgaard, da vi var ganske
unge, var sammen til et Høstgilde; derfor blev hun
saa sær underlig for mig, da jeg kom ind med hen
des Fader, og var bange for, at jeg skulde kunne se
paa hende, at hun holdt af mig. Da den 1. Novem
ber kom, rejste jeg til Abildgaard i Thy for at be
gynde min Skolegerning, rig paa Haab, Livslyst og
Mod, men fattig paa Klæder og Penge. Jeg havde
laant 100 Rdlr. (det var den Gang en stor Kapital),
som jeg med en Løn af 60 Rdlr. skulde tilbagebetale.
Jeg trængte haardt til Klæder, især da jeg kom i et
fornemt Hus, og at gøre Gæld var jeg ked af. Saa
børstede og skrabede jeg de gamle Klæder, og saa fik
det al gaa.
1842. Her er godt at være. Her kan man ar
bejde med Lyst. Alle er saa gode mod mig frem
mede Menneske, som om jeg hørte til Familien. Tre
rare Børn faar jeg at læse med. Valeur og hans
Kone og især hendes gamle Moder, en gammel, kri
stelig og værdig Præsteenke, kommer mig i Møde
med Venlighed og Agtelse. Jeg kan godt mærke, at
jeg staar langt tilbage for dem i virkelig Dannelse,
men det lader de mig aldrig mærke i deres Opførsel
mod mig, og jeg skal nok stræbe efter at tilegne mig,
hvad jeg mangler, uden at gøre mig til Abekat. Naar
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Herskabet tager i Besøg til de omliggende Herregaarde og Præster, bliver jeg altid bedt om at følge
med, og kommer her fremmede, er jeg betragtet for
at høre til Familien; de fleste af dem, som kommer
her, er venlige og forekommende mod mig fattige,
udannede Huslærer. Den første Tid, jeg var her,
kunde Tjenestefolkene ikke lide mig; de troede, jeg
var stolt, og engang, jeg gik igennem Folkestuen, da
de spiste, tog en af Karlene en Kartoffel og slog efter
mig, men den ramle Døren. Jeg mærkede det godt;
da de andre lo højt, kunde jeg høre det ind i Køk
kenet. Nu er de meget venlige mod mig, og Jens
Vester, der slog Kartoflen efter mig, har bedt mig om
ikke at være vred paa ham for det. Jeg læser højt
for gamle Madam Munch, der ikke godt kan se ved
Lys, ellers læser jeg i mit Kammer, og jeg kan faa
alle de Bøger, jeg ønsker, fra Lejebiblioteket paa
Valeurs Bekostning; det holder jeg meget af. Jeg
kan gaa og komme, naar jeg vil, og kan faa en Hest
at ride paa, om jeg ønsker det, men jeg foretrækker
at gaa. Ja, her er godt at være, og jeg takker vor
Herre for al hans Godhed mod mig.
Jeg skal endelig hjem i Paasken. Min kære Else,
mine Forældre og Borregaard har bedt mig derom.
Jeg tror nok, Valeur gerne vil beholde mig til næste
Aar, og jeg vil meget gerne blive, men endnu har
han ikke omtalt det, og kommer jeg hjem uden at
være fæstet her, slipper jeg ikke for at komme til
Bejstrup efter Aftale, og jeg kan ikke faa mig til at
spørge, om Valeur vil beholde mig.
Det gik, som jeg tænkte, da jeg kom hjem.
Borregaard holdt sig til vor Aftale om at komme til
ham til November. Han var ogsaa bleven mere svag
og var nødt til at holde Hjælpelærer. Min Else sagde,
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jeg skulde gøre, som jeg vilde. Hun stolede paa min
Kærlighed, enten jeg var her eller der; men jeg vidste
nok, hvad hun helst vilde. Og da mine Forældre
ogsaa syntes, det var rart, om jeg kunde komme til
at bo i Bejstrup, blev det afgjort, at jeg skulde tage
dertil. Valeur og Familien var ved at blive vrede,
da jeg ikke vilde blive der længere end til November.
Børnene græd, og jeg var næsten ved at græde ogsaa,
for jeg var kommen til at holde saa meget af dem
allesammen. Men da jeg fortalte Familien, hvorfor
jeg flyttede, og hvorledes Forholdet var, fandt de det
rimeligt. Det var tungt at sige Farvel til de kære
Børn, gamle Madam Munch og dem alle. De havde
jo alle været saa venlige og gode mod mig. Jeg har
aldrig haft det saa godt i mit Liv og faar det maaske næppe siden. Gud lønne dem for al deres God
hed. Jeg lærte meget, hørte meget og saa meget, som
jeg havde godt af.
1843. Min Else bliver mig hver Dag kærere.
Borregaard er en flink gammel Mand; vi kommer
meget godt ud af det, hans lunefulde Kone1) fornær
mer mig aldrig, jeg tror endog, hun kan lide mig.
Skolestuen og Inventarium er i en meget daarlig
Forfatning. Borde og Bænke er blot nogle høvlede
Fjæl, banket fast paa nogle i Jorden nedrammede
Pæle. Begnebøger mangler aldeles, ligeledes Læse
bøger. Kingos Salmebog og nogle gamle Aviser maa
jeg bruge som Læsebøger. Børneantallet er ikke ret
stort, kun 40 i det hele, men jeg, som kun er vant
til 3, synes, der var mange. De er ret flinke, og det
undrer mig, at den gamle med sit svage Helbred un
der disse daarlige Forhold har faaet dem saa vidt.
x) Hun maa have været Borregaards anden Hustru, da
Børnenes »afdøde Moder« staar nævnt foran.
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Gamle Pastor Feld er en dygtig Prædikant og en
meget rar Mand. Beboerne er venlige og forekom
mende mod mig. Jeg tror nok, jeg kommer til at
holde af Pladsen, og de synes at tage sig meget af
deres Børns Undervisning i Hjemmet.
Det er en stor Glæde for mig at være saa nær
ved mit Hjem. Jeg kan hver Søndag komme hjem
til de kære gamle, og lidt følger min Else med, som
mine Forældre holder af som en kær Datter.
Jeg har haft Bispevisitats, og det gik meget godt.
Pastor Feld roste Skolen, og Biskoppen1) sagde ja;
han er for lærd til at forstaa sig paa saa smaa Ting.
Min Ven Ditlev Jensen er paa Aalegaard. Vi
følges tidt til hans Broder P. Jensen i Torslev, og
Tiden gaar saa godt i deres behagelige Selskab.
Bejstrup er en stor By, beliggende paa begge
Sider af en lille Sø. Den har en anselig Kirke, der
har et endnu anseligere Taarn. Den ligger ved søndre
Ende af Søen, og Skolen ligger tæt op til Kirkegaarden. Beboerne er Selvejere og staar sig ret godt. Her
er Gud ske Lov ingen Herregaarde i hele Pastoratet.
Da Limfjorden ligger saa nær, er nogle af Beboerne
Søfolk og Fiskere. Hele Sognet danner en Slette med
gode Muldjorder med Kalkunderlag.
Nu har jeg haft Provstevisitats. Provst Djørup
er en Mand, der forstaar at se efter, og han tier ikke
med Manglerne. Men han kan ogsaa se det gode i
Skolen. Præsten og Sogneforstanderskabet fik Til
hold om at bygge en hel ny Skole til næste Sommer
og straks anskaffe Læse- og Regnebøger m. m. til
Skolen og mulktere Forsømmelser efter Loven. Mod
mig var han meget flink, og han lovede Borregaard,
x) Nikolaj Fogtmann, Biskop over Aalborg Stift fra 1833
til sin Død 1851.
Red.
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at jeg nok skulde blive hans Eftermand, naar han,
som han sagde, snart søgte sin Afsked.
Det blev derfor besluttet, at Borregaard til Jul
skulde søge sin Afsked, og jeg og min Else skulde
da giftes. Jeg var den Gang 27 Aar, hun 26. Der
blev jo stor Glæde, for i den Alder vil man jo gerne
giftes, især naar man hver Dag gaar hos Kæresten.
Sidst i December rejste jeg til Provsten med Borre
gaards Begæring om Afsked og min Ansøgning om
Embedet. Og Provsten lovede, at alt skulde blive
ordnet, og at han nok skulde lade mig vide, naar jeg
kunde hente mit Kaldsbrev. Der blev lyst til Ægte
skab for mig og min Else, og vi var begge glade.
Dog gik det anderledes, end vi havde tænkt. Den
12. Januar døde Borregaard, og nu vilde Provsten
have Embedet opslaaet, og saa var det sandsynligt,
at en ældre Mand vilde søge det. Da Beboerne og
Præsten hørte det, søgte de om at beholde mig; men
Provsten havde en Ven, han vilde unde det, og jeg
blev klar over, at en Provst’s Løfte kan man ikke
altid stole paa.
1844. Hverken Provstens Ven eller jeg fik Emdet i Bejstrup. Da Præsten mærkede Provstens Be
stemmelse, fik han og Sogneforstanderskabet i Sinde
at sammenlægge det med Embedet i Manstrup og
flytte Skolen ud mellem begge Byer, og saadan blev
det. Jeg skulde saa blive i Bejstrup og bestyre Em
bedet til Efteraaret, indtil den ny Skole blev færdig.
Vi blev gift, men Udsigterne for vor Fremtid var ved
de tilstødende Omstændigheder bleven forandrede, og
vi var meget bedrøvede, for vi vilde saa nødig for
lade det kære Bejstrup, hvor Else var født, og som
jeg var kommen til at holde meget af. Jeg maatte
se mig om efter en anden Plads, og hen paa Som-
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meren søgte jeg Embedet i Ræbild i Hindsted Herred
og fik det, men kom der ikke, for samtidig døde
Lærer Klein i Attrup i Hanherred, og da dette Em
bede var lige saa stort som Embedet i Ræbild, og vi
helst vilde , blive i Hanherred, søgte jeg det og blev
kaldet i September. Saa kom vi da til Attrup med
hele vor Pikpak, og det var ikke meget. Min Svi
germoder gav os en Ko og lidt Køkkentøj, min Kone
havde selv lavet Sengetøj, og jeg fik 2 Faar og en
Dyne fra mit Hjem. Det var hele Herligheden; men
min kære Elses rige og trofaste Kærlighed erstattede
mig, hvad jeg manglede. Dertil var hun meget hus
lig og sparsommelig og kunde altid, uden at blotte
vor Fattigdom, komme ud af det med grumme lidt.
Det hjalp ogsaa noget, at Beboerne i Attrup var
meget fattige, derved saas vor Fattigdom ikke saa
meget. Her er Skolestuen og Inventariet meget bedre
end i Bejstrup, men Børnene meget ringere. Min
Formand, en afdanket Jurist, var ked af at komme
1 Skolen, og naar han var der, gik det med Skælden
og Prygl. Derfor var baade Forældre og Børn kede
af Skolen.
Beboerne har været Fæstere og Ilovbønder til
Kokkedal, som ligger her i Sognet, til i Aar. De
har nu købt, men da de ikke har noget at betale
Stederne med, sælger de igen Parceller eller Halv
delen af Gaarden, saa her er kommen en hel Del
fremmede til Byen.
Jorderne er meget gode, og naar Folk engang
kommer efter at dyrke dem bedre, vil de sikkert
blive rige Folk. Husmændene dyrker Hvidkaal og
Gulerødder. De staar sig bedre end Gaardmændene,
enkelte af dem er endog rige. Skolelodden er kun
2 Tdr. Land udmærket Agerjord og 5 Tdr. Land Kær,
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langt fra Skolen. Haven er udmærket Jord, men
her er ikke plantet det mindste. Bygningen er solid,
men meget tarvelig, dog stor nok til os to og vort
»Habengut«.
Præsten er ikke rar; jeg tror ikke, jeg forliges
med ham ret længe.
Efter en haard Forløsning fødte min Hustru den
9. November 1844 en Datter. Gud holde sin Haand
over dejn begge, og lad Barnet blive os til Velsig
nelse !
Min kære Else er nu rask igen. Tøsen er en
sød lille en; hun skal hedde Ane efter min Moder.
Gud give, hun maa komme til at ligne hende.
1845. Alt gaar godt. Beboerne er venlige, hjælp
somme og meget flinke at komme til Rette med.
Attrup ligger meget smukt under en Bakke tæt ved
den kære Fjord. Her er flere historiske Minder især
fra Grevens Fejde. Ruiner af Alsberg Slot, der tillige
med den store Herregaard Kokkedal er ødelagt af
Bønderne, og tillige Ruiner af Skipper Clements Gaard,
hvis Ejendom nu hører til Kokkedal. Denne i meget
gammel Stil byggede Gaard er beliggende tæt ved
Fjorden med venlige Omgivelser af Fiskeparker, Grave
og Plantning. Den ejes af Assessor Hein, der en
Dag, da jeg var paa Gaarden, overfusede mig med
Grovheder. Først tog jeg det roligt og søgte at ret
færdiggøre min Adfærd, da jeg var mig bevidst ikke
at have gjort andet end min Pligt, men da han blev
mere og mere hidsig og til sidst truede med at smide
mig ned ad Trappen, kom Blodet i Kog i mig, og
da han nærmede sig mig for at udføre sin Trusel,
traadte jeg ham i Møde og fortalte, at dersom han
rørte mig, maatte han selv tilskrive sig Følgerne for,
hvad der skete. Jeg var vant til at forsvare mit
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Legeme mod Overfald og lod mig ikke behandle som
hans Dreng, og da han nu traadte lidt tilbage, steg
Modet hos mig, for jeg kan ikke nægte, at jeg slet
ikke var sikker paa at kunne magte ham, hvis det
var kommen til Haandgribelighed, da han var større
end jeg og havde Ord for at have Kæmpekræfter.
Til sidst lagde Uvejret sig hos os begge, han tilbød
Forlig, og jeg tog mod hans Tilbud med Glæde.
Siden er Manden meget flink.
Det er ikke min kære gamle Pastor Feld, jeg
har her. Han her er lumsk; jeg maa være paa min
Post. Min Ven Ditlev Jensen kom hjem og døde her
i Torslev. Han var et rart Menneske, hvis Død be
drøver mig meget. Hans Broder Peter Jensen er det
bedste Menneske, jeg kender, og tillige smuk og me
get begavet. Vi kommer sammen hver Søndag i hans
Hus, og han plejer gerne at komme til mig en Dag
i Ugen. Jeg har købt en Ko for 13 Rdlr. og en Gris
for 1 Rdlr. Jeg tror nok, mine smaa Indtægter kan
forslaa.
Det var en forfærdelig haard Vinter med Frost
og Sne. Den begyndte i Fastelavn og varede helt til
Paaske, saa man kunde køre over Fjorden, hvor man
vilde, hele Fasten.
Provst Spleth i Smorup, der har konfirmeret mig,
tilbød mig Embedet i Brorstrup, og dertil er jeg nu
kaldet. Jeg har solgt alt det Korn, jeg har avlet
(17 Tdr. efter 1 Td. Udsæd af Byg, Havren og Rugen
var ikke saa god); mine Køer og mit Indbo tager
jeg med. Uagtet jeg kun har været her i Attrup 1
Aar, er jeg dog kommen til at holde af mange af
Beboerne, der har vist mig megen Velvillie. Jeg vil
længes mest efter min Ven Jensen og den kære
Limfjord.
10
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Farvel da, du kære Hanherred, som jeg altid har
holdt saa meget af! Jeg er bleven noget betænkelig
ved at flytte saa langt hen, hvor jeg ikke kender et
eneste Menneske og især for min Hustrus Skyld.
Hun siger rigtignok, naar hun taler derom, at naar
hun blot har mig, saa vil hun ikke savne sine Ven
ner her. Jeg har jo lovet at være hendes Forsørger
og Beskytter, og saa ved hun, at vor Herre er der
ligesaa vel som her. Vandet kom dog i Øjnene paa
os begge, da de gode Venner kom for at sige os det
sidste Farvel, og jeg er nær ved at fortryde, at jeg
rejste fra disse gode Mennesker, der modtog os med
saa stor Venlighed og viste os Velvillie, medens vi
var blandt dem, og nu sørger ved vor Bortrejse, og
jeg har dog ikke kunnet gøre dem noget godt. Og
naar jeg rigtig ser til Bunds i Udførelsen af min Ger
ning som Menneske og Kristen, da maa jeg erkende,,
at jeg tidt har fejlet og som Lærer kun gjort min
Pligt og mange Gange næppe den, som jeg burde.
Jeg maa sige som Paulus: Villien til det gode har
jeg, men at udrette det, formaar jeg ikke osv.
Efter en lang og besværlig Rejse kom vi her til
Brorstrup ud paa Aftenen den 11. November 1845.
Vi sejlede fra Attrup den 10., overnattede hos min
Onkel Springborg i Sebbersund og kom til Halkjær
om Morgenen efter, hvor der mødte Vogne fra Bror
strup for at afhente os. Det regnede hele Tidenr
men vi kom dog hertil uden andet Uheld, end at
vort Tøj og Møbler blev meget vaade. Den gode
Proprietær Hansen paa Halkjær og Frue kom begge
ned til Fjorden og bød os op til Gaarden, hvor min
Hustru og vort Barn blev varmet og plejet, medens
Vognene blev læssede. De havde aldrig set eller
kendt os før, og dog behandlede de os som Venner.
Gud lønne dem for al deres Godhed!
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Ikke et Menneske i Brorstrup var til Stede for
at modtage os. Mændene, der havde kørt os, bar
Tøjet ind i Huset, og saa kørte de, og vi stod der
med vort lille Barn i vort øde Hjem, trætte af Rej
sen og forfrosne. Vi pakkede noget Sengetøj ud og
lagde os paa Gulvet med vort lille Barn den første
Nat. Anden Dagen gik jeg over til Provsten for at
takke ham for Embedet og melde mig til Tjeneste.
Han og hans Familie modtog mig meget venligt, og
han forsikrede mig, at han var glad ved, at jeg var
kommen her, ikke alene, fordi han efter mine Papi
rer saa, at jeg var dygtig, hvad der haardt kunde
trænges til, da der ikke havde været holdt synderlig
Skole i de sidste 3 Aar, men ogsaa, fordi jeg var
stor og stærk, »for Beboerne her,« sagde han, »er en
Samling af Tyve, Kæltringer, Hoerkarle og Drukken
bolte,« og jeg vilde tidt faa nødig at bruge mine
Kræfter mod Pakket, men tilsagde mig sin Beskyttelse
i alt, hvad han kunde, dersom jeg blev forulempet.
Det var en dejlig Efterretning om mine Sogne
beboere, tænkte jeg, gid du aldrig var kommen her.
Jeg tænkte paa den venlige Afsked i Bejstrup og
Attrup og den øde og kolde Modtagelse i Brorstrup.
Den gamle Provst havde da nok ikke sagt saa meget
ondt om sine Sognebørn, naar det ikke var sandt.
Jeg var noget forknyt, da jeg kom tilbage, og da jeg
paa Tilbagevejen traf Ryge, min Nabo, kunde jeg
ikke lade være at omtale, hvad Provsten havde sagtr
og spørge mig lidt for om Forholdene og Beboerne.
Han forsikrede, at Beboerne var meget nemme at
komme til Rette med i hans Stilling som Sognefoged,
de var fattige og uvidende som en Følge af det tryk
kende Hoveri og Fæstevæsen, de havde været under
givne. Men nu var de i Aar bievne Selvejere, saa
10*
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blev det nok bedre, for de havde købt deres Gaarde
for godt Køb. Han var Medlem af Sogneforstanderskabet og tilbød at være mig behjælpelig med, hvad
han kunde, fulgte med over til Skolen for at hilse
paa min Kone og bød os over til sig om Aftenen.
Han og hans Kone tog meget venlig mod os. Søn
dagen efter blev jeg indsat i Embedet, og Provsten
holdt en forfærdelig Tordentale til Menigheden, der
den Dag var kommen talrig i Kirke, formodentlig for
at se den ny Degn. Ellers var Besøget i Kirken
meget tarveligt.
Beboelsen her er lille, men stor nok til os.
Skolestuen er stor, og jeg kan ved Ryges og Prov
stens Hjælp faa. hvad der trænges til; menBørnene
or meget forsømte, og det er ikke saa sært, for her
har næsten ikke været holdt Skole i 3 Aar, en Følge
af, at min Formand ved Højesteretsdom er fradømt
sit Embede for Drukkenskab.
1846. Det gaar meget bedre, end Provsten spaaede. Ikke et Menneske har fornærmet mig. Flere
og flere af Beboerne kommer og tilbyder os Tjene
ster, og vi bliver indbudt til alle Gilder. Den gamle
Præst var bleven vred paa Beboerne, fordi de holdt
paa at ville beholde den forrige Degn, der fraregnet
hans Drukkenskab var en god og hjælpsom Mand.
Marken er stor og god, men ude af Drift, og det vil
vare noget, inden jeg faar den i Orden. Haven er
bevokset med Nælder, Græs og Tidsel. Den skal jeg
nok faa i Stand, naar vor Herre vil give mig Hel
bred. Værelserne er bievne malede, og alt er bleven
gjort ret godt i Stand. Min Else er glad ved at have
faaet det saa pænt.
Den 27. Juni brændte Smorup Præstegaard. Den
var ikke bedre værd, den gamle Kasse, men Provsten
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tager sig det meget nær og er bleven syg derover.
Værst bliver det for Forpagter Hansen, der skal til
føre alt til den nye Præstegaard.
Den 9. Juli fødte min Hustru mig en Søn. Vor
Herre holde sin Haand over Moder og Barn!
Min Hustru er igen rask. Drengen hedder Chri
stian Borregaard. Vi har faaet en Tjenestepige, for
min Hustru kan ikke komme i Marken til Kreatu
rerne for Børnene. Jeg har avlet ret godt. Græs er
der nok af til de to Køer, og min Hustru er stolt af,
at hun kan samle og sælge Smør.
1847. Jeg tror nok, jeg faar Fornøjelse af min
Skole. Børnene er flinke, og nogle af Beboerne sy
nes at faa mere Lyst til at holde dem i Skole. Det
kniber rigtignok med at faa dem til at anskaffe Tav
ler, Griffel og Skrivepapir, for de kan ikke indse, at
Børnene kan have Nytte af at lære at skrive, især
Pigebørnene. Deres Bøger skal de have lært for at
kunne komme »te«, det vil sige: blive konfirmeret,
og det kan heller ikke være af Vejen, om de lærer
at regne noget og at læse Skrift for ikke at blive
snydt i Handel og Vandel.
I Førstningen, vi kom her, længtes min Hustru
tidt efter sine Veninder og Slægtninge i Hanherred,
da der ingen er her, hun kan tale med, som hun er
vant til i hendes Hjemstavn. Nu gaar det bedre.
Jeg længes mest efter Limfjorden og efter at høre
Vesterhavet en Gang imellem, og hver Gang, jeg rej
ser til Aggersund, gør det altid saa godt og letter
Humøret, naar jeg kan begynde at se min gamle Ven
Fjorden. Fisk, som vi var vant til i vort Hjem, faar
vi meget sjældent, og den er altid daarlig. Jeg kan
somme Tider fiske en lille Gjedde i Bækken, og saa
faar vi en rigtig lækker Ret.
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Jeg kan nu holde 3 Køer og en Kalv. Indkom
sterne er smaa, men min kære Else kan godt faa
dem til at slaa til, og vi anskaffer hvert Aar et og
andet, som vi trænger haardest til, og hun bliver saa
glad for hver Gang, vi saaledes kan afhjælpe et Savn.
Egnen her er ikke smuk. Heden, som vi ikke
kendte fra vor Hjemegn, har vi bestandig for Øje, og
dens øde mørke Farve synes os trist. Her har, da
Beboerne var Fæstere, været 6 Gaarde og et Hus i
Brorstrup; i Mejlby var der 13 Gaarde og 11 Huse,
desuden Gaardene Vejrhøj, Holme og Præstegaarden
Smorup. Men nu har Beboerne ved Udskiftning for
øget Antallet af Beboelserne meget; der begyndes
ogsaa at dyrkes op af Hederne og flyttes ud af Byen.
Til Skolen hører en Hedelod paa 15 Tdr. Land, langt
borte fra Skolen og daarlig Jord, saa det kan ikke
betale sig for mig at dyrke den. Vi har i Aar avlet
godt, og især var min Else glad ved 3 Lispund Hør;
nu skal det rigtig gaa løs med at spinde. Kornpri
serne var i Aar ualmindelig høje. Jeg har kunnet
sælge en Del, og det har hjulpet godt.
1848. En saadan Tummel med Revolution og
Omvæltning i alle Forhold har ingen Nutidsmenne
sker oplevet. Franskmændene begyndte som sæd
vanlig, det var i Februar, og snart var Revolutionen
forplantet til de fleste Lande i Europa. Her var det
Tyskerne, der begyndte, saa snart Christian den VIII
var død. Alle de Soldater, vi havde, blev indkaldt,
og mange frivillige stillede sig under Fanerne, og
det var mest frifødte, de andre skulde jo med. Der
kom en forunderlig Begejstring over alle, enhver vilde
gøre noget for Fædrelandet, og baade høje og lave,
fattige og rige gav frivillige Gaver, og de fleste gav
glad og gerne uden at spørge om, hvor meget Naboen
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havde givet: Penge, Korn, Heste og Vogne til Kon
gen, som det hed, og Penge og Tøj til de udsendte
Krigere. Begejstrede Krigssange blev digtede og sungne
af gamle og unge, og der kom et Liv og en Frisk
hed over Folket, som om det nylig var vaagnet efter
en lang Søvn, hvad det jo ogsaa var. Havde jeg
ikke været gift, var jeg som saa mange andre gaaet
med i Krigen; men nu var jeg nødt til at blive
hjemme. Det første Sammenstød mellem vore Trop
per og Oprørerne skete ved Bov, hvor vi fuldstændig
slog dem og jog dem paa Flugt. Den første Mand,
der faldt, hed mærkelig nok Sejer. Dog vil jeg ikke
her fortælle om Felttoget, det vil bedre blive for
talt af andre, men blot fortælle lidt om, hvad jeg
selv oplevede i »Slavekrigen«.
Nu 1er vi ad vor egen Dumhed, men den Dag,
Krigen stod paa, var der ellers ingen, der lo. Den
30. Marts lidt før Aften kom Ryge, som var Sogne
foged, og fortalte med en meget betænkelig Mine, at
han havde talt med Forpagter Conradsen fra Kyø,
der var kommen fra Fastruplund ved Viborg, at
Rendsborg Slaver, som Oprørerne havde sluppet ud
af Slaveriet, tilligemed en hel Del Friskarer Dagen
før havde indtaget Viborg, plyndret og brændt Byen
og var nu paa Vej til Aalborg. Hvor de kom frem,
skændte de Kvinderne, dræbte Mændene og brændte
alt. Jeg blev noget betænkelig ved den Melding, da
Ryge, som han sagde, kendte Conradsen som en
ældre, besindig Mand, der fra Fastruplund havde set
Viborg brænde. Jeg tillod mig dog at ytre Tvivl om
Sandheden af Beretningen, da jeg ikke kunde forstaa,
hvorledes Slaverne kunde være kommet saa langt ind
i Jylland uden at støde paa Modstand.
Ikke destomindre mente Ryge, at det paalaa
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ham at gøre noget som Sognefoged, og vi holdt der
for Krigsraad. Det blev da bestemt, at Beboerne i
Sognet skulde underrettes om Stillingens Alvor, at
ingen maatte tænde Lys, alle Hunde skulde lukkes
inde og ingen Støj gøres, for da Viborg Landevej gik
saa langt Vesten om Sognet, kunde Pakket maaske
gaa os forbi. Men Vagt skulde der holdes, og saa
snart der mærkedes Uraad, skulde det meldes til
Sognefogeden. Jeg kom ikke i Seng og havde min
Nød med at berolige min Kone, der hver Dag ven
tede sin Nedkomst; men da Dagen begyndte at gry,
steg Modet, og da det blev rigtig lyst, forsikrede jeg
min Kone, at det var en forbandet Løgn, og vi be
gyndte, da vi havde faaet en Taar Kaffe paa For
skrækkelsen, at le ad Ryges og vor egen Enfoldighed.
Børnene begyndte at komme i Skole (det var dejlig
mildt, stille Vejr, og der laa en tæt Foraarstaage over
Jorden, højere oppe i Luften var ingen Taage), og
jeg var lige ved at begynde Skolen, da Ryge kom
løbende i fuld Trav og raabte, saa snart han saa
mig: »Det er rent galt, Slaverne er i Binderup, vi
kan vente dem hvert Øjeblik. Provsten og Hansen
er flygtet til Aalborg. Min Kone og Børn og jeg ta
ger ogsaa af Sted, og De og Deres Familie maa ende
lig følge med, for min Kone vil ikke lade Deres Kone
blive tilbage; det kan hun ikke være bekendt, siger
hun, da Deres Kone jo venter sig hver Dag.« Det
store Mod, jeg havde pustet i mig selv om Morgenen
med Vished om, at det hele var Løgn, begyndte at
synke nogle Tommer, men endnu tvivlede jeg. Ende
lig sagde jeg til Ryge: »Hvem har sagt det?« Han
sen havde sendt sin Karl Søren til ham med Mel
dingen. »Søren! Ja, men han er jo en stor Løgner!«
udbrød jeg. »Ja, men Hansen og Provsten og Jorde-
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moderen er rejst, derfor maa De endelig lade Deres
Kone tage med os til Aalborg.« »Hør, Ryge,« sagde
ieg, »Slaverne kan da ikke flyve afSted. Lad en af
Deres Karle ride ad Vejen til Binderup og se, hvor
ledes det forholder sig, han kan da sagtens ride fra
Pakket, og gaa saa hjem og faa spændt for, saa skal
min Kone komme i Tøjet imens.« Søren Bertelsen,
der selv havde været Soldat og var et meget sand
færdigt Menneske, kom af Sted som Spejder, og der
gik ridende Bud ud i hele Sognet, at alle Mand
skulde møde i Brorstrupgaarden hos Ryge og be
væbne sig saa godt de kunde. Uagtet jeg endnu
tvivlede, fik jeg dog min Kone til at lave sig færdig
til Rejsen. Den Smule Penge, vi havde, fik hun med.
Hun havde Familie i Aalborg, og under saadanne
Omstændigheder vilde de nok modtage hende; skønt
jeg paa hendes Vegne frygtede meget for hende, fik
jeg dog hende nogenlunde ved Mod.
Medens det stod paa, samledes alle Sognets
Mænd, unge og gamle, hos Ryge, nogle med Forke
og Grebe, enkelte havde Bøsser og Sabler, en havde en
Plejl, en anden et Mergelnaur1), og flere havde Økser.
Og som vi nu stod og raadslog om, hvad der skulde
gøres, kom Søren Bertelsen tilbage fra Spejderturen
(Hesten var hvid af Skum) og raabte, at der var saa
mange Slaver i Binderup som Sand ved Havet, og at
Byen brændte paa alle Kanter. »Vil De nu tro det?«
sagde Ryge. »Ja, nu er jeg vis paa, det er sandt,
skynd Dem at komme af Sted, sørg endelig, saa godt
De kan, for min stakkels Kone og Børn!« Men nu
Apparat til ved Boring i Jorden at undersøge, om Jord
lagene indeholdt Mergel.
Red.
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begyndte Smeden og et Par andre Mænd at foreholde
Ryge det urigtige i, at han som Sognefoged rejste
bort i saadanne urolige Tider, og Ryge havde selv
en Fornemmelse af, at det maaske ikke var saa al
deles rigtig, men han fortalte dem da, at jeg skulde
være i hans Sted ; da jeg var baade yngre og stær
kere end han, mente han, de kunde være tjent med
Byttet, og saa kørte Ryge. Jeg var noget nedslaaet,
da jeg sagde Farvel til Kone og Børn, men her maatte
jo handles, for Slaverne kunde jo ventes hvert Øje
blik, og lade sig slaa ihjel uden Modstand vilde vi
ikke. Saa snart Ryge var kørt Øster ud af Gaarden,
samlede jeg mit Mandskab, henved 50, og drog Vester
paa efter Binderup bevæbnet med en Fork og en
gammel rusten Sabel. Det gik nu i Stormskridt en
Tid, og jeg var fast bestemt paa at slaa, saa længe
jeg kunde. Saa siger Smeden: »Hør, lad os ikke
saadan løbe. Vi kan jo komme tidlig nok til at blive
slagtet.« Det fandt de andre var ret sagt af Smeden,
og vi begyndte at gaa stille og raadslaa om, hvor
ledes vi skulde gribe Tingene an. Som jeg før har
sagt, laa der en tæt Taage ved Jorden, saa vi kunde
ikke se ret langt; det blev derfor besluttet, at Søren
Klysner skulde gaa op paa Joshøj og se, om han
kunde øjne Fjenden, imens vi andre raadslog. Saa
siger Jens Trads med Graaden i Halsen: »Gud naade
os, at vi skulde miste vor gamle Konge!« »Ja,«
bandede Smeden, »saadan gaar det, naar vi har Narre
til at regere.« Og enhver gav sit Besyv med. Ende
lig var Søren Klysner kommen op paa Højen, hvor
han kunde se over Taagen, og raabte af fuld Hals,
at han kunde se Slaver i Tusindvis paa BinderupVejen. Vi blev nu noget betænkelige og fandt, at vi
var vel faa mod saa mange, for selv om Søren og-
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saa overdrev, saa var vi alligevel kun faa mod de
andre. Vi besluttede da at trække til højre, som det
hedder i Militærsproget, op over Smorup Mark for at
forene os med dem fra Haverslev og Sønderup, som
sikkert ogsaa var ude at slaa for Fædrelandet og
Hjemmet. Da vi kom op over Smorup Mark, saa vi
et Mylder af Mennesker paa Viborgvejen, og det gik
straks op for os, at det var vore Landsmænd. Saa
gik det igen i Stormskridt ned over Marken hen til
dem. Her var flere Hundrede Mennesker, kommen
fra alle omliggende Sogne helt nede fra Nibe-Egnen,
for at slaa de gruelige Slaver. De fortalte mig, at de
havde haft Bud i Højslev Mølle, men der havde de
ingen Slaver set, men de skulde nok husere slemt i
Viborg. Da jeg hørte det, fik jeg en Mand til at ride,
saa stærkt han kunde, efter Ryge med Ordre til min
Kone om at komme tilbage, for jeg troede, det hele
var Løgn. Han naaede Ryge i Gravlev, og vi kom
alle i god Behold hjem lidt over Middag. Saaledes
•endte Slavekrigen her, men den fik et lille Efterspil.
Da alle vi tapre Mænd var stødt sammen ude
ved Viborgvejen, blev der holdt Raad om, hvad der
burde gøres, og vi besluttede da at sende fire ridende
Mænd til Viborg med en Skrivelse til Amtmanden.
De kom anden Dagen tilbage med skriftlig Beroligel
se fra Amtmanden, at der endnu ingen Slaver eller
andet Utøj havde været i Viborg, men længere Syd
paa havde der været set Friskarer og Vagabonder i
stort Tal, og vi fik Ordre til at skaffe os Vaaben og
holde Vagt om Natten; naar vi mærkede Uraad,
skulde der ringes med Kirkeklokken for at kalde
Folk sammen. Nu fik Smedene travlt med at lave
Vaaben. Et Spyd paa en lang Stage var det almin
deligste.
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Saa et Par Nætter efter blev der Allarm igen.
Jeg havde netop gaaet Vagt i Byen til Kl. 12, var
lige bleven afløst og sad nu og spiste en Bid Brød.
Saa kom Vagten og raabte, at nu ringede Kirkeklok
kerne i Thisted og Durup, nu var det rent galt. Min
Kone begyndte at jamre og vilde op. Men jeg var
nu vis paa, at det hele var blind Allarm, og vedOvertalelse fik jeg hende til at blive, hvor hun var,
medens jeg gik op for at ringe. Det var en smuk,
stille Foraarsnat, og jeg kunde høre Klokkerne ringe
rundt omkring. Ryge var ogsaa kommen op. Han
sendte Bud efter mig og lod to Karle gaa op for at
ringe for mig.
Forpagter Hansen fra Smorup, der var hos Ryges
om Natten (han turde ikke blive hjemme i disse
gruelige Tider), sad i Sofaen og bad Ryge rejse saa
snart som muligt til Aalborg, hvad han ogsaa var
meget opsat paa. Men Madam Ryge var mere mo
dig. Hun gjorde Indvendinger, og da jeg slog mig
paa hendes Parti, blev Rejsen efter megen Modstand
opgivet indtil det blev Dag.
Jeg skyndte mig hjem, for vi ventede hver Dag
en lille fremmed, og en saadan Uro kunde nok frem
skynde Begivenheden.
Da jeg ikke kunde sove og mente, at der nu var
ringet nok, gik jeg op paa Kirkegaarden for at stoppe
Ringningen; de to tapre Ringere blev glad, da jeg
kom, for de havde set et fælt Spøgelse paa søndre
Side af Kirkegaarden og var grædefærdige.
Om Morgenen tidlig blev Mandskabet samlet.
Vi var alle stolte af vore nye Vaaben (en tre Alens
Stok med et Jernspyd i Enden) og drog efter Thisted
for at møde Fjenden. Her fik vi at vide, at hele
Krigen indskrænkede sig til, at to halvfulde Abekatte
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havde sværtet sig i Ansigtet og var gaaet ind i en
Udflyttergaard i Gislum. Folkene i Gaarden havde i
det blotte Linned taget Flugten ned til Byen og faaet
-alle purret ud. Krigsomkostningerne var ikke store,
men da de to Gavtyve ikke havde noget at betale
med, fik de lidt Vand og Brød paa Amiets Bekost
ning. Saaledes endte den anden Krig.
Den 5. April fødte min Kone en Søn, som blev
opkaldt efter min Fader og kom til at hedde Chri
sten Brøgger. Gud give, han maa blive os til Glæde
Og Velsignelse!
(Sluttes i næste Aarbog.)

VIFFERTSHOLM OG DENS EJERE
AF FR. MØLLER

for denne Artikel er Föredraget, som
Forfatteren holdt ved »Historisk Samfund «s
Møde paa Viffertsholm den 21. Juni 1926. Men da
Tiden her var noget beskaaret, maatte Foredraget
selvfølgelig blive ikke saa lidt sammentrængt. I nær
værende vil derimod alt kendt blive medtaget, saa
Gaardens og Ejernes Historie danner et samlet hele.
Gammel Viffertsholm, som Gaarden nu alminde
ligt kaldes til Forskel fra Ny Viffertsholm, der blev
af bygget herfra 1839, er intet egentlig gammelt Herre
sæde i Forhold til mange andre, da det først blev
oprettet 1570. Gaarden ligger med sine Ejendomme
i Solbjerg Sogn, baade i Helium og Hindsted Herre
der, Aalborg Amt, idet Aaen, som løber gennem Ha
ven, her danner Skel mellem Herrederne.
Men vi kan gaa længere tilbage i Tiden og finde
de Ejendomme, som Herregaarden er oprettet af.
Aaret 1343 skødede Anders Pedersen af Grandes
lef Karræthorp og Karræthorp Fang til den forrige
Drost Peder Vendelbo. Siden gik nævnte Ejendom
over til Valdemar Atterdag, og Arvingerne efter Peder
Vendelbos Søn, Christian Vendelbo og Hustru Eline
Bugge, Datter af den bekendte Niels Bugge paa Hald,
gav 1401 Afkald til Dronning Margrethe paa al deres
Ret dertil.
rundlaget
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Et lille Stykke Syd for Viffertsholm ligger Byen
Korup — ogsaa i Solbjerg Sogn — og ude i et af de
to Korupgaardes Kær ligger et gammelt Voldsted, der
viser, at her har ligget en Borg omgiven afVand og.
godt gemt. Ved Gennemskæring af Volden for en
Aarrække tilbage fandtes forskellige Ting: en brolagt
Kørevej, Murstensstumper, Kalkgrus, forkullede Rester
af Træværk og lignende, som tydede paa, at Borgen
var afbrændt, nedskudt i en Fejde, muligvis Grevens
Fejde 1534, da alle Gaarde her omkring gik op i
Luer, hjemsøgt af Skipper Clements Bande.
Her har vi sikkert Borgen Karræthorp og Karræthorp Fang — Byen Korups Navn heraf.
Borgen laa paa en ypperlig Plads for den Tid:
skjult i en Lavning, helt omgiven af Skov og Sump
ved Aaen, der den Gang var sejlbar endnu længere
oppe fra ud i Mariager Fjord. Den er efterhaanden
svunden ind til en almindelig Rende. Før den naaede
Borgen, oppe paa Matr. Nr. 15 af Korup Skovhuse,
drev Aaen en Kornmølle, som, da Vandmængden blev
mindre, omdannedes til en Stampemølle.
Beboerne af denne Ejendom har siden baaret
Stampenavnet.
Kornmøllen flyttedes ned og blev til den nuvæ
rende Korup Mølle.
Dronning Margrethe har rimeligvis, da hun fik
Hævd paa Karræthorp og Karræthorp Fang, skænket
disse til Viborg Domkirke for Sjælemesser for sine
Forældre — af slige Sjælemesser stiftede hun adskil
lige rundt om i sit Land.
Man har et Tingsvidne paa Pergament med 6
vedhængende Segl fra Helium Herred, dat. 1492 d.
14. Februar, hvoraf ses, at Michael Krab »indhver
vede« til Viborg Domkirke: Kroptved Gaardsted, hele
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Solbjerg By, Trommelholt Gaardsted, Sønder Tvedskov og Nørre Tvedskov Gaarde, det ses tillige, at
nævnte Gods i Forvejen tilhørte Vor Frue Kloster i
Aalborg.
Paa samme Tid hører Bælum — Solbjerg, An
neks til Bælum — dels under Næs (Lindenborg) og
dels under Randrup. Tingsvidne af 8. Oktbr. 1504
fra Helium Herred til »velbyrdige Mand Mogens
Thomsen til Næs og velbyrdige Svend Jep Andersen
til Randrup« om Grænser og Markskel herfor. Det
hører altsaa under Næs og derved ogsaa under Vi
borg Bispestol, thi vi ved, at Jep Kirt til Næs 1404
giver denne Gaard og Gods til Bispestolen for Sjæle
messer for sig og sin Familie — at overtage efter
hans Død, som skete faa Aar efter.
Alt det nævnte Gods har altsaa været under
»Krumstaven«, og det har sikkert ogsaa været Tilfæl
det med Karræthorp og Karræthorp Fang. — Efter
Reformationen 1536 gik Størstedelen af det rige Kirkeog Klostergods over til Kronen. Herfra faar Rigsraad Axel Viffert al den Ejendom, der har hørt un
der Karræthorp, og mere til og opretter deraf Herre
sædet Viffertsholm — kaldet med sit Familienavn —
1570. Af Ladegaarden til Karræthorp er fremstaaet
de to Korupgaarde Syd for Byen. Det var et stort
Jordtilliggende, der kom under Viffertsholm, ca. 1500
Td. Land, mest bevokset med Skov. Viffertsholms
Skove hørte i sin Tid til de betydeligste i Jylland.
I Korup Skovhuse f. Eks., hvor der nu ikke fin
des et Træ, skal der have staaet saa store Bøge i
Lavningerne, at man døjede med at faa Sav til at
gennemskære dem med.
Foruden den nævnte Ejendom erhvervede Axel
Viffert en større Ejendom, Kyttrup eller Kittrup — op-
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rindelig 4 Bøndergaarde — og lagde den under
Viffertsholm, der laa paa Korup Bys Mark under
Matr. Nr. 4 a, men her er ikke Spor af, hvor den har
ligget, kun en Sig bærer endnu Navnet Kyttrup Sig.
Slægten Viffert stammer fra Thorstedlund ; den
hørte til Lavadelen, og dens Vaabenmærke var et
Iredelt Skjold med tre Farver.
Her levede 1560 Jens Madsen Viffert, og vi ken
der 4 Sønner og 1 Datter derfra: Holger Viffert, der
besidder Næs, men dør i en ung Alder. Broderen
Korfits arver Næs og den afdødes forlovede, Anna
Gyldenstjerne, Niels Viffert arver Thorstedlund og
dør ugift.
Men vi interesserer os kun for Axel Viffert.
Han var Rigsraad og havde først været Kongens
Lehnsmand i Ribe 1565 og f. Eks. 1574 i Nyborg,
og om ved 1579 er han Lehnsmand paa Aalborghus
Slot. Det ser ud til, at Slægten har været velhavende
og hævet sig over den almindelige Lavadel. Axel
Vifferts faste Bopæl var dog vist i Skaane, hvor han
ejede Alnerup og Axelvold' Den sidste havde han
oprettet og kaldt efter sit Fornavn, og han skrev sig
altid til denne Gaard og hverken til Alnerup eller
Viffertsholm. Han var to Gange gift; hans første
Hustru, Anne Lindenow, døde paa Dalby Kloster
23. Oktober 1565. I dette Ægteskab var tre Døtre:
Christence, Lisbeth og Margrethe Viffert. Axel Viffert
sad nu Enkemand i flere Aar, indtil han 11 Aar ef
ter atter giftede sig med Anne Krabbe, Datter af
Rigsraad Iver Krabbe til Ostergaard i Salling og Hu
stru Magdalene Banner — Datter af Rigsmarsken
Erik Banner til Asdal, Kokkedal m. fl. — den Mand,
som havde Gustav Vasa i Forvaring paa Kalø Slot.
Foruden det nævnte Gods til Oprettelsen af Viffertsli
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holm besidder Axel Viffert endnu mere: — 10. Juni
1576 udstedtes der Brev fra Koldinghus, hvorved
Axel Viffert og hans ægte Arvinger faar Birkeret til
følgende Gods i Nørrejylland: Helium Herred, Sol
bjerg Sogn : Hovedgaarden Viffertsholm, som før kald
tes Kyttrup og bestod af 4 Gaarde, Solbjerg By, som
er 10 Gaarde, 2 Boel og 2 Gadehuse, og Gaardene
Sønder Tvedskov og Nørre Tvedskov. — I »Heden
sted« Herred: Kaarupgaarde og Kaarup By, som er
4 Gaarde, 2 Boel og 1 Gadehus.
De to Gaarde: Sønder- og Nørre Tvedskov, laa
først i Solbjerg, men flyttedes derfra ud i aabne Mar
ker i Skoven, hvor disse endnu kaldes Tvedskovmarker. 1424 tilhørte de ogsaa Biskop Lage i Viborg.
4. Marts 1580 fik Axel Vifferts Foged Jørgen
Knudsen paa sin Husbonds Vegne Tingsvidne fra
Viffertsholms Birketing, at »de 6 Agre, som ligger til
S. Tvedskov paa Smidie Mark, har ligget og været
brugt fra Arilds Tid til S. Tvedskov, og nu har Axel
Viffert betalt og fornøjet Kgl. Majestæt samme Jord
paa Smidie Mark den Tid, han gjorde Mageskifte
med Kgl. Majestæt.«
Samme Aar og Dag faar han tillige Tingsvidne
fra sit Birketing om, at »Gaarden Kropthueds Skov
og Mark og Nødbou Eng har ligget i mere end 60
Aar til Solbjerg By, som ikke har andet Lyng til Fæ
drift end Kropthueds Mark og uden den ikke kunde
svare sin Landgilde, og at Nødbou Eng kan bære 5
Læs Hø og ikke mere«.
løvrigt maa Axel Viffert jævnlig have »Sandemandstog«, »gode Mænds Kendelse«, Tingsvidne etc.
for at faa stadfæstet Grænserne for sine Ejendomme
og forhandle til »Minde og Rette«, og den nævnte
Foged er stadig sin Husbonds trofaste Repræsentant.
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Axel Viffert døde den 3. Juni 1580 paa Malmø
Slot, hvor han var Befalingsmand, og blev begravet
i Domkirken i Lund, hvor der findes et Epitafium
over ham. —
Af hans Døtre blev Margrethe gift 1. Gang med
Enevold Sehested, som døde efter 3 Aars Ægteskab
8. Juni 1589 i København.
2. Gang gift med Jørgen Urne fra Brobygaard,
og hun fik Viffertsholm i Arv. Lisbeth Viffert blev
gift med Melchior Ulfstand og fik Axelvold. Christence fik til Husbond den bekendte Eske Brock til
Gammel Estrup og arvede Alnerup.
I Axel Vifferts 2. Ægteskab med Anne Krabbe
fødtes en Søn, som døde Aaret efter Faderen. Brode
ren Korfits Viffert til Næs blev beskikket som Værge,
og 1582 blev foretaget Skiftedeling for Børnene hos
deres Stedmoder Anne Krabbe paa hendes afdøde
Axel Axelsens Vegne og hendes tre Steddøtre. Dette
Skiftebrev findes i GI. Estrups Arkiv.
Efter sin første Hustrus Død sad som nævnt
Axel Viffert Enkemand i nogle Aar. Hans tre Døtre
blev opdraget med stor Omhu. Man ved nogen Be
sked med Christences Opdragelse og kan vel deraf
slutte, at de andres har været lige saa vel. Da Mode
ren døde 1565, var Christence i nogle Aar hos sin
Faster, Lene Viffert, »at blive i Gudsfrygt og andre
kristelige Dyder optugtet«. Hun kom atter til sit
Hjem, men vi fristes til at tro, at Forholdet til den
næsten jævnaldrende Stedmoder ikke har været det
heldigste, og vi tør næsten atter slutte, at Jomfru
Christence ikke har været af de helt blide og med
gørlige. Hun bliver paany »forsendt« til Fru Edel
Hardenberg, Frants Bildes Hustru paa Hvedholm.
Her er hun kun et Aar for derefter at »forflyttes« til
li*
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Cathrine Sehested i Pretz Kloster for at nyde den
saa højt ansete Klosteropdragelse, der her tillige var
bekendt for det kunstfærdige kvindelige Haandarbejde,
der her naaede en Fuldkommenhed som faa andre
Steder.
Derefter var Christence Viffert 10 Aar i Dron
ning Sofies »Jomfrukammer« som hendes Hofdame.
— Man har endnu i /den Klevenfeldske Samling Axel
Vifferts Brev til Fru Inger Oxe, Dronningens Hofmesterinde, om Christence, som da skulde »udi Fruer
stue«, dat. 18. Juni 1578, Nyborg.
Har Christence været »lidt for selvstændig«, skul
de hun nok her lære al bøje sig. Den myndige
Dronning var ikke at spøge med; hun var ikke ban
ge for egenhændigt at tugte sine Hofdamer med
»en paa Øret«, ja skal endog enkelte Gange have
svunget Tugtens Ris paa mere kødfulde Steder.
Det var en stor Ære for en ung, adelig Jomfru
at blive optaget blandt »Dronningens Jomfruer«. Her
var desuden Udsigt til at vinde sig en Mand blandt
Hofjunkerne, og skete dette, gjorde Kongen deres
Bryllup, saa det var en meget eftertragtet Stilling.
Paa den Maade føjede Lykken sig ogsaa for Chri
stence Viffert. Hun blev gift med Eske Brock til
Gammel Estrup — et Herresæde, der staar den Dag
i Dag som et af de skønneste Mindesmærker fra den
gothiske Renæssanceperiode, vort Land har at op
vise. Det har kun været i 2 Slægters Eje: Brockernes og Skeelernes, lige fra Midten af det 14. Aarhundrede. Ved Køb, Salg og Mageskifte blev han
en af Landets rigeste Mænd. Men han blev sidste
Mand af Slægten, idet deres eneste Søn, Lave Brock,
døde i Paris 1619. Eneste Datter, Jytte Brock, blev
gift med Jørgen Skeel og arvede det hele. Eske
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Brock døde i Decbr. 1628. Hustruen var død Aaret
før. — Eske Brock er en kendt Skikkelse i Adelens
Historie, rig, myndig, stridbar, sin Konges trofaste
Selskabsbroder til Dobbel og Drik; Hoflivet under
Er. II og Chr. IV var paa ingen Maade »tørlagt«.
Eske Brock har selv i sine Dagbøger, der kom for
Dagens Lys for en Del Aar siden, givet tydelige Bille
der heraf, ja har endog ved liggende, tegnede Kors,
1, 2 eller 3, angivet Rusens forskellige Stadier.
Axel Vifferts Enke, Anne Krabbe, blev 15 Aar
efter sin Mands Død gift med Erik Kaas til Vorgaard,
Bælum Sogn, 10. August 1595. Han døde tre Aar
efter og blev begravet i Bælum Kirke. Den ind
murede Ligsten i Sakristiet i Bælum Kirke viser Erik
Kaas med sine tvende Hustruer: Birgitte Seefeld — kun
gift i 16 Uger —, Datter af den mægtige Rigsraad Ja
kob Seefeld til Visborggaard —, og Anne Krabbe.
Fru Anne Krabbe døde Natten mellem 24. og
25. Novbr. 1609 og blev ført til Aalborg og bisat i Budolfi Kirke (Chr. Stafensens Aarbog).
Axel Viffert byggede Borggaard paa Viffertsholm,
hvor Haven nu er, men han har vist aldrig haft fast
Bopæl her; det er først med Datteren, Margrethe
Viffert, og hendes Mand, Enevold Sehested, at Gaar
den faar sit første faste Herskab, -r- Deres Ægteskab
varede kun i tre Aar, fra 1586 til 1589, og var barn
løst. Enevold Sehested døde i København 8. Juni
1589 og blev begravet i Solbjerg Kirke. Gravkapellet
under Alteret er opført i den Anledning — nedlagt
om ved 1816.
I Margrethe Vifferts andet Ægteskab med Jørgen
Urne fra Brobygaard var 2 Sønner og 1 Datter. Den
ene Søn, Korfits Urne, ses af Kistepladen i Solbjerg
Kirke at være død paa Lengsholm i sin fagre Ung-
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dom, kun 20 Aar. Margrethe Viffert døde som Enke
1622, idet hun paa Kistepladen kaldes: »sal. afgangne
Jørgen Urnes Efterleverske«. Hun har givet den lille
Klokke i Solbjerg Kirke. I Støbningen staar : »Mar
grethe Viffert. 1610.« Den ældste Søn, Axel Urne,
var gift med Anne Rodsten fra Lengsholm og arvede
Viffertsholm. Dette Pars Navne og Vaaben samt Aarstallet 1622 har staaet paa Sydhimlen over Prædike
stolen i Solbj.erg Kirke.
Axel Urne boede her i kun 11 Aar; saa mage
skiftede han med Svogeren Enevold Seefeld og Hu
stru, Anne Urne, der boede paa Kjeldrup, en nu ned
lagt Gaard ved Viborg, hvorved han fik denne og
flere mindre Ejendomme, og de fik Viffertsholm. Axel
Urnes og Hustrus Navne knytter sig endnu til for
skellige Ting dernede, ligesom hans personalhistoriske
Optegnelser værdsættes den Dag i Dag.
Enevold Seefeld var født paa Refsnæs 6. Juni 1598.
Hans Forældre var Christoffer Lauridsen Seefeld og
Hustru Else Nielsdatter Benderup fra Thustrup. Slæg
tens Vaabenskjold var tre Søblade (Aakander) i Tvær
bjælken. Godset forøges i Enevold Seefelds Ejertid.
26. Jan. 1635 f. Eks. tilskøder Frants Lykke til Overgaard »Ejendomme i Solbierrigh, Helium Herred«,
til Enevold Seefeld. Han døde 8. Febr. 1643 i Viborg
og blev begravet i Solbjerg Kirke. Anne Urne sad
derefter Enke i 8 Aar og døde 1651.
Dette Par har sikkert levet et stille, fredeligt Liv
paa deres Herregaard, idet Enevold Seefelds Navn
ikke findes hverken i Herreds Tingbøger eller Herre
dags Dombøger i Forbindelse med Stridigheder eller
Rettens Afgørelse. Anne Urne har dog som Enke ad
skilligt Bryderi med at værne sit Gods til forskellige
Sider: Sandemænd til at gøre Skel mellem Solbjerg
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Skov og Bælumgaards Skov ved Lille Brøndum ud
mod Kæret og Vildmosen, d. 24. Aug. 1647. Tre
Aar efter er det galt med Godsets Grænser paa det
modsatte Hjørne: Korup mod Thisted Grund under
Villestrup o. s. v. Paa Aastederne møder navngivne
Personer for at afgive Vidne for Sandemændene, og
efter Udførelsen faar Anne Urne Tingsvidne fra Hel
ium Herredsting for Skelforretningens rigtige Udførelse.
I Fru Anne Urnes Enkestand har hun rimeligvis
ladet opsætte det Epitafium i Solbjerg Kirke, hvoraf
Levningerne nu er restaurerede. Det forestiller Ene
vold Seefeld og Hustru, knælende paa hver sin Side
af Kristus paa Korset — et meget yndet Motiv til
Datidens Epitafier. Foruden dette Midterbillede fin
des paa hver Side Parrets »16 Ahner paa Fædrene«,
do. paa Mødrene, ialt 64, med de forskellige Vaabenskjolde dertil, fint udført, og de har ofte været en
Sludiekilde for Heraldikere1). Saaledes fremtræder det
nu, som det er ophængt i Kirken, men som Barn
kan jeg huske, det stod i Vaabenhuset, meget større,
med udskaarne Englefigurer paa Siderne og de fire
Evangelister med deres Symboler i Hjørnerne. Det
var faldet sammen, og med liden Pietet var Stumper
ne henslængt paa Loft og Hvælvinger. Som voksen
undersøgte jeg nøje de nævnte Steder, fandt Levnin
gerne tilligemed de forskellige Kisteprydelser og de
to smukke Krusifikser og fik ved nu afdøde Professor
Magnus Petersens Hjælp og Nationalmuseets Støtte
de nævnte Ting restaurerede til en Pryd for Kirken.
Enevold Seefelds og Anne Urnes Ægteskab var
barnløst. Efter deres Død arvede Seefelds Brødre
^Heraldik, □: historisk Hjælpevidenskab, der særlig
beskæftiger sig med Vaabenskjolde.
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Viffertsholm: den bekendte Rigsraad Jørgen Seefeld
til Næs og Viffert Seefeld til Refsnæs. Den sidste
udkøbte Broderen og flyttede til Viffertsholm. Her
døde han ugift d. 24. Oktober 1662, 74 Aar.
Da Viffert Seefeld flyttede til Viffertsholm, over
lod han Refsnæs til Søsteren Maren Seefeld, men
hun var sindssyg og under Formynderskab af den
bekendte Ove Juel til Villestrup.
Tiderne var onde i den Periode. Svenskekrigen
havde virket ødelæggende paa hele Landet, paa alle
Stænder og alle Stillinger. Før Krigen var der Penge
mangel. For at faa Penge havde Regeringen skredet
til store Paalæg af ny Skatter, forhøjede Toldafgifter,
Skat paa levende Kvæg, Stempelpapirsafgift — den
første her i Landet — o. s. v., opfordret private om
Pengeforstrækning mod Tilsagn om Udlæg af Kron
gods som Vederlag derfor. Og værre blev Tilstande
ne selvfølgelig efter Krigen: ubetalte Leverancer og
Lønninger m. m., Gældsbreve med Renteforpligtelse
eller Sikkerhed i Krongods. Kongen havde forpligtet
sig overfor Adelen til at udløse dennes mange Ejen
domme i Sverige, og dette Land søgte heri Vederlag
for Bornholm. Salg af Krongods begyndte 1661; ind
til 1670 afhændedes omtrent 105,000 Td. Hartkorn.
Ikke alene var Kronen fra at eje omtrent Halvdelen
af Jordegodset gaaet ned til kun at have mellem 25
og 30 pCt., men en stor Del af Danmarks Jord kom
til at ejes af fremmede, f. Eks. hollandske Købmænd.
Af langt større Rækkevidde var dog, at kun om
trent
af det bortsolgte Krongods kom i Hænderne
paa adelige, Resten gik over paa borgerlige Hænder.
Med et Slag var der i Løbet af et Tiaar dannet en
uadelig Godsbesidderstand. Men Stillingen var for
tvivlet, der maatte skaffes Penge. 1662 udkom Paa-
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budet om den første Hartkornsskat. De adelige Hovedgaarde var blevet skattepligtige. — Bønderne var
forarmede, mange af Herregaardsejerne blev det. —
Saaledes gik det ogsaa Slægten Seefeld her paa Eg
nen, baade Linjen paa Visborggaard og den refsnæsske. »Dansk Magasin« oplyser f. Eks., at den nævnte
Jørgen Seefeld til Næs ved kgl. Proposition af 20.
Juni 1663 forpligter sig til at levere paa Aalborghus
Slot inden Faste næste Aar 200 Td. Rug og 200 Td.
Byg fra sine Ejendomme Næs og Refsnæs. Lignende
Omgang fik andre Herremænd. Jørgen Seefeld døde
i København i største Fattigdom. Han ligger begra
vet i Blenstrup Kirke. — Arvingerne gik fra Arv
og Gæld.
Da Søsteren, Maren Seefeld, arvede Viffertsholm,
var Gælden nok større end Gaardens Værdi, men un
der Ove Juels dygtige Formynderskab holdt han det
gaaende, saa længe hun levede; hun blev henved 100
Aar og døde 1678. Den store Søskendeflok — 10 —
fra Refsnæs var uddød, ugifte eller barnløse.
Hvorledes Viffert Seefelds økonomiske Stilling
har været, erfares af hans Søskendebarns — hans
Fasters Datter — Mette Munks, sal. Niels Harbos, An
søgning til Kongen, dat. Viffersholm d. 29. Oktbr.
1662. Hun var Datter af ærlige og velb. Mand Jens
Munk og Fru Kirsten Seefeld til Haubrogaard ved
Nibe, hvor hun var født 10. Marts 1576; hun døde
paa Viffertsholm 1672, altsaa 96 Aar. Paa hendes
Kisteplade benævnes hun »Husfrue«, og at hun har væ
ret i Huset hos Fætteren. I nævnte Ansøgning begærer
hun, at Kommissarier maatte blive beskikkede i Vif
fert Seefelds Dødsbo, da hun selv er hans eneste Ar
ving, »undtagen en vankundig, fattig, skrøbelig Sø
ster ved Navn Maren, han sig haver efterladt, som
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aldrig haver Kundskab, Sandhed eller Fornuft til
noget godt at forrette eller sig selv at regere, da der
var megen Gæld efter Viffert baade af hans egen og
i Følge hans »Forløfter« for Jørgen, saa det kunde
befrygtes, at hans Efterladenskab ej vil slaa til.« —
Hun anholder derfor om, at »Kommissarierne maatte
indkalde Kreditorerne og tilfredsstille dem med Løs
øre og Jordegods.« Og dersom mod Formodning no
gen af dem ej vilde tage det efter Taksation, hun selv
og hendes Søn, Peder Harbo til Slemstrup, maatte
lage Gods og Løsøre til sig og sælge det til Gældens
Afbetaling og intet videre, saa længe Maren Seefeld
levede, »samt aarlig gøre Regnskab for Kommissarier
ne og hendes næste Venner«. 10. Januar 1663 an
søgte ovennævnte Fru Mette Munks Sønner, Peder
og Christen Harbo — Christen ejede Holris Hovedgaard i Bjerregrav, Rinds Herred (Danske Atlas) — som
Maren Seefelds nærmeste Værger om, at Erik Lonow
til Viskumgaard og Peder Seefeld til Havnø og Dalsgaard maatte udnævnes til Kommissarier. Den sidst
nævnte var nærmest den eneste af Visborg-Seefelderne, der da var »vederhæftig«, og endda daarligt nok.
— Paa samme Tid ses at have haft Ophold paa
Viffertsholm nok en »ærlig og velbyrdig Mand« Jør
gen Harbo Olsen til Rebstrup — en nu nedlagt Gaard
i Sønderup Sogn —, født den 13. Maj 1599 og død
paa Viffertsholm 16. Septbr. 1660, antagelig en Slægt
ning af Mette Munks Mand.
Ved Jomfru Maren Seefelds Død blev Vifferts
holm med noget Gods udlagt til Peder Hansen paa
Holbækgaard, men Aaret efter atter indløst af Ove
Juel for 2234 Rdl. Man finder, at Dr. medicinæ Niels
Jespersen og Borgmester Jacob Urbansen af Aalborg
sælger og skøder til Ove Juel af Villestrup: Korup-
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gaarde og Gods i Korup, Hindsted Herred, og i Hel
ium Herred Gods i Solbjerg og Bælumgaard, hvilket
or bleven udlagt dem i Betaling efter afdøde Jomfru
Maren Seefeld til Refsnæs og Viffertsholm, dat. 28.
Oktbr. 1679. — Et andel Skøde udstedt Dagen efter,
hvorved Maren Jespersdatter, Enke efter Borgmester
Martinus Seemann, Randers, overdrager Gods i Sol
bjerg og Nørre Kongersleff, som er blevet udlagt i Be
taling efter afdøde Jomfru Maren Seefeld, til Ove Juel.
Saaledes faar den dygtige Administrator Viffertsholms Gods til Dels atter samlet. Men nu har som
nævnt andre Tider meldt sig, da Borger og Bonde
flere Steder rykker ind og tager Plads i Adelens Sæde,
saaledes ogsaa paa Viffertsholm. Ove Juel sætter
som Foged eller Forvalter paa Gaarden Laurs eller
Laurits Mortensen Kjærulff, som siden fik den i For
pagtning og 1680 købte Gaard og Gods for 10,000
Rdl., men Skødet er dog først udstedt 21. Decbr.
1688, efter Ove Juels Død, hvorved Christian- Juel,
Friherre til Ryssenslen, Frederik Juel til Villestrup
og Mette Marie Juel til Kragerup sælger og skøder
til »Laurids Kierulff deres afdøde Faders Gaard
Viffertsholm med tilliggende Gods i Solbierg, Bellum,
Skibsted og Thorup Sogne, Helium Herred, og i Oue,
Als og Visborg Sogne, Hindsted Herred.« Nogle Aar
efter tilskøder Frederik Juel Vs Gaard i Mundsirup
og et Slykke Ejendom ved Kielstrup Grund til Lau
rits Kjærulff. Viffertsholms Gods naar sit Toppunkt
under denne Mands Hænder. Laurits Kjærulff og
Broderen Anders Kjærulff var Sønner af Herredsfo
ged i Kjær Herred Morten Kjærulff og Hustru Anne
Blok. Foruden Viffertsholm havde Laurits Kjærulff
Visborggaard i Forpagtning, medens Broderen havde
Lindenborg og Bjørnsholm — ved Løgstør — i For-
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pagtning og desuden ejede Sødal ved Viborg, Ørndrup paa Mors, Halkjær og Mølgaard ved Nibe samt
Øen Fuur foruden andet Smaatteri. Begge var Eg
nens dygtigste Landmænd og samlede sig betydelige
Formuer, men »ikke altid paa retvis Maade«, siger
Christen Sørensen Thestrup i sin »Rinds Herreds
Krønike«. De var et Par Procesmagere og Lovtræk
kere, som Forpagtere blev de rige, medens Ejerne
gik i Armod. De faar intet godt Skudsmaal af Sam
tiden.
Medens Seefeldernes Navne sjældent træffes blan
det ind i »Iring og Trætte«, er det modsatte Tilfæl
det med Laurits Kjærulffs. Stadig kræver han Ret
og Dom over sine Bønder: saa lader een Ejendom
men forfalde, saa rømmer Jørgen Holgersen i al sinArmod fra den usle Fæstegaard i Bælum; han mø
der ikke til Forsvar, men dømmes strengt som Røm
ningsmand — 28. April 1691 — osv. osv. Laurits
Kjærulffs Fuldmægtig, »velforstandige Mand Peder
Blok i Solbjerg«, er ham en trofast Støtte i Forføl
gelsen af Bønderne. Laurits Kjærulffs Midler anslaas
ved hans Død til 160,000 Rdl., vel svarende til op«
mod 2 Millioner Kr. i vore Dage.
Men hans to Svigersønner gav Pengene Fødder
at gaa paa. Laurits Kjærulff var gift med Karen
Jacobsdatter Gessmann, Datter af Borgmester Jakob
Urbansen i Aalborg. I dette Ægteskab var 1 Søn og.
2 Døtre. Den ene Datter blev gift med — senere
Justitsraad — Jesper Jespersen til Høgholt. Den an
den var første Gang gift med Johannes Svane til Visborggaard og anden Gang med den unge Adelsmand,.
Cancelliraad Severin Benzon til Havnø; derved blev
Havnø og Visborggaard forenede under een Ejer.
Laurits Kjærulff lod sig paa sine gamle Dagey
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1724, optage i Adelsstanden, fik adeligt Skjold og
Mærke, og til Minde herom skænkede Parret forskel
lige Gaver til Solbjerg Kirke: Det smukke Smedejerns
Gitter for Alterskranken, Altertavlens Oppudsning med
Givernes Navne og Aarstal etc. Med slige Gaver til
Kirken fulgte gerne Retten til efter Døden at blive
nedsat i Gravkapellet. Det var vel ikke saa meget
den jævne Laurits Kjærulff som de fine Døtre og
Svigersønner, der var Aarsag i Adelskabet, det vakte
ogsaa en Del Satire i Datiden.
Sønnen Jakob Kjærulff døde som ung Løjtnant
paa Visborggaard 1721, 23 Aar, og er begravet der.
Lysekronen i Visborg Kirke betegner ham som Giver.
Laurits Kjærulff blev en gammel Mand, han døde
1728. Bevilling for hans Enke til at sidde i uskiftet
Bo er dat. 1/s 1729, Bevilling for Nedsættelsen i Grav
kapellet er dog først dat. 10A 1730 (J. Register Nr. 24).
Begge Brødrene Kjærulff døde samme Aar, og deres
nybagte Adelsskjold blev lagt i Graven med dem, da
der ingen Sønner overlevede dem.
Foruden Gaverne til Kirken oprettede L. Kjær
ulff en fast Skole i Solbjerg med Bygning og Jordtilliggende og fast Løn til Skoleholderen, og alt skul
de udredes fra Viffertsholm, •— underskrevet 14/e 1725,
kgl. Konfirm. 26A 1732. (Hofmanns Fundationer.)
Kjærulff begynder med at sige: »At som Guds
frygt og sand Kundskab er al Visdoms Begyndelse
og al Saligheds Rod,« saa har han besluttet at op
rette et nyt Skolehus i Solbjerg Sogn efter »den aller
højestes Raad og Tilskyndelse«. Skolen bestod af 6
Fag Bindingsværk med Straatag, de tre Fag indrettet
til Skolestue, et Fag til et Kammer og de andre to
til et Køkkensted. Viffertsholm holder Huset vedlige
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i alle Maader, og der tillægges det tvende Stykker
Jord til Sædeland og Kaalhave.
»Skolemester skal med ren dansk Tungemaal
lære Børnene at læse i danske Bøger og dertil skrive
nogenlunde læselig Skrift, og udi Regnekunsten være
noget kyndig o. s. v. Det tillades ham ikke at hol
de Værtskab eller lystig Forsamling, ejheller at for
handle nogen Vare i Skolehuset.«
»Han skal nyde 10 Læs Træ til Brænde og 40
Læs forsvarlig Skottørv, som føres ham til Skolehuset.
Endvidere nyder han af Viffertsholms Herskab
til sin aarlige Løn og Ophold 20 Rdl. udi rede Penge
saavel som og Korn, 2 Td. Rug og 2 Td. Byg.«
Foruden det nævnte indeholder Gavebrevet end
nu mange andre Bestemmelser om Skolen, som »Lau
rits Kærulff og hans kær-elskede Frue, Karen Gessmann til Viffertsholm haver indrettet og funderet,
uryggelig igennem Tiderne. Og for at dette ikke skal
komme i Forglemmelse, skal denne Fundats en Gang
hvert Aar, nemlig paa den næste Søndag efter Laurentii Dag efter Gudstjenesten for al Menigheden op
læses og forkyndes.«
Fundatsen er medunderskrevet af begge Sviger
sønnerne. Men intet er »uryggeligt« i denne Verden,
heller ikke Legater, selv om de »funderes som en
evig Indstiftning«.
Det begyndte at gaa stærkt til Agters med Lau
rits Kjærulffs fine Svigersønner, de »pumpede« ham
stærkt, og efter hans Død lagde deres Kreditorer Be
slag paa Hustruernes tilkommende Arv hos Moderen.
Der opstod mange Processer, fremkom Underskrifter
paa Kaution, falske Veksler etc., saa Laurits Kjærulffs Midler til sidst smuldrede fuldstændig bort. The-
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strup siger, at man til sidst ikke kunde sige, hvor der
var en Daler af Laurits Kjærulffs Penge.
Det gik mest elendigt for Severin Benzons Enke,
Anne Kjærulff. Hun maatte gøre Opbud, og Herre
sæderne blev stillet til Auktion. Ja, det gik saa vidt,
at‘ hendes afdøde Mands Broder, Thøger Benzon til
Sohngaardsholm, vilde have hende arresteret for Gæld,
men saa flygtede hun til Fredericia, hvor hun tog
Borgerskab, og da denne By havde jus asyli1), var hun
i Sikkerhed for videre Forfølgelse i nogle Aar. Pro
cesserne vedblev i flere Aar, saa man til sidst mente,
at de havde kostet mere, end hendes Fader havde
ejet. Senere tog hun hjem til Moderen paa Vifferts
holm. — Anne Kjærulff blev 1746 optaget i Estvadgaards Kloster, som en Slægtning af hendes afdøde
Mand havde stiftet, og tre Aar efter blev hun udnævnt
til dets Priorinde. I denne Stilling døde hun 1759.
Der faldt saaledes megen Sorg og Modgang i
Fru Karen Jacobsdatters sidste Dage. Hertil sigtes
paa hendes Kisteplade i Solbjerg Kirke, naar der bl. a.
staar: »Den salig Frue havde henlefvet en høyst
sørgelig, men meget christelig Enckestand.« End
videre staar der:
»Her hviler da den salig Frue,
Hun ey af Verden lod sig Kue.
Hun var af Gud velsignet her.
Hun nu hos hannem frydes der.«

Hun døde 11. Jan. 1789. Der hengik næsten to
Aar, inden Gaarden blev solgt ved Auktion den 9.
Novbr. 1740, hvorved den senere saa bekendte Slægt
*) Asylret. — Fredericia var for hurtigt at faa Byen be
folket tildelt den Ret, at Fallenter og visse Slags For
brydere kunde søge deres Tilflugt der uden at rammes
af Udpantning og Straf.
Red.
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Thestrup i tre Generationer kom i Besiddelse af
Gaard og Gods. Nævnte Dag, da Auktionen holdtes
oppe i Borggaarden, kom en Bonde agende til Vifferts
holm, og da han havde ombyttet sine Træsko med
et Par Støvler, gik han op i Auktionslokalet, hvor
der var samlet Adelsmænd og andre Storborgere.
Man studsede, men Forundring og Indignation blev
endnu større, da den næsvise Bonde begyndte at by
de med og vedblev dermed. Der blev henstillet til
Auktionarius at give ham Hammerslag, for naar han
saa ikke kunde stille Kaution, var der Anledning til
at vise ham bort. Det skete for 23,080 Rdl. Han
blev spurgt, om han havde Kaution; paa hans be
nægtende Svar udbrød der Haanlatter, og de forlangte
Gaarden raabt op paa ny. Men Bondemanden ned
lagde Protest og sagde roligt paa sit Almuemaal :
»Kaution er vel unødvendig, naar a haar Skillingerne.«
Han kaldte ud ad Vinduet paa sin Kusk: »Jens,
kom ind med de bette rø Skrin.« Det skete, og han
betalte Købesummen kontant. Forundringen opløste
sig i Forbitrelse. Gaarden var gieden til kun Halv
delen af sin Værdi. — Han skal derpaa lunt have
tilføjet: »Saa maa a val be om at faa mine Heste i
Stalden — dette var bleven ham nægtet —; den 1er
bedst, som 1er sidst.«
Manden var Herredsfogden i Rinds og Gislum
Herreder, Christen Sørensen Thestrup, som bestandig
talte og klædte sig som Bonde. Han var født paa
Thestrupgaard Mikkelsdag 1685 af Bondeæt, var en
overordentlig klog, energisk og dygtig Mand med stor
Interesse for al boglig Kundskab, selv Forfatterbanen
betraadte han ikke saa lidt, saa enkelte af hans Bø£er endog betragtes som Kildeskrifter. — Som ung
Mand for han til Søs og ejede senere selv Skib, var
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dels hjemme og dels ude, handlede i 7 Aar med
Stude paa Holland. — 1724 havde han Lerkenfeldt
1 Forpagtning, og 6 Aar efter udnævntes han til
Herredsfoged. Han tog fast Bopæl paa sin Gaard
Vesterris i Testrup Sogn, som han var bleven Selv
ejer af.
Ved Skibsfart, Studehandel, Forpagtning og øko
nomisk Levemaade havde han efterhaanden samlet
sig Formue, købt Lille Restrup Hovedgaard i Hvam
Sogn og altsaa 1740 Viffertsholm. Under al sin travle
Færd havde han ikke haft Tid til at gifte sig og var
bleven 45 Aar, men 1730 blev han gift med Maren
Nielsdatter, Datter af Niels Podemester i Aalborg;
hun havde tjent paa Testrupgaard, men tjente da i
Brønshøj, i hvis Kirke de blev viede. Med hende
levede han i et lykkeligt Ægteskab, i hvilket der var
2 Sønner og 5 Døtre.
Paa Restrup havde Thestrup i Løbet af 10 Aar,
1738—1748 opført baade Borge- og Ladegaard, og
1750 byggede han Borggaarden paa Viffertsholm i 3
Fløje, 2 Etager, hvoraf den øverste var Bindingsværk
og den nederste — egentlig en Slags høj Kælder —
Grundmur — paa samme Plads, hvor den nu er gen
opført enfløjet.
Over Indgangsdøren blev sal en Stentavle med
Christen Sørensen Thestrups og Maren Nielsdatters
Navne. Tegningen til Borggaarden havde Christen Sø
rensen selv udført. Den fandies endnu for ca. 50 Aar
siden i Borggaarden i Glas og Ramme. Gamle Justitsraad Poulsen, der i henved 55 Aar havde været Gods
forvalter paa Viffertsholm og døde paa Poulsenseje i
Als Sogn i sit 92. Aar for ca. 30 Aar siden, boede i
Midterfløjen af Borggaarden, Sidefløjene var da ned
brændte. Han har fortalt mig adskillige Træk om
12
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denne ejendommelige Mand; disse havde han faaet
fortalt, da han i sine unge Dage kom til Viffertsholm,
af tre gamle Mænd, da ca. 80 Aar, to Husmænd paa
Gaarden og den gamle Podemester Anders Hald, der
var Gaardens Gartner og boede i Solbjerg.
Hvad Godsforvalter Poulsen fik ud var, at Thestrup var særdeles dygtig og klog, en god og folkelig
Mand, som Husbond afholdt af sine Bønder og sit
Tyende, talte ofte med dem, gav dem gode Raad og
støttede dem i enhver Henseende, naar de fortjente
det, saa de omtalte ham med den største Velvillie.
Hans Foretagsomhed gav sig ogsaa Udslag i, at han
anlagde Vejen gennem Solbjerg Skov og Solbjerg Bir
ker til Hurup — den Thestrupske Vase — og spe
kulerede paa at bygge en større Anløbsbro i Hurup
for Udskibning af Tømmer fra hans store Skove og
Mursten fra Teglværker, han anlagde. Vejen kom og
har altid været Bælum-Solbjerg Kommunes Smertens
barn, idet næsten intet Vejmateriale har kunnet holde
over Mosebunden. Anløbsbroen blev ikke til noget,
skønt mægtigt Egetømmer og Kampesten blev ført
derud, hvor enkelte Dele deraf endnu findes.
Hans Tyende troede, at han var i Besiddelse af
overnaturlige Evner, saa han ved Hjælp af disse kunde
vide, hvorledes det gik til paa hans Gaarde, naar han
var borte derfra. Saaledes fortalte de tre Mænd til
Godsforvalter Poulsen, at da han en Gang kørte fra
Vesterris eller Restrup til Viffertsholm, gav han sig
til at le og spurgte saa Kusken, om han kunde gætte,
hvad han lo af, hvilket denne naturligvis ikke kunde.
Men saa sagde han, at Kokkepigen paa Viffertsholm
var gaaet ned i Kælderen for at tappe Godløl til sin
Kæreste, men Tappen var falden fra hende, hvorfor
hun havde sat Fingeren i Hullet og skulde blive sid-
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dende i den Stilling, til han kom hjem, hvilket ogsaa
forholdt sig saaledes.
Den 23. Novbr. 1759 fik han efter Ansøgning
Afsked fra sit Embede som Herredsfoged og udnævn
tes til Cancelliraad, og Sønnen Christen beskikkedes
i hans Sted. Ved samme Tid overlod han sine to
Herregaarde til sin Søn Søren og flyttede selv til
Vesterris, en almindelig ret stor Bondegaard; her
døde han 2 Aar efter. Hans Hustru skal først være
død 27. Aug. 1781. Sønnen Søren Thestrup, der fik
Viffertsholm, var da kun 25 Aar. Han blev Sø- og
Landkrigskommissær i Aalborg Amt, gift med Mag
dalene Sonne, Datter af Generalfiskal Sonne, Køben
havn; han var en anset og dygtig Mand. Søren
Thestrup er Stifteren af det »Thestrupske Legat«. —
Legatkapitalen var 1800 Rdl., som Testator udsatte
paa Rente hos sin yngste Søn, Søren Thestrup, der
ved Skiftebrev om Mødrenearv bl. a. fik Skøde paa
Fjeldsø Kirke, og heri indestod Kapitalen saaledes,
at »han og efterkommende Ejere af bemeldte Kirke
til Stiftamtmanden og Biskoppen i Viborg Stift ud
steder Panteforskrivning for bemeldte 1800 Rdl. og
derved sætter Kirken med sin Jus Patronatus et
Vocandi1) samt Korn- og Kvægtiende og deres Jorde
gods i Pant med første Prioritet, samt svare Rente
deraf til evig Tid 4 pro Cento aarlig«. Renten be
tales til efterskrevne 6 Sognes fattige, lige meget til
hver, nemlig: Bælum-Solbjerg, Oue, Hvam, Østerbølle og Testrup, alle i Viborg Stift, »hvor vi næst
Gud har haft vort Underhold. Og haver Debitor at
betale Renten noget før hvert Aars Snapsting til ved
kommende Præster, og hver Sogns Andel skal Præ9 Kirketienderet og Kaldsret.

Red.
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sierne hver i sit Sogn alene staa for at uddele efter
bedste Skønnende, dog ikke til andre end de, der
ellers nyder Sognealmisse . . . .«
Alt var i bedste Orden med Legatet. Men der
var hurtigt gaaet Svind i den gamle Herredsfogeds
Midler, skønt der var ført et jævnt og økonomisk
Liv. Sønnesønnen, Søren Thestrup, fik i Arv Lille
Restrup og Vesterris og, som nævnt, Fjeldsø Kirke,
i hvilken Kapitalen indestod. Men han dør ugift i
en yngre Alder, den 23. Juni 1809, og Broderen paa
Viffertsholm, Christen Michael Thestrup og Søsteren
Marie, gift med Jens Foss paa Ouegaard, er Arvinger.
Han dør ugift 1826, 60 Aar gi., og hans Bo er helt
fallit. Pengekrisens onde Aand var i de foregaaende
Aar faret over Landet og havde reduceret al Ejendom
øg Kapital til en Brøkdel af, hvad det var i Forvejen.
Legatet lider ogsaa Tab ved Skatterestancer af Fjeld
sø Kirkes Tiende, en større Istandsættelse af Kirken
etc. Hvorledes det nu gaar til, Renterne bliver ikke
uddelt i en Aarrække, for at Kapitalen kan naa sin
oprindelige Størrelse; de er gaaet ind under Viborg
Stifts offentlige Midler.
De første Sogne, hvorfra Kravet om Legatet mel
der sig, er Bælum og Solbjerg 1840. Efter adskillig
Brevveksling mellem Ministerium, Amtmand og Biskop
om Oplysninger om Legatet og dets Anvendelse er
fares det, at kun i Bælum og Solbjerg uddeles Legat
renten efter Testators Bestemmelse, medens Pengene
i de 3 Sogne gaar i »den fri Fattigkasse« — Hjælpe
kassen — og i Oue Sogn direkte i Kommunekassen.
Det var Krigskommissær Søren Thestrup, der fik
Gaarden Nebelundgaard, som hørte under Viffertsholm,
og hvis Ejendom mest bestod af Skov, udparcelleret
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i større og mindre Dele og blev til det nuværende
Korup Hedehuse.
Paa Testrup Kirkegaard ved Aalestrup St. ligger
de fleste af Slægten Thestrup begravede; der findes
ialt 9 Gravsteder, alle dækkede med flade Granitpla
der, forsynede med Inskriptioner. Men i lange Aarrækker var de ikke holdt vedlige, saa det hele henlaa i en ynkelig Forfatning, sammensunket og over
groet. Saa tog Testrup Sogneraad 1902 det smukke
Forsæt at faa Begravelsespladsen gjort i Stand, da de
fandt, at det var en Skam, at den Slægts Grave henlaa i en saadan Tilstand, da den dog havde skænket
saa store Gaver. Forslaget derom henstilledes til de
forskellige Sogne, der var Rentenydere, og vandt al
mindelig Tilslutning. Gravstederne blev gjort i Stand
og tilplantede, Stenene rensede og lagt til Rette, saa
Indskrifterne kan læses. Hele Udgiften var 100 Kr.
Paa Forslag af Provst Jürgensen, Bælum, blev det
endvidere bestemt, at for Eftertiden skulde fra hvert
af de 6 Sogne ydes et bestemt aarligt Bidrag, som
fradrages Renterne, til Vedligeholdelse. Nu bliver
altsaa denne ansete Slægts Grave fredede med al øn
skelig Omhu og Pietet.
Paa Viffertsholm skal oprindelig have været et
righoldigt Arkiv af gamle Dokumenter, der mesten
dels gik tabt ved Michael Thestrups Opbuds- og
Dødsbos Behandling, ligesom et Bibliotek paa flere
Tusinde Bind, til Dels samlet af den gamle Herreds
foged, blev spredt for alle Vinde.
Med Arkivaliernes Forsvinden er mange værdi
fulde Oplysninger om Gaarden og dens Ejere gaaet tabt.
Med Michael Thestrup er altsaa de tre Slægtled
sluttet som Ejere af Viffertsholm, men endnu findes
Minder her om denne Slægt.
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Som nævnt opførte den gamle Herredsfoged en
ny Borggaard i tre Fløje 1750. Fra min Barndom
husker jeg, naar jeg med mine Forældre var i Besøg
hos Godsforvalter Poulsen, der beboede Midterfløjen
af den gamle Borggaard, — da var Sidefløjene borte
— mange ejendommelige Ting: Den vældige Trappe
af Egeplanker med Smedejerns Gitre, der førte op til
Indgangsdøren, den store Højde, Stuerne havde, Gul
vet lagt af svære, brede Planker, Døre med mægtige
Messinghaandtag etc. Saaledes stammede det sikkert
fra Bygherrens Haand, storslaaet og solidt. Heraf
har nuværende Ejer, Hofjægermester Dinesen til Skjørringe, opført en særdeles smuk og stilfuld Bindings
værks Bygning i den gamle Stil og over Indgangs
døren igen opsat Stentavlen med Christen Sørensen
Thestrups og Maren Nielsdatters Navne.
Hvor Borggaarden fra Axel Vifferts Dage havde
ligget, lod Thestrup anlægge Have; den gamle præg
tige Lindeallé gennem Haven og Lindene langs Vejen
stammer fra hans Tid. I denne Herregaardshave
havde den gamle Podemester Anders Hald sit store
Virkefelt, skønt det ogsaa strakte sig til de omlig
gende Gaarde, endog til Lindenborg og til Stiftamt
mand Moltkes Have i Aalborg.
De mægtige, grundmurede Ladebygninger paa
Viffertsholm bærer Forbogstaverne til Søren The
strups og Hustrus Navne og Aarstallet 1799. Det er
vældige Dimensioner, Tømmeret har i disse Lader,
og Sagnet vil vide, at det stammer direkte fra Norge,
er tilhugget og tilpasset der oppe, saa det helt kunde
sættes sammen og opstilles hernede. De ældste Byg
ninger er imidlertid Nord- og Østfløjen i Ladegaarden — Hestestalden —, her ses endnu de tilmurede
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Skydeskaar, og her findes Bogstaverne: E. S.W. 1630
— Enevold Seefeld, Viffertsholm.
Sydfløjen skal skyldes Laurits Kjærulff. Den
gamle Bindingsværks Bygning — »Forpagterboligen«
— længst mod Nord mod Enden af Hovedbygningen
— har i sin Tid i Vestenden huset Gaardens Vand
mølle. De en Gang saa mægtige Voldgrave, der om
gav Viffertsholm, er nu uden Vand og tilgroede, men
i gamle Dage var her rigeligt med Vand rundt om
til at fylde dem. Langs Landevejen, som fører uden
om Gaarden, staar en Række gamle, tykke Bævreaspe med ulige Mellemrum; disse er fremkomne ved,
at en vældig Orkan en Nat i November 1865 væl
tede dem. Hvor gamle de er, ved man ikke, men
der fortælles, at den Havemand, der plantede dem,
ønskede at faa fire lignende Træer plantet i hvert
Hjørne af hans Gravsted paa Solbjerg Kirkegaard.
Det skete, og ældre Folk kan endnu huske de to
eller tre af de vældige Kæmper, der stod meget tæt
sammen, ludende stærkt mod Øst. For ca. 25 Aar
siden blev det sidste ensomme Træ fældet, for at det
ikke skulde vælte og anrette Ødelæggelse.
Vi vil her i Overgangen til det 19. Aarhundrede
standse lidt og kaste et Blik paa forskellige Forhold
og Konjunkturer i de bevægede Tider, der nu kom
og blev Aarsag til mange Omkalfatringer.
Der var gode Tider for Landmændene i de før
ste Aar af det 19. Aarhundrede, omtrent indtil 1810.
En Periode, der til alle Tider har været Landman
dens bedste, ikke blot var Høsten god, men Korn
priserne-var paa Grund af Krigen og den store Ud
førsel tillige særdeles høje. Krigsbegivenhederne vir
kede snarere gavnligt, idet de fremkaldte gode Kon
junkturer og en betydelig Afsætning til Tyskland,

176

FR. MØLLER :

navnlig til Arméerne. 1 Td. Rug stod i en Værdi af
14 Rdl. dansk Kurant, og naar til Sammenligning
anføres, at en god Hest paa samme Tid kostede 30
Rdl., en Trækslud 10 Rdl. og en Ko 7 Rdl., saa fremgaar det bedst heraf, hvor urimelig høje Kornpri
serne var, f. Eks. 1 Td. Rug = 2 Køer. Som Følge
af disse Kornpriser steg Landejendommene ogsaa i
disse Aar til langt over deres Værdi. At være Ejer
af en Landejendom i de Tider betragtedes som noget
særligt attraaværdigt, og man finder derfor ogsaa, at
forskellige Forretningsfolk, f. Eks. i Aalborg, kappe
des om at købe Hovedgaarde i en saadan Maalestoky
at omtrent et halvt Hundrede af Omegnens største
Landejendomme kom i deres Besiddelse, saaledes
Børglum- og Sebber-Kloster, Oxholm, Vrejlev Kloster,.
Visborggaard, Langholt, Refsnæs, Boller i Taars Sogn
etc., og det var betydelige Summer, som Byens Bor
gere kunde laane ud til Omegnens Godsejere.
Men saa kom det uheldige Aar 1813, den sørge
lig berømte Bankerotforordning af 13/i 1813, der be
stemte, at Seddelpengene kun skulde indløses for Via
af deres oprindelige Værdi, foruden at Ejendomsbe
sidderen ved Rigsbankheftelsen blev berøvet x/6 af
sin Ejendoms Værdi. Derpaa kom Katastrofen i
1814, da vi mistede Norge, den blev mere svækkende
for Aalborg end for nogen anden Købstad, da dens
Handel især havde været ført paa Norge, og ved Ta
bet heraf gik Handelen bort. De velstillede Aalborg
Købmænd gik mere eller mindre i Stykker.
Aarene efter Statsbankerotten var som bekendt
meget slemme Tider, og Kalamiteterne gik ikke
mindst ud over Landmændene, da der nu ogsaa ind
traf Misvækstaar, navnlig som Følge af Tørke. I
Aarene 1817—19 høstedes mange Steder næppe nok
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det nødvendige Sæde- og Fødekorn, ligesom Engenes
Afgrøde kun var ringe.
Senere blev Høslen vel i det hele upaaklagelig,
et enkelt Aar, 1820, endog særlig god. Som Følge af
disse Forhold sank Landejendommene meget betyde
lig i Værdi, saa mange kunde ikke engang udrede
kgl. Skatter, og mange solgtes ved Tvangsauktion.
Her i Omegnen solgtes paa den Tid f. Eks. Villestrup med 2 Møller og ca. 350 Tdr. Hartk. Bønder
gods, Tiende af ca. 800 Td. Hartk. for ialt 41,000 Rdl.
Ouegaard med 2 gode Møller, 190 Td. Hartk. Bønder
gods, ca. 500 Td. tiendeydende Hartk. blev der budt
13,000 Rdl. for. Pandum, som tre Aar før var købt
for 16,000 Rdl., solgtes ved 5. Auktion for 2200 Rdl.
Som Eksempel paa de triste Ejendomsforhold
kan nævnes, at Overkrigskommissær Christensen,
Klarupgaard, 1827 tilbød denne Gaard — fri Sædegaard med komplet Bøndergods m. v. — i Bytte for
Embedet som Birkedommer og Skriver ved Lindenborg Birk, der var lønnet med 500 Rdl. og fri Bopæl,
men Hvass turde ikke gaa ind paa Byttet.
Ved Auktionen over Christen Michael Theslrups
insolvente Dødsbo blev Viffertsholms Gaard og Gods
købt af Kammerraad, Amtsforvalter Hans Svanholm,
Aalborg; han var en af de Aalborg Borgere, der an
bragte sine Midler i Herregaarde — sidst Vilfertsholm. Nu kom en ny Slægt, atter i tre Generationer
og atter af Bondeæt, der holdt sit Indtog paa det
gamle Herresæde.
Amtsforvalteren var oprindelig begyndt som Svi
nedreng paa Gudumholm, og herfra førte Vejen opad
til Amtsforvalterembedet i Aalborg. Slægten stammer
fra Svanfolk i Skibsted Sogn — deraf Navnet Svan
holm. — Han havde samlet sig stor Rigdom, som.

178

fr. møller:

han altsaa anbragte i Herregaarde, ejede samtidig for
uden Viffertsholm, Sebberkloster, Gl. Vraa o. a. Men
hvorledes havde denne Mand kunnet samle sig en
betydelig Formue og bevare den igennem denne Skærs
ildstid, der gik over Landet? Svaret maa blive: Ved
heldig Handel, fornuftig Anbringelse af sine Penge,
med Overblik over Konjunkturerne og ved sparsomme
lig Levevis. — Men Folketroen og Almuen her paa
Egnen dannede sig en anden Mening om Sagen, og
Rygtet var almindeligt, at Rigdommen var samlet
ved svigagtig Handel med Salg af Statens Tiendekorn
til England, Kaperi etc. Flere af Aalborgs Storkøb
mænd havde faaet Tilladelse af Regeringen til at
drive Kaperi, nu, da Danmark laa i Krig med Eng
land. Men denne Opfattelse maa vist bestemt afvi
ses, og hans Transaktioner er nok foregaaet paa lov
lig Maade.
Tilmed troede Almuen, at han for de nævnte
Meriter var bleven idømt Tugthusstraf, men var slup
pen paa den Maade, at han kun skulde møde visse
Gange om Aaret i Tugthuset iført Fangedragten i
nogle Dage for saa derimellem at varetage sit Embede.
Enhver kan nok forstaa, hvad en saadan Fortælling
er værd.
Amtsforvalteren viste sig meget hjælpsom og god
gørende imod sine Bønder, ja endog Velgører i stor
Stil mod Familien Neergaard. — Her skal have lig
get et lille Hjerteanliggende bagved.
Kammerraad Svanholm var ugift, og ved hans
Død 1839 arvede Slægten hans Midler. En Broder,
Gaardmand i Svanfolk Laurs Svanholm, almindelig
kaldt Laust Rytter, fik Viffertsholm, efter at ny
Viffertsholm var afbygget derfra og Jordtilliggende
og Bøndergods derved delt omtrent lige til begge
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Gaarde. Denne Ejendom fik en Brodersøn Andreas
Svanholm, medens en Broder til samme, Peter, fik
Sebberkloster. Som Arving var tillige en Søster til
de to Brødre — gift med Mikkel Juul i Flamsted.
løvrigt er Kammerraad Svanholms testamentariske
Bestemmelser ret skjulte.
Paa Sydgavlen af Laden paa GI. Viffertsholm
ses Bogstaverne: L. S. og M. S. 1842, hvilket skal
sige: Laurits Svanholm, Maren Svanholm. 1845 op
førtes paa GI. Viffertsholm en anselig Hovedbygning,
100 Alen lang, i een Etage med tre anselige Kviste,
hvoraf den midterste var størst og ført igennem.
Denne Hovedbygning er af den nuværende Ejer
skaaret igennem, saa der er dannet en smuk Vej gen
nem Ladegaarden og videre gennem Christen Søren
sen Thestrups prægtige Lindeallé op til den istand
satte Bindingsværks Borg.
Efter Laurits Svanholms Død 1842 sad hans 2.
Hustru Maren, f. Mikkelsen, Enke i 27 Aar, først
paa GI. Viffertsholm. Senere blev Bælumgaard op
ført som Enkesæde for Fru Svanholm ; det var to
Fæstegaarde, der blev lagt sammen. En Søn, Jens
Svanholm, fik GI. Viffertsholm. Død ugift 1880. Brode
ren, L. Svanholm til Porsgaard, arvede saa GI. Vifferts
holm, men solgte den 1890 til Jægermester, senere
Kammerherre Dinesen til Kragerup. Dennes Søn, Hof
jægermester Dinesen til Skjørringe, Kragerup m. fl.,
er nu Ejeren og købte tillige 1899 Ny Viffertsholm.
Fra GI. Viffertsholm er afbygget Ravnborg og
Porsgaard, og fra Ny Viffertsholm Fredenslund, og
disse Gaarde ejes af Brødrene Svanholm.
Alt Bøndergods er i Tiden bortsolgt fra begge
Viffertsholmerne.
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Jordtilliggendet, der var samlet under Vifferts
holm, fordeler sig nu saaledes:
GI. Viffertsholm : 22Vs Td. Hartk., 620 Td. Land, deraf
120 Eng, 200 Skov, Resten Ager.
Ny Viffertsholm: 14 Td. Hartk., 550 Td. Land, deraf
100 Eng og Kær, 150 Skov, Resten Ager.
Fredenslund: 13 Td. Hartk., 470 Td. Land, deraf 170
Eng, 140 Skov, Resten Ager.
Ravnborg: 12 Td. Hartk., 800 Td. Land, deraf 180 Eng,
330 Skov, Resten Ager.
Porsgaard: 10 Td. Hartk., 310 Td. Land, heri indbefat
tet Kær og Plantager.

Vi ser altsaa, at det er mægtige Arealer, der fra
Axel Vifferts Dage og lige ned til Nutiden har hørt
under Viffertsholm.

FRA STÆNDERTIDEN
MED SÆRLIGT HENBLIK PAA AALBORG AMT
AF G. OSTERGAARD
(Fortsættelse.)

STÆNDERFORSAMLINGEN 1838.
mtrent 2 Aar for
løb. Saa blev
Stænderforsamlingen i
Viborg igen indkaldt,
denne Gang førend
den i Roskilde. Den
21. Maj 1838 blev
Samlingen aabnet paa
lignende Maade som
den første. Biskop
Øllgaard talte i Dom
kirken, hvorefter A.
S. Ørsted bød velkom
men og holdt en Tale
til de 52 Medlemmer
af Forsamlingen, der
var mødte. Professor
A. S. Ørsted.
»Folkets og Kongens Mand.«
Schouw blev igen valgt
Kgl. Kommissarius ved Stænderforsamlin
til Forsamlingens
gerne 1836, 1838, 1840, 1842 og 1844.
Præsident.
Fra Aalborg Amt mødte i denne Samling paany
Agent Josef Nielsen, Overkrigskoinmissær C. Chri
stensen, Klarupgaard, R. Roulund, St. Restrup, og
Prokurator Jens Petersen, Ovegaard. Amtsforvalter
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L. C. Brink-Seidelin, Hjørring, som Thorbrøgger var
mødt for i sidste Samling, mødte nu selv. I Stedet
for Laurits Høyer, 3. Landdistrikt, mødte hans Sup
pleant, Landinspektør P. L. Birck, Vadum, og i Ste
det for J. Chr. Spliid i 7. Landdistrikt mødte Sup
pleanten, Gdr. Chr. G. Tvergaard, Næsborg. End
videre mødte som
kongevalgt Repræsen
tant for Gejstligheden
Stiftsprovst P. T. Hald,
Aalborg.
Endvidere
kan nævnes, at i Ste
det for Prop. P. Tøfting, Tandrup, mødte
Prop. J. C. Nyholm,
en af de mest kendte
Stænderdeputerede.
Men da Nyholm, der
nok var valgt som
Stændersuppleant,me
dens han ejede Sohn
gaardsholm, nu havde
Professor J. F Schouw.
solgt denne Gaard og
Slænderforsanlingens Præsident
1836, 1838, 1840 og 1848.
var flyttet til Baggesvogn i Vendsyssel,
skal han ikke omtales særligt her. For 4. Købstads
distrikt, hvortil Nibe hørte, mødte Byfoged J. K.
Rummelhoff, valgt som Deputeret ved et Supplerings
valg den 16. Juni 1838.

L. C. Brinck-Seidelin.
L. C. Brinck-Seidelin var født 20. December 1787
paa Eriksholm ved Holbæk som Søn af H. BrinckSeidelin. Efter at have taget sin juridiske Embeds-
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eksamen blev han i 1813 Auskultant1) i Rentekamme
ret. I 1815 blev han Kammerjunker, og s. A. blev
han Amtsforvalter i Hjørring. Han nød en stor An
seelse blandt Befolkningen i det store Distrikt, hvori
han færdedes som Embedsmand, og med Forstaaelse
saa han paa Arbejdet for at hæve Landbefolkningens
Kaar. Det blev ham, som paa det kgl. Landhushold
ningsselskabs Vegne ud
arbejdede en Bog om de
landøkonomiske Forhold
i Hjørring Amt, et Værk,
som endnu har megen
Betydning. Fra 1830 til
1836 ejede han Hovedgaarden »Eget« ved Fre
derikshavn, fra 1838 til
1846 Aggersborggaard.
Som allerede nævnt var
han i 1832 Medlem af
»de oplyste Mænd«s For
samling. Foruden Val
get som Stænderdeputeret
L. C. Brinck-Seidelin,
for Aalborg By blev han AmtsforvalterHjørring.
1834 valgt som Supple
ant i de vendsysselske Købstæders Distrikt, et Valg,
han frasagde sig. Af Viborg Stænderforsamling var
han Medlem i 1838 og 1840. Han havde siden Sæde i
den grundlovgivende Rigsforsamling og var en Tid
Viceformand her.
I 1845 blev Brinck-Seidelin Generaldecisor for
det danske Skattevæsen og i 1860 Departementschef
i Finansministeriet. Brinck-Seidelin, der var kendt
') Volontør.
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som en meget godgørende Mand, døde i København
den 14. Juli 1865. Han efterlod sig bl. a. en stor
Kobberstiksamling.
I Stænderforsamlingen hørte han til blandt de
mest frisindede. I Samlingen 1838 stillede han For
slag om, at de kongelige Lovudkast maatte blive fore
lagt de Deputerede førend deres Indkaldelse til Stæn
derforsamlingen. Udvalget, hvoraf baade han og
Roulund var Medlemmer, indstillede Forslaget til Kon
gen, hvilket Forsamlingens Flertal sluttede sig til.
Et Forslag fra Brinck-Seidelin vedrørende Arvefæste
breve blev ogsaa vedtaget at skulle tilstilles Kongen,
hvorimod hans og Oberst Brocks1) Forslag om Be
skyttelse for Købstædernes Haandværksbrug ikke blev
fremmet. Han var i Udvalget for det i denne Sam
ling nu fremsatte kongelige Forslag om en ny Matri
kel og ligeledes i Udvalget for Jordejendommenes
Skyldsætning, samt om offentlig Kasse- og Regnskabs
væsen, om Amtstuernes Oppebørsel m. m. Withs2)
Forslag om en Forening af de 2 danske Stænder
forsamlinger, hvorom der blev indgivet Andragende,
var han en Tilhænger af og var sammen med bl. a.
P. T. Hald, Aalborg, Medlem af Udvalget. Det af
P. T. Hald fremsatte Forslag om Valgbarhed for Be
kendere af den mosaiske Tro har han sikkert støttet
og derved erhvervet sig en smuk Omtale i den be
rømte Stændervise3), forfattet af P. T. Hald og Her
redsfoged J. P. With.
*) F. 1774, d. 1853 i Randers, hvor han var Toldinspek
tør. Var Medl. af Viborg Stænderfors. 1836—44.
2) J. P. With, f. 1791, d. 1854, Herredsfoged, Medlem af
Stænderforsamlingen 1836—46. En meget frisindet Mand
begavet med et glimrende Vid.
3) Stændervisen er med Kommentarer offentliggjort i »J.
Saml.«, V. B., IV. R., af C. Klitgaard.
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Det hed i Visen:
»Brinck-Seidelin fra Aalborg By
min Pris jeg ej vil bringe,
der gaar af ham saa stort et Ry
og det er dog for ringe.«

P. L. Birck.
Peter Larsen Birck var født 4.
Decbr. 1787 i Allerup ved Odense
og tik sin Opdragelse hos Kunst
mæcenen,
Gehejmekonferensraad
Johan Bülow paa Sanderumgaard.
Der fortælles saa smukt, at da Bü
low ønskede, at Drengen skulde
have et Familienavn, lod han Dren
gen gaa ud i Gaardens Have og
plukke et Blad af et Træ, og Træets Navn skulde
saa være Drengens. Saaledes fik han Navnet Birck.
Drengen blev siden Landinspektør og kom til Aalborgegnen, hvor han blev Stiftslandinspektør. I nogle
Aar ejede han Bjørnkjær i Biersted Sogn, men boede
sin meste Tid paa Vadumtorp i Vadum Sogn, hvor
han bl. a. anlagde en overordentlig prægtig Have. I
flere Aar var han Landvæsenskommissær; han fik
Titel af Justitsraad. I sit Ægteskab med Kristiane
Birck (død 1866, en Datter af Justitsraad Arent Has
sel Rasmussen, død i Biersted), havde han 4 Sønner,
som alle blev Landinspektører. Ogsaa en Datter
blev gift med en Landinspektør. Endnu er flere af
Slægtens Medlemmer i saadanne Stillinger.
Den 16. Marts 1861 døde Birck paa Vadumtorp.
Bladene skrev den Gang sjælden Nekrologer, men om
Birck skrev dog Aalborg Stiftstidende :
»En særdeles brav og hæderlig Olding, Stiftsland13
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inspektør, Justitsraad P. L. Birck til Vadumtorp, soin
har boet og virket her i Egnen i en lang Aarrække
og i privat som i offentlig Stilling gerne har været
til sine Medmenneskers Gavn og har nydt deres
uskrømtede Agtelse, er i Løverdag blidt hensovet i
en høj Alder.«
Baade i Samlingen 1838 og 1840 mødte Birck i
Stænderne som L. Høyers Suppleant. Stændervisen
siger om ham :
»Med Birck det var en anden Sag,
han tav indtil det sidste,
saa vandt han Sejer uden Slag,
og knap han selv det vidste.«

Han havde antagelig stemt mod, at Jøderne skul
de have Valgbarhed, hvilket der var fremsat Forslag
om af Hald, og derved havde han vel paadraget sig
Viseforfatternes Uvillie. Nogen »tavs« Mand var Birck
langt fra i Stænderne. Med Dygtighed tog han Del
i Forhandlingerne og havde Sæde i flere Udvalg, bl.,
a. om Arvefæstebreve paa enkelte Dele af Selvejendom og om Vandafledningsforhold.
Chr. G. Tvergaard.
Christen Godiksçn Tvergaard var født 14. Novbr.
1786 i Drøstrup ved Fjerritslev og blev Gaardejer i
Næsborg Sogn, ejede Næsborggaard, antagelig fra 1817
til 1854; han afstod den til en Søn. Efter et kort,,
barnløst Ægteskab blev han i 1818 gift anden Gang
med Maren Jensdatter af Eskestrup i Lundby Sogn.
I dette Ægteskab var der 8 Børn.
I Kirkebogen for Næsborg staar under Dødsfald*
30. Jan. 1862: »Kristen Godiksen Tvergaard, Gift,.
Aftægtsmand i Næsborg, f. i Gjøttrup Sogn. — I sin
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Tid Medlem af den raadgivende Stænderforsamling i
Viborg.«
Det var jo ikke meget, men det siger dog, at det
ikke var glemt, at Tvergaard havde været Medlem af
Stænderne og havde haft sin Egns Tillid.
Tvergaard var Medlem af Samlingen baade i 1838
og 1840 og mødte i Stedet for Spliid. Han førte en
stilfærdig Tilværelse og fulgte nærmest Flertallet af
Landborepræsentanterne. Han synes ikke i nogen
høj Grad at have haft Stændervisens ikke altid lige
aandrige Forfatteres Bevaagenhed, hvad det uhøviske
Vers om ham tyder paa:
»Hr. Tvergaard griner ofte stygt,
ad Jesper ved sin Side,
men sidder paa sin Stol saa trygt,
som om han skulde sk . . . .«

En rædsom Mundfuld og dog ikke Visens kraf
tigste Salut!
I 1838 stillede Tvergaard Forslag om, at der
maatte blive afholdt 2 Markeder aarligt i Løgstør,
hvilket ikke den Gang blev fremmet. Han var en
af dem, ved hvilken Bønderne til Stænderforsamlin
gen indsendte Andragender om Afløsning af Hoveri.

P. T. Hald.
Peter Tetens Hald var født den
9. Marts 1802 i Oddense i Salling
som Søn af Pastor Søren Hald. I
1821 blev han Student fra Aalborg
og blev efter at have taget teolo
gisk Embedseksamen i 1833 Kapel
lan ved Budolfi Kirke i Aalborg
og straks derpaa Sognepræst ved
Frue Kirke. 1836 blev han Dr.
13*
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theol. Samtidig med at han blev Provst, blev han
under 11. Marts 1837 udnævnt til kongevalgt Stænder
deputeret. I 1856 blev han Præst i Kjelby paa Møen,
hvor han døde i Embedet den 31. Oktober 1864.
Han var en lærd og veltalende, djærv og frisindet Mand.
Han var Medforfatter af Stændervisen, og ifølge
Biskop Frederik Nielsens Biografi1) skal denne Om
stændighed i Forbindelse med, at han som konge
valgt optraadte saa liberalt, have bevirket, at han gik
»Glip af den Bispestol, til hvilken han mente sig selv
skreven. Heller ikke, da den ny Tid var brudt frem,
saa han sit Ønske opfyldt; den lærde og begavede
Mand med de fortrinlige Talegaver maatte vel ogsaa
siges at være mere paa sin Plads i en Selskabssal
end i en Kirke.«
I Stændervisen er der tildelt Hald hele 2 Vers
— vel forfattede af With; de lyder saaledes:
»Hvad nytter det den Præstemand,
at han opløfter Røsten,
han Jøden dog ej hjælpe kan,
ej heller dæmpe Lysten.
Forsamlingens Justitssergent,
den tykke Provst derhenne,
til Kamp parat vi stedse fandt
for Ven som og for Fjende.«

I første Vers sigtes til hans Forslag om Jødernes
Valgbarhed, der ikke vandt Flertal, og i det sidste
til hans andet Forslag om Forebyggelse af Løsagtig
hed, om hvilket Stænderforsamlingen ikke indgav no
gen Petition.
Han havde Sæde i flere af de om kgl. Forslag
x) Biografisk Leks. VI. 491.
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nedsatte Udvalg, bl. a. om Landsbylærernes Kaars
Forbedring, og var Medlem af Udvalget for Brocks
Forslag om Tallotteriets Ophævelse, hvorom det ved
toges at indsende Andragende til Kongen. Først i
den første Rigsdagssamling 1850 blev dette Lotteri
ophævet. Han var med i Udvalget for Withs For
slag om de 2 danske Stænderforsamlingers Forening,
hvorom der ligeledes indsendtes Andragende.

Om den Virksomhed, de øvrige Deputerede fra
Aalborg Amt udfoldede i denne Samling, kan næv
nes, at J. Petersen, Ovegaard, var Medlem af Ud
valget om det kgl. Forslag om Brandassurance for
Landbygninger; Agent Josef Nielsen, Aalborg, var
Medlem af nogle Udvalg vedrørende Handels- og Sø
fartsforhold ligesom han stillede 2 Forslag, hvorom
der ikke blev indsendt noget Andragende, nemlig igen
om Fyr ved Jyllands Kyst osv. og om Foranstaltnin
ger rettede mod den da kendte Skudehandel. Baade
han og J. Petersen fik selvfølgelig et Vers i Stænder
visen. Om Petersen hed det:
»Hr. Petersen ej taler højt,
men er en grundig Tænker;
der aldrig kommer noget Pøjt,
naar os sit Raad han skjænker.

Om Josef Nielsen lød det:
»Agenten langsomt rejser sig
med gravitetisk Mine,
var Hovedet hans Støvler lig
— Gud hellig Død og Pine!«

Til Forklaring af det sidste Vers skal oplyses, at
Agenten, efter hvad Herredsfoged With (maaske For
fatteren af Verset) skal have fortalt, skulde have haft
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saa mange Knuder og Ligtorne, at hans Støvler fik
Buler lig Organer paa en Hjerneskal!1)
De 2 Godsejerdeputerede fra Aalborg Amt, Roulund, St. Restrup, og Christensen, Klarupgaard, tog
ikke særlig fremtrædende Del i Forhandlingerne i
denne Samling. Christensen stillede Forslag om Vand
afledningsforholdene; Roulund stillede ingen Forslag,
derimod havde han Sæde i et Par’ Udvalg. Om Jø
dernes Valgbarhed udtalte Roulund sig skart. Han
fik ogsaa Betaling derfor i Stændervisen :
»Naar Roulund tutter Munden ud
og griber sig i Lommen,
saa vælder der et rædsomt Flud
af Ondskab ud af Vommen.

Christensen blev anderledes pænt omtalt:
»Hr. Christensen, Krigskommissær,
saa dygtig og beskeden,
kun en Gang viste sig lidt tvær,
det var mod Gejstligheden.«

Den 25. August 1838 sluttede den anden Stænder
forsamling omtrent paa samme Maade som den før
ste. Resultatet var vel ikke saa stort som af den
første. Det mest opsigtsvækkende i Samlingen havde
Forslaget om Jødernes Valgbarhed været.
STÆNDERFORSAMLINGEN 1840.

Den 14. Oktober 1840 blev den 3die og sidste
Stænderforsamling i denne Valgperiode sammenkaldt.
Som de foregaaende aabnedes den med en Tale af
A. S. Ørsted efter en forudgaaende Gudstjeneste, ved
hvilken Talen denne Gang holdtes af Stiftsprovst
L) C. Klitgaard: Aalborg Handelsstands Historie.
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L. Schiødte, senere kongevalgt Medlem af Forsam
lingen.
Fra Aalborg Amt mødte de samme Deputerede
som i 1838: den kongevalgte Hald, Brinck-Seidelin,.
Josef Nielsen, L. P. Birck, J. Petersen og K. G. Tver
gaard samt af Godsejerdeputerede Roulund og C. Chri
stensen ; foruden dem mødte fra Godsejerdistriktet J.
K. Nyholm, hvorimod Tøfting ikke ønskede at møde
mere. Da Gleerup, Vang, og Thygesen, Randrup, hel
ler ikke ønskede at give Møde, og der ikke var an
dre til det, mødte kun 3 Deputerede for dette Distrikt
i denne Samling. For det Distrikt, Nibe hørte tily
mødte Byfoged Rummelhoff, Nykøbing.

Den 3. December 1839 havde den landsfaderlige
Konge, Frederik den VI., Stænderforfatningens Giver,,
lukket sine Øjne. Christian den VIII. blev hans
Efterfølger. Til ham satte Tilhængere af en fri For
fatning nu deres Lid og haabede, at han skulde være
til at formaa til at indføre en Forfatning herhjemme,,
f. Eks. i Lighed med den, Norge fik i 1814 under
netop hans Auspicier1). Men Kongens Stilling var af
visende. I Roskilde Stænderforsamling, som nylig
var sluttet, var der indbragt Forslag sigtende mod
en fri Forfatning, og ligeledes blev der her i Viborg
Stænderforsamling fremsat Forslag i den Retning.
Fra 427 af Aalborg Bys 432 Borgere forelagde
Brinck-Seidelin el Forslag eller Andragende om en
Forandring i Statsforfatningen, overensstemmende med
det konstitutionelle Systems Principper. Der udtales,
at Absolutismens Konger, hvis Personligheder er til
fældige og vekslende, ikke kan yde Folket en sikker
og varig Garanti for :
*) Herredømme.
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at det betragtes, ikke som en Hob uden Rettigheder,
men som et Samfund af selvstændige Væsener, eller
at dets Domstole forbliver uafhængige og ubundne
af Andet end selve Lovene, eller at det selv erhol
der tilstrækkelig Andel i Lovgivningsmagten, eller
at det erholder fuldstændig Kundskab om Statens
Fornødenheder og Ret til at fastsætte dens virke
lige Behov og til at kontrollere Anvendelsen af de
bevilgede Skatter, eller
at det maa ytre sig frit over alle offentlige Anlig
gender, eller

at det maa kunne drage Kongens slette Raadgivere
til Ansvar.

Vilde Kongen derimod skænke Folket en for Lan
det passende Konstitution, der fastsætter et Retsforhold1)
mellem Landets Konge og Landets Borgere, vilde den
ne fjerne alt Ansvar fra Kongen, mildne Udbruddet
af Lidenskab og være det sikreste Værn mod oprørske
Bevægelser.
Samtidig med dette Andragende fremsatte J. C.
Nyholm et andet Forslag med 878 Underskrifter fra
30 Landsogne i Aalborg og Hjørring Amter, hvori
udtaltes Haabet om, »at Kongen vilde indføre en lig
nende Forfatning i Danmark, som han havde indført
i Norge, og med Glæde skulle vi da ofre vor sidste
Skilling og vor sidste Blodsdraabe for vort kære
Fædreland og vor kære Konge.« Dette Andragende
fik senere i Samlingen Tilslutning fra yderligere 315
Beboere i Aalborg og Hjørring Amter og snart igen fra
106 Gaardmænd. Endvidere forelagde Prokurator
Petersen et Andragende fra 129 Beboere af Budolfi
') Udhævet i Andragendet.
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Landsogn samt fra Dal, Nørre- og Søndertranders
Sogne om statsretslige Garantier.
Disse Forslag med flere lignende, ialt 48 Andra
gender, blev behandlet af et Udvalg, hvoraf bl. a.
Roulund var Medlem. Efter at saa godt som alle de
Deputerede havde udtalt sig, blev det med 39 Stem
mer mod 10 vedtaget at indsende et Andragende til
Kongen angaaende Forandringer i Stænderinstitutionen.
Til sidst i Andragendet hed det:
»At Deres Majestæt vil skænke Forsamlingens
Mening om de for Stænderinstitutionens fremtidige
Udvikling og Betydning nødvendige Modificationer
i samme Deres allerhøjeste Opmærksomhed og der
ved allernaadigst tage den i Forholdenes Natur be
grundede, ved historiske Vidnesbyrd godtgjorte, og
efter Forsamlingens Overbevisning tilværende, Trang
til en friere Udvikling af vore Samfundsforhold i
Overvejelse, og i Deres Visdom træffe de Foran
staltninger, som det fælles Vel maatte udkræve.«

Om Forandringer i den bestaaende Trykkefriheds
tilstand vedtoges det i denne Samling at indsende et
Andragende. I Udvalget herfor var baade BrinckSeidelin og Hald.
I Udvalget om de kongelige Forslag havde flere
af de fra Aalborg Amt Sæde, særlig Brinck-Seidelin
var stærkt taget i Brug i disse ligesom i de andre
Forslags Udvalg. Agent J. Nielsen indgav igen An
dragende vedrørende Navigationsskolen i Aalborg,
denne Gang støttet med Andragender fra Beboere i
Nibe og Nykøbing ved Rummelhoff og fra Beboere i
Løgstør ved Tvergaard. Der indsendles Andragender
til Kongen. I et Andragende fra Vendsyssel om en
Havn ved Hirtshals (som nu først i disse Aar er un-
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der Bygning) og hvorom der indsendtes Andragende,
havde baade Brinck-Seidelin og Birk sammen med
Nyholm Sæde i Udvalget. Endvidere forelaa der i
Samlingen forskellige Forslag fra Deputerede fra Aal
borg Amt, fra C. Christensen om skadeligt Vands Af
ledning, fra Hald om et Tillæg til den autoriserede
Salmebog, fra Tvergaard om Hoveriophævelse eller
Erhvervelse af Selvejendom for Fæsterne under Padkær, fra J. Nielsen om en Filialbank i Aalborg og
fra J. Petersen Andragende fra en Del Beboere i
Aarestrup, Gravlev m. fl. Sogne om Frihed til at
brænde Brændevin.
Den 19. December sluttede denne ret bevægede
Stænderforsamling, og snart blev der foretaget Valg
af Stænderdeputerede for anden Gang.

STÆNDERVALGENE VINTEREN 1840—41.

Aalborg By.
Som ved det første Stændervalg indledede Aal
borg By Valgene. Den 11. Januar 1841 blev Valget
afgjort. Aalborg havde 179 Vælgere, 130 af disse
mødte og stemte — 14 var sygemeldte.
Til Deputerede valgtes :
Bankkasserer Chr. R. Otterstrøm, Aarhus, m. 120 St.
Overretsprokurator C. M. Jespersen, Viborg, » 101 »
Suppleanter blev:
Prokurator Møller, Aalborg, m. 85 St.
Købmand Poul Pagh, »
» 81 »
Derefter havde endvidere Toldkasserer Thorbrøgger 58, Prokurator Jensen 14, Raadmand Bøggild 13,
Prokurator Baltazar Christensen, København, 8 og
Garveriejer N. Schmidt, Aalborg, 4.
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Det nordligste Godsejerdistrikt.
Valget for dette fandt Sted den 18. Januar.
Til Deputerede valgtes:
R.
Roulund, St. Restrup,
med 13 St.
1.
» 13 »
2. J. C. Nyholm, Baggesvogn,
» 13 »
3. M. P. Hvass, Randrup,
» 11 »
4. C. M. Rottbøll, Børglumkloster,
Til Suppleanter valgtes :
» 10 »
1. J. E. F. Skeel, Birkelse,
» 10 »
2. F. V. Weinchenk, Gunderupgaard,
»
8 »
3. A. N. Winkel, Dybvad,
»
7 »
4. A. Piesner, Langeslund,
Derefter havde Stadelt, Ullerupgaard, 7 St., Juul,
Villestrup, 6, A. S. Lund, Vrejlevkloster, 4, H. Schou,
Kølbygaard, 3 og Arenfeldt, Sæbygaard, 1.
Det 3. Landdistrikt.
Efter Afstemningerne i de 3 Afdelinger: Nr. Sund
by, Aaby og Halvrimmen fandt det afsluttende Valg
Sted i Nr. Sundby den 25. Januar. Resultatet blev,
at til Deputeret var valgt :
Godsforvalter, Arveforpagter A. J. Hjorth, Birkelse,
med 259 St.
Til Suppleant valgtes:
Arveforpagter Baltazar Bøggild, Toftegaard, m. 182 St.
Derefter havde Stiftslandinspektør L. P. Birch
56 St., Godsforvalter Lund, Vorbjerggaard, 59, Møller
P. A. Lorentzen, Vraa Mølle, 17, Gdr. J. Albrechtsen,
Gandrupgaard, 9.
Det 6. Landdistrikt.
Den 28. Januar foregik Valget i Nibe, den 26.
paa Lindenborg, og her fandt Afslutningsvalget Sted
den 30. Januar.
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Til Deputeret valgtes:
Prokurator J. Petersen, Ovegaard, med 203 St.
Til Suppleant:
Prop. Johs. Fr. Klingenberg, Klitgaard, med 201 St.
Desuden fik Arveforpagter J. C. Hjorth, Thustrup,
136 St., Poulsen, Svanholmsminde, 82, Hans Hansen,
Skeelsminde 80, C. Schmith, Lundbygaard, 33, For
pagter P. Munk, Nørholm Præstegaard, 27, Prop. Jel
strup, Vissegaard, 17, Søren Lund, Postgaard, 14 og
Verner Lassen, Vejgaard, 12.
Det 7. Landdistrikt.
Den 25. Januar fandt Valget Sted i Løgstør, den
27. paa Mølgaard og den 29. og 30. paa Thorstedlund. Af 459 Vælgere var der kun 48, der ikke af
gav Stemme.
Som Deputeret valgtes:
Gdr. Morten Jensen, Lundgaard, Gammelstrup,' med
178 St.
Til Suppleant:
Godsforv., Arveforpagter Wulf, Østergaard, m. 123 St.
Derefter havde Chr. Eriksen, Tingbæk Mølle, 118
St., Johs. Fr. Klingenberg, Klitgaard (Suppleant i 6.
Landdistrikt), 71, Prop. Marcus Kjærulf, Louisedal, 62,
G. Tvergaard, Næsborg, 61, Gdr. Thomas Lund, Hor
num, 40, Prop. Bang, Tofteberg, 29, Prop. Elle, Hesselt, 20, og desuden faldt paa endnu 12 Kandidater
enkelte Stemmer.

Det 8. Købstadsdistrikt (heri Nibe).
Her valgtes den 16. Jan. 1841 Apotheker L. K.
Dahlrup, Thisted, med 87 St. Suppleant blev Byfoged
J. K. Rummelhoff, Nykøbing, med 68 St.
(Sluttes i næste Aarbog.)

HOVEDGAARDEN LANGHOLT
I KÆR HERRED VED AAR 1744
VED CHR. PETRESCH CHRISTENSEN

AARET 1742 blev Langholt Hovedgaard med til
hørende Gods af Konferensraad Henrik Bielkes En
ke Dorothea Rodsteen afhændet til Oberstløjtnant Ernst
Halchuus, der dog synes at have opholdt sig her alle
rede i 1741. Ernst Halchuus’ Tid paa Langholt blev
imidlertid kun kort, eftersom baade han og hans Fruer
Lisbeth Fogh, begge afgik ved Døden i Løbet af Aaret
1743.1) De efterlod sig ved deres Død 3 smaa Børn,
nemlig: Christian Georg, der senere blev Eneejer af
Langholt2), Ernst3) og Karen Marie4), hvilke efter de-

I

*) E. H., der var født ea. 1683, stod 1712 i Felten i Braband som Kornet i engelsk-hollandsk Sold og fulgte i
Juni 1714 med sit Regiment hjem til Danmark, avan
cerede 1720 til Løjtnant og s. A. til Kaptajnløjtnant, blev
Ritmester 1725, Major 1736 og tog Aaret derefter sin Af
sked med Titel af Oberstløjtnant Han og hans Hustru,
der var født ™/i 1710 og var Datter af Mathias Fogh til
Jensgaard, blev begge begravet under Koret i Horsens
Kirke.
2) Udkøbte sine Medarvinger 1762, blev Justitsraad, død
1766, s. A. som hans Hustru Birgitte, f. Komtesse Hoick,
med hvem han havde Børnene Elisabeth (f. 1765) og
og Schack (f. 1766). Ægteparret blev begravet i Familie
begravelsen i Horsens Kirke.
3) Født paa Langholt 1743, blev 1762 Kornet ved 3. jyske
Rytterregiment, 1766 Secondløjtnant og 1767 afskediget
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res Forældre foruden Langholt arvede 13,000 Rd., en
anselig Sum paa den Tid. Som Formynder for dem
blev beskikket deres Morbroder Kancellisekretær Toger
Fogh til Jensgaard i Bjerre Herred, som ikke længe
efter sin Tiltrædelse lod optage et Syn over Gaarden
med Omgivelser. Denne Synsforretning, der indehol
der adskilligt af Interesse vedrørende Gaardens Byg
ningshistorie, giver navnlig et forholdsvis betydeligt
Bidrag til Havedyrkningens Historie i Sydvensyssel, til
hvilken der hidtil kun har foreligget yderst sparsom
me Oplysninger for det 18de Aarhundredes Vedkom
mende.
Den 10. Juli 1744 mødte saaledes paa Kjær Her
redsting for velædle og velbyrdige Hr. Sekretær Fogh
til Jensgaard Monsieur Peder Zeuten1) fra Langholt
og fremlagde et af Herredsfogden og 4 »uvillige« (o:
upartiske) Mænd affattet Syn over Langholt Gaard,
Have og Skov, hvilket Syn derefter blev afhjemlet af
de 4 Synsmænd, som var Engelbreth Jensen i Lind
holm (tidligere Ejer af Attrup)2), Jacob Nielsen Sned
ker sammesteds, Jens Jensen i Tranholm og Niels
Pedersen i Horsens. De havde den 7. s. M. været
paa Aastederne og der først taget »Borregaardert« i
Øjesyn. Stuehusets Længde bestod af 26 Fag Bin
dingsværk med murede Vægge; her var Tømret paa
med Titel af Ritmester. 1768 blev han Ejer af Hovedgaarden Aabjerg i Hind Herred og den 15/n 1780 adlet
med Navnet de Hoffman. Han var g. m. Karen de Hoff
man (f. 1747, d. 1808), D. a. Jens de Hoffman til Kaas og
Ingeborg Billing, og døde d. 27/a 1806.
4) Født d. 4/t 1741 paa Langholt, den 7a 1762 paa Engels
holm viet til Johan Glud til Kjærgaardsholm i Salling.
7 Ridefoged, maaske identisk med en Landfoged paa Læsø
af samme Navn.
2) Jfr. Nørresundbys Hist. II S. 91 ff.
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den østre Side ud til Haven meget gammelt, den
murede Grund, som var under Huset paa den østre
Side under de 23 Fag, var nogenledes i Stand, Vin
duerne paa samme Side ud mod Haven, nemlig 2
enkelte og 13 dobbelte »Vindve Karme«, for de sto
res Vedkommende meget »forældede«, mange af Glarruderne var i Stykker og Blyet bedærvet. Paa den
vestre Side fandtes Bygningen og tillige Vinduerne
»udi alting slet«, og det samme gjaldt Trappen op til
Døren. Paa den søndre Ende af Bygningen befand
tes Mur og Tømmer i lignende Forfatning som paa
den østre Side, og paa Fjælgavlen var en Del Fjæl
forraadnede. Forhusets nordre Ende var overbygget
med et »Udskud«. Taget overalt paa Stuehuset
trængte til at repareres »med nogle Tagsten og Sk'iellinge1) her og der«. Begge Dørene fra Gaarden til
Haven behøvede Reparation saa vel som Hængsler
og Laase. Tralværket2) for Kælderen og Trappen ned
til samme Kælder var i nogenledes Stand, og i Kæl
deren behøvedes ingen stor Reparation uden paa nogle
Skillerumme, hvor »Ledderne«3) var forraadnede og
Væggen nedfalden. I Gangen udenfor det østre Gæste
kammer befandtes nogle Stumper Fjæl i Gulvet og i
selve Gæstekammeret at mangle nogle røde Gulvsten.
I »det vesterste Giestekammer nest ved« fattedes ogsaa
nogle Gulvsten. I den store Stue var Gulvet i god
Stand, men 3 af Bjælkerne i samme Stue var afraadnede i den østre Ende (af Stuen). I Gangen mellem
Gaarden og Haven manglede nogle Fjæl i Gulvet.
Med Hensyn til Dagligstuen var intet at erindre, uden
at Fjælgulvet var noget forslidt. I Sovekammeret ud
*) Understrygning.
2) Rækværket.
Bjælkerne langs Jorden paa Bindingsværkshuse.
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til Haven kunde Gulvet, der var af Fjæl, trænge til
at omlægges, ligesom de fleste af Gulvslenene om
Kakkelovnen var i Stykker eller helt borte. I Gæste
kammeret nærmest ved Siden af til Gaarden fandtes
intet bemærkelsesværdigt. I Svendestuen1') og et der
ved liggende øster Kammer var Gulvet brøstfældigt
•og tiltrængte at omlægges og med Fjæl og Søm at
forbedres. Der var ingen Lukkelse paa Døren fra
Svendestuen ned til Kammeret Østen for, ligesom et
Vindue i Døren mellem Gæstekammeret og Svende
stuen var »øde«. Gulvet i Bagstuen fatiedes intet,
men i Gangen ind til Køkkenet var Gulvet noget brøslfældigt.
Dernæst besaa Synsmændene den søndre Ftøj, der
var opført af Mur og Bindingsværk i 7 Fag og ind
rettet til Fogedkammer*) og Borgestue. Vinduet i Gan
gen til bemeldte Fogedkammer og Borgestue var i
Stykker og skulde repareres, ligesom de i Fogedkam
rene værende Vinduskarme med Rammer, Glas og
Bly. I Gulvet i det ene af Fogedkamrene manglede
der nogle Gulvsten ; det andet havde Lergulv, medens
der i Borgestuen var pikket Gulv med Kampesten.
Her trængte de to Vinduer ogsaa til Reparation, den
søndre Kant af Skorstenen var falden ned, og Loftet
over de nævnte 7 Fag tiltrængte at omlægges og for
bedres med 7 Tylvter Fjæl. Bygningen var teglhængt
og forsynet med 2 Kviste, der imidlertid var ganske
x) Ved en Svendestue eller Svendesal forstaaes efter Kalkaus Ordbog en Folkestue, men da der nedenfor næv
nes en »Borgestue«, har den saakaldte »Svendestue«
paa Langholt næppe paa det omhandlede Tidspunkt
været brugt til Folkestue; den havde jo Fjælgulv, me
dens Borgestuens Gulv var af Kampesten.
-) Værelse for Ridefogden paa Gaarden.
14
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raadne og skulde opsættes paa ny; Vinduerne dertil
var øde. Endelig var den østre Gavl paa Huset gan
ske forraadnet, saa det fandtes nødvendigt at opsætte
den med nye Fjæl. Ved samme Hus var til Materialier tilbygget yderligere 3 Fag af Tømmer og mure
de Vægge, hvilken Tilbygning paa nordre Side var
tækket med Tegl og paa Sydsiden med Straa, hvilket
alt trængte til Reparation. Gulv fandtes der ikke
uden Sand og Jord, og Bygningens 2 Vinduer var
»ganske øde paa Fjæl, Glas og Bly.«
Dernæst tog Synsmændene den nordre Fløj i Øje
syn. Den bestod af 12 Fag ind mod Gaarden og
ud til Marken med Udskuddet for Enden af Stuehuset
af 17 Fag samt paa den nordre Side ved vestre En
de 4 Fag1) — alt af Mur og Bindingsværk. Her var
der mod Syd 2 Vinduer, som skulde repareres med
Glas og Bly, hvorhos den ene af Dørene paa søndre
Side var brøstfældig. Paa nordre Side var Foden
under 9XA Binding forraadnet, 4 Vinduer saa ødelagte,
at der var slaaet Fjæl for, og en Dør paa Udskuddet
i vestre Ende helt borte. Taget, som var af Tegl
sten, var slet og meget forfalden paa nordre Side.
En Kvist paa samme Hus havde engang haft 2 Vin
duer, som imidlertid var gaaet i Løbet, men nu skul
de indsættes paa ny. Paa Sydsiden var Taget der
imod noget bedre, og hvad Skillerummene indvendig
i Huset angik, bestod de af lerklinede Vægge.
Af Ladegaardens Bygninger omtales først Stalden
paa den søndre Side, tillige indrettet til Vognhus,
Standkammer og Fæhus samt Portrum, bestaaende
med Portrummet af 21 Fag Bindingsværk med nogle
murede Vægge paa søndre Side og iøvrigt Lervæggel) Formentlig det Udskud, som omtales nedenfor.
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paa Resten af samme Side og Nordsiden. Taget paa
denne Bygning var af Straa, Gulvene pikkede (o: bro
lagte). — Laden, der laa vester i Gaarden, bestod for
uden af et Udskud for hver Ende af 13 store Gulve,
alt opført af Ege- og Fyrretømmer. Væggene var af
Bindingsværk med Murværk i Siden ind mod Gaar
den og for 2 Gulves Vedkommende i Siden, der vendte
ud mod Marken, medens Bindingsværket i Resten af
sidstnævnte Mur var udfyldt med klinet Ler. Ogsaa
Laden var tækket med Straa. Nørre Øksenhus, der
laa Norden i Gaarden, tjente tillige som Faaresti og
bestod af 24 Fag af Fyrrebindingsværk med Lervægge
og Straatag. Det nordre Kohus, der laa Norden for
Ladegaarden, var ombygget i vestre Ende, bestod af
9 Fag og var iøvrigt af lignende Beskaffenhed som
de sidstnævnte Bygninger; der manglede her en Del
»Sæsser«1), Baase og Spilbomme. — Tørvehuset, der
laa norden for Borggaarden, var paa 8 Fag, opbygget
af Fyrretømmer med Bindingsværk og Lervægge samt
tækket med Lyng- og Halmtag. Stolperne stod paa
Stene uden Leder.
Endelig besaa Synsmændene Gaardens Haver og
Skove, hvorom de berettede følgende:
>1) Den store Hauge ligger Østen for Stuehusets
Længde og bestaar af en aflang Firkant, som er udi
Længden fra Synder til Nør med noget Vildtnis ved
den nordre Ende ongefær 67 Faune og udi Bredden
midt over Haugen fra øster til vester omtrent 37 Faune,
7 Sæss. □: Bagkanten af Brolægningen i en Kreaturbaas,
hvorpaa Dyrene staar med Bagbenene. Den var i de
gamle Huse 72 Alen høj, for at Dyrene skulde se store
ud, — maaske ogsaa for Renligheds Skyld. Sæssen er
altid af gode, brede og flade Sten. Den kaldes ogsaa
»Sessing« (I Kr. Larsens Ordbog over Vendelbomaal).
14*
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hvilken Hauge er indhegnet med Egestave og der
imellem lagt Ege- og Bøgeklov1) samt Giersel ovenpaa, og indenfor i Haugen rundt omkring er planter,
som en Hæcke høj opvoxen, adskillige Træer af Røn
ner, Hessel, nogle Bøger (o: Bøge) og andre deslige
Træer. Haugen er afdelt i 12 Qvarterer, dels med Lagustrum og dels med Ribs og Stikkelsbærris. I de
4 Qvarterer, som ligger næst ved Stuehuset, deraf er
et under Vinduerne anlagt med Buxbom, og ere da
Qvartererne hver for sig besat med følgende Træer:
I det synder Qvarter ved vester Side er 6 Pæretræer,
8 Abildtræer, 4 Blomtræer; det andet næst nordenfor,
deri er 12 Abildtræer; det 3die Qvarter, som er det
samme der anlagt er med Buxbom, derudi er 2 Pære
træer 1 Kirsebærtræ og 6 Abildtræer; det 4de Qvarter,
derudi fandtes 4 Pæretræer og 1 Abildtræ; de 4 mid
terste Qvarterer er besatte saaledes: I det synderste
er 4 Abildtræer, 5 Blomtræer. Det andet næst ved
igen er besat med 4 Pæretræer, 5 Abildtræer og
1 Kirsebærtræ, det 3dic dito dernæst igen er ligesaa
besat med 4 Abildtræer, 5 Pæretræer og 1 Kirsebær
træ. Det 4de og norderste Qvarter er ligesaa besat
med 3 Pæretræer og 4 Abildtræer, den 3die og øster
ste Længde er besat som følger, nemlig i det synder
ste og østerste Qvarter 4 Abildtræer, 4 Blomtræer, 1
Kirsebærtræ og et Pæretræ, det andet næst ved, der
udi 6 Abildtræer, 2 Blomtræer og 1 Kirsebærtræ, det
3die Qvarter norden for derudi er 3 Abildtræer, 2
Blomtræer og 2 Kirsebærtræer. I det norderste Qvarler er 6 Abildtræer og Blomtræer. Foruden forskrev
ne Qvarterer er og et dito Qvarter ved øster Ende
af Vildtnisset i nordre Side af Haven, som er besat
') Klov, □ : store Grene.
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med 3 Blomtræer. I disse 13 Qvarterer findes Hau
gen afdelt, og derforuden er i nordvest Side af Hau
gen et Vildtnis, som bestaar af adskillige Slags ufrugtbare Træer; og i den synderste Side af Haugen langs
med Gierdet er en liden Tyknis af ufrugtbare Træer
saasom Eske, Ege, Birker, Bøgger, Esper, Hæssel og
deslige.
2) Den liden Hauge, som ligger vesten for den
store og synden for Borregaarden, er adskilt fra den
store Hauge ved derimellem liggende Tørve- og Jord
dige. Samme Hauge haver været til forrige Forpag
ter og Fogder ved Gaarden og er alene abteret til
Køkkenurter uden nogen Frugtetræer, men synden
for samme Hauge er et Tyknis, som gaar i Linie
med det Tyknis til den store Hauge, og begge Hau
gerne under een Indhegning af saadan Beskaffenhed,
som er meldt. Foruden de forhen opførte Træer i
bemeldte Hauger er endnu i den store Hauge tæt op
til Muren plantet 6 Kirsebærtræer og 2 Blomtræer og
i den liden Hauge er plantet 2de Kirsebærtræer op til
Muren ved Fogdens Vindever, hvilke alle forskrevne
Træer i disse 2de Hauger er beregnet med store og
smaa Gevexter.
Skoven 1) Et lidet Stykke Skov nordvest for
Gaarden af Størrelse og Omkreds som 12 Skp. Sæde
land, bestaaende af en Del gi. Eger, nogle Bøgger, der
af en Del forraadnet og næsten udgaaen, nogle store
gi. Eller men aldeles ingen Underskov eller Op
elskning.
2) Et Stykke Skov østen for Gaarden, kaldet
Lang holts Skov1), som er udi Circumformen omtrent
1100 Faun, bestaaende mestendelen af gi. Bøgger,
l) Nævnes i et Stokkenævn af 1560; den var 1662 takseret
for 10 Svins Olden (jfr. nærmere nærv. Aarbog 1915).
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nogle Eger, Birker og Eller, men ingen Underskov
eller Opvext uden ganske lidet i den østre Ende, som
dog kun er Ellebusker.
3) Et Sykke Skov og Skovgrund med den Gaard
Striben, kaldet Striben Skov1), Grunden omtrent paa
8 à 900 Faune, hvoraf i mindste de 2A Parter af
derpaa forhen staaende Træer udi den bekiendte store
Storm i Foraaret 1737 er omblæst og Træerne bortsolt, som endnu af Rodvelterne paa Stedet øjen syn
lig er at kiende; de øvrige Træer, som endnu staar
paa Grunden, bestaar mest af ranke Bøgger og nogle
stakked, krumpene Ege i den nordre Side, af hvilke
endnu staaende Træer en Del er midt paa afblæste,
andre ganske skaldede og uden Top fornede og udgaaede, og den mindste Del færske som efter Grun
dens Beskaffenhed ikke længe kan staa sig, førend de
med de andre udgaa om ikke af Blæst beskadiges
eller ved Storm omvæltes.
4) Nok paa Stribens Ejendom en liden Plet Jord,
kaldet Byghaugen, hvorpaa er opvoxen nogle faa
Elletræer, som kunde ungefær være 100 Stykker store
og smaa, men derhos ingen Underskov eller Opelsk
ning, ejheller fandtes nogen anden Slags Træer paa
dette bemeldte Sted end forskrevne Eller og nogle
faa Ege og bøggekrumpe Træer.«

x) Nævnes i et Sandemandsbrev af 1460; den var 1662 paa
30 Svins Olden (jfr. nærmere nærv. Aarbog 1915).
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AF PENS. LÆRER E. W. JACOBSENS OPTEGNELSER

VED F. ELLE JENSEN

forhen bemærket var min Moders tidlige Bort
gang2) et stort Tab for min Fader, og den, han
i Sorgens Tid henvendte sig til om Trøst og Raad,
var hans gamle og trofaste Ven, Hr. Pastor Wagaard
i Skelund Præstegaard3). Han skildrede for ham,
hvor tungt det var for ham, under trykkende peku
niære Forhold, at gaa Fremtiden i Møde uden at føle
Ængstelse for, at Børnene vilde komme til at savne
vel meget deres tabte, kærlige og omhyggelige Moder
og Opdragelse. Præsten, som var en medfølsom
Mand, og som det var en stor Glæde at kunne hjælpe
sine Medmennesker med Raad og Daad, sendte min
Fader et meget kærligt Brev, hvori han trøstede og
opmuntrede ham paa bedste Maade og tilbød at tage
mig (hans Navne) i Huset til sig for en Tid, indtil
hans huslige Forhold kunde blive lysere og bedre,
naar de andre Børn voksede til og kunde gaa fra
om

S

x) Se »Fra Himmerland og Kjær Herred 1924«, S. 60 ff.
2) Marie Henriette, f. Dam, død 1823.
3) Jacobsens Fader, Peder Jacobsen, var 1810—16 Bestyrer
af Herregaarden Havnø i Visborg Sogn; her stiftede
han Bekendtskab med Pastor Enevold Wagaard i Ske
lund, der 1806 fulgte efter sin Fader Peder Wagaard i
Embedet.
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Haanden, som man siger. Min Fader tog uden Be
tænkning imod dette gode Tilbud, da han var over
bevist om, at jeg fik det godt hos disse gode, vel
tænkende Præstefolk, der nok vilde bære Omsorg for
mig, som jeg var deres eget Barn. Da de fornødne
Forberedelser var trufne med min Garderobe, der
efter de huslige Forhold maa have været i al Sim
pelhed, kørte min Fader med mig til Skelund Præste
gaard i den skønne Sommertid, Aar 1823.
Da vi holdt for Gangdøren, under 2 gamle Lin
detræer, kom Hr. Pastor Wagaard ud og tog venligt
imod os med en hjertelig Velkomst, og straks greb
han sin lille Navne1) og bar ham paa Armen ind till
mange fremmede og dernæst ud i Køkkenet til sin*
Kone2), for at hun skulde dele hans Glæde over den
lille Verdensborger, som var ankommen til dem og:
bad om Pleje og Underholdning for kortere eller læn
gere Tid, alt efter Tidsomstændighederne. Men det
var med blandede Følelser, at hun kunde tage Del
med ham i denne Glæde, og hendes Misstemning var
begrundet. Vel havde de ikke selv Børn, men i Aaret 1815 havde de taget i Huset som deres eget Barn
en Søn af Pastor Friis i Daugbjerg Præstegaard, som
var Svoger til Pastor Wagaard, og før den Tid havde
de taget i Pleje et Pigebarn, som døde nogle Aar efter
min Ankomst, 24 Aar gammel.
Altsaa kunde hun ikke have stor Grund til at
glæde sig ved at se sin Mand komme farende med
det 3. Plejebarn, som hun skulde pleje og opdrage i
Moders Sted, da hun kendte sin Mand fra den Side,
T) Jacobsen var opkaldt efter Præsten.
2) Cathrine Bolette Wagaard, Datter af Proprietær Sprit
zer til Sindinggaard i Hammeram Herred. Hun døde
1857 i Jølbygaard Mølle paa Mors.
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at han ikke kunde afse nogen af dem, som han en
gang havde taget i sit Hus. Men det er godt, at Tid
og Omstændigheder kan forandre Menneskets Sind og.
Tænkemaade i flere Retninger til det godes fremme.
Saaledes blev min Plejemoders Sindelag mod mig
langt bedre med Tiden, da jeg blev større og ældre
og kunde være hende til Tjeneste paa mange Maader.
Ved min Indtrædelse i Skelund Præstegaard fore
faldt en Begivenhed, som kan regnes for ringe og
ubetydelig og var altsaa ikke værd at omtale for min
egen Person, men eftersom den nok kan have Inter
esse for Børneopdragere, saa vil jeg gøre mine Læ
sere bekendt dermed ved nedenstaaende Meddelelse.
Det maatte jo have været til stor Glæde og Be
roligelse for mig paa et fremmed Sted at blive saa
venligt modtaget, naar jeg kunde have haft Forstand
til at skønne paa det, men ved det pludselige Sam
mentræf med ene fremmede Mennesker og mange
indbudne Gæster, som var mødte til samme Tid i
Præstegaarden og alle vilde se og tale med den lille
fremmede Person, kun 5 Aar, kan det jo være, at jeg
fik for liden Tid til at orientere mig i saa uvant et
Selskab, og alt tilsammen maa have fremkaldt en
storartet Angst og Frygt hos mig; thi da Lysene kom
frem i Stuen, udbrød jeg i saadan en Graad, at den
ikke var mulig at faa standset, før Søvnen indfandt
sig og tillukkede mine taarefyldte Øjne. Dagen efter
var jeg efter Sigende mere medgørlig og kunde bedre
finde mig i de fremmede Forhold, og da de tilspurgte
mig, hvorfor jeg græd saa stærkt Dagen før, saa skal
jeg have angivet som Grund, »at jeg blev bange for
Præsten, da jeg aldrig havde set saa stor en Mand'
som ham, der tog mig af Vognen og bar mig ind til
de fremmede«.
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Da min Fader var rejst hjem og havde ladet mig
tilbage i Præstegaarden, blev det vedtaget, at jeg fra
den Dag af skulde kalde Præsten og Fruen >Fader
og Moder«, og jeg kan med Sandhed bevidne, at de
var begge indtil deres sidste Stund de bedste og kær
ligste Fædre mod mig i de 12 Aar, jeg var hos dem,
og altid søgte de ved gode Ord og Formaninger at
drage mig fremad paa den rette Vej. Nok indsaa jeg
omsider, at de gode Menneskers Omsorg for min
Skoleundervisning var vel simpel; men hvad der saa
ledes blev forsømt i min første Ungdom, blev senere
hen i Tiden oprettet af min Plejemoder efter hendes
Mands Død, hvad der vil blive nøjere motiveret læn
gere hen i Bogen.
Min første Lærer var en gammel Student, som
havde været i Præstegaarden fra den gamle Peder
Wagaards Tid og nu hos hans Søn Enevold Wagaard og havde været som Hjælpepræst for dem
begge (det var dengang tilladt for enhver Student at
betræde Prædikestolen, naar han havde frekventeret
Kollegiet et helt eller et halvt Aar og hørt paa de
teologiske Forelæsninger). Hans Undervisning med
mig ophørte snart, da han var henad 80 Aar (!) og
meget affældig. Derefter kom jeg i Byens Almue
skole til eri Lærer Møller, som først havde været Tje
ner paa Visborggaard for en Kammerherre v. Arenstorff, og da han havde stor Lyst til Bogen, læste
først min Plejefader med ham, indtil han kom paa
et Seminarium og blev Seminarist og senere kaldet
til Skolelærer og Kirkesanger i Skelund By.
Han var et velbegavet Menneske, men manglede
Liv og Lyst til Undervisningen, og derved blev min
Fremgang i de 7 Aar, jeg søgte hans Skole, ikke
mere, end hvad et almindeligt Almuebarn kan og bør
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præstere af Kundskaber, og dertil kom, at min Skole
gang var ustadig, og naar jeg var i Skolen, vilde jeg
helst være Bihjælper for de smaa Børn, og det blev
mig heller ikke nægtet.
Endelig kom min Plejefader i Tanker om, at jeg
lærte for lidt i Skolen og bad Lærer Møller om at
komme 2 Dage ugentlig op til Præstegaarden for at
give mig 2 Timers Aftenundervisning, men dette for
andrede ikke Sagen stort fremad; thi naar Møller
kom for at give Undervisning, var der som oftest
fremmede, som forstyrrede os, og var der ingen, og
min Plejefader manglede Selskab, blev gerne Samta
len med ham og Læreren for lang og min Undervis
ning for kort, og da Vinteraftenerne ophørte, faldt
det hele sammen og blev til intet.
Efter min Konfirmation var der Tale om, hvad
jeg helst maatte anbringes til, og Resultatet blev, at
jeg skulde paa et Seminarium, da min Plejefader før
den Tid, 1830, var bleven udnævnt til Provst og der
med bedst kunde sørge for min Fremtid ved selv at
forberede mig til Lærergerningen. Denne Plan var
efter de stedlige Forhold meget passende for mig,
men blev dog ikke udført, saa længe min Plejefader
levede, thi hans Gerning som Provst gav ham fuldt
op at varetage med det svagelige Legeme, som meget
besværede ham i hans sidste Tid, saa han fik ingen
Lejlighed til at læse med mig.
Fra en anden Side betragtet fik jeg fremfor saa
mange andre unge Mennesker en god Opdragelse og
Uddannelse, idet mine Plejeforældre ofte tog mig med
paa deres kortere og længere Rejser til Slægt og Ven
ner i Land og By, og derved kom jeg tidlig ud blandt
fremmede, dannede og oplyste Mennesker og fik der
ved Lejlighed til at se og høre mange gode og nyt-
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tige Ting, som kunde blive gavnlige for mig i den
modnere Alder. Ogsaa paa Kirkesyn og Skolevisitatser omkring i Herrederne kom jeg med, men det
var ikke altid med den bedste Vilje, at jeg tog med
paa slige Rejser, thi jeg vilde undertiden hellere have
blevet hjemme og søgt Selskab med Byens Gade
drenge, men da jeg blev ældre og klogere, paaskøn
nede jeg først med Rette deres gode, velmente Hen
sigter og kan endnu tidt og ofte i min høje Alder,
87 Aar, mindes dem med Taknemmelighed, naar jeg
i Tanken kalder den Tid tilbage, da jeg gik under
deres Tilsyn og Beskyttelse.
Det var i 1833, at jeg blev konfirmeret i Skelund
Kirke af min kære Plejefader, Provst Enevold Wa
gaard, og derefter gik jeg el Par Aar uden nogen spe
ciel Beskæftigelse i Skelund Præstegaard, hvor jeg
syslede mest i Marken og Haven og havde imellem
Tilsyn med et og andet i og udenfor Gaarden. Men
den største Del af Tiden var jeg overladt til mig selv,
og i disse ledige Timer opstod Lyst til Jagten, som
var god i disse skovrige Egne, og min kære Pleje
fader, som ikke godt kunde nægte mig noget, købte
til mig et lille passende Gevær, og dette Skydevaaben
skaffede mig mange glade Timer i ledige Øjeblikke,
og før den Tid var der købt en lille rask Hest til
min egen Disposition og til Afbenyttelse, naar et eller
andet Ærinde skulde besørges i Omegnen.
Et saadant frit Liv for et Menneske paa min
Alder, mellem 14 og 17 Aar, var unægtelig saa be
hageligt, som kunde ønskes, men fra en anden Side
betragtet ogsaa farefuldt, naar Fristeren og Forføre
ren meldte sig, men ved Guds Bistand bekæmpede
jeg, saa godt jeg kunde, de onde Lyster og Begærin
ger, og fik i de gode, lykkelige Dage Trang til nyttig
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og gavnlig Virksomhed, og denne Tilbøjelighed har
fulgt mig Livet igennem.
Menneskets Skæbne kan forandres paa en kort
Tid, i et Øjeblik. Dette maatte jeg i Sandhed be
kende, da en uventet og sørgelig Begivenhed indtraf,
som paa een Gang tilintetgjorde for en Tid mine
glade og sorgfrie Dage i Aaret 1835. Min kære Pleje
fader gik nemlig en Sommermorgen i Haven med
sin Kapellan og fejlede tilsyneladende intet paa Hel
bredets Vegne, men hen paa Eftermiddagen blev han
meget heftigt syg og maatte i Sengen, og der sov han
rolig hen, uden at den, som sad ved hans Sygeleje,
mærkede andet, end at han gjorde en Bevægelse med
det ene Ben, og dermed var han død og blev altsaa
55 Aar gammel (var født i Præstegaarden 1780).
Dette pludselige Dødsfald mødte mig i mit 17.
Aar, 1835, og kunde ikke andet end vække stor Be
kymring hos mig for Fremtiden, naar jeg tænkte paa,
at min Velgører og Forsørger var gaaet bort, og min
rette Fader, som dengang var bleven Arrestforvarer
med en lille Løn, havde kun lidet at hjælpe mig
frem med, og saa jeg hen til min egen Ubetydelighed,
var Udsigterne ej heller lovende, thi mine Kundska
ber var faa, og legemligt Arbejde kendte jeg kun lidet
til, saa der var Grund til at være nedtrykt og for
stemt ved det indtrufne Tilfælde.
Men min Plejemoder Fru Wagaard havde med
Aarene fattet Godhed for mig og vilde ikke, at jeg
maatte forlade mit Barndomshjem hjælpeløs, og hun
tog derfor den Bestemmelse kort efter Mandens Død
at være mig behjælpelig med at komme paa et Semi
narium og fik daværende Biskop Øllgaard i Viborg1),
0 N. E. Øllgaard (1775-1863), Biskop i Viborg 1830-54.
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som talte ved min Plejefaders Jordfæstelse, til at love
mig Befordring til et godt Skolelærer-Embede, naar
jeg kunde opnaa at blive Seminarist.
I denne Anledning tog hendes Søstersøn, B. A.
Friis, mig med til Mariager, for at jeg der om Efteraaret 1835 kunde komme i Huset hos en Student og
Førstelærer ved Borgerskolen, Rasmus Møller, for af
ham paa et Aar at uddannes og forberedes til at blive
optaget paa et Seminarium, og efter denne vedtagne
Bestemmelse kom jeg i Efteraaret 1836 paa Lyngby
Seminarium ved Byen Grenaa, som den Gang var
meget søgt af Elever fra Nørre- og Sønderjylland,
men er forlængst nedlagt.
Før min Afrejse fra Skelund-Egnen, hvor jeg
havde henlevet 12 glade og lykkelige Ungdomsaar i
en af Jyllands smukkeste og skovrigeste Egne, lærte
jeg første Gang at kende noget til den daglige Frerngangsmaade i daglig Omgang blandt Menneskene, og
hvor forskellig i Tænkemaade og Karakter det ene
Menneske kan være frem for det andet i Livets Af
vekslinger med Stand og Stilling.
Indtil mit 17. Aar kom tidt til mig i Præstegaarden, og jeg igen til dem, to jævnaldrende Drenge.
Den ene var Søn af Egnens rigeste og største Gods
ejer, den anden var ogsaa Søn af en Godsejer, som
tillige var af den gamle, højere adelige Slægt. Vi tre
Drenge var alle for mit Vedkommende de bedste
Venner og Legekammerater og var altid glade ved at
kunne komme sammen, enten i deres eller mit Hjem,
men aldrig saa snart min Plejefader var borte, var
Venskabet brudt, dog kun for den enes Vedkom
mende, thi han vilde fra den Dag af ikke engang
værdige mig en Hilsen. Bevis herpaa meddeles i det
følgende.
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Da Tiden nærmede sig, og jeg skulde møde paa
Lyngby Seminarium og forlade Skelund Præstegaard
for bestandig, fandt min Plejemoder passende, at jeg
tog venlig Afsked med mine Ungdomsvenner, og i
den Anledning kom jeg til den rige Proprietærs Søn
og vilde underrette ham om min Afrejse fra Egnen
og sige Farvel til ham. Hans Fader var død Aaret
før, men Moderen, Sønnen og 2 Døtre var hjemme
paa Gaarden, som jeg nu godt kan nævne »Visborggaard«, da ingen af de paagældende er blandt de
levendes Tal1).
Da jeg indtraadte i det yderste Kabinet, traf jeg
Fruen, og noget efter kom Sønnen farende fra et Side
værelse ind i samme Stue og kunde umuligt andet
end se og kende, hvem jeg var; men han gik mig
tæt forbi og ud ad en anden Dør og lod, som han
slet ikke bemærkede, at der var nogen i Stuen og
kom ikke tilbage eller saas oftere i min Nærhed.
Moderen derimod viste mig den pligtskyldige Høflig
hed og talte med mig om et og andet og tog mig
med ned i den smukke, vel vedligeholdte Have med
Overflødighed af Træ- og Jordfrugter m. m. Mens
hun førte mig rundt i denne skønne Have, und
skyldte hun sin Søns Fraværelse med det tomme
Paaskud, at der var kommet nogle af hans Kamme
rater fra Aalborg for at besøge ham, og derfor havde
han ikke Tid og Lejlighed til at tale med mig, der
naturligvis var for liden til at komme i deres Sel
skab. Paa samme Tid, som Moderen kom med denne
Undskyldning, saa jeg langt henne i Haven Sønnen
og hans fremmede Gæster at more dem paa bedste
Visborggaard blev 1830 af Familien Arenstorff solgt til
Justitsraad Jac. Kjellerup, der imidlertid døde Aaret
efter. Det maa da være hans Familie, Jacobsen sigter til.
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Maade, men de skulde nok vogte dem for at komme
i min Nærhed, og jeg fik da ogsaa snart nok af denne
kolde Modtagelse, som der var bleven mig vist. Da
hun havde hørt derpaa, misbilligede hun gerne deres
Fremgangsmaade mod mig, men vilde ogsaa gøre mig
opmærksom paa, »at det samme har mødt og vil
møde mange andre her i Livet, at naar vi mangler
Kundskab og Formue og har ingen egentlig, bestemt
Gerning at udføre, saa bliver vi oversete og ikke
regnede af nogen i det menneskelige Samfund, og
dette er en gammel Erfaring, som sjælden slaar fejl«.
Disse Ord tog jeg til Efterretning, og ej heller
glemte jeg saa snart den mod mig udviste Ringeagt
og Tilsidesættelse af den Person, som jeg havde an
set for min gode Ven, og som flere Gange med For
ældrene havde besøgt mig i mine Forældres Hus og
var bleven vel modtaget. At han saa pludselig kunde
forandre Sindelag mod mig, kunde jeg som sagt ikke
faa af Tankerne, og det blev til min store Gavn og
Bedste i Fremtiden, thi det blev for mig mere og
mere klart, at vilde jeg vente i Tiden at opnaa Ære
og Agtelse i Samfundet, maatte jeg med Flid og Tro
skab bestræbe mig for en Gerning, hvorved jeg kunde
opnaa en selvstændig Stilling i Samfundet.
Med dette Maal for Øje begyndte og fuldendte jeg
min Uddannelse paa Seminariet, og endskønt jeg er
af de langsomme Hoveder til at lære og falte, saa
opnaaede jeg dog ved ufortrøden Flid et meget godt
»Duelig« efter 2 Aars Ophold paa Seminariet.
Og derved maa jeg erkende Sandheden af det
gamle htinske Motto1):
Ufortrødne Flid
sin Frugt vil altid finde,
og med Taalmodighed
man alt kan overvinde!
Omnia conando docilis sollertia vincit.

DEN „HELLIGE“ KILDE
I SKØRPING
det vil erindres, afholdtes vort Samfunds Som
mermøde 1924 ved Skørping og Buderupholm.
Der blev ved denne Lejlighed afholdt to Foredrag
om Hellig Kors Kilde paa Skørping Kirkegaard, hen
holdsvis af Underbibliotekar Aug. F. Schmidt og
Lærer C. A. I. Larsen, Skørping. Disse Foredrag,
som optryktes i vor Aarbog for 1924, berører bl. a.
Tidspunktet for det berømte St. Hansmarkeds Ophør
samt den Sum Penge, der indkom ved det sidste
Marked. (Se Pag. 34 i nævnte Aarbog I)
For en Tid siden modtog underskrevne fra Re
daktør Anton Jacobsen i Sæby et Avisudklip af
»Aalborg Amtstidende« fra 1890 indeholdende en
Artikel med samme Overskrift som nærværende Op
sats, dateret 24. Juni 1890, og hvori et Øjenvidne
under Mærket X beretter om St. Hansmarkederne
ved Skørping, navnlig om det i 1890. Da Forfatterens
Opfattelse paa et enkelt Punkt ikke falder helt sam
men med de Oplysninger, der blev givet gennem
Lærer Larsens Foredrag, har vi ment, det kunde
have Interesse for Medlemmerne at blive bekendt
med nævnte Kilde ved at citere et Par enkelte Afsnit,
der tillige giver nærmere Oplysninger om selve Mar
kedet.
». . . . Paa Markedspladsen stod i Gaar opstillet
6 à 7 Poltemagere méd Lervarer og en enkelt Hvede
brødssælger. Over Middag var der samlet godt 100
om
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Mennesker, gamle, unge og Børn; men ad Vejene til
Byen saa man Folk komme, saa ved Aftenstid har
der rimeligvis været mange flere, maaske i hundred
vis. Ved Kilden staar en af Kommunen ansat Mand
som »Uddeler«. Han trækker Vandet op med en
Spand, slaar det i en Balje, og uddeler det derfra til
F'olk. De kom med deres hos Pottemagerne købte
ny Potter, hvori de fik Vandet. I Vaabenhuset eller
under Træerne vaskede de sig saa, hvorpaa Potten
knustes mod Kirkemuren. Om nogen drak af Vandet
for at blive helbredet, kan ikke afgøres. Hele Fa
milier var der, Mand, Kone og Børn, og ikke faa
Smaabørn fik sig ved Lejligheden et koldt Bad. Det
kunde de ganske vist have godt af; men det er ikke
sikkert, at de faar det hjemme til enhver Tid, og
det vilde de dog sikkert ogsaa have godt af.«
». . . . Betalingen for Vandet lægges som frivil
lige Gaver i en stor Træblok og kommer i Kom
munens fri Fattigkasse. I Fjor var der kun kommet
lidt over 9 Kroner; men da var Besøget ogsaa svagt.«
— Efter dette skulde det jo være 1889, der var
indkommet 9 Kroner i Blokken.
Lærer Larsen citerer i sit Foredrag en Artikel
af daværende Forstander for Støvring Højskole, Kr.
Østergaard, optaget i »Højskolebladet« i Jannar 1892,
og heri nævnes, at sidste Aar indkom der 9 Kroner
i Blokken. Med »sidste Aar« menes rimeligvis 1890
og ikke 1891, da Artiklen sikkert er forfattet 1891.
Der bliver imidlertid en lille Uoverensstemmelse, der
selvfølgelig kan betragtes som ret uvæsentlig.
Nærværende er nærmest fremkommet som et
Supplement til Oplysningerne i Foredraget om Hel
lig Kors Kilde ved Skørping.
Henrik Møller.
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nærværende Aarbog begynder vi VI Bind af vore
historiske Aarbøger »Fra Himmerland og Kjær
Herred«. Aarbogen er i Aar 4lA Ark større end normalt og
vil med det nuværende Medlemsantal give et ret stort Un
derskud; men vi har set os nødsaget til denne Udvidelse
for at faa noget af det mest paatrængende Stof fra Haanden.
Medlemsantallet er 554, eller en Tilgang paa 19 fra sidste
Aar. Forøgelsen er fremkommet ved, at Samfundet har
søgt Forbindelse med Folkebibliotekerne i Aalborg Amt for at
faa disse til at indmelde sig som Medlemmer af Historisk
Samfund. Resultatet er foreløbig 21 Indmeldelser. Var dette
Arbejde ikke blevet gjort, havde vi maattet melde Tilbage
gang. Imidlertid burde vort Medlemstal være 2—3 Gange
saa stort; det vilde saa være paa Højde med de fleste
Amters historiske Samfund. Dette kan. naas, hvis vore in
teresserede Medlemmer vilde agitere lidt blandt Venner og
Bekendte. Styrelsen vil være lydhør for Ønsker om histo
riske Møder og andre Møder, der kan virke som Agitation
for Samfundet.’
Desværre maa vi meddele, at Aarbøgerne fra Samfundets
Stiftelse til 1920 er udsolgte, altsaa Aarbøgerne 1912—1920
inklusive, og da bl. a. de indmeldte Biblioteker gerne vil
have alle Aargange af vore historiske Samlinger, beder vi
vore Medlemmer om at give os Oplysninger om, hvor og
hos hvem, der eventuelt kan købes af ovennævnte Aargange.
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Sammen med Medlemmer af Aalborg Turistforening
foregik vort Samfunds Sommerudflugt i Aar St. Hansaftens
dag til Salling Kirke og Bjørnsholm (Vitskøl). Desværre
var Vejret regnfuldt, hvilket dog ikke gjorde noget Skaar i
Udbyttet. I 4 Omnibiler og en halv Snes private Biler
startedes ved 13-Tiden fra Nytorv for at køre direkte til
Salling Kirke. Det ejendommelige Kirkerum fyldtes til sidste
Plads, idet der her var fremmødt mange Deltagere fra Vesthimmerland. Der indlededes med Salmesang, hvorefter Første
lærer Henrichsen, Salling, bød velkommen og skildrede
Kirkens interessante Historie i et godt tilrettelagt Foredrag.
— Efter at have beset Kirken, kørte det lange Automobiltog
gennem Ranum til Bjørnsholm. Man besaa først den gamle
Borgs forskellige Fløje og samledes derefter i Riddersalen
med de skønne Vægmalerier. Her holdt Seminarieforstander
Høirup, Ranum, et meget interessant og lærerigt Foredrag
om det gamle Vitskøl (Vedskjul □: Skovskjul; Kloster, hvis
Kirke blev grundlagt af Valdemar den Store. Efter 1573
fik Klosteret Navnet Bjørnsholm efter den daværende Ejer,
Bjørn Andersen, der erhvervede det ved en Byttehandel
med Kongen. Forstander Høirup var af Arkitekt Schmidt,
der i Sommer ledede en Restaurering af Vestfløjen, blevet
gjort opmærksom paa, at Dele af Østfløjen stammede fra
det 12. Aarhundrede og saaledes var den ældste beboede
Bygning i Danmark. — Saavel her som i Salling Kirke
bragte Formanden, Tandlæge Stenholm, med Deltagernes
fulde Tilslutning, Talerne en hjertelig Tak.
Staaende paa Ruinerne af den gamle Klosterkirkes Høj
alter forklarede Forstander Høirup derefter Kirkens Ind
retning og Beliggenhed.
Bjørnsholms nuværende Ejer, Godsejer Eriksen, indbød
gæstfrit Deltagerne til at spise den medbragte Mad i Bjørns
holms Sale, hvilket Tilbud modtoges med Tak, da Vejret
var alt andet end indbydende til at tømme Madkurvene i
det fri.
Hjemturen foregik over Vester Hornum Kro, hvor man
drak Kaffe. Her holdtes Taler af Tandlæge Stenholm,
Regnskabschef Bge-Jørgensen, Malermester Anton Lassen,
Lærer Joh. Jensen, Gug, Lærer Henrik Møller, Haals, m. fl.
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St. Hansbaalene blussede nær og fjern, da Deltagerne
drog hjemad med Mindet om en god Dag.
Vi henviser til Aalborg-Pressen, for hvem der maatte
ønske fyldigere Oplysninger om Foredragene. Navnlig
bragte »Aalborg Amtstidende« et udmærket og fyldigt Re
ferat af Mødet.
Af historisk Litteratur vedrørende Aalborg Amt kan
nævnes »De kloge Koner i Vindblæs* (Maren Haaning) af
Louise Rasmussen. Endvidere en brudstykkeagtig skrevet
Bog om Nibe i Anledning af denne Bys 200 Aars Jubilæum,
skrevet af Lærer Færgemann. Men angaaende Nibes ud
førlige Historie venter Klitgaards store Værk paa sin Fort
sættelse. Endelig vil vi gøre opmærksom paa det nylig ud
komne 3. og sidste Bind om Vendsyssels Historie »En
Gennembrudslid* af Thomas Larsen, omhandlende den øko
nomiske Udvikling, bl. a. i Kjær Herred, som jo hører til vort
Samfunds Omraade.
Grevskabet Lindenborgs Arkiv er nu paa Foranstaltning
af det af Videnskabernes Selskab nedsatte Udvalg blevet
registreret og ordnet af Provst Alex. Rasmussen, Kongerslev,
samt anbragt under brandsikre Forhold. Men endnu findes
der paa adskillige Herregaarde i vort Amt værdifulde Ar
kiver, om hvilke det var at ønske, at de maatte blive under
kastede samme Behandling og sikrede mod Tilintetgørelse.
Rejsningen af en Statue for Skipper Clement nærmer
sig Virkeligheden, idet den nødvendige Kapital nu er
tilvejebragt, og efter Forhandlinger mellem den stedlige
Komite og Carlsberg-Fonden er Arbejdet nu overdraget til
Billedhugger Johs. Bjerg, hvis Udkast vil være de fleste
Medlemmer og Læsere bekendt gennem Billeder i Dags
pressen.
Vi gør opmærksom paa, at de af andre Amtssamfund
udgivne Aarbøger vil kunne faas for halv Pris. Det af
Dansk historisk Fællesforening udgivne Tidsskrift »Fortid
og Nutid*, som bør holdes af alle, der giver sig af med
historiske Studier, vil ogsaa kunne faas for halv Pris, 2,50
Kr. aarlig.
Tidligere Medlem af Styrelsen, fhv. Gaardejer Georg
Østergaard, Hjørring, er afgaaet ved Døden, just som han
var ved at skabe sig et Navn som Lokalhistoriker. Man
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vil huske ham som Foredragsholder ved et Par af vore
Sommermøder, ligesom vi minder om hans Forfatterskab
til »Fra Stænderlideni, der vil blive afsluttet i næste Aarbog.
Et af Styrelsens Medlemmer, Lærer M. Møller-Græsdal,
Løgsted, har desværre forladt Egnen. Han har bosat sig
i Aarhus.
Henvendelser i Foreningsanliggender bedes som hidtil
rettede til Formanden, Tandlæge Stenholm, Aalborg, eller
til Kassereren, Regnskabschef Bye-Jørgensen, Hasseris. I
Redaktionsanliggender bedes man henvende sigtil Aarbogens
Redaktør, Lærer Henrik Møller, Haals, Vaarst.
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