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ET HANDELSHUS’ FALLIT
I NØRRESUNDBY 1859 OG 1865
1807 var Johan Georg Galster (født 1776 i Erlangen
i Bayern) kommet til Danmark og havde året efter
nedsat sig i Aalborg.* Her grundlagde han flere fabri
ker, som gik strålende, indtil pengekrisen kom i 1813.
For at hjælpe ham, der var en driftig og evnerig mand,
gav regeringen ham (1814) privilegium på at drive bon
dehandel i Nørresundby, o: sælge »grove varer« som
jern, kul, tjære. Varerne skulde han købe hos Aalborg
købmænd. — Handelen, »Sundby bod«, lå ved færge
broen, og her boede han.
I den svære tid, der fulgte efter statsbankerotten,
havde han mange vanskeligheder. Med købmandslauget i Aalborg lå han i stadig strid. De beskyldte ham for
at købe varerne direkte og for at sælge andre varer,
end privilegiet tillod ham. I 30erne og 40erne, da de gode
tider kom, steg hans velstand, men striden vedvarede.
Da lod agenten (han var i 1815 blevet udnævnt til kgl.
agent) i 1846 sine to unge sønner, Julius (f. 1819) og
Lorentz (f. 1821) nedsætte sig i Aalborg som købmænd,
og så fik han altså virkelig sine varer fra Aalborg køb
mænd.

1

* Om ham se Fra Himmerland og Kjær herred XXXVII
(1948). 153 ff.
i
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Da han døde i 1848,
overtoges handelen af
hans enke Charlotte
(1797—1860),født Castonier (en datter af
general Julius C. i
Fredericia).
Der var stadig van
skeligheder med købmandslauget i Aal
borg. Men værre var
de vanskeligheder, der
blev med hendes to
sønner.
Det var hendes agt
at flytte til Køben
Charlotte Galster
havn; hendes søn Carl
malet 1855 af Ludvig Galster
(1835—92) gik på of
ficersskolen derovre, og hendes yngste søn Harald
(1838—1924) skulde have sin uddannelse ved han
delen.
1. oktober 1851 opsatte hun så en kontrakt med
sine to sønner: hun skulde have 1200 rd. årlig, og ud
byttet af handelen skulde derpå deles med 1/s til hver.
Kort derefter tog hun med sine to yngste sønner
ophold i København.
Hendes søn Julius ledede så forretningen i Nørre
sundby, medens Lorentz førte deres forretning i Aal
borg (på hjørnet af Nørregade og St. Hansgade) videre.
Snart opstod der uoverensstemmelser mellem Julius
og moderen: hendes husholdning var for dyr, hun over
skred de 1200 rd., forretningen kunde ikke bære det,
sagde han. Dertil kom, at de to brødre, der begge var
hidsige af gemyt, enedes dårligt.
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26. juni 1853 til
skrev derfor Julius sin
moder følgende brev:
Grundet på alle de
fra dig hidindtil mod
tagne breve af Køben
havn som og dine
mundtlige Ytringer, at
hvad Penge, du vilde
have, skal dig honore
res, alt ligesom forhen
er sket lige indtil i dag
— for det første over
stiger det langt Contracten af 1. October
Johan Georg Galster
1851 imellem os, for malet posthumt
1849 af Ludvig Galster
det andet kan det
umuligt holde længe stik. Jeg har derfor at affordre
dig dit skriftlige Svar, om du i et og alt vil holde dig
ovennævnte Contract efterrettelig, og skal du da er
holde dine Penge kvartalsvis udbetalt af en Mand i
København. I modsat Fald behage du at overtage Be
styrelsen af Handelen her til 1. Januar 1854 selv, hvil
ket herved kundgøres dig. Din heng. Søn
Julius Galster.
Samme dag opsagde han interessentskabet med
broderen.
Charlotte G. opholdt sig i Nørresundby, da hun
fik brevet. Da hun var kommet tilbage til København,
skrev hun til Lorentz (4. sept. 1853):
Tak for den Venlighed, du viste mig under mit
Ophold i mit gamle Hjem, som var en sand Oprejs
ning for de mange ubehagelige Timer, jeg stadig
i*
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havde at kæmpe med, Gud ved, den var bitter; men
med Taalmodighed og Herrens Bistand overvinder
man meget. Saaledes, min gode Lorentz, svinder Li
vet hen, indtil det naar sit bestemte Maal. Det var
smertelig og gjorde en voldsom Indtryk. . . .
Her gaar mange skrækkelige Rygter i Circulation
om den slemme Gæst, Colera, at den skal regere saa
stærk i Aalborg. Du ved, jeg er ængstelig . . . Gud be
vare dig, det vilde være en skrækkelig Tanke, naar
du skulde komme til noget, vær for Guds Skyld i god
Humør og lad ingen forstyrre din Rolighed og betragt
alt, hvad der saa end falder, med Koldsindighed. Lad
mig se, du glemmer ikke at skrive, det er en frygtelig
Spænding at gaa i.
Lad mig se, det varer ikke for længe, førend du
sender mig Penge, jeg kniber, men hver Dag gaar
der meget med, mit Behold er ikke stor, en 30 Rd.,
dem skulde han ikke komme langt med til saa mange;
nu begynder de lange Aftener, og der skal Lys til, som
ogsaa er en Udgift. Naar jeg blot havde overstaaet
disse to slemme Maaneder, du kan ikke tro, hvad jeg
frygter for den Tid; havde Colera mig, var jeg da fri
for den Qval.
Din til Døden
Charlotte Galster.

Forhandlingerne skred frem. Den 17. oktober ene
des de to brødre om, at Lorentz alene overtog besty
relsen af moderens handel i Nørresundby, medens
Julius alene drev forretningen i Aalborg.
23. juli 1856 opsattes kontrakten. Moderen skulde have
1800 rd. årlig* og Vs af overskuddet, Lorentz de 2/s.
* Ved denne tid havde (iflg. lov af 1855) en rektor
1600 rd. årlig + bolig.
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Som det kan ses ud fra ovenstående breve, var
forholdet mellem Julius og hans moder ikke godt. I
1852 var han blevet gift med Laura Hygom (1828—
1916), der vist også kunne være skarp nok — at døm
me efter udtalelser i brevene — men (14. juni 1855)
skrev hun da følgende brev for at hidføre en forso
ning:
Da det er saa længe siden, at Julius har set Brev
fra sin Moder, tænkte jeg at ville skrive Dem et Par
Ord til; ikke sandt, gode Fru Galster, De bliver jo ej
vred derfor. Det Forhold, som der er imellem os, gør
mig saa ondt, og jeg vilde saa gerne derfor bede Dem:
lad det gamle være glemt, jeg ved nok, ej altid har
jeg været, som jeg skulde, men menneskelig er det at
fejle, og derfor beder jeg Dem, lad det gamle Forhold,
som før vi blev forlovede, lad det igen finde Sted, og,
ikke sandt, det Forbigangne skriver vi i Glemmebo
gen, saavel med mig som med Julius, mod ham vil
De være venlig og god, De kender ham jo ligesaa godt
som jeg, og ved, at han er hæftig, men kender ogsaa,
at ligesaa hurtigt det er sagt, fortryder han det, og
bedre Menneske end Julius er, kan der dog ej tænkes.
Vi har, Gud ske Lov, et lykkeligt Hjem, men det For
hold med hans Moder gnaver dog paa ham — og gør
ham bitterlig ondt. Men, ikke sandt, det skal blive
godt altsammen. Naar De haver Tid, skriver De nok
et Par venlige Ord til min Julius, intet vil glæde ham
mer, det ved jeg bestemt.
Fra vores to smaa Putter skal jeg hilse Dem, de
sender et lille Kys frem til Bedstemoder i København.
Min lille Johanne er blevet en stor, rar Pige, hun lig
ner sin Fader meget, og han er ogsaa hendes Afgud,
hun siger alt, dog maa man kende hendes Sprog for
at forstaa det, saaledes naar hun skal sige Fuldmæg-
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tig Larsen, bliver det til fulle Lars. Min lille Gabriel
er en lille yndig Dreng, dog er han en lille Skraalhals; han ligner Johanne meget, og De kan ej tro,
hvor det er yndigt at se de to, thi alting smiler paa
dem, naar de ser hinanden.
I det Haab, at Alt bliver godt, slutter jeg med
mange Hilsener til Julius’s Brødre, men især hilses
De fra Deres
Laura Galster.
Et par år senere (26. dec. 1858) skrev hendes mand
til sin moder fra Nørresundby, hvor han drev jærnstøberiet Gabrielsværk i Nørregade.
Idag, anden Juledag, har jeg lagt al Forretning til
Side, alle mine Folk ere fri, min Laura, Johanne og
Gabriel gaar, saafremt Vejret bliver godt, til Bedste
forældrene i Aalborg,* og jeg har i mit stille Contoir
fri. Min Tanke falder saa naturlig paa min kære
Moder. Du kan ikke tro, hvor din Skæbne falder mig
tungt;** men intet ondt er til, uden det gode bestan
dig er det overvejende, Tro og Haab herpaa skal du
se, min gode Moder, denne ene Tanke gør dig endnu
rig.
En Bonde sagde mig en Dag, jeg havde Sorrig i
Sindet, det var det første Aar, jeg var givt: »Julius,
lad mig se Deres Kone«. Han kom da ind i Stuen, og
paa Gulvet stod Vuggen med Johanne. Han foldede
sine Hænder og sagde: »Nu skal a sige Dem, hvad
min gammel Far sagde: Børn er den største Rigdom,
Vor Herre giver os. Disse tager vi med os til Himme
rig, alt andet lader vi ligge.« Disse simple, sande Ord
fik mig til at skamme mig over mig selv; jeg saa her,
* Børnenes morfader, Hans Henrik Hygom, var post
fører på strækningen Aalborg—Kolding.
** Forretningen i Nørresundby gik dårligt; se nedenfor.
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at Gud var mig god, og mit Sind blev saa lettet, saa
let, at jeg ret af Hjertet ønsker dig, at du, der har saa
mange Sønner, maa ved ret at opfatte Betydningen
heraf, føle det samme.
Jeg kender ikke, om du kan erindre mine Ord,
som jeg ved min Nærværelse hos dig i Sommer sagde
dig: Jeg svor som uconfirmeret Dreng en Ed, at jeg
vilde arbejde til at blive din bedste Søn. Jeg har be
standig stræbt til dette Maal; men har jeg som Men
neske, der har kødelige Fejler, ved Omstændighedernes
Magt været afledt fra mit Forsæt, da kender Gud i
Himmelen: Villien har altid været dertil. Kan jeg der
for gøre noget for dig, da husk paa denne min Ed,
som min Laura kender og deler; glem ikke, at til hvad
vi kan gøre for dig, skal du altid finde hende og mig
redebon.
Alle Himmelens Goder ønsker vi dig og mine
Brødre, og at I maa have en glædelig Jul, og at det
nye Aar maa bringe dig mange Glæder, slutter jeg
med de kærligste Hilsener til dig og mine Brødre fra
Laura, vore smaa og fra din dig oprigtig hengivne
Søn
Julius Galster.
Men forholdet blev ved at være dårligt, da Julius
og Lorentz stod så stejlt over for hinanden, at Lorentz
endog mistænkte sin broder for, at han modarbejdede
ham.

De forhold, Lorentz havde at arbejde under, var
langtfra gunstige. Hans handel var oprindelig en pri
vilegeret handel — i byen havde der hidtil foruden
enkelte spækhøkere og krejlere kun været »Sundby
bod«. Men mellem grundlovens løfteparagraffer var
jo, at »alle indskrænkninger i den frie og lige adgang
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til erhverv, som ikke er begrundede i det almene vel,
skal hæves ved lov«.
I 1855 var de national-liberale kommet til mag
ten, og som et led i kampen for næringsfrihed udsted
tes 16. februar 1856 en lov, hvorved bl. a. landsbyen
Nørresundby blev gjort til »handelsplads«. Med fær
gebroen som centrum og med en radius af 1000 alen

Nørre Sundby Bod 1841, malet af Ludvig Galster. Siddende sognepræsten
Frederik Winding (f. 1775, f 8/io 1842) og fru Galster. Gående over torvet
agent Galster.

blev byen og de nærmeste jorder skilt ud fra det
øvrige sogn.
§ 1 lyder: »Handlende og andre næringsbrugere,
der have borgerskab i Aalborg, skulle være beretti
gede til at øve deres næring enten tillige eller alene i
Nøresundby, på lige måde som de ere berettigede til
at øve samme i Aalborg.
Følgen var, at flere Aalborg-købmænd flyttede
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over fjorden eller anlagde filialer derovre. Storkøb
mændene Poul Pagh og Hans Mørup lagde filialer
derovre, Laurits Klitgaard og andre flyttede over; der
nedsatte sig ikke mindre end 18 handlende i handels
pladsen.
Mens denne udvikling foregik, tog Lauritz kon
sekvensen af den skærpede konkurrence: Den gamle

Den nye købmandsgård.

»Sundby bod« fra 1815 lod han nedrive, og lige nord
derfor på hjørnet af Søndergade og torvet lod han —
med opbydelse af al sin kredit — bygge en stor køb
mandsgård, 2 etages, så den kunde se alle husene i
Nørresundby over hovedet. 4. maj 1857 blev grund
stenen lagt.

I 1856 var Lorentz blevet gift med Margretha Due
(1825—1910). Gennem hendes breve til svigermode
ren kan vi følge udviklingen:
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Først har vi den glade, nygifte unge kone. Lorentz
har vundet 2500 rd. i lotteriet: »Jeg er saa glad ved
dette Held; det havde været bedre, om de 50.000 var
kommet til os; men det er godt at have noget i Vente,
det kan nok være, det kommer; og det er bedst at
begynde saa smaat. Alle Folk siger, at det er mig, der
har bragt Lykken, gid det var Tilfældet. Det er da nu
ude over hele Byen, og vel ogsaa Aalborg, thi hvor vi
kom, er vi blevet gratulerede. Gid jeg ofte kunde
bringe Dem glædelige Tidender, jeg ved, De er saa
ængstelig altid og kan trænge til lidt Opmuntring, og
derfor er det min største Fryd, naar jeg kan bringe
Dem gode Nyheder.
De ved ikke, hvor usigelig meget jeg holder af
Dem. De har været saa mageløs rar imod mig. Under
tiden har jeg mistvivlet i alle Retninger og troet, det
vilde være umuligt, at den Dag skulde oprinde, da
jeg skulde leve sammen med min inderlig elskede Lo
rentz, som jeg tilbeder, og hvis Lige næppe findes i
nogen Retning, troer jeg næsten. Gid nu, den algode
Gud maa holde sin Haand over ham, hvor usigelig
lykkelig kan vi saa ikke være med hinanden, og De,
bedste, kæreste Frue,* har en betydelig Andel i vor
Lykke; thi havde De ikke med Godhed og Venlighed
optaget mig i Deres Slægt, saa kunde jeg aldrig blevet
glad, og Lorentz da lige saa lidt. Nu tegner, Gud være
lovet, Alt godt, naar ikke uforudsete Hindringer skulde
indtræffe
Deres inderlig hengivne og taknemmelige
Margrethe.

Et halvt år derefter (19. juni 1857) fortæller hun:
* Som gift med kgl. agent havde hun ret til denne fine
titulatur.
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Bygningen bliver rejst imorgen, og vi har saa
travlt med Forberedelserne dertil; der er jo mange
Mennesker beskæftiget med Arbejdet, og uden de faar
et Gilde hører jeg nok, de bliver ikke tilfredse, og
naar det skal kunne opmuntre dem med Arbejdet, saa
faar man finde sig i at faa lidt Tummel med dem.
Vi skal jo have Svendene og Mestrene herind i Stu
erne, og jeg tror ikke, det bliver mindre end 30 i
Tallet. Imorgen tidlig skal jeg til at binde Kranse,
som skal hænges op.
De kan tro, jeg havde travelt i Pinsemarkedet med
Bøndermadammeme, hele Stuen var propfuld. Det
var sa uheldigt, at det var Regnvejr, saa de gjorde
lang Visit, og jeg saa med Glæde, at Solen atter straalede frem, at de kunde komme afsted til Markedet,
men man maa tage det ene med det andet.
De maa undskylde, at det gaar i en gruelig Fart
med dette Brev, da det er snart ved at være sildigt,
og jeg kan imorgen ikke godt faa Tid at sætte mig
til Ro.
Lev vel og vær hilset fra Deres
Grethe.
Bygningen kom til at koste hele 36.000 rdl., og nu
skete der det ulykkelige, at handelskrisen satte ind,
endnu før den stod færdig. De fornødne prioriteter
var det under disse omstændigheder umuligt at skaffe.
Andre tab stødte til, og i 1858 måtte huset standse
sine betalinger
31. januar 1859 skriver Grethe til sin svigermoder:
Der er jo ikke andet for Lorentz end at forholde
sig rolig, til Auktionen er forbi, thi at leje et andet
Sted vilde jo være det samme som at give Afkald herpaa, eller ialtfald vilde det blive ham vanskeligere saa
at erholde Gaarden, som han naturligvis vil gøre alt
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for, hvilket er rimeligt, da han for det første har
stridt og døjet meget for i denne skrækkelige Tid at
faa den fuldført, og for det andet skal der jo dog alli
gevel igen føres Handel her, og det var da det rime
ligste, om den skulde overtages af nogen, det da blev
ham; det vilde være haardt for ham nu at gaa herfra,
i den Stand det nu har; saa meget mere som den, efter
alt dette og disse slette Conjuncturer, vil blive til
langt billigere Pris, end den nu staar i, og naar Lo
rentz kan opdrive Laan, kan han maaske dog beholde
Gaarden og Tømmerpladsen. Vi har dog endnu ikke tabt
Modet; men at gaa for raskt frem, vilde maaske for
dærve det ganske; maske vort Haab kan svigte, det
ser man ofte i denne Verden; men ikke destomindre
virker Lorentz, hvad han kan.
Gud i Himlen give, at vi med glade Hjerter igen
kunde samles efter denne betrængte Tid. Vær for alt
ved godt Mod, Gud vil hjælpe os, det føler jeg, det er
kun en Prøvelsestid, som man skal have, for maaske
bedre at nyde det gode; i det mindste vil jeg haabe det,
ikke fordi at jeg har fortjent noget godt; men for min
velsignede Lorentz vil Gud staa os bi og vil ikke slaa
Haanden af os; men man skal jo vide, det er en Verden,
man er i.
(16. februar 1859). De fleste mener jo, at Gaarden
vil gaa langt under sin Værdi, som er Tilfældet over
alt, hvor der er Auktioner, saa man mener jo, at Creditorerne maa lade sig Gaarden tilslaa, hvilket vi anta
ger for det bedste, da Lorentz saa maa og vil gøre alt
for at erholde den; men der vil jo endnu hengaa en
længere Tid, inden Ejendommenes Salg, hvorimod
Varer og det øvrige skal sælges den 1. Marts, det bliver
slemme Dage, men man maa jo være ved friskt Mod og
stole paa vor Gud. Fødevarer har vi, Gudskelov, en
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Del af i Huset, som jeg især fik Fingre i, da jeg fik den
visse Forestiling om, at her maatte blive lukket, og af
Colonialvarer fik Lorentz en Del til vort Husbrug, hvil
ket jo forskaaner for Pengeudgivter, som Lorentz ikke
kunde forsyne sig med, da han døjede nok med at faa
Haandværkerne dækkede, som han naturligvis nødig
vilde skulde lide Tab. Føden faar vi derfor sagtens, det
frygter vi ej for, det vi maa købe er mest Smør, Pud
dersukker og Kød, hvilket sidste jeg har raadet lidt Bod
paa ved at have fedet en Kalv, som vi nu i lang Tid
havde Nytte af. Vi havde to Køer, der kælvede i Julen,
og da vi ikke kunde sælge Mælken i den Tid, især da
her kommer Mælkevogne fra Landet, saa tænkte jeg,
det var bedst at have den ene Kalv, og nu har jeg atter
en lille Kalv paa Sti, som skal have Mælk, saalænge vi
kan undvære noget, da jeg gerne vilde holde den, til
Dampskibet gaar, at De kunde faa den at smage.
Hvad det angaar med at faa Kunder, saa tror vi,
at vi nok vil faa de fleste tilbage, da der er mange, som
endnu vedbliver at sætte Heste ind hos os, og taler om,
at de længes efter, den gamle Bod skulde blive aabnet
for at komme tilbage, som ogsaa nok vil ske, da vi ere
godt yndede af Bønderne. Selv om der ikke bliver saa
svært Kørind som tidligere, saa kan der dog maaske
blive mere tjent, da der ofte ved den megen Tummel
ogsaa gik meget med, som maaske kan spares, naar
det faste kan overses. Vi har det Gode, som Bønderne
savner andre Steder, at der er en rummelig Boutik,
hvor de kan faa Plads paa de Dage, hvor der er mange
i Byen, og vor Gaardsplads er jo nu ogsaa ypperlig,
siden den er blevet helt brolagt og istand; De kan tro,
den nu ser probér og smuk ud.
(17. maj 1859.) Til 1. Maj ophørte det, vi skulde
have maanedlig til Folkenes Underhold, da de jo saa
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til den Tid alle ere opsagte for Boets Vedkomende; men
vi har jo dog maattet beholde Pigerne; for i det hel
dige Tilfælde, at Lorentz snart maatte faa Beskæfti
gelse, kan man dog ikke undvære nogen til at hjælpe
sig.
Nu nærmer sig snart den sidste og afgørende Auk
tion, som er godt, da det er saa grueligt uhyggeligt,
hver Gang man ser disse Auktioner imøde.
Vort Haab og Ønske er nu, at der ikke maa op
træde Liebhavere, thi jo mere der bliver budt, desto
vanskeligere bliver det for os. Vi holder nu Modet oppe
med Haabet paa en bedre Løsning.
Deres hengivne
Grethe.

Da tvangsauktionen var holdt, opnåede Lorentz at
købe gården for 35.000 rd., men desuden måtte han
give skadesløsbrev til flere af kreditorerne. Han håbede,
men tiderne blev stadig ved at være svære. Først og
fremmest måtte han skaffe sig kredit og varer, butikken
var jo tom. 25. januar 1860 skrev han til sin moder:
Det glæder mig ved disse Linier at kunne meddele
dig, at jeg nu endelig har faaet Ordning paa Papirerne
vedkommende Gaarden. Med dette er man kommet
over det første Punct. Nu gælder det at komme over det
næste, saaledes at jeg, foruden ved Punctlighed i at
kunne opfylde de Løfter og Forpligtelser, jeg nu indgaar i den Credit, som jeg nu med aldeles blotte Hæn
der faar Contanter, med Gæld, som den lange Tid uden
Beskæftigelse har formeret større, og med svækket Cre
dit, som Handelens slette Tilstand endmere forværrer,
vil være istand til at tilvejebringe mig, tillige maa
kunne blive sat istand til at yde dig den Assistance, som
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jeg, naar du ikke maatte bestemme dig til at tage hertil
og dele med os, kunde ønske dig.
Min Caution paa Skadesløsbrevene har hidtil hæm
met mig enhver som helst Credit, og da flere Hand
lende her, hos hvem jeg har havt Haab om at blive
tilstaaet dog nogen Credit, endnu fatter Tvivl om sam
mes Løsladelse, har mit første Besøg hos dem om Varer
været forgæves; jeg maa saaledes gentage det, og naar
det saa lykkes mig, maa jeg være glad, om ogsaa nogle
flere Dage vil komme til at medgaa, inden jeg aabner
Boutikken igen. Uagtet det saaledes ikke er nogen let
Sag for mig, uden en eneste Skilling, at faa samlet en
nogenlunde ordentlig Udstilling i Boutikken, arbejder
jeg paa det af alle Kræfter og haaber jeg, det med Guds
Hjælp ogsaa skal lykkes mig at faa det bragt dertil, at
jeg i de første Dage i Februar Maaned skal kunne
aabne. Et afskyeligt Vejr, som vi har havt i disse Dage,
forhindrer mig i at faa en Del over, jeg har erholdt
Løvte paa.
Han arbejder videre, men må (19. maj 1860) med
dele sin moder: »At det for Øjeblikket er meget mørkt
er vist, og uagtet at jeg i den senere Tid har sat en svag
Tillid til, at jeg i Dag skulde have set Begyndelsen til
et Pengelaans Tilblivelse, for hvilket jeg i den senere
Tid har arbejdet paa at faa opdreven blandt Proprietairerne, og dette nu er glippet, maa Haabet, som er
det eneste, der opretholder i Modgang, ikke svigte.
Men det er ikke underligt, at modet begynder at
svigte hos hans kone. Hun skriver (25. maj 1860):
Man kan have Taalmodighed nødig, og til sine
Tider er rigtignok Modet ved at tabes, thi ofte, som
man hænger ved et lille Glimt af Haab om et eller
andet, som man tænker sig skal bringe Lys i Mørket,
saa kommer der gerne noget, som igen forpurrer det.
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Det er jo det, den stakkels Lorentz mangler Penge til
at gennemføre noget med, som f. Eks. Tømmerhan
delen, det er en meget vigtig Ting at faa den bragt
istand, da det skulde være det eneste, der igen skulde
hjælpe os til Kunder; men med al Lorentz’ Anstrengelse
har han ikke kunnet opdrive noget Laan dertil hidtil,
og det ser derfor kun traurigt ud; man sparer og gør
sig Umage paa alle Kanter, men lige vidt kommer man.
Vi have næppe Klæder paa Kroppen og kniber i alle
Retninger, som Nøden byder, men det bliver dog kun
til lidt. Credit har vi ikke noget af, da enhver ved, at
Handelen gaar saa simpelt, som kan tænkes; der kom
mer en Vogn her i Gaarden hver 14de Dag og næppe
det. Vi haaber nu paa Efteraaret, hvis Gud vil, at der
maa komme godt Korn i Bondens Lader, saa giver det
lidt Liv igen, om det saa maa strække sig til os; ellers
ser det galt ud.
Det blev strengere og strengere. 28. oktober 1860
skrev Lorentz til sin moder:
Siden jeg sidst skrev til dig, har jeg levet i et sta
digt, dog stedse svagt Haab om at faa mig Boutikken
bortlejet, hvilket jo er den eneste Maade, hvorved der
vil kunne være Haab for mig til at blive hængende ved
Gaarden, eftersom jeg ikke havde Penge til at fort
sætte den nu kuns halvt begyndte Forretning. Men
dette Haab er nu, som Tiden løber hen, mig næsten
glippet, og kan jeg derfor næppe, uden med Kummer,
se Fremtiden imøde. Dette er alt, hvad jeg for nær
værende Tid kan meddele.
Imens sad moderen ovre hos sin søn Carl, der med
rørende omhu tog sig af hende og hjalp det, han kunde
med sin lille officersgage. Det er forståeligt, at hun var
ængstelig og forstemt. 30. august 1860 skrev Carl til
sin broder Harald:
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Du ønsker at vide, hvorledes vi har det herovre. I
nogle faa Ord er det let fortalt dig: Vi har det i Grunden
forbandet skidt.
Moder svinder Dag for Dag og nærmer sig med
raske Fjed sin Ende. Den Sorg, hun i de sidste Aar har
baaret paa, underkuer og knuser hende, og det er min
fulde Overbevisning, at hun kun vil have en kort Tid
tilbage endnu iblandt os .. .
Med os andre er det ved det gamle, og du ved jo
da, at det ogsaa er skidt.
Et par måneder derefter, 28. november, befriedes
den gamle moder for videre nød og bekymring, og da
Carl er kommet hjem efter begravelsen i Nørresundby,
skrev han, 18. december, til sin broder Harald:
Du kan tro, det var mig haardt at komme tilbage
til det Sted, hvor jeg saa ofte har set min Moder vandre
om. Alt minder mig om hende og bringer mig til den
Erkendelse, at hun har havt Ret, naar hun siger, at jeg
vil komme til at savne hende. Jeg føler hendes Tab
umaadelig meget og ønsker mangen Gang, at jeg kunde
have hende. Men det maa jeg jo ikke, og, ærlig talt,
maa vi jo være glade over, at hun er gaaet bort paa
denne Tid, saa at hun ikke fik at høre eller se al den
Elendighed i Jylland. Ja, vi maa være glade derved, thi,
i Sandhed, den Fremtid, hun saa imøde, var kun sør
gelig, og, mellem os sagt, kneb det jo ikke ubetydeligt
for mig at holde alt gaaende. Imidlertid er det vist, at
Mindet om hende aldrig skal uddø hos mig; dertil har
hun været mig en altfor kærlig og god Moder, og det
er jeg overbevist om, kære Harald, du vil heller aldrig
glemme hende.

Da det stadig var Lorentz umuligt at skaffe sig den
nødvendige kredit, greb han til det sidste fortvivlede
2
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middel: 27. december 1860 tilskrev han Kongen om
tilladelse til ved det kongelige klasselotteri at lade bort
spille den ham tilhørende ejendom i Nørresundby. Af
det eventuelle overskud (efter at pantekreditorerne og
omkostningerne var dækkede) skulde der betales 5.000
rd. til Frederiksborg slots genopbygning eller Oldnor
disk museum.
18. februar 1861 var han til audiens, og Frederik
VII lovede at tale med ministrene.
Afslag.
15. marts ny ansøgning (»Med største Kummer ser
jeg mit Haab og mit eneste Nødanker for min mulige
Redning svigte«).
Afslag.
29. april atter i audiens.
8. maj: ny ansøgning (»Ejendommen kan i Øje
blikket ikke sælges til en Pris, der paa langt nær udgør
dens sande Værdi, saa at Creditorerne øjensynlig ere
udsatte for stort Tab og jeg for total Ruin, saafremt
dette mit sidste Haab og Fortrøstning ikke maatte blive
opfyldt«).
Afslag.
Medens Lorentz var borte i København for at virke
for disse fortvivlede forsøg, sad Grethe tilbage i det
tomme hus med sine bange tanker. 22. maj 1861 skrev
hun til sin svoger Harald:
Du kan tro, det er strengt for mig saaledes i det
uendelige at skulle afse min kære Lorentz, og jeg forstaar ikke, hvorledes jeg holder det ud, men man ser,
at man kan, hvad man skal. Naar man saa dog havde
nogle bedre Udsigter, men destoværre, vor lange Ad
skillelse fører dog vel ikke til noget; men det er jo
rimeligt, at Lorentz forsøger til det yderste, da han er
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begyndt, og det vil jeg heller ikke forstyrre ham i ved at
klage over mit Savn. Nu nærmer sig vel ogsaa snart
Tiden, at vi samles igen, men desto værre, det bliver
vist en slem Fremtid, vi gaa imøde. Gæld er min
Skræk, og den har vi, og kommer dybere ind i, da
denne Rejse jo tager med sig, hvad vi baade skulde leve
for og udbetale til andre, men man faar trøste sig med,
at hvad der gøres i en god Hensigt, kan man ikke be
brejde sig.«
Forholdene blev værre og værre, krigen med ind
kvartering af først danske, så tyske, og stagnation af
handelen forringede dem yderligere. Humøret blev sor
tere og sortere, og 8. oktober 1864 skrev Grethe til sin
svoger Harald:
Det har ret undret dig, at jeg saalænge ikke har
skrevet til dig; men Grunden er, at jeg ikke har havt
Lyst til det eller noget andet, da mit Humør ikke har
været godt. Lorentz har vel fortalt dig alle vore Gen
vordigheder, fejlslagne Forhaabninger, og hvad dertil
hører, saa det er vist Synd at plage dig hermed, og
noget godt har jeg ikke at tilmelde. Gud har dog til
Dato ladet os beholde Helbredet, om det skal vedvare
ret længe, vil Tiden vise. Vi har det i højeste Grad
uhyggeligt, da vi stadigvæk er uden Møbler, og Gud
ved, naar vi skal gense dem, da vi ikke ved, hvorledes
vi skal faa dem hentede; det koster jo saa meget, og
vi ved ikke, hvorfra alt skal komme. Føden og Klæ
derne ved du nok, hvorledes det gaar med, og hvad kan
det saa dog alt nytte. Alle Gulvene her i Bahnsons tid
ligere Lejlighed, som vi nu bebo, ere fortærede af
Svamp til langt op i Væggene, og her har nu været
holdt Arbejdsfolk til slige uundgaaelige Istandsættelser
i 2 Maaneder, og de blive ikke færdige endnu før om
c. 3 Uger. Du kan derved slutte, hvorledes Humøret
2*
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kan være, og med hvilken Uro man ser Fremtiden
imøde; thi viser der sig ikke Udvej paa en besynderlig
Maade, saa ser det jo værre og værre ud. Det er nu
ikke værd at fylde Papiret med alt dette, thi det fører
til intet at klage sig.
Et halvt år efter ser det endnu værre ud, nu er alle
sunde spærret. 23. februar 1865 klager hun sin og Lo
rentz’ nød for Harald:
Vi har det nu saaledes, at Aalborg Bank har sat vor
Gaard til Auction. Uden vi anede det, læser Lorentz det
i visen, og hvorledes vi blive tilmode, kan du nok
tænke dig ... Vi har havt dansk og tysk Indkvartering
hele Sommeren, som ikke har kostet ubetydeligt, og
hvorfor vi til Dato ingen Erstatning har erholdt, skønt
vi har afgivet Plads til Lazareth til 74 Preussere, samt
Posthus i Hjørneboutikken, og senere Vagtstue for Ty
skerne. Alt dette maa der jo haves Erstatning for, men
medens Græsset gror, dør Koen. . .
Lorentz var nu ganske tryg, da han ikke havde
faaet noget Svar fra Banken, det antog han var et Sam
tykke i hans billige Forlangende; han betalte derfor
Skatter og Regninger, og troede alt var vel, da han for
leden Aften uden videre ser Gaarden i Avisen; vor Sorg
kan du begribe . . . Du ved, hvor knapt og daarligt vi har havt det, for at naa det Maal, at Gaarden
kan forrente sig, og skulde vi nu kastes ud, saa var vi
blottet for alt og skulde se andre høste Frugterne, og
tillige at se den gamle Ejendom, der i saa lang Aarrække har været i Familien, skulde gaa over i frem
mede Hænder, og det for et saa ringe Beløb . . . Det
gælder hurtig Hjælp, thi det er den 8. Marts Auctionen
begynder. Kunde Lorentz endda faa lidt et Sted, og
lidt et andet Sted, saa kunde det jo ogsaa gaa. Men
desværre, hvem vil hjælpe, naar det kniber? . .. For-
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udbetaling paa Husleje kan vi ikke faa, da der altid
lægges Beslag paa Huslejen, til Renterne er betalt og
Auctionen tilbagekaldt. Faar vi ikke andre Udveje, saa
maa vi jo sælge vort Indbo og betale med; men det kan
du nok tænke dig, vi nødig griber til, da man saa kun
faar en Tiendedel for, hvad det er værd, og kan jeg saa
ikke faa noget igen, da det vil blive kostbart at skaffe
nyt, og drøjt at ofre saa meget for de to Maaneders
Skyld, og desforuden, ved det Lav vi kunde faa holdt
Auction og Pengene indcasseret, vilde det vel blive for
sent, da den sidste Auction er berammet til midt i April,
og har Aalborg Bank den først, saa er alt tabt. Det er
øjeblikkelig Hjælp her udfordres, og hvor er den at
finde? Det er ikke godt at bede andre om Hjælp, det
var bedre selv at kunne hjælpe, det har Lorentz gjort,
naar han har kunnet. Lorentz har indgivet Regning paa
800 Rd. som Erstatning, kunde vi i denne Tid kun faa
de halve, saa var vi næsten hjulpne.
Du ser nu vor Stilling, og kan deraf slutte, hvor
traurig vi har det.
Julius har i den senere Tid været venlig mod den
stakkels Lorentz; han sagde, at han vilde ønske, at
han kunde, saa vilde han hjælpe Lorentz med Penge,
og jeg vil haabe, han mener det.
Jeg vil nu slutte dette mindre behagelige Brev, Tan
ken har kun det Punkt at dreje sig om, hvad vil Tiden
bringe. Lev vel og hils, hvem du troer der bryder sig
om os og vær selv kæligst hilset fra din Broder og
din hengivne Svigerinde
Margretha.
Den 15. maj 1865 gik ejendommen til tvangsauk
tion og blev tilslået Aalborg Diskontobank.
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Et par uger derefter — 9. juni — var den store
brand i Nørresundby, hvor også købmandsgården gik
op i luer. »Alt som Mørket faldt paa, tiltog Nattebilledet i Pragt og Storhed set fra Fjorden, hvis Vande
langs Kysten lyste i det røde Skær, eller fra den mod
satte sydlige Fjordbred. Et Tømmerforraad og Behold
ninger af Kul og Salt dannede store Baal i den stille

Den Galsterske gård i ruiner.

Nat, overalt brændte det i Grunden; men den store,
prægtige Galsterske Gaard dannede Billedets Midt
punkt, de tagløse Mure med Rækkerne af de rundede
Vinduesbuer løftede sig som i et mægtigt Transparent
bag den glødende, lysende Skygger, omsvøbt af de vif
tende Flammeslør.«*
Det har været med underlige følelser, Lorentz Gal* H. P. Barfod i Illusteret Tidende. Om branden se nær
mere i Fra Himmerland og Kjær herred. 1915.
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ster har stået og set den store bygning synke sammen,
familiens ejendom, der ikke mere var hans.
Den store assurancesum, 46.650 rd., udbetaltes til
Diskontobanken i Aalborg. Et andragende fra Lorentz
om at få udbetalt differencen mellem assurancesum
men og hans gæld til banken afvistes.
Lorentz og Grethe Galster stod med bare hænder.
Vi skal til slut kor
telig følge de to brød
res senere skæbne.
Det indtryk, man
får af Julius Galster
ud fra hans forhold
til moderen og brode
ren, er, at han er en
ustyrlig hidsig og no
get selvsikker person.
Men hans karakter
har flere sider.
Arbejderne på Gabrielsesværk Jernstø
beri var der altid åre
Julius Galster.
vis, ofte hele deres liv.
Han følte sit ansvar
for dem og hjalp, hvor han kunde: han byggede arbej
derboliger til dem (nu Bondrupsgade nr. 12—24), op
rettede en sygekasse og fik dannet en brugsforening.*
Vi kan lade ham selv fortælle, hvorledes han er
gået frem:
* Det var den første, der oprettedes i Danmark (1. ja
nuar 1866). Noget derefter kom lignende foreninger i Thi
sted og Hjøring (se Fællesforeningen for Danmarks Brugs
foreninger (1896—1946)) s. 25—27.
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Selvhjælp eller Coopercitionen i Nørresundby ved
Acdborg*
»For ca. 12 Aar siden byggede jeg hyggelige Arbeiderboliger (20 Beboelsesleiligheder med Have til hver)
til mine Arbeidere, samtidig stiftede de en Sygecasse,
som nu eier en Capital af 400 Rdlr. Denne Sygecasse
erholdt ofte en lille Bifortjeneste foruden Arbeidernes
ugentlige Bidrag, ved at jeg kjøbte Brød i større Par
tier til Folkene, hvis Gevinst tilfaldt Sygecassen. Jeg
tænkte ofte paa at gjøre noget til videre Hjælp for mine
Arbeidere; jeg formener at ved at være Arbeidsgiver,
istedetfor Arbeider, har man ogsaa dobbelte Pligter at
opfylde, og en Arbeidsgiver maae dog have størst Fordeel, størst Tilfredshed, og et varigere Held, ved at vare
tage foruden sin, ogsaa Arbeiderens, end naar man stedse
kun seer paa egen Fordeel, forglemmende atArbeideren
er sin Løn værd. Da blev jeg bekjendt med Hr. Adjunkt
Dahlenborgs Skrift; dette fandt jeg saa godt, Tanken
kom mig til Klarhed, at jeg strax oplæste Skriftet for
mine Folk, og foreslog dem at tænke over, om de kunne
have Lyst til en lignende Forening. Man var strax enig
heri, naar jeg vilde være behjælpelig dermed, som jeg
med Glæde indrømmede. Den første Betingelse var,
at Sygecassen maatte laane Foreningen 100 Rdlr. til
at begynde med, man undgik derved at fordre Indskud,
jeg indrømmede dem en Leilighed i mine Arbeiderboliger, for at Udsalget kunne være hvor Folkene boe
(nu betale de selv Leien). Istedetfor at betale Varerne
strax contant, indestaaer jeg for det Beløb hver Med
lem kjøber, som da afdrages Løverdag Aften i
hans Ugeløn. Ved disse Indrømmelser er det til Dato
gaaet til alles Tilfredshed. I Førstningen var kun en
* Bladet »Arbejderen« juni 1868.
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eneste Mand Modstander heraf, og yttrede at ville ud
træde, hvilket tillodes ham; men han kom tilbage, og
bad om at optages igen. Han var imidlertid kommen
til Erkjendelse af, at han her modtog kun gode Varer,
som Foreningen holder sig strengt efterrettelig, og ved
at høre hvad hans Kammerater havde indvunden, som
kommer af sig selv, for jo mere der kjøbes desmere
indvindes. I den Tid Foreningen har bestaaet har et
Par Medlemmer saaledes modtaget hver over 25 Rdlr.
som Overskud for deres Vedkommende.
Udsalget er aabnet 2 Gange ugentlig, Tirsdag og
Fredag Aften; at forestaae samme er den vigtigste Post
næst Regnskabet. Min Mester forestaaer Regnskabet og
min Formand i Sliberiet bestyrer ved Hjælp af de
andre Arbeidere Udsalget af Varerne; det at forestaae
Udsalget er forbunden med megen Arbeide og Bryderi,
og at der passes godt derpaa, beroer det meget om For
eningen kan trives; de 2 førnævnte Mænd arbeide
med Lyst og Iver for samme og sætte foruden Inter
essen en Ære i at holde alt i roesværdigste Orden. Efter
min ringe herved indvundne Erfaring, formener jeg,
at skal en slig Udsalgsforening krones med Held, maae
den udgaae fra Arbeidernes egen Midte; een eneste for
Sagen interesseret Arbeider, som er i Besiddelse af sine
Kammeraters Tillid, kan udrette det meste, og meget
mere, naar der er flere af den slags Folk, man undgaaer da, at det kommer til at være en Tvang for Arbeideren, som han ikke vil underkaste sig; der hører
endvidere til, at Arbeidsgiverne maa støtte Sagen.
I Aalborg forsøgte flere Arbeidsgivere og andre at
oprette en Indkjøbsforening dersteds, men uden Held;
de forsømte at oplede interesserede Mænd af Arbei
dernes Midte til at optræde og forestaae Foreningen.
Det Held at faae et Par saadanne Mænd har jeg havt,
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og derfor er Sagen saa godt lykkedes for mig, til mine
Folks Tilfredshed; ønskeligt ville det være om den
Slags gavnlige Foreninger maatte hertillands blive lidt
mere almindelige end de hidtil have været, hvorfor det
har været mig en Fornøielse at meddele Dem nærvæ
rende Oplysning, som jeg ønsker maatte kunne være
Dem til nogen Nytte, og som De kan benytte efter
Ønske til Sagens Fremme i Almindelighed.«
I. Galster.
Når en arbejder havde fået en accord, og det gik
op for ham, at det ikke kunne betale sig for ham, sagde
han til ham: »Du kan sige, hvor meget du kommer til
at mangle i din timeløn,« og så holdt han ham skades
løs.
Sin aftentur gik han tit op til arbejderboligerne og
kunne så sige til en af konerne: »Nå, bette madam,
hvordan står det til?« Jo, hendes Peter var blevet syg,
og hun var noget ængstelig. »Så sender vi lægen op til
ham!« Det skete så på hans initiativ og for hans reg
ning.
Kristian IX og dronning Lovises sølvbryllup fej
redes i Nørresundby af loyale borgere formedelst 25
kr. pr. persona; det havde han og hans kone ikke lyst
til at gå med til. »Men her har I 50 kr.,« sagde han til
arbejderne, »så kan I feste deroppe i den tomme lej
lighed i arbejderboligerne.« Det er vel et spørgsmål,
om majestæternes skål er blevet drukket med så stor
begejstring som Julius Galsters af de 14 arbejdere og
deres koner.
Han var, som den børneven, han var, også flink
ved arbejdernes børn. Når han gik op til sin plantage
på Skansebakken, kunne han gå ind og hente en af
dem. Så blev han udnævnt til skovfoged og hjalp fabri-
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kanten med at bringe orden derinde. Det honoreredes
med 25 øre; men der skulle købes sparemærker der
for. De kom også med ned i hans have ved havnen,
og når han på kindens form kunne se, at de havde for
synet sig med frugt, forlangte han — med et smil — at
de skulle agere stære og fløjte.
Selv husker jeg ham ikke så godt, da jeg kun var
knap 4 år gammel, da han døde, men min kusine,
Laura Tuxen, kan fortælle om ham:
Bedstefar Galster husker jeg som en rask og rørig,
spændstig og fin gammel Herre; han var vist en stor
Børneven, for han var altid saa glad for os Børn og
spøgede med os, naar vi var med ham i Haven eller
oppe i Plantagen, som han næsten daglig tilsaa og vær
nede om med stor Interesse og Omhu; Haven og Plan
tagen var Bedstefars store Fritidsinteresse. Sofie, du
og jeg var ofte med paa hans daglige Ture derop; du
var jo den yngste, og naar det kneb for dig op ad Skan
sebakken, kom du op at ride paa Bedstefars Skuldre.
Oppe i Plantagen legede vi mellem Grantræerne, ind
til Bedstefar kaldte os hen for at finde Æbler paa de
smaa Træer; Bedstefar havde nemlig altid Æbler og
og Frugtkniv med; Æblerne skrællede han, delte og
satte dem rundt paa Grangrenene; saa opdagede vi, at
der voksede Æbler paa Grantræet, oven i Købet skræl
lede. Jeg husker en Jul, Bedstefar havde ladet et smukt
Grantræ grave op med hele Roden, og det stod i en stor
Urtepotte som Juletræ, blev saa igen sat paa sin Plads
i Plantagen; det fik en tyk Stav til Støtte mod Blæsten,
og Bedstefar viste os med Glæde den følgende Sommer
ferie. hvorledes det voksede og trivedes.
Bedstefar var meget sirlig og pertentlig; jeg husker
ham saa godt med det store, hvide, stivede Kravebryst,
de snehvide Lærredsfrakker om Sommeren og det store
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sorte Silkehalstørklæde, som gik to Gange omkring
Flippen og blev bundet i Sløjfe foran. Bedstefar var en
stor Fremskridtsmand; Bedstemoder sagde altid, at
Bedstefader vilde have haft det lettere, hvis han havde
levet 30 eller 50 Aar senere; det viste sig nemlig altid,
at de Planer, som Bedstefar saa gerne vilde have Byraadet til at gaa ind paa, altid gik igennem mange Aar
senere. Da Bedstefar i sin Tid byggede Hjemmet, blev
der indrettet Vandhane i Køkkenet, Vandet blev pum
pet op i en kæmpestor Beholder paa Loftet, dengang
var man ikke forvænt med at have en Vandhane over
Køkkenvasken; der blev ogsaa installeret et W. C. i
Lejligheden — meget ukendt paa den Tid. Bedstefar
byggede og saa Arbejderboliger til sine Arbejdere paa
Fabrikken, en hel Række Huse op mod Skansebakken,
der var dengang en lille Have til hvert Hus; ofte var vi
inde hos en af Familierne der, det interesserede Bed
stefar meget at se, om Hjemmene blev holdt ordentlig
og godt.
Jeg tror, Bedstefader havde en udpræget Ordens
sans; jeg kan huske hans store, hvide, velplejede Hæn
der, jeg tror ogsaa, han forlangte Orden af os Børn;
jeg havde en lille Skuffe i Bedstefars Chatol, det stod
inde i Soveværelset; der skulde jeg gemme min lille
Guldmedaillon, som jeg bar i Fløjelsbaand om Hal
sen, og hver Morgen hente den inde hos Bedstefar.
Noget af det sidste, jeg husker om Bedstefar, var
fra en Sommerdag i Plantagen, Bedstefar havde den
gang faaet plantet smaa bitte Bøgetræer; de var gravet
dybt ned i Læ af Grantræerne, da sagde Bedstefar til
os: »Hvis det lykkes at faa disse smaa Løvtræer til at
gro, og hvis de vokser og bliver høje, og I saa maaske
om mange Aar kan gaa under disse Birke- og Bøge
træer, saa tænk paa gamle Bedstefar«. De Ord tænkte
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jeg meget paa, da jeg sidst — for ca. 10 Aar siden —
gik under Løvtræerne i Bedstefars gamle Plantage.
Jeg vilde ønske, vi havde været lidt ældre, inden
Bedstefar døde, saa vi rigtig nu kunde huske, hvor
prægtig og dygtig han var, en Bedstefader, som vi har
god Grund til at beundre.

Bedstefars ældste Barnebarn
Laura Tuxen.
En stærkt blandet natur var han; det var næsten,
som der var to personer i ham, en overfor sin moder
og sin broder, en anden overfor sine medarbejdere,
deres børn og sin nærmeste familie. —
Han døde 1889. Ved hans gravsten på Nørresundby
kirkegård står en mindre sten med indskriften:
Et sidste Farvel og kærligt Minde fra samtlige Ar
bejdere.

Lorentz Galster.

Da katastrofen hav
de ramt Lorentz G.,
var han så nært taget,
at han foreløbig stod
praktisk taltuden sub
sistensmidler.
Hans
kone, Grethe, måtte
rejse over til en ven
inde, fru Møller, født
Redsted, på V. Lellinge ved Køge; selv bo
ede han alene i Aal
borg.
Købmand blev han
aldrig mere, men 1868
fik han, ved venners
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hjælp, købt en gård, Ludvigslyst i Vadum, c. 10 km
vest for Nørresundby*. Det var en mindre gård, c. 50
tønder land, tildels uopdyrket engjord. Det var strengt
arbejde for ham og hans kone, og der krævedes stor
økonomi. For at skaffe sig indtægt tog han alkoholi
ster i sit hjem, hvad der nok sommetider kunne skaffe
ham vanskeligheder.
Engang mange år efter mødte han sin broder nede
ved Pontonbroen. Julius lagde sine hænder op på begge
hans skuldre og sagde: »Lorentz, nu skal det gamle
fjendskab være glemt. Gå nu hjem med mig og Laura
og spis til middag.«
Det var en endelig forsoning; men det var en sen
forsoning.
En januardag 1888 døde han af et hjerteslag, som
han gik på vejen mellem sit hjem og Nørresundby.

:: Den lå lige vest for flyvepladsen, syd for »Rokke
drejerens hus«. Den blev revet ned under besættelsen.

FARSØ-FOLK I FORRIGE
AARHUNDREDE
KRÆMEREN
AF P. BACH

Dansk Amerikaneren P. Bach, der er født i Farsø
som Søn af daværende Gaardmand Christian Bach,
udvandrede til Staterne for et Par Slægtled siden; han
har i Aarenes Løb skrevet adskillige større og mindre
Fortællinger om Forhold og Oplevelser her hjemme
og i U. S. A.
Til at begynde med var Formaalet at give sine
Børn et Indblik i de Forhold, hvorunder han var op
vokset i Danmark, og i de Vilkaar, en Pioner gik ind
under ude paa den øde og ugæstfri Prærie; men efterat
Interessen for litterært Arbejde var vakt, blev det til
lange haandskrevne Fortællinger paa Engelsk og Smaafortællinger dels paa Engelsk, Rigsdansk og Himmerlandsk Dialekt.
Gennem Aarene har Bachs Ungdomskammerat fra
Dakota først i Halvfemserne, Bankdirektør Thomsen,
Aars, faaet tilsendt flere af disse skriftlige Arbejder
til Gennemlæsning, og et af dem er nedenstaaende
Erindringer om Hjemstavnen og nogle af dens Beboere.
P. Bach lever i bedste Velgaaende og øser vedva
rende ud af sin Hukommelses rige Forraad.

ans Nawn war nåk heldes Søren Sørensen, mæn wi
kaldt ham no older ånjt ænd som Kræmer-Soren
helder Kræmeren. Hanj bowed i en Gor po sønjer Sie
o Søen å håd en bette Butik i dænj øster Ænd o Rållengen, hanj war heldes en gue Kræmer, ændda hanj
ku hværken løes helder skryww. Ja, tho de wel da
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sæjj, hanj ku wal skryww nöj, dæ lignt hans Nawn,
mæn i Butikken brujt hanj så’n no sæer Tæjnenger te
Skröwt; sold hanj en Wost, dæ skuld skrywes, lawed
hanj en Cerkel, å war ed en Hwerrestien, lawed hanj
e fierkanjt Hwol enjen i Cerklen, å så’n håd hanj
hans ijen Måed epo å skryww.
Di såe om ham, te hanj war en sleeg Fyr å glat
som en Oel, å te hanj håd en Skjelm i Ærme, mæn de
ka a no ett sæj fo sekker; da a war en Knæjt po en
femesæjs Oer, hår a manne Gångg, nær hanj stod å
snakke mæ nuer, leste mæ hæn å kikk åp i hans Ærrm,
om a ku si Skjelmen, mæn a fanj en older. Kræmeren
war en gammel Manj, da a war en Knæjt; hanj gik
oldtier mæ en löjen Lue epo Huede å war i en læjer
Wæst, huete dæ war sye no rengere Benjærmer, å hanj
gik ledt stell we en Kjæp. Mæn i hans ongg Daww
war hanj nåk fuld o Spilopper å især, nær hanj fotald
Krønneker å holdt Bajads mæ di Fræbjerre Mænj; di
skuld jo i Kjerk om Sønjden, å ætter Kjerketi møttest
di nier we Kræmeren å holdt Stohæj hiele Ættemæjen.
Så ku ed jo nåk hænj så’n en Sønjde Ættemæje,
nær di håd snakke møj å drokken mier, te dæ ku kom
så’n ledt Dwaskhie øwer dæm; mæn så gjaldt ed jo om
for Kræmeren å fo Tengen po Glæj ijæn, de wa da
gjaen en stur Fotelleng, hanj håd helder osse e Werresmol, hanj fæk i Gång.
De war en Sønjde i Høstens Ti, dæ wa kommen
en nøj Præjst te Såwne, å dænj føst Sønjde, hanj preke,
kam old di Fræbjerre Folk i Kjerk, å ætter Kjerketi
kam di som oldtier nier te Kræmeren for å fo Niesen
töj åp å kyev ledt Sager te Hus å Hjæm.
»Nå,« sæjer Kræmeren, »hwanjt lier I så wo nøj
Præjst?«
»Åe,« sæjer Jens Ywsten, »ham lier a sko godt.«
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»Preker hanj godt?« — »Ja, de ær så ræ’n foskrækkele, som hanj ka skroel, a ær lieglå, om do så såj
nier i de næjer Hjöen o Kjerken, do ku høer hwær e
Uer hanj sæjer, hanj ær ett så’n e Mullerhue, som dænj
gammel Præjst, wi håd; næj dænj hær hanj ær ett ræt
stur, mæn hanj ka sko skroel o Skjegge, så’n jæn ka
høer ham.«
»Nå,« sæjer Kræmeren, »så kommer a wal te å go
i Kjerk en Sønjde å høer ham.« »Ja, de skuld do, mæn
do mo da helder wenjt, te de blywer Formæjes-Preken
ijæn, så do ett spolierer Ættemæjen mæ de,« sæjer
Jens Ywsten. »Ja, de fostor sæ, hwæm wel wal spolier
en Sønjde Ættemæje mæ å go i Kjerk?«
Som di no håd fot Tøsten slokke å wa blown ledt
røe i Kammen, sæjer Kræmeren: »Hår I høt, te GallAnkjestin æ dø? Hon kam nåk så’n nöj sær o Daww.«
»Hwodan gik de te, å hwa Ti hænj ed?« spued Jens
Ywsten. »Ja tho, de wa sko Dawen faer i Guer, de
skjæj. I wed jo nåk, te hon håd så’n no sæer Nøkker å
ku blyw twær en Gång imeld, så engen ku kom no
Wæjen mæ henjer. Hon håd en Ståww åpp i Fattehuse,
å di anjer Fattehuslæmmer skuld jo si nöj ætter henjer, mæn de hår hænj flier Gångg, te di mot ha Boj
ætter Måten Såwnfåwd for å fo henjer wæk fræ henjer
Nøkker, mæn så hænj ed dænj nåen Daw, te GallAnkjestin hon såj ued epo Kalgosdiggede, å så blow
hon twær ijæn lieg epo jæn Gång å smied sæ omkreng
å kam te å leg mæ Huede nier æ Diggede å Tuden lieg
i Wæjre. Dæm dæråpp i Fattehuse ku engen Wæjen
kom mæ henjer, mæn så sænj di en Knæjt åp ætter
Måten ijæn, å hanj kam osse mæ de samm mæ Skjeldte
po Brøste å Kjæppen i Hå’nen. Da hanj kam nier te
Ankjestin, sæjer hanj: »No, æ do no twær ijæn, Ankjestin?« mæn hon swåed ham older e Uer, så blow
3
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Måten gal, løwt Kjæppen å klaske henjer en orenlig
jæn i Ænjen, mæn Ankjestin såe ett nöj, å da så Måten
kam te å si ræjti te, ku hanj si, te Ankjestin wa dø.
»Åe,« såe Powl Piesen, »de wa da en sølle Måed å
kom o mæ Lywe po, trowr I no, te hon ka blyw salig?«
— »Ja, de ær ett næm å sæj, mæn a ær da no heldesen bångg for, te hon wel kom te å go ijæn, de ær ett
sekker, te Ankjestin wa tefreds mæ å ha Måten te å
slå sæ i Ænjen mæ hans Kjæp, om osse hon wa dø,
dæ ka godt kom nöj uk o de; dænj Måten ær osse e
sær jæn, hanj sku slæt ett hå wot Såwnfåwd, hanj
fo mæ tit te å tengk epo de gammel Uer: »Do ka ta en
Stuk å sænj en te Hamborre, å dænj ka kom tebaeg
ijæn, å så ær ed ændda en Stuk,« sæjer Jens Ywsten.
»Ja, dæ ka gjaen wæ nöj om ed,« såe Powl Masen,
»mæn a wild no ett ræt gjaen, te Ankjestin skuld go
ijæn, de æ jo lieg we Wæjen te Fræbjerre, å wi fårres
jo tit dæer we Nættetier; dænj Goen ijæn ær ett å
spøeg mæ. I wed jo oldsammel om Jepp hæerøwer, hanj mot da fløt Goen uk epo Marken, fo de
te dæ war Spøgeri i dænj gammel Gor. Dær håd en
Kuen drownt sæ i Kjelden, å hon gik ijæn, ja, de war
hwær jænneste Awten; dær æ manne Folk, som hår
sit henjer, å de war akkoråt te en bestæmt Ti, så di
ku sett djer Klåkk ætter e. Ja, så’n nöj ær ett Narspøg.«
»Ja,« sæjer Nils Tammesen, »dær æ så møj Skitteri
no om Daww, te jæn ka snår blyw foskrække we ed.
I hår oldsammel høt fotell om dænj Awten, te di spelt
Kwot nier we Nils Nøddes; ja, de wel da sæjj; de war
ett hans ræjti Nawn, mæn hans Få’r håd jængång
stollen en Stukal, å så ga Folk ham de Øwenawn å
kaldt ham Nødde te Ættenawn, å sien dænj Ti blow
hanj oldti kaldt Nødde. Som a sæjer, di spelt Kwot
dæe nier, å dæ wa manne te Stæjj, dæe war Liegåppen
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å Wakkeren å Fåsi-Tammes å flier, å som di så håd
begjønj å spel Kwot, kam dær en fræmme Manj enj
æ Daren; dæ war engen, dæ kjænj ham, mæn hanj
sott sæ nier å spelt Kwot mæ dæm, å de gik nåk hot
te, de war lieg we, te Fåsi Tammes ku hå spelt Goen
wæk, mæn så hænj ed, te jæn o Mænjen tavt Klør
Knæjt nier epo Gwolle, å Nils Lyw krawlt nier o Bæn
ken unjer Buere for å fenj Klør Knæjt. Så for Lywen
å si, te dænj fræmme, dæ spelt Kwot mæ dæm, håd
engen Fædder som an jer Folk, mæn Hæjsthåww i
Stæje for Fædder, så wedst di nåk, hvæm dænj fræm
me war, de war Fan jen sjel, di håd spelt Kwot mæ.
Di pröwed po å fo ham uk, mæn hanj wild ett go,
mæn så i Hastwærk sænj di Boj øwer te Tårrup ætter
Præjsten, å hanj kam osse lieg strags. Da Præjsten så
kam enj æ Daren, slow hanj Kosses Tæjn fo sæ å sæjer:
»Guds Fræj å Gu Awten.« De tu Majten fræ Fanjen,
no ku hanj engen Teng gjør.
Så sæjer Præjsten te Nils Nødde: »Do plæjer jo,
Niels, å driel å klengk Faed å Krokker, hå do ett en
Driel, te a ka låen?« — »Jåw, de håd da Niels, å så
tu Præjsten Drilen å drielt e bette Hwol igjæmmel en
Wenjesrue, da hanj så war fadde, måent hanj Fanjen
uk igjæmmel de bette Hwol i Wenjere. De klæmt Fan
jen så hot, te Blöje tiere uk o ham å strett hæn øwer
Buerplåden, å sien dænj Awten hår Maren, Nils Nød
des Kuen, skure dænj Buerplåed hwær en jænneste
Daw mæ Så’en å Skuerwesk, mæn di Pletter o Fanjens
Blöj wel ett go wæk. Ja, de æ sanj hwær Uer, a hår
sko sit e mæ min ijen Øwn. Å I wed da osse oldsammel, te dænj Awten nier we Nils Nøddes blow Wakkern så foskrække, te hanj gik hjæm å hanj sæ sjel.
A hår godt nåk ett høt nöj om, te hanj gor ijæn, mæn,
mæn Folk blow osse mier fosegti, di Reev, hanj hænj
3*
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sæ mæ, put di nier i Kijsten we ham, så de sku nåk
hjelp te å hold ham, huer hanj war. Å de ku jo wæer,
om di tu Måtens Kjæp å put en i Kijsten we Gall-Ankjestin, te hon ku somm sæ ledt we ed å blyw, huer hon
ær, de wa da waer å pröw ed.
»Tho,« såe Jens Batteisen, »Sien wi no snakker om
di Teng, så ka a da fotell jer, hwa Knuk i Fåndrup
fotald mæ for e Stokke Ti sien, hanj kam goen en
Awten fræ Uensild å hjæm ætter, å da hanj kam goend
po Stien dæer we Møllers Mues, kam dær en Rytter
ri jen i fuld Galop po en hueløs Hæjst; Knuk mot da
spreng te Sien, heldes war hanj da blown rænj øwer,
mæn i de samm soe hanj e stur Lys åpp epo Møllers
Høw. Knuk blow nöj fofjamske we ed, mæn hanj
befatte sæ da å gik hjæm ætter, mæn hiele Wæjen
hjæm ku hanj høer Wojens Jæger rijj å kallepier åpp
i Skyen, å Hunjjen di gyed å lawe e foskrækkele Spitakkel dæer åpp osse. Hanj kam da hielskjenje hjæm,
mæn glå war hanj.«
»Ja,« såe Kræmeren, »dær æ så møj Skidt o dænj
Slaww, dæ go fo sæ no om Daww, som wi ett ræjti
fostor, mæn så’n hår e wal oldti wot. A tøgges, te I
Mænj dæer epo Bænken æ we å blyw ledt bleeg om
Niesen, wi mo da wes helder fo wos en bette Dram
mier,« de wa dær engen, dæ såe nöj te, å BrænjmensMonken gik så Omgången ronjt, å di lættent godt ween.
»A hår høt,« såe Kræmeren, »te dæenier i Fræbjerre we dænj hær Ti po Oere hår I no ræjti døgti
Kåel te å graw Skotørre, å så oldt de Kuen, di ka tæsk
om Wenjtern, ett tåel om oldt de Løng, di ka slå we
Ywltier, mæn hår I no Hjøllikåel, dær ær nueteng we?«
»Ja, de ska a sko sæj wos, wi hår,« såe så jæn o
Fræbjerre Mænjen, »dæer æ no Powl Maesens Pier,
dæ sejer dæerøwer, ham æ dæ sko engen Hjøllikål i
hiele Såwne, dæ ka hammel åp mæ.«
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»Åe,« sæjer Kræmeren, »a ka ett wed e, a trowr sko,
te a ka følle ham mæ Hjøllin, hwis hanj da wel ta e
godt Skor.«
»Næ-ej, Fan jen mesteme ka do ett,« såe Powl Maesen, »de wel wi sko werres mæ dæ om fier Potter
Brænjmen, te do ett ka.«
»No, de trowr do ett,« sæjer Kræmeren, »ja, så ær
e wal bæjst, te wi kommer uk å for Hjølliern strøggen
å fo de pröwe, mæn fosto mæ wal, Folkens, a sæjer
te a ka følle ham mæ Hjøllin, hwis hanj wel ta e godt
Skor.«
Hjølliern wa no strøggen, å di gik oldsammel uk
te Råwaggeren for å prow djer Konst. Pier gik po ed,
som om hanj håd Akkort, de gik rask, mæn Kræmeren
tu Hjøllin po Nakken å gik we Sien o Pier. »Ja,« sæjer
Kræmeren, »do ær en gue Hjøllikål, de mo a sæjj, dær
ær ett manne, dæ ka hammel åp mæ dæ, hwa de
angor.«
»Ja, mæn wel do ett te å begjønj?« sæjer Powl
Maesen.
»Ae, tho fosto mæ wal,« sæjer Kræmeren, »a såe te
a ku følle ham mæ Hjøllin, hwis hanj wild ta e godt
Skor, å a ær hæer lieg we Sien o Pier mæ Hjøllin.«
Di Fræbjerre Mænj soe ledt folæjn te hwæranjer,
di ku fosto, te di war narre ijæn å mot betåel fo di
fier Potter Brænjmen.
Dæ gik en Månnesti, å ijæn en Sønjde Formæje
war old di Fræbjerre Folk i Kjerk. Di war oldsammel
blown tæjnt te Altes, de wa jo nöj, dæ mot passes
menjst tow Gångg om Oere. Kræmeren war osse i Kjerk,
mæn war ett blown tænjt te Altes, mæn da så di Fræ
bjerre Folk wa kommen åp å sej po Knæern we Altere
å Præjsten håd tån Bægere å begjønj å gi dæm en Tor
Win, så dræje Powl Piesen sæ ledt omkreng å wengke
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mæ Tommelfengern øwer Skoldern ætter Kræmeren å
hweske te ham: »Kom do hæer åp, Kræmer, heldes
foer do skot nöj.«
Kræmeren reest sæ åp fra Sæede å leste sæ fosegti
åp igjæmmel Brigsdaren å sott sæ po Knæern we dænj
norre Ænj o Alteskammeln. Dænj nøj Præjst gik hiele
Omgången ronjt, å Kræmeren fæk hans Tor mæ. Ætter
Kjerketi møttest di nier we Kræmeren, å de wa ræn
foskrækkele, som di swallere øwer de Kup, di håd lawe
åpp i Kjerken, å Kræmeren mot gi fier Potter Brænjmen, fo de te hanj kam mæ te Altes.
»Wed I hwa,« såe Jens Ywsten, »a trowr sko, te
Præjsten soe, te Kræmeren kam åp te Altere, mæn hanj
lod som engenteng å gik Omgången ronjt, a tøgges no,
te dænj nøj Præst ær en sjalden Kål, hanj ka sko preek
bæjer ænd nuer anjer, te a hår høt, å så’n som hanj
ka mæes, de æ så åwn uk, a tøgges no, te wi war
sjalden heldi, te wi fæk så’n en Præjst. Hwodan hanj
wel wæer, om hanj kam i Kast mæ Fanjen, de wed a
jott, mæn de ka wæer, te hanj ær gue dæer osse. De
ku si uk te, te di gammel Præjjst wa bæjer te de ænd
som di ongg ær noomståend, mæn wi wed jo ett.
»Ja,« sæjer Kræmeren, »a trowr do hår Ræt dæer,
Jens Ywsten, de sir godt nåk uk te, te di gammel
Præjjst wa wilder, nær de kam an epo å tommel Fan
jen ænd som Præjjsten notidaws ær, å no skal a fotell
jer nöj, som min Gammelfår fotald mæ: I hår jo oldsammel wot ued we Fywern te Hwalpsuens Marken,
mæn hår I lo Mærke te, te dær engång fo manne Oer
sien hå wot pröwed po å laww en Wæj twat øwer
Fywern fræ Salleng te Hemmerlanj? — I hå jo sit, te
dæ fræ Salleng ær en Ojj helder Wæj, dæ goer mier
ænd hallwejs øwer Fywern, dænj hår sko ett lawe sæ
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sjel, å hwodan dænj wa blown te, ja, de wa de min
Gammelfår fotald mæ om.
De war en Låwde Awten fo manne Oer sien, Præjsten i Tårrup såj enj i hans Studierkammer å lawe
hans Preken, som hanj sku hold Dawen ætter i Stranjby
Kjerk, å så som hanj sejer dæer, kommer dær en Manj
enj æ Daren. Præjsten håd trånjt mæ hans Preken, fo
de wa ett så godt å fo en brække i tow Stokker, så
hanj soe slæt ett åp fræ Buere, mæn såe da te Manjen
om å sett sæ nier. Da Præjsten så blow fadde mæ å
skryww, legger hanj Pænfjedren tesie å sæjer: »Nå,
hwa wel do så min gue Manj?« — Dæ war ett møj Lys
i Kammere, blåt en bette Talleweeg, te Præjsten håd
å skryww we. Mæn da hanj så kam te å si Manjen
ætter, for hanj Yww epo, te de war Hæjsthåww, dæ
stak uk o hans Båwsebien. No wedst Præjsten, hwæm
hanj håd fo sæ, å de wa jo galt, te hanj hielt håd
glæmt å slå Kosses Tæjn fo sæ, da Manjen kam enj,
å osse glæmt å sæj Guds Fræj å Gu Awten, så no håd
Fanjen Monne, å de war hot å sæjj, hwa dær no wild
skie.
»Nå, din suete Dæwl,« sæjer Præjsten, »hwa wel
do?«
»Åe, da do kjenjer mæ,« sæjer Fanjen, »så ka a wal
lisse godt kom mæ ed lieg uk: de hår wot smot mæ
di Sjæel, a hår fot fræ de hær Såwn i långe Tier, å de
ær a ett tefreds mæ, no wel a ænjten ha no flier, helder
osse wel a ha din Sjæl.«
»A ka ett gi dæ anjer Folks Sjæel, de kommer do
te å snakk mæ dæmm om, å min Sjæl tehøerer mæ,
å do ka da ett wenjt å fo en udden å gi mæ nöj for en.«
No begjønj di for Alwor å snakk å akkodier, å tesidst
så sæjer Præjsten: »A ka fotell dæ, te dænj jænnest
Måed, te a guewilli wel gi en te dæ, de ær: Do wed,
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te Folk hæer omkreng å dæmm osse øwer i Salleng
wel gromme gjaen ha en Kyerwæj øwer Fywern, å do
wed osse, te i Måen Formæje skal a preek i Stranjby
Kjerk, å no wel a laww dænj Akkort mæ dæ, te do
skal laww en Kyerwæj øwer Fywern i dænj samm Ti,
som a holder min Preken; wi wel begjønj po jæn Gång,
å blywer do fadde føst, så skal min Sjæl tehøer dæ,
mæn blywer a fadde føst, så ska do go tebaeg te de
liddele Stæj, huer do hørrer hjæmm. De hall o Juere
te å laww Wæjen mæ mo do ta po Sallengsien å de
ånjt hall ska do ta po dænj hær Sie o Fywern åpp i
Risgor Bakker, å nær a sejer Amen i Kjerken ætter
min Preken, ska Wæjen wæ fadde.« Dænj Akkort war
Fanjen tefreds mæ, for hanj wedst jo nåk, hwæm dæ
wild wenj.
Dænj Næt såw Præjsten ett, hanj lo å spekuliere
po, hwa hanj skuld gjør for å narre Fanjen; hæn æ
Dawningen kam ed te ham, te hanj ku jo set hans
Klåkk en hal Tiem teframm. Dænj Måen we Kjerketi
begjønj Fanjen å laww Wæjen, hanj lawe de hall fræ
Sallengsien føst å war godt i Gång mæ dænj nåen hall
Diel, mæn Præjsten håd jo en hal Times Forspreng,
å de wedst Fanjen jo ett, så hanj ga sæ gue Ståenj, å
Præjsten holdt osse Yww mæ ham fræ Preekstuelen
gjæmmel Kjerkewenjere. Mæn så sir Præjsten, te Fan
jen kam slæeven mæ no foskrækkeli Børnd Juer nier
fræ Risgor Bakker, å de war moskiese di sidst, å hanj
war lieg tæt we Wæjen, huer di skuld leg; no fæk
Præjsten trånjt, hanj pludre Ræjsten o Prekenen uk så
rask, hanj ku, å ænj mæ å sæjj: »I Jøssi Nawn, Amen«.
De høtt Fanjen dæenier i Fyweren, å hanj blow så
gal, te hanj smied di Børnd Juer, hanj håd un jer hwær
Årm, foer så ostæj, å Præjsten soe ham older mier. Di
Børnd Juer legger dæerued ino. I hår nåk lå Mærke te,

Farsø-Folk i forrige Aar hundrede

41

te æ bette Støk noråwst for Ojhuede legger tow bette
Hålm, ja, de ær di Børnd Juer, som Fanjen kam mæ,
å di legger dær ino; mæn Præjsten fæk da Wæjen lawe
hallwæjs øwer Fywern, mæn a ka no heldesen ett wed,
om en Præjst noomståen ku narre Fanjen lissemøj;
om så ær, ku ed jo wæer, te wi ku fo Ræjsten o Wæjen
gjåw fadde en Gång.
»Ja, de ka jo gjaen wæer,« såe Jens Ywsten, »mæn
dæssom te a war Præjst, trowr a ilywel ett, te a wild
pröww epo ed.« Ja, de wa no ræn foskrækkeli old di
Krønneker dænj Kræmer håd å fotell, å så old di
Narstræeger å Bajadser, hanj blow we mæ, enjte hanj
war en gammel Manj. No ær ed wal å go i Glæmbogen om hans Bedröwter, mæn da a war en Knæjt,
snakke Folk møj om ham å grenjt o hans Spilopper.
A ska lieg fotell jæn mier om ham å så læ ham
hwiel i Fræj: De war en tiele Måen, te Nyruppen kam
enj te ham i Butikken for å fo hans Måendram; Ny
ruppen håd trånjt, såe hanj, hanj skuld hjæm å slajt
en s tur Sow. »Nå,« sæjer Kræmeren, »så ær ed wal
bæjst, te a gir dæ en bette Pak Rosiner, do ka ta mæ dæ
hjæm å put i Blojpølsen, de lawer dæm møj bæjer.«
»Ja, Tak ska do ha,« sæjer Nyruppen, »så mo do
helder kom uk we Awtenstie å fo en Pøls mæ mæ.«
»Ja, Tak, de ku jo wæer,« såe Kræmeren.
Hæn sidst po Ættemæjen gik Kræmeren uk te Nyruppens Gor. Hanj fanj ham enjj we Dawleståwbuere
i Faed mæ å mæsk sæ mæ Blojpøls. »Da war ed fan
neme godt, te do kam, Pølsen æ lieg blown fadde,«
sæjer Nyruppen. Kræmeren sott sæ nier epo Skamlen
å fæk en Pøls mæ. Som di no såj å snakke, sæjer
Nyruppen: »Do mo sko helder kom mæ uk å si de Slog
te Sow, wi hår slajte, de ær e hiel Høwed, ka do trow,«
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di gik uk for å si po Sowen, »ær ed ett e orentlig Kadawer?«
»Åe, tho a hå wal sit dæm stöer faer,« såe Kræme
ren.
»Næj, de trowr a skott,« såe Nyruppen.
Sowen hang po en Stie, dæ war sot åp imue Muren
we Sien o Brøggesdaren, å dæ war en trej Al bræj
Stjænbrow långs mæ Enjhuse; dæer uddenfor loe Møngen, å en stur Møngspøt wa dær we Brøggesdaren.
»Åe,« sæjer Kræmeren, »Sowen æ sko da etl stöer, ænd
a ka ta en å bær en enj po det Ståwbuer.«
»Næ-ej, fanneme ka do ett,« sæjer Nyruppen, »de
wel a sko werres mæ dæ om fier Potter Brænjmen, te
do ett ka.«
»Ja, så fo wi wal å ha de pröwe,« såe Kræmeren,
»nær no a for godt fat po Sowen, så ka do løssen Reeven.« Kræmeren war en stur, stærk Manj, hanj spænj
Årmen omkreng Sowen, å Nyruppen skor Reeven øwer.
Kræmeren tu e Par Trin mæ Sowen, mæn lod sæ fald
nier epo Knæern, å Sowen tremmelt uk i Møngspøtte:
»Næj, a ka sko ilywell ett,« såe hanj så, mæn Nyrup
pen, som stod we Sien o Brøggesdaren, hopped lieg
i Wæjre å rowt: Do hår fanneme tavt! Do hår fanneme
tavt! ostæj mæ Monken!«
Kræmeren gik hjæm ætter di fier Potter Brænjmen,
å da hanj kam tebaeg, håd di fot Sowen slævt uk o
Møngspøtte å war i Wænj mæ å wask henjer o. Kræ
meren å Nyruppen gik enj i Dawleståwen, sot Monken
po Buere, å di fæk dæm så no flier Blojpøls mæ no
stuer Drammer te.
Da Kræmeren gik hjæm dænj Awten, gik hanj så’n
å smolow å snakke mæ sæ sjel: »Ja, di Narstræger i
Awten kost mæ ilywel fier Potter Brænjmen, mæn de
war ed wal osse waer.«
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Ja, de æ wal no øwer fæmåtres Oer sien Kræmeren
blow put i Juen, å di flest o hans Spilopper æ wal
glæmt dæer epo Æjnen, så a tøtt, de ku wæ rår nåk
å åpfresk å menjes nuer o dæm ijæn.
I November 1950.

P. Bach, S. Dakota.
Dialektord:
ånjt: andet. Benjærmer: Ærmer med Borter og strikket
af Uldgarn (Borter). Brigsdaren: Kordøren. Brønd: Favn
fuld. driel: bore. Enjhus: Stuehus, fadde: færdig. Faed:
Færd. Gwolle: Gulvet, hwanjt: hvordan. Hwerrestien: Slibe
sten. hænjj: hænde og hænge, jott: jo ikke. Juer: Jord.
Kjeld: Brønd. Kuen: Kone og Korn. Kwot: Spillekort. Lywen:
Niels Lyw. Marken: Marken og Marked. Monk: stor Ler
flaske med smal Hals. Måen: Morgen og mane. Monne:
Overtaget. Mæes: messe. Møngspøt: Møddingsvand, nåen:
anden. Ojj: Odde. Rålleng: Stuehus. Så’n: Sand. Skor: Skaar.
somm: summe. Ståen: Stund, Time. Tårrup: Torupgaard,
tidligere Præstegaard. Stuk: Stud, te: til og at (Udsagns
bindeord). trånit: travlt. Werresmol: Væddemaal. Uensild:
Vognsild. wilder: dygtigere. Wojens Jæger: Odins Jæger
(Sagn). Syen: Søen. Ywsten: Justesen. Wænj: Færd, waer:
værd, værre.

AF EN GAMMEL KUNSTNERS
ERINDRINGER
I UDDRAG BEARBEJDEDE AF FHV. DOMORGANIST
GUNNAR FOSS

I »Fra Himmerland og Kjær Herred«, 1949, har
jeg offentliggjort et Uddrag af min Fars »Levneds
tegning« — sam han desværre har efterladt uf uld
ført — omhandlende Byen Aalborg i Begyndelsen af
60erne, herunder ogsaa nogle Smaaoplevelser under
Krigen 1864. Derefter Somrene 65—66 med Ophold
paa Herregaarden »Buderupholm« og i dens Omegn,
endvidere 1867 i Hadsund sammen med Vilhelm Kyhn,
og slutelig en Udflugt 1871 med Vennen, Maleren
Christian Zacho, fra Sæby helt op til Skagen.
Vi fortsætter nu, men gaar nogle Aar frem i Tiden,
til 1875, Sommeren efter min Fars Bryllup med min
Mor1) og lader Far selv berette om et Ophold ved
Store Vildmose og paa Øland. Ganske vist hører sidst
nævnte jo under Hjøring Amt, men da den er saa nær
Nabo baade til Kjær Herred og Himmerland, mener
jeg at kunne forsvare at medtage den her.
Da blev mig saa stor den Hede graa,
saa højt omspændte mig Himlen,
Øjet randt fuldt af Drømme blaa,
og Sjælen fyldtes af Svimlen.
Jeppe Aakjær.

in første Ungdom var altsaa tilbagelagt og jeg
var bleven Mand med Ansvaret og de Pligter,
som dermed følge. Såe jeg tilbage, havde Tiden før og
efter mit Komme til Kjøbenhavn været tung og trang,

M

’) Se nærværende Aarbog 1949. S. 119 og Noten.
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men det lysnede jo pludseligt2), og Lykken havde til
smilet mig over Forventning. De sidste 7 Aar havde
ligefrem været glimrende. Varmt og trofast havde alle
mine jævnaldrende Kammerater sluttet sig til mig, så
jeg syntes, jeg havde Lov til fremdeles at nære Tillid
til Fremtiden og gå den i Møde med frejdigt Håb.
Min Hustrus i høj Grad gjæstfrie Natur gjorde, at
vi levede ret selskabeligt og endnu dengang såe en Del
af »Hulekammeraterne« hos os3). Jeg mindes også
endnu, at Jerndorff4) ved Afskeden fra et sådant Gilde
udtalte, at det var Hulen i en ny og skjønnere Skik
kelse.
Jeg var dengang ikke erfaren nok til at vide, at
hele Livet er underkastet Bølgeslagets Lov: snart oppe,
snart nede. Kun altfor tidligt skulde det vise sig, hvor
lunefuld Lykken er; hvorledes jeg en Tid lang mødte
stærk Modgang og først mange Aar efter, under helt
forandrede Livskår, atter begyndte at gå frem mod
Lys og Glæde. Men forinden skulde jeg se min Hustru
gå bort, mig selv nervøs og sygelig, Vennerne tildels
falde fra, medens Kampen for Udkommet — vel nok
2) Jvf. »Aarhus Stifts Aarbog«, 1950, S. 134—41.
3) Hulen var en Sammenslutning af unge Kunstnere, der
1871 havde oprettet et lille privat »Kostume-Akademi«
i Kyhns tidligere Malestue — kaldet »Hulen« — hvor
Far var flyttet ind i Efteraaret 1869. Formaalet var at
tegne efter Model. Om deres glade og fordringsløse Sam
vær her se nærmere »Aarhus Stifts Aarbog« 1947, Side
155, flg. (Illust.).
4) August Andreas Jerndorff (1846—1906),
Professor ved Akademiet 1901, en særdeles fremtræ
dende Skikkelse i dansk Malerkunst, som han har beriget
med en anseelig Række betydelige Værker, saaledes de
store historiske Portrætter paa Frederiksborg-Museet, to
ypperlige Billeder af Biskopperne O. H. E. Laub og
H. I. Swane i Viborg Domkirke og karakterfulde Alter
tavler i Slagelse, Nykøbing M. og Skive.
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en Følge af Forholdene udadtil — ikke bidrog til at
gjøre mig Tilværelsen blidere. —
Min første Udflugt den Sommer gjaldt Herregår
den »Birkelse«, hvis daværende Besidder, Kammer
herre S.5) havde gjort tre Bestillinger hos mig fra Stam
husets mest ejendommelige og karakteristiske Egne.
Jeg udførte først et Maleri af Herresædet med Rye
Å og blev derefter kjørt hen til den store Vildmose
for at gjøre Studier der, udrustet med et stort Udvalg
af gode Sager, der i høj Grad bidrog til at oplive det
ensomme og højst kjedsommelige Ophold på en Bonde
gård i Mosens Udkant.
Denne mærkelige, man kan vel sige enestående,
Fremtoning i vort Fædreland er som bekendt belig
gende i det sydlige Vendsyssel, tre Mil NV. for Nørre
sundby og en Mils Vej N. for Limfjorden. Kommer
man sydfra, som jeg gjorde, søger Øjet forgjæves efter
den forventede store Flade. Man har længe kunnet iagt
tage en langstrakt, foroven temmelig afskåren Højde
ryg, lig en Vold, som først — når man bestiger denne
— viser Ørkenen i hele dens Storhed, idet den strækker
sig uendelig langt i Vest, Nord og Øst6) til de yderste
Grænser fortonende sig i Luftdis. Man tænker sig denne
°) C. F. E. O. Skeel, d. 1897. »Birkelse«, der siden 1656
havde været i denne Slægts Besiddelse, blev oprettet som
Stamhus 1696 af Etatsraad Otte Skeel, der afgik
ved Døden s. A. Da nævnte Kammerherres Søn, Hof
jægermester J. E. F. Skeel, døde 1918, kom Godset til
hans Enke, hvorefter det i 1921, i Henhold til Majoratsloven af 7™ 1919, overgik til fri Ejendom.
b) Mosen, der indtager et Areal paa 6558 ha. — 656 km2
— hører ind under to Amter, Hjøring og Aalborg, og to
Herreder, Børglum og Kjær. Den kommer derved til at
omfatte Dele af ikke mindre end 5 Sogne: Tolstrup og
Tise i Børglum, samt Aaby, Biersted og Ajstrup i Kjær
Herred. (Jvf. forøvrigt Trap, 4. Udg. V. S. 574.)
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umådelige Flade — over 30.000 Tdr. Land — uden
Spor af menneskelig Bolig, et lukket Land, som ingen
Menneskefod nogensinde har betrådt, eller i det mind
ste gennemvandret. Man fortalte, at en Kongeørn havde
bygget sin Rede midt inde i den. Ingen gjorde den
Rangen stridig.
Kun i Udkanten, udenfor Mosen, ligger spredte
Gårde og Huse, hvis Beboere — efter min Erfaring
prægede af den store, tause Natur — vare lige så
stumme og utilgængelige som denne. Dette gjaldt for
mine Husfællers Vedkommende navlig Konen og Døtrene, idet de bogstavelig kun åbnede Munden for at
sige »wæsgue«, når de bød mig Mad, men ellers for
blev stumme. Manden var i Førstningen lige så taus,
men tøede efterhånden op og vilde især gerne tale om
Politik. Efter at han havde fremstillet sig som Venstre
mand, kom hans sande politiske Trosbekjendelser om
sider for Dagen, rigtignok på en for mig ret over
raskende Måde. Han lod mig nemlig vide, at hans og
de andre ældre Bønders skjønneste Drøm var den, at
Kongen atter blev Enevoldsherre, og hvorfor? Fordi
den Rigsdag kostede så mange Penge! —
At jeg, som Højremand, var så uenig med ham som
vel muligt på det Punkt, kunde han ikke forstå. Men
det var nu hans Venstresind.
Heldigvis var Vejret aldeles dejligt i de 22 Dage,
jeg boede deroppe, hvad der affødte lige så mange
Arbejder — store og små7). Men jeg brugte rigtignok
') Se Ill. i nærværende Aarbog 1949, S. 110. Naar dette
Billede saavel i F. Hendriksens store Værk »En dansk
Kunstnerkreds fra sidste Halvdel af 19. Aarh.«, som
andre Steder er angivet at være fra 1872, maa dette bero
paa en eller anden gammel Misforstaaelse. Det kan, efter
Fars egne Optegnelser, først være malt 1875. Hvorvidt det
er dette Maleri, der Aaret efter købtes af Brødrene Strøy-
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også Tiden, idet jeg gik ud om Morgenen KL 3—4
og først kom hjem ved 10 Tiden om Aftenen.
Et Særpræg ved Mosen er det, at der næsten altid
er Brand i den, ja, at en sådan endog kan husere i
årevis, uden at man er i Stand til at slukke den.
Indskrænkede Dyrelivet i og omkring Ørkenen sig
om Dagen til en enkelt kredsende Ørn eller Høg, så
kom der Liv i de jordbundne Skabninger, når Solen
gik ned, da et sandt Mylder af Ræve og Grævlinger
kom frem af deres Huler og foretog Vandringer ad
de utallige, lysende Stier, som de havde dannet i Lyn
gen.
I Sommeren 76 kom jeg — efter Indbydelse af
Ejerinden, Fru N.8) til Herregården Oxholm på Øland,
en 0 i Limfjorden, nu landfast ved en lang Dæmning
med Vendsyssel.
På mine mange Udflugter i Landet, hvor jeg har
set Levninger af Klostre, har det altid slået mig, at de
gamle Munke ved Valget af Stedet for Beliggenheden
havde haft to Ting for Øje: en smuk Natur og fiske
rige Omgivelser. De vidste nok, hvad de gjorde, når
de fastede og kun spiste lækre Fisk af alle Slags! Også
Øland har haft sit Kloster, som dog, i Modsætning til
de fleste, som f. Ex. Øm, Tvilum og mange flere, der
har ligget lavt ved Skov, Sø eller Å, har været højt
liggende. Helt sikkert har Skoven, som nu var borte
omkring Bygningen, dengang omgivet denne, dog med
Fredning af den herlige Udsigt ud over den mægtige
Limfjord, der særlig mod Vest har Præget af et Indhav.
berg som Gave til Etatsraad I. Fjellerup, Visborggaard,
faar staa hen.
8) Fru Bruun de N e e r g a a r d, Enke efter Løjtnant
Henry Bruun de Neergaard, der erhvervede Oxholm ved
Køb 1865. Han døde allerede 1869, men først 18 Aar
senere overdrog Fruen Herresædet til en Brodersøn,
Branddirektør Otto Skeel, som ejede den til 1905.
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Desværre var den gamle Bygning nedbrændt et Par
År forinden9), men Kirken blev heldigvis skånet, og
står altså endnu stor og anseelig med sine sjældne
Levninger fra Middelalderen, blandt hvilke det bedste
er det i Egetræ udskårne, storladne gothiske Mon
stranshus10), der lig en Fial stræber højt mod Hvæl
vingen11).
Ejendommelige og maleriske er Skrænterne, der
går ned mod det flade Land, kransede af vejrbidte,
forblæste Buske, der bærer Vidne om Vestenvindens
Magt. —
Man viste mig Stedet, hvor Karlen formentlig havde
fundet den prægtige Halsring af Guld — et af Old
nordisk Museums12) smukkeste Stykker, hvis Værdi
er 2400 Kr. — nemlig Vejlen mellem Øland og Vend
syssels Kyst. Som han foregav, var det ved at vade
i Vandet, hvorved Ringen blev hængende ved hans
Fod. Efter hvad der senere blev oplyst, havde han
imidlertid pløjet den op, men forvansket Beretningen
for at kunne sikre sig Ejendomsretten — uvidende
som han var om, at Danefæ i alle Tilfælde er Finde
rens.
9) Branden fandt Sted i December 1870.
10) Monstransen, i den katholske Kirke det Gemme, hvori
Rostien, d. e. Nadverbrødet, fremvistes, var oprindeligt
anbragt i et Skab, Giborium, men fik i Senmiddelalderen
sin Plads ved Siden af Alteret i et Monstranshus, formet
som et gothisk Spir og rigt kunstnerisk udsmykket, som
ovenomtalte, der er fra ca. 1500. (Jvf. V i 1 h. Loren
zen: Danmark, i »Nordisk Kultur«, XXIII, Schultz’s
Forlag 1934, S.163 og 180.)
11) Fial, en i gothisk Bygningskunst arkitektonisk Udsmyk
ning som Afslutning paa Stræbepiller, Gavle o. lg.
12) Nu Nationalmuseet som det officielle Fællesnavn og
Hjemsted for de tidligere Oldnord.- og Etnografiskmuse
um, Antik-, Mønt- og Medaillesamlingerne. Fundet anta
ges gjort 1857.
4

HELLIGDOMME OG TINGSTEDER
I HELLUM HERRED
AF J. ANKJÆR PEDERSEN

elium herred er det mindste i Aalborg amt, men
til gengæld et af de frugtbareste. Mod syd be
grænses det af næsten sammenhængende skovstræk
ninger, mod nord og vest gør Lindenborg å skel, og
mod øst når det i hele sin længde ud mod vildmosen.
Endvidere deles det så at sige i to halvdele af Skib
sted å.
Med denne opdeling fra naturens side må vi for
vente, at der fra gammel tid mellem de skillende
skove og åløb tidligt er opstået småbygder med egne
helligdomme og tingsteder, og sådan er forholdet da
også.
Tydeligst ser vi dette af navnet Solbjerg, der fore
kommer tre steder, i Sdr. Kongeslev mod nord og
som sognenavn mod syd, medens det i herredets vest
lige del (Skørping) erstattes af et Skinbjerg af samme
betydning.
Disse Solbjerge modsvares tildels af bavne højene,
en i Torup-Seem området, en i Skørping og en i
Bælum-Solbjerg kolonien. Dertil kommer for Kongeslev-Skibsted fjerdingen en tinghøj. Så vidt man
kan skønne ud fra stednavnene, har der altså været
i det mindste fire, vel snarere fem småbygder, der
så ved herredernes oprettelse er blevet sluttet sammen
til en enhed med centrum i Helium.
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Bebyggelsen går efter højene at dømme tilbage
til bronzetiden, stengravene forekommer kun få og
spredte.
I bronzealderen var det især solen, der var gen
stand for dyrkelse, og det er ikke uden interesse at få
fastslået, at højene her i herredet særlig grupperer
sig om de nævnte Solbjerge. I Skørping sogn, om
kring Skinbjerg, har der været o. 200 høje, i BælumSolbjerg i hvert fald over halvandet hundrede, Kongeslevbygden, den fattigste, vel omkring et halvt
hundrede. Heller ikke omkring Hellum-Seem findes
der særlig mange, men dog nok til at vise, at der alle
rede i bronzetiden her har været en lille selvstændig
bygd.
— Vil vi forstå den tids mennesker, må vi vide, at
det var solglade folk, der elskede liv, lys og frugt
barhed, og som gruede for den lange mørketid. Når
derfor solhjulet ved midvintertid »hverrede« eller
drejede og igen begyndte at bevæge sig mod nord,
besteg de de højeste »bjerge« i egnen for at hilse den
velkommen. Men i den lyse sommertid, når dag og
nat flød sammen, kulminerede deres glæde over lyset
og livet, og fra samtidige helleristninger kan vi danne
os et billede af, hvilken stormende livsglæde de da
udfoldede. De gik til klangen af de gjaldende lurer
i festlige optog, hvor solbilledet blev båret højt hævet
på en stang, og de festede — vildt og tøjlesløst ser
det ud til — til langt ud på den lyse nat.
En anden af tidens gudemagter var de milde
vaner, de, der skænkede frugtbarhed og vækst til kor
net på marken og til dyrene på græsgangene. Vanerne
holdt til i helliglunde, og forsøger vi at efterspore,
hvilke frugtbarhedsguder der her i egnen er blevet
dyrket, standser vi ved navnet Frigg eller Frigga,
4*
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Odins hustru. Samhørigheden med denne vikingegud
skal vi nu ikke hæfte os for meget ved. Skjaldene har
århundreder igennem digtet og fabuleret over de fra
fædrene nedarvede gudemyter og kombineret de deri
optrædende personer på så mange forskellige måder,
at det for en senere eftertid er forbundet med den
allerstørste vanskelighed at finde hoved og hale deri.
Frigg var oprindelig en frugtbarhedsgudinde, hen
des navn betyder »elskerinden«, og det taler jo for sig
selv. Såvel hun som gudeparret Frøy og Frøya må
betragtes som udspaltninger af særlige sider hos Nerthus-skikkelsen, til hvem de kan føres tilbage.
En helliglund for Frigg, Frægelund, træffes i
Torup sogn (ved Helium). En anden lund for Frigg
må vel Fræer Purke (Purkær) i nabosognet være. Her
har gudinden været medvirkende i dannelsen af by
navnet. Fræer skrives 1390 Frægyr, lidt senere Fregher.
Hvad efterleddet har været er nu vanskeligt at se, mu
ligvis det -reth, som omtales side 59.
Ved Fræer var det, at man i sin tid fremdrog et
kostbart guldfund, fem ensdannede halsringe fra sen
romersk jernalder. Nogen tvingende grund til at sætte
dette fund i forbindelse med gudsdyrkelsen er der
vel ikke, men alligevel... den slags smykker brugtes
kun af standspersoner og så naturligvis til udsmyk
ning af gudindens billede.
Ved Skørping har der været en lignende helliglund
for Frigg eller Frøya, nu hedder den Fruerlund.
Måske er den slet ikke omdøbt, for husfrue hedder
endnu i middelaldersproget husfrø. Navnet er så bare
fulgt med i den almindelige udvikling.
Også Odin må have været dyrket. I Blendstrup sogn
findes i hvert fald en gruppe Onshøje, de må vel have
fået navn af ham.
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I øvrigt møder vi navnet Helium. Endelsen i dette
navn er »hjem, hjemsted«, om end den her som i
andre -um-navne er stærkt afslidt. Forleddet er til
lægsordet hellig. Bynavnet siger os altså, at her i
meget gammed tid — ældre jernalder må man for
mode — har været en helligdom. Det ene Helium, det,
der har givet navn til herredet, ligger i Torup sogn —
ned mod skovene og Madum sø, det andet i Skørping
(Hellumtved), og der synes ikke at være nogen topo
grafisk forbindelse mellem de to lokaliteter. Der har
altså været to helligdomme af dette navn.
Så træffes der tillige et par helligkilder i herredet,
Skt. Luris kilde i Bælum og Skt. Laurits kilde i Sdr.
Kongeslev. Dertil kommer nogle navne på høje, der
leder tanken hen på det sakrale, Hesthøj i Sdr. Kon
geslev, Hanehøj i Skørping og Bukhøj i St. Brøndum.
Da hesten hører til Odins tilbehør og bukken til
Thors, må det vel være disse guder, de to af navnene
minder om. Hvem Hanehøj skal henføres til er vist
ikke let at afgøre.
Egnens tingsteder falder stort set sammen med
bavnehøjene. Man kunne dertil have ventet et i Kon
geslev, der jo hører til -lev-byernes fornemme klasse
og oven i købet er opnævnt efter eller udpeget som
tilhørende kongen. Men Kongeslev har ligget for
fjernt fra herredets midtpunkt til at gøre sig gældende
som herredsby, og da den er grundlagt i en ret sen
tid (efter at herrederne var oprettet), har den altså
ikke haft noget selvstændigt tingsted. I Skibsted sogn
umiddelbart syd for findes dog en tinghøj, men den
kan være ældre. En anden træffes i Solbjerg sogn, et
nyt vidnesbyrd om, at man her længe har bevaret en
vis selvstændighed. I Skørping sogn findes ingen min
der om et tingsted, hvad der er mærkeligt, men mark-
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navnene, når de bliver tilgængelige, kan måske oplyse
noget.
Ved herredsbyen Helium er der heller ingen ting
høj, men når Trap siger, at der overhovedet ingen
minder er om et tidligere tingsted, må man dog pro
testere. Der findes byen Tudsted, og dette navn er så
godt som ti tinghøje. Tulen var herredshøvdingen
i den senere oldtid. Vi kender titlen fra samtidige rune
sten, bl. a. Snoldelev-stenen: ». . . Roald, tul på Sal
høje« (nu Salløv), og vi kender ordet fra oldengelsk
thylr, der betyder »taler«. Tulens forretninger må
derfor have indbefattet ledelsen af tingsforhandlin
gerne. Mangen Tulshøj eller Tullebjerg rundt i landet
vidner om hans virksomhed.
Tulsted i Torup sogn nævnes allerede 1494 som
en større bondegård tilhørende kronen, senere kom
den i adeliges besiddelse. Når der på Tulsted mark
er fundet ruiner af et lille kapel, er dette sikkert re
sterne af en gårdkirke tilhørende tulens kristne efter
følgere.
— Skønt Helium herred som helhed er blevet senere
bebygget end fjordområdet i Hindsted herred, synes
stednavnene her på ingen måde yngre, og der er intet
i vejen for, at navne som Fræer, Seem (Sø-hjem) og
Helium kan gå tilbage til den tid, da højene opførtes.
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II.
er står en ram duft op imod os fra de gamle
hedenske offersteder, vi træffer rundt i landet, en
em af blod og en genklang af urgammel troldom og
besværgelse.
Ældst er vel hargen, en naturhelligdom bestående
af en bunke sammenhobede sten, hvorpå man bragte
gudemagterne ofre, mangen en Harhøj minder om tid
ligere harge, men også bynavne som Harre og Hårby
har deres oprindelse fra sådan en harg. Nu er der vist
ingen bevaret, men endnu i Øm klosters krønike om
tales et sådant hedensk harugh som beliggende i nabo
laget. Ved byen Hasmark, hvis navn oprindelig var
Harghs marck, ligger dog endnu en samling sten,
blokke, to større og tre mindre. Her kan vist endnu
resterne af det gamle harg beses.
Også helliglunden rækker langt tilbage. Hvor man
træffer en landsby med den korte form Lund, kan man
få mistanke om, at der bag dette skikkelige navn skju
ler sig en gammel offerlund. På den anden side har
dette ord været i levende brug hele middelalderen igen
nem, så det kan også betyde »lille skov« eller udflyt
terby og således ikke have noget med gudsdyrkelse at
gøre. Er det sammensat med et af de gamle gudenavne,
Thor, Ti eller Frø, er sagen naturligvis oplagt, men
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også beliggenheden ved andre helligsteder gør en tolk
ning i den retning sandsynlig.
Yngst i rækken er sikkert hovet, der betegner en
bygning, et gudehus ikke uligt vore kirker, da det som
disse var delt i et større og et mindre rum, det mindre
sikkert til gudebillederne. Heller intet hov er bevaret.
Tit er kirkerne vel opført på hovets plads, dels fordi
det ikke var let at flytte et helligsted, der havde vundet
hævd gennem århundreder — eller årtusinder, og dels
for at gøre den hedenske kult hjemløs.
Så er der betegnelsen vi. Den omfatter snarere et
indviet område end en enkelt bygning. Det kunne være
en indgærdet mose (Vimosen på Fyn), en ophøjet
mark, men vel oftest et bjerg. Viborg (ældre Vibjerg)
har navn efter et sådant helligbjerg.
Blandt naturhelligdommene må også nævnes de
mange Solbjerge og Solhøje. Her har man i længst for
svunden tid, særlig bronzealderen, dyrket solen. Julen,
som vi nu fejrer som en ren kristen højtid, var oprin
delig en solhvervsfest. Når man endnu ved pinsetid
går ud for at se solen danse, er det mindelser fra hin
tid. Men naturligvis var det menneskene, der dansede,
ikke solen.
De hellige kilder er et kapitel for sig. For oldtids
folkene stod det kølige, kvægende vand, der vældede ud
fra jordens indre, som en gave fra venlige magter.
Kilden har derfor allerede i stentiden været genstand
for dyrkelse, og tit var den viet til en eller anden
guddom, Ti eller Frøya. Da kristendommen sejrede,
blev de fleste kilder viet til »vor Frue« eller en helgen.
En enkelt nævnes dog i middelalderen som viet til
Sankt Thor!
Når man i et enkelt sogn træffer flere af den art
helligdomsbenævnelser, må man vel gå ud fra, at de
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ikke alle har været i brug på samme tid. De afspejler
sikkert forskellige lag, aflejret gennem de skiftende
tider.
I det område, vi her vil afsøge, Hindsted herred,
d. v. s. sognene nord for Mariager fjord, findes alle
typer repræsenteret. I Rostrup sogn findes en Harhøj
(af hargh), en sideform, indgår i Hørby ved Hobro, i
hvilket sogn der også findes en Solhøj. I Valsgaard
sogn træffes en lund, Staverslund, der må betyde »den
indhegnede lund«. En anden lund — mere tvivlsom —
findes i Rostrup. Sidstnævnte sogn synes at være det
på hellig-navne rigeste, idet det foruden et vi kan møde
med en lund (Lundshøjene), et hov (Hovtved) og nogle
Solhøje.
Sammenhængen mellem hedensk og kristen tid
synes her bevaret, idet kirken må være bygget på viets
grund (det samme kan påvises i Jelling og i Øsby, Søn
derjylland og sikkert flere steder). Når præstegården
endnu hedder Lundsgaard, fortæller dette navn os,
at dens jorder engang har tilhørt viet og helliglunden.
Den er altså ved religionsskiftet overgået til den nye
helligdom og dens officiales.
En enklave for sig udgør Als sogn ude ved kysten.
Her har folk nok på grund af afstandene måttet holde
sig til de hjemlige helligdomme. Als skrives ældst
Alnæs, og forleddet er en gotisk benævnelse for et gudehus, Alh. Den træffes også i et navn som Albøge, Djurs
land. Gennem Als by flyder Vibækken, der vel har navn
af et gudevi. Nord i sognet møder vi navnet Fruerlund,
der vel er en kristnet Frølund. Guds moder blev jo ikke
dyrket i lunde. Sydpå ligger Helbergskov, som man
skulle formode var et gammelt Helligbjerg. Navnet
skrives imidlertid 1390 Ellwerskov, så der er også
andre tolkningsmuligheder.

58

J. Ankjær Pedersen

Fælles for de her nævnte gamle helligdomme er
den egenskab, at de er anonyme. De røber intet om,
hvilke gudemagter der her er blevet dyrket gennem
tiderne. Intet navn minder om Odin, Thor, Frøy eller
Nerthus, selv om disse guder sikkert er blevet dyrket
her som andetsteds. Forklaringen er vel, at guddom
mene og kultens form har vekslet gennem tiderne,
mens helligstedet har været det samme fra slægt til
slægt.
Nær ved helligdommen lå egnens tingsted, og den,
der ledede offerhandlingen, goden, var sagtens også
øverste tingmand. Det var forbundet med de mystiske
magter, der lånte ham autoritet. Tinget holdtes ofte
ved en gammel gravhøj eller dysse, sagtens for at de
hensovede gamle, der lå eller sad derinde, i ånden
kunne være nærværende og bidrage til, at gammel sæd
vane blev holdt i hævd.
Vi vil forsøge at efterspore det gamle herredsting
sted, og sporene viser umiskendeligt mod Ove sogn,
den del af herredet, der også var rigest på helligdomme.
Her findes ikke blot en Ting høj, men i dens nære nabo
skab en Lovdal (nu omtydet til Løvdal). Denne Lovdal
må have noget med lovgiveri at gøre. Ved Kelstrup
studser vi ved at træffe en høj, Hindstedhøj, der bærer
samme navn som herredet. Forholdet må være dette,
at der her tidligere har ligget en høvdingegård, der —
efter ejeren — har båret navnet Hethinsted, hvoraf
Hindsted er en sammentrukken form, hvad de første
optegnelser viser.
Den kirke, der siges at have ligget i Kelstrup, har
da været en gårdkirke, opført af omtalte høvding. Den
har rimeligvis kun været af træ. Bebyggelsen Kelstrup,
der opstod omkring kirken, har derimod fået navn
efter den helligkilde, der har været ved kirken. Det nye
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navn Kildestorp har da efterhånden fortrængt det
gamle Hedensted.
Det vil imidlertid være forkert at tro, at der kun
er blevet holdt ting i dette sogn. Ordet sogn giver et
fingerpeg i så henseende. Det er afledt af verbet søge,
og da sognedannelsen går tilbage til førkristen tid, må
der altså også dengang have været noget, man søgte
sammen om. Det har naturligvis været helligdommen
og tingstedet.
Foruden i Ove sogn træffes der tinghøje i sognene
Astrup, Visborg og Vebbestrup, og der er egentlig ingen
grund til at nære mistillid til disse, det kan have været
lokale tingsteder.
Det mest interessante og sikkert ældste navn for
tingsted er imidlertid Redsø i Valsgaard sogn. En ældre
skriveform — Resou — viser, at efterleddet er -høj.
Første led er et ord, der nu er forsvundet i dansk,
men som er bevaret i tysk reden og engelsk read, der
jo betyder tale, evt. ud af en bog. I danske stednavne
indgår ordet i flere Redinge (nu Ringe eller Renge),
også i sammensætninger som Ringsted og Ringsbjerg.
Det er formodentlig samme ord, der udgør efterleddet
i navne som Odrith (Odder), Bitreth (Beder) o. fl.,
ligeså i sysselnavnet Lovreth, der har navn af en Lov
redshøj. Hvis vi har forstået navnene rigtigt, drejer det
sig altså her om gamle tingsteder, — sikkert fra før
herredernes inddeling.
I samme sogn findes tillige navnet Frisdal, ældre
Freisdall, der stemmer til eftertanke.
Man iagttager, navnlig i Sønderjylland, hvor hele
navnestoffet er fremlagt og behandlet, at der ofte ved
gamle tingsteder findes et navn, der indeholder ordet
fred. I Vedsted sogn, hvor sysseltinget holdtes, således
en Fredshole, andre steder en Fredens høj eller et
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Fredsted. Rimeligvis har der ved tingpladsen været et
fredhelligt sted, hvortil de anklagede kunne trække
sig tilbage, når gemytterne kom for stærkt i oprør
under den pågældende sags behandling.
— Som resultat af denne korte undersøgelse frem
går det da, at herredets tyngdepunkt i ældre tid har
været Ove og Valsgaard sogne og i det hele taget stræk
ningen langs fjorden, den samme egn, hvor også de
fleste høje og dysser findes. De nordlige sogne, Rold
og Arden, er først sent blevet opdyrket og har i den
hedenske tid været betragtet som en slags udmarker.

JAGTEN „ST. PAULUS- ENDELIGT
AF F. ELLE JENSEN

Sommeren 1844 strandede under en haard Storm
Jagten »St. Paulus« et Stykke Nord for Hvalpsund
Færgested og blev af Bølgerne kastet helt ind paa Bred
den. Den var 350 Tønder stor og ejedes af Købmand
Schaarup i Nykøbing Mors, men forøvrigt var den et
gammelt Fartøj, der var blevet repareret for et Par
Aar siden uden dog derfor at være blevet gjort ordent
ligt i Stand, og den var læk, da Forliset fandt Sted.
Da Skipperen skønnede, at det i alt Fald foreløbig
var umuligt at faa »St. Paulus« flot, og vel ogsaa tviv
lede paa, om dette i det hele taget kunde betale sig,
besluttede han at overlade til Ejeren selv at træffe
Afgørelse herom, og han nøjedes derfor med nu at
bjerge en Del af Takkelagen og Inventaret, som han
lod bringe hen i den nærliggende Færgegaard, hvor
det da senere vilde kunne afhentes. Nogen Last var
der ikke om Bord.
At Skibet i sig selv intet var værd, fremgaar tyde
ligt nok af, at Købmand Schaarup efter at have faaet
Melding om Strandingen overhovedet ikke foretog sig
det ringeste for at faa det af Grunden, men ganske
rolig et helt Aar lod det ligge, som det laa, uden saa
meget som at erkyndige sig om dets Tilstand. Først
den følgende Høst (1845) kom han til Hvalpsund for
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at se nærmere paa Sagerne, og han opdagede da, at
Lugerne var fjernet, og at Kakkelovnen og andre Ting
i Kahytten var borte. Han tænkte, at det var Folk paa
Stedet eller fra de omliggende Sogne, der havde taget
dem, men da han ikke troede, at nogen ellers vilde
forgribe sig paa selve Skroget eller hvad der var af
nagelfaste Genstande paa det, lod han som ingenting,
for saa vidt som han ikke gjorde Anstalt til nærmere
Undersøgelse, ligesom han heller ikke traf nogen Be
stemmelse om, hvad der skulde ske med Fartøjet. Kun
bad han Husmand Jens Chr. Christensen, der boede i
Nærheden, om at føre Tilsyn med det, hvad denne
dog ikke — som Schaarup opfattede det — gav noget
Løfte om.
Derefter rejste Schaarup hjem til Nykøbing, og
da han i den følgende Tid ikke modtog nogen Mel
ding fra Chr. Christensen, gik han ud fra, at der ingen
ting var at meddele, og at Skibet stadig var i den
samme Stand, som dengang han saa det.
Men det var det ikke, og ind i 1846 fortalte en
Skipper ham, at der gik Rygter om, at det var blevet
ødelagt og plyndret. Schaarup vilde ikke tro, at der
var noget om det, men for alligevel at faa Klarhed
over, hvordan det vel forholdt sig, sendte han i Maj
en sagkyndig til Hvalpsund, dels for at afhente det i
Færgekroen oplagrede Inventar, dels for at syne Far
tøjet. Det viste sig imidlertid, at Rygterne havde talt
Sandhed, for af Skibet var der nu kun lidet eller intet
tilbage. Et Varpanker og nogle Dæksbjælker og Bræd
der fandtes hos Husmand Peder Olesen, Ovenskov
Mark, og Smeden i Farsø sagdes at være i Besiddelse
af et stort Anker, som han havde købt, og som skulde
stamme fra Fartøjet. Skibsbaaden var ligeledes for
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svunden, og en knækket Mast og Stævnen laa udenfor
et Hus paa Hole Mark.
Købmand Schaarup havde hidtil udvist en for
bavsende Ligegyldighed med Hensyn til sin strandede
Jagt, men efter de Oplysninger, hans Tillidsmand
bragte ham om Forholdene, ønskede han nu alligevel
at faa en Opklaring af, hvad der egentlig var sket med
den, og da han troede, at det var Egnens Folk, der
havde ophugget og stjaalet den, indgav han Anmel
delse til Herredsfogden i Hobro med Begæring om en
politimæssig Undersøgelse i Sagen.
Herredsfogden tog ogsaa straks Affære, og ved Skri
velser til Sognefogderne i Louns, Alstrup, Ullits, Foulum, Strandby og Farsø blev det disse paalagt at under
søge, om der muligt i deres Distrikter skulde findes
noget, der stammede fra det strandede Fartøj, og i
bekræftende Fald gøre de paagældende opmærksomme
paa det, eventuelt selv opbevare det indtil videre.
Sognefogdernes Svar indløb hurtigt, og der blev
derefter d. 19. Juni afholdt Politiforhør i Hvalpsund
Færgekro, hvortil da en Række Mænd fra Egnen var
indstævnet for at afgive nærmere Forklaring.
Den før nævnte Jens Chr. Christensen oplyste, at
det var en Misforstaaelse, at han nogen Sinde havde
lovet at føre Tilsyn med det strandede Skib, hvad han
ikke havde kunnet gøre, da han kun var hjemme om
Natten. Han havde iøvrigt ikke lagt Mærke til noget
usædvanligt, men han havde lige før Nytaar hørt, at
Fartøjet var gaaet i Stykker under en svær Storm, og
at Stumper af det flød langs Stranden, men om de
var bjerget, vidste han ikke. P. Olesens to ukonfirmerede Sønner havde engang spurgt ham, om de maatte
tage et Varpanker; hertil havde han svaret, at denne

64

F. Elle Jensen

Sag kom ikke ham ved, og han vidste ikke, hvad de
saa havde gjort.
P. Olesen forklarede, at han havde laant Varp
ankeret, til han selv kunde faa sig et anskaffet, men
det havde ikke været hans Hensigt at beholde det,
hvilket ogsaa maatte fremgaa af, at han havde meldt
det til Købmand Schaarup, da han var i Hvalpsund.
Det samme gjaldt om nogle Stykker Træ, som hans
Drenge havde fundet, og som han havde stillet op
udenfor sin Ejendom, saa alle og enhver kunde se
dem — hvilket Schaarup indrømmede, var rigtigt.
Smed C hr. Christensen i Farsø erklærede, at han
1 Februar havde købt et Anker, der vejede 4—5 Lis
pund, af Gaardmand Povl Pedersen i Fandrup for
2 Rbd. og opsmedet en Del af det Han foreviste Resten
af det, og det vurderedes til 15 Mk, mens den oprin
delige Værdi ansloges til 5 Rbd.
Povl Pedersen oplyste, at han havde købt Ankeret
for 1 Rbd. af Husmand Laust Christensen, Skovbakker
i Louns Sogn. Denne forklarede derefter, at han i
Vinter havde fundet det en 10—15 Favne fra »St.
Paulus«, næsten helt skjult i Sandet, og desuden mel
lem Illeris og Hestbæk nogle Brædder, som han heller
ikke havde betænkt sig paa at tage; de var siden blevet
afleveret til Sognefogden og havde en Værdi af 8 Sk.
Han erklærede paa Forespørgsel, at han ikke vidste
noget om, hvordan man skulde omgaas med Hitte
gods.
Husmand Søren Nielsen Lund, Louns, oplyste, at
hans to smaa Børn paa 8—10 Aar havde fundet 7
Brædder, der vel var 8 Sk. værd, men da det var sket
fra Tid til anden, havde han ikke anmeldt Fundet,
der nu befandt sig i Sognefogdens Varetægt.
Chr. Degn, Hestbæk Mark, nægtede paa det bestem-
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teste at have taget noget som helst fra Vraget Nytaarsaften og hævdede, at de Bræddestumper, der var fun
det hos ham, havde været i hans Eje i flere Aar. De
tilstedeværende synede dem og kom derefter til det
Resultat, at de maatte stamme fra en Pulsvaadsbaad.
Chr. Sørensen, Hestbæk Mark, forklarede, at han
kun fiskede ud fra Hestbæk Strand, og at han aldrig
havde været ved Skibet, undtagen naar han havde
Ærinde derforbi. Det Vraggods, der var konfiskeret
hos ham, var Resterne af en Baad, han for et Par Aar
siden sammen med nogle andre havde købt i Strandby.
Stumperne blev fremlagt i Retten og undersøgt, og man
mente derefter at kunne fastslaa, at heller ikke de
havde noget med »St. Paulus« at gøre.
Færgekarl Peder Christensen havde i Vinter boet
nær Strandingsstedet; han havde dog aldrig set til
nogen Ødelæggelse og intet taget selv, men Fartøjet var
blevet slaaet i Stykker af Søen lige før Nytaar. Han
vidste ikke, hvor Stumperne var blevet af, og han
kendte ikke til nogen Plyndring. Den Stavn og Mast,
som var blevet lagt udenfor hans Hus, var først kom
met der, efter at han var flyttet fra det.
Husmand Peder 'Nielsen, Hole Mark, kendte heller
ikke til noget; ganske vist fiskede han, men han lan
dede ikke i Nærheden af Vraget, som han ingen Sinde
havde været ved.
Ogsaa Færgemanden, Peder Christensen, var meget
uvidende om, hvad der var sket. Det eneste, han kunde
sige, var, at han havde hørt i sit Hus, at Chr. Degn,
Chr. Sørensen og Peder Nielsen Nytaarsaften skulde
have fjernet noget Tømmer, men om dette var Til
fældet, var ham ubekendt.
Af Forhøret synes det saaledes at fremgaa, at det
var en Julestorm, som havde splittet »St. Paulus« ad,
5
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og at det ikke, som Købmanden troede, var Egnens
Folk, der havde ophugget og stjaalet Skibet. En anden
Sag var det, om ikke nok en og anden, da Stumper
af det laa og flød ved Stranden, ved den Lejlighed
har reddet et Par Pinde, hvad vel egentlig kunde være
ret undskyldeligt i Betragtning af den Ligegyldighed,
Ejeren selv havde udvist overfor Fartøjet. At ingen
dog vilde erkende det, er tydeligt nok; de indstævnede
indrømmede i det hele taget det mindst mulige og
røbede alle en forbavsende ringe Viden om, hvad der
var sket, ligesom de, naar de kunde, søgte at dække
hinanden. Betegnende er i saa Henseende Færgeman
dens Forklaring, thi det lyder temmelig usandsynligt,
at han, der boede saa nær Strandingsstedet, og i hvis
Kro der kom saa mange, ikke skulde kende mere til
Sagen, end at han havde hørt Tale om, at noget Tøm
mer var fjernet Nytaarsaften. Han har sikkert vidst
en hel Del mere.
De indstævnede klarede saaledes Frisag — dog med
Undtagelse af Laust Christensen, Skovbakker. Thi
mens det, de andre havde taget, ret tilfældigt var
kommet i deres Besiddelse, uden at det kunde fastslaas, om det virkelig stammede fra »St. Paulus«, og
desuden var af ubetydelig Værdi, maatte han være
klar over, hvor det store Anker hørte hjemme, og han
blev derfor tilsagt til et nyt Forhør i Hobro. Her gen
tog han sin tidligere Forklaring, men erklærede, at
han ikke havde tænkt over, hvad Værdi hans Fund
havde. løvrigt oplyste han, at han var 46 Aar, havde
været Soldat i Aalborg og nu i 15—16 Aar havde haft
et Fæstested under Hessel. Han havde aldrig været
straffet.
Paa Grundlag af dette Forhør beordrede derefter
Stiftamtet i Aalborg, for hvilket hans FQrhold blev ind-
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berettet, Tiltale rejst mod Laust Christensen, og d.
31. August kom Sagen til Behandling ved Herredstin
get i Hobro med Prokurator Holm, Hobro, som Aktor
og Prokurator Brask, Mariager, som Defensor.
Det vilde være en Skam at sige, at nogen af Sag
førerne gjorde sig Umage med deres Hverv. Holms
Indlæg, der gik ud paa, at da Laust Christensen maatte
vide, at Ankeret var Strandingsgods, og alligevel ikke
havde anmeldt sit Fund til Øvrigheden, men solgt det,
burde han straffes med 6X4 Dages Vand og Brød og
betale 2 Rbd. 3 Mk til Købmand Schaarup i Erstatning
for dets Forringelse samt Sagens Omkostninger, fylder
c. 60 Linier paa almindeligt Brevpapir. Endnu mere
kortfattet var Brasks Forsvar — kun 18 Linier. Han
mente, at da Ankeret laa dækket af Sand, havde det
sagtens først været i andres Besiddelse, saa Laust Chri
stensen havde ikke underslaaet noget Strandingsgods.
Der kunde da blot være Tale om, at han havde und
ladt at melde Fundet, og han indstillede ham derfor
til Rettens mildeste Straf.
Dommen fastslog, at da Ankeret først var taget
c. 2 Aar efter Strandingen, kunde der for Laust Chri
stensens Vedkommende kun være Tale om ulovlig
Omgang med Hittegods, og da han aldrig før havde
været straffet, og der forelaa ene gode Vidnesbyrd om
ham, vilde han kun være at idømme 2X5 Dages Vand
og Brød, en Erstatning til Købmanden paa 2 Rbd. 3 Mk.
samt Sagens Omkostninger med 3 Rbd. til Aktor og
2 Rbd. til Defensor, at udrede i Løbet af 15 Dage og at
erlægge i Sølv.
Mere har Aktstykkerne ikke at berette; kun kan det
af Kvitteringer ses, at Sagførerne har faaet deres Sa
lærer udbetalt fra Herredskontoret i November Maaned. Hvorledes Laust Christensen har skaffet de Penge,
5*
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han skulde ud med, og som for ham sikkert har repræ
senteret et betydeligt Beløb, vides ikke. Maaske har
han faaet dem hos sin Husbond, Proprietær Elle paa
Hessel1).

) Aktstykker til denne Artikel findes i Rinds-Gislum Herre
ders Politiprotokol 1846 og Dokumenter til Justitsproto
kollen for samme Aar.

LIDT OM AALEFISKERIET
I MARIAGER FJORD
UD FOR ALS SOGN
AF CHR. B. LUND

alefiskeriet i Mariager Fjord har altid haft stor Be
tydning for Beboerne, som boede der i Nærheden.
Det gav en kærkommen Tilvækst til den knappe Kost,
som Bønderne i Fællesskabets Tid maatte nøjes med.
Det bedste Fiskeri var yderst i Fjorden, men forøvrigt
dreves det i hele Fjordens Længde.
Her skal kun omtales Fiskeriet for de to Byer, Helberskov og Odde i Als Sogn. Begge Byers Jord gik ud
til Fjorden paa Nordsiden, og Beboerne havde Ret til
Fiskeriet der, saa langt deres Jord strakte. Som Fæstere
fik de gerne sammen med Fæstet Ret til en Aalegaard.
Men da Jorden i Fællesskabets Tid blev dreven samlet,
kunde de ikke paaberaabe sig Retten til at sætte deres
Aalestader, hvor de fandt for godt, men de maatte rette
sig efter, hvad deres Vider og Vedtægter fastslog, og
meget tidlig har der sikkert været faste Bestemmelser,
hvor de enkelte Stader skulde staa. Da Fiskeriet var
bedst ved Fjordmundingen, har der sikkert været Rift
om at faa de yderste Stader, men de har sikkert gaaet
paa Skifte, ligesom det blev bestemt efter Udstykningen
1799. Paa Sydsiden af Fjorden havde Herregaarden
Overgaard Fiskeretten, men mærkeligt nok havde Be
boerne i Helberskov og Odde tilvendt sig det yderste
Stade paa Sydsiden. Det stod ved en Sejlrende, som
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Fiskerne kaldte »Sorteper«. Dette Stade er ogsaa opført
i deres Vedtægter, men der staar vedføjet: »Skulde det
Tilfælde indtræffe, at det Aalestade paa søndre Side af
Fjorden kunde fravindes Byen ved Rettergang, bliver
Tabet deraf at erstatte af hele Byen til de Mænd, der
tilkommer Brugen deraf aarlig.«—Saa vidt jeg ved,
skete det alrig; men Beboerne har haft en Følelse af,
at de ikke stod paa helt lovlig Grund.
Da Udstykningen kom 1799, købte næsten alle Fæ
sterne deres Gaarde, og de blev saa samtidig Ejere af
Aalestaderne. Nu følte de det som en Pligt at faa de
gamle Regler for Brugen af Aalestader i Fjorden stad
fæstet, og der blev da holdt et Møde i Helberskov, hvor
Gaardejere og Husmænd i Helberskov og Odde var til
Stede.
Mødet blev holdt den 1. Juli 1802. Man havde nok
paa Fornemmelsen, at Fællesskabet om Aalefiskeriet
nu ogsaa kunde være i Fare. Derfor gjaldt det om at
faa de gamle Vedtægter angaaende Aalestaderne ting
læste, saa ingen kunde bryde ud og forlange Fiskeret
ud for sin Ejendom. Det varede dog ikke længere end
til 1812, da en forsøgte at løbe Storm mod de gamle
Vedtægter.
Men først lidt om Vedtægterne: Hele Strækningen fra
Fjordmundingen til Havnø Skel var bleven opmaalt i
Favne og inddelt til Aalestader med 29 til 50 Favne
Løb. Der var 3 faste Stader, som ikke skulde skiftes.
Der angives ingen Grund til, at de 3 Staders Ejere faar
den Forret; men det er maaske en saa gammel Historie,
at der menes, de har Hævd derpaa. De 3 Ejere var den
gang 2 Gaardejere i Als: Peder Lassen og Hans Ericsen,
1 Stade tilsammen. Det gik og gaar vel endnu under
Navnet »Alsstadet«. De to andre Stader fik to Hus
mænd: Christen Jørgensen og Søren Poulsen. De øvrige
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Stader gik næsten alle paa Skifte, men Vedtægterne var
forøvrigt saa omstændelige, idet alle Ejernes Navne
staar optegnet, og i hvilken Rækkefølge Staderne skal
skifte. Der var ogsaa stor Forskel paa Afstanden mel
lem Staderne, men i Vedtægterne er opgivet, hvor stor
Afstanden skal være paa de forskellige Steder i Fjor
den. Inde paa Land var sat en »Hovedpæl« eller Meed
for hver Stade.
Nu var det ikke saadan, at de enkelte Ejere selv
røgtede deres Aalegaarde. Nej, de forpagtede dem ud til
Fiskere, som saa skulde give saa eller saa mange Lis
pund Aal for hvert Stade. Men Fiskerne maatte strengt
overholde de gamle Vedtægter.
Saa skete det i 1812, at Poul Rasmussen (boede i
Thygesens Gaard i Odde) solgte Gaarden til en Mand
ved Navn Rasmus Smith, og han gjorde straks Ind
sigelse mod, at andre satte Aalestader ud for hans Ejen
dom. To Mænd blev sendt hen til Sælgeren, og han er
klærede over for dem, »at han ikke nogensinde haver
solgt Rasmus Smith noget Aalefiskeri i Mariager Fjord
uden for hans Ejendom og ikke heller vil fremlove ham
samme, da det blev ikke omtalt.«
Men Rasmus Smith havde faaet Prokurator Sparre
fra Randers til at føre sin Sag.
Anno 1812, den 28. Juli, blev Hellum-Hindsted Her
reders Ret sat og administreret af Herredsfoged og
Herredsskriver Cancelliraad Nissen med Stokkemænd
Hans Nielsen Borup, Christen Nielsen Smed og Christen
Lassen, alle af Kongeslev By og Sogn, samt Niels Pe
dersen Juel fra Terndrup:
Sagen Rasmus Smith i Odde kontra en Del Mænd i
Helberskov og Als blev foretaget.
Her er en Del af Prokurator Sparres Indlæg: »I Sa
gen anlagt af Rasmus Smith i Odde contra nogle Per-
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soner i Helberskov og flere Steder, som have anmasset
sig den førstes tilkommende Aalefiskeret for sin Grund,
Vi have nu set og længe med Hensyn til Vederpartemes
tinglige Bevægelser forudset, hvad disse ville lade føre
i Rettens Skranker, for om det var muligt, som det ikke
er: at retfærdiggøre deres hidtil øvede urene og lov
stridige Brug og Anmasselse af Citantens individuelle
Ret til at nyde Aalegaarde for sin Grund---------- «
Rasmus Smith tabte dog sin Sag.
I 1893 anlagde Ejeren af den samme Gaard P. Niel
sen (Dommer) Sag mod 2 Fiskere, men den fik samme
Udfald, saa de gamle Vedtægter staar ved Magt endnu.
Røgtningen af Aalestaderne foretog Fiskerne i nogle
store, klodsede, fladbundede, tjærede Baade (Kaage).
De skulde være store for at rumme Fiskeredskaberne:
Stager (Steg), Ruser og »Rad«, naar de skulde sættes,
og de skulde kunne flyde paa lidt Vand; men de var
tunge og vanskelige at manøvrere med.
Naar Aalegaardene skulde røgtes (draw), havde Fi
skerne ofte langt at sejle. De stagede sig saa ofte frem
paa fladt Vand med en Stage (Kammerstage), som og
saa kunde bruges som Baadshage, eller ogsaa brugte
de Aareme. De havde ogsaa gerne en Mast til at rejse
med et eller to Sejl; men Sejlene kunde kun bruges,
naar der var Medvind eller højst Sidevind. De fladbun
dede Kaage egnede sig ikke til at krydse med.
I Vedtægterne nævnes ogsaa 8 Bundgarn, og dem
lejede Fiskerne ogsaa. Bundgarnene stod i Havet, og
det var lidt farligt at gaa ud at røgte dem i Blæst i de
fladbundede Kaage.
Afsætningen af de fangede Fisk var ofte vanskelig;
men saa var Fiskerne ikke bange for at tage en Tur til
Randers med Fisk. Undertiden roede de hele Vejen fra
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Mariager Fjord op ad Randers Fjord og Gudenaa til
Randers.
En gammel Fisker har fortalt mig, hvorledes de bar
sig ad paa disse Ture. Hvis det var henad Aften, naar
de nærmede sig Randers, roede de ikke ind til Byen,
men lagde Baaden ind til Bredden og lagde sig til at
sove i den, hvis der var Plads, eller ogsaa gik de i Land
og sov i en Høstak. Det gjaldt om at komme tidligt om
Morgenen ind til Byen, for saa hed det sig, at en Baad
med friske Fisk var kommen til Byen. Fiskene var vist
ikke altid friske. De havde ingen Dam i Kaagene, men
Fiskene laa i Bunden eller i Kasser og Kurve. Ankom
men til Havnen lejede de Byens Trommeslager til al
gaa rundt i Byen og raabe om de friske Fisk. Det var
ikke altid, de fik udsolgt ved Havnen, men saa lejede
de tit en Vognmand til at køre med Resten til Kristrup
og Vorup.
Hjemturen med den tomme Kaag gik lettere. De
havde Strømmen med ned ad Aaen; men Turen fra
Randers Fjord til Mariager Fjord gav ofte ømme Sæder
og trætte Rygge, hvis de fik en stram Nordvest i Stævn.
Nu er Forholdene forandret. De gamle Kaage blev først
afløst af Baade med Sænkkøl. Dem kunde man krydse
med. Nu er de selvfølgelig afløst af Motorbaade, og man
hører nu stadig Motorernes Tøf—Tøf fra Fjorden.

„TRÆMÆNDENE“ I SKELUM
AF VALDEMAR PEDERSEN

et er en kendt sag, at landbokvinderne fra gammel
JLv tid var meget flittige og arbejdsomme; de arbej
dede så at sige uafladelig dagen lang og som oftest
aftenen med. Foruden den egentlige husgerning med,
hvad dertil hørte, påhvilede malkningen af køerne og
så dem. Men hertil kom så det store arbejde med be
arbejdningen af beklædningsstofferne af hør og uld lige
fra den første grove tilberedning til de nyttige og de
ofte meget smukke, færdige varer, der var af stor værdi
i hjemmene.
Det kan vel ikke nægtes, at mændene — og de unge
karle med — stod noget tilbage med hensyn til at ud
nytte den tid — f. eks. aftentimerne —, som ikke med
gik til det egentlige arbejde vedrørende gårdens drift.
Men selv om de altså ikke i almindelighed på dette om
råde kunde hamle op med kvinderne, så var de dog
gennemgående ret dygtige til at fremstille en hel del
nyttegenstande, navnlig af træ til brug i gårdene. I de
fleste gårde fandtes sædvanlig et huggehus, og huggehusarbejdet udøvedes almindeligvis i forrige århun
drede i næsten hver en gård og hvert et boelsted i Sydøst-Himmerland. De fleste mænd — undertiden bistået
af sønner eller tjenestekarle — lavede selv deres ham
melstokke, svingler, tøjrepæle, vognkæppe og meget
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andet. Størstedelen af dette arbejde, som ikke så godt
egnede sig til aftenarbejde, udførtes vel hovedsagelig i
vintertiden, navnlig sidst på vinteren, når man havde
optærsket, og dagene var blevet længere og lysere.
Men her i Skelund eller rettere Skelum dyrkedes
gennem en meget lang årrække — hvor lang har det
ikke været muligt at få opklaret — en særlig gren af
mandlig husflid, der næsten kunde siges at have ud
viklet sig til en hjemmeindustri. Det var et særligt hold
af træarbejdere, som navnlig fandtes blandt de mindre
jordbrugere, indehaverne af de såkaldte halvgårde med
20 til 30 tdr. land, samt boelsmænd og husmænd — und
tagelsesvis en enkelt af de større gårdmænd.
Produktet, som de fremstillede, var navnlig træ
skovle, de såkaldte kornskovle eller kornskuffer, samt
en række andre nyttige ting af træ, f. eks. smørtruge,
udhulede af et enkelt stykke træ; de benyttedes blandt
andet ved æltningen af den hjemmekærnede smør; ka
steskovle, øsekopper og spandeåg, også kaldet »drag
ter«, m. m. Denne virksomhed muliggjordes derved, at
egnen var — og er til dels endnu — en udpræget skov
egn, hvor det navnlig i den tid, som her skildres, nem
lig de sidste to årtier af forrige århundrede, var en let
sag at fremskaffe det fornødne træ, navnlig ask og el,
da der på dette tidspunkt var rigeligt med træ til dette
øjemed i egnens store skove; for asketræets vedkom
mende frem for alt i Havnø Lund, og det var ikke kost
bart; ja, en del af »træmændene«, som de populært
kaldtes, kunde endog hugge træ i egne kær, hvor der
var træer, som var store nok til en del af de fremstil
lede ting.
I foran nævnte tidsrum levede her i Skelum by og
i udflytterejendomme 14—15 mænd, som drev denne
håndtering, der indbragte dem en ikke ubetydelig bi-
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fortjeneste; ja, for fleres vedkommende, de, som ikke
havde jord, var det endog deres væsentligste indkomst,
som dog blev forøget lidt ved nu og da at arbejde for
gårdmændene. Det er vist ikke usandsynligt, at disse
træarbejderes antal i tidligere tid var større end foran
anført; men derom har det ikke været muligt at frem
skaffe nogen sikker oplysning.
Denne fremstilling af »træværk«, som det populært
kaldtes, foregik kun i Skelum; det har i alt fald ikke
været muligt at få oplysning om noget lignende, altså
»masseproduktion«, fra nogen af vore nabobyer, og det
er temmelig udelukket, at denne hjemmeindustri kunde
finde sted på træfattige egne.
Træet til de større dele som truge, skovlblade m. m.
købtes sædvanlig »på roden« af skovrideren eller en
anden, som dertil var bemyndiget. Køberen måtte så
selv sørge for fældning og hjemkørsel. Til skafter be
nyttedes helst små stammer, som kunde tilhugges med
en passende krumning og kløves med sav én å to gange.
Skafterne skaffedes ofte af udhugstbunker, som solgtes
på skovauktionerne. De af træarbejderne, som selv
havde heste og vogne, besørgede naturligvis, forsåvidt
køretøjet ellers var skikket til den noget svære skov
kørsel, selv hjemkørselen af træet, medens de i så hen
seende mindre heldigt stillede husmænd måtte hen
vende sig til gårdmændene om bistand. En sådan næg
tedes meget sjældent, forsåvidt der ikke var alvorlige
hindringer til stede. Undertiden var gårdmanden selv
kusk ved en sådan lejlighed, men som oftest overdroges
det til forkarlen. Ved hjemkomsten med træet var man
altid sikker på, at husmoderen beværtede den frem
mede kusk eller kuskene, for man havde ofte 2 å 3
køretøjer af sted samtidig, med det bedste, huset for
måede. Ejeren af køretøjet beregnede sig ikke noget for
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kørselen, men det var ikke ualmindeligt, at den anden
part påskønnede tjenesten ved at forære ham én eller
anden nyttegenstand af eget fabrikat.
I forårstiden kunde man tidt, når man færdedes
gennem Skelum by, blive vidne til, at »træmændene«
og deres hjælpere var travlt beskæftigede med at ind
dele og oversave samt kløve de hjemkørte træstammer
i stykker, der svarede til den anvendelse, hvortil de
hver især egnede sig. Hvis bonden havde en tjeneste
karl, måtte han være med til at trække den store skov
sav, men ellers var det praksis, at to og to nabomænd
gensidigt hjalp hinanden med dette arbejde. De ud
kløvede stykker stilledes gerne op imod en sydmur eller
et andet bekvemt sted, for at solen kunde tørre det
grønne træ en smule, inden tilhugningen kunde finde
sted. Ved forarbejdningen af træet — ikke mindst til
udhulingen — brugtes foruden håndøkser flere forskel
lige redskaber f. eks. spidsøkse, tengsel, (kaldet »tidsel«),
båndkniv og flere. Efter den grove tilhugning, som var
lettest at foretage, inden træet var helt tørt, var en eftertørring nødvendig. I forårs- og sommertiden satte man
i almindelighed huggeblok og snittebænk (tællestol) ud
under åben himmel, hvor navnlig det grovere arbejde
foregik, medens man senere udførte afpudsningen i
huggehuset — hvis man da havde et sådant, hvad ikke
alle disse arbejdere havde; men i så fald måtte den sid
ste tildannelse og afpudsning foregå i selve stuehusets
opholdsstue eller i forstuen, hvis denne var nogenlunde
rummelig. 1 den kolde vintertid var det næsten en selv
følge, at disse arbejder både af hensyn til belysning i
aftentimerne og af hensyn til varmen henlagdes til op
holdsstuen, hvilket meddeleren heraf ofte har været
vidne til. Gulvet i stuen, som ret hyppigt bestod af tegl
sten, kunde tidt være belagt med et tykt lag spåner,
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men tog jo ingen skade deraf. Var arbejdet i stuen til
gene for familiens øvrige medlemmer, tyede de ind i
den inderste stue, der i mange tilfælde også var sove
værelse. Forøvrigt var det ret almindeligt, hvor der var
store børn i huset, at disse hjalp til med den sidste af
pudsning af visse ting, især skovleskafterne, der fik en
behandling med skrabestål eller glas og sluttelig med
sandpapir.
Enkelte mænd, som f. eks. Karsten Andersen, der
havde en lille gård, købte mere træ, end de selv kunde
overkomme at bearbejde, og så lod de andre, som ikke
havde jord og måske heller ikke penge til at skaffe sig
ret meget træ hjem for, hugge for sig; men hvorvidt de
udførte arbejdet således, at genstandene var færdige til
salg, eller det kun var den grovere tildannelse, de ud
førte for betaling, skal jeg ikke kunne sige.
Hjemmeforbruget af disse produkter var naturligvis
kun en ringe del af det, som produceredes, og det af
sattes derfor vidt omkring. Hovedafsætningsstedet var
imidlertid Aalborg, og da hjemmeindustrien navnlig
udøvedes, før jernbanen ned gennem Østhimmerland
anlagdes, kørte bønderne selv med hesteforspand til
staden med varerne. Det var især til visse tider på året,
og så vidt vides navnlig til det bekendte pinsemarked.
Det var ofte store vognlæs efter den tids forhold, der
kørtes med; havde den enkelte sælger nemlig ikke et
helt læs, var der flere, som slog sig sammen. Det var
heller ikke enhver af jordbrugerne, der havde to til så
dan kørsel egnede heste, men så måtte de enten køre
enspænder med mindre læs eller køre i fællig med en
anden.
Det har vel næppe været muligt for mændene at
overkomme salget af deres varer på en enkelt dag; rej
sen til og fra byen, afstanden var ca. 6 mil eller ca. 43
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km, tog ikke så få timer, og det var en fast regel, at der
skulde bedes 1 å 2 gange undervejs, så hestene, der nø
dig måtte overanstrenges, kunde få en lille givt af det
medbragte foder og kuskene en bid brød og måske en
enkelt snaps. Som bedested nævnes de nu nedlagte
kroer ved Lindenborg og i Sønder Tranders. Folkene
måtte i alle tilfælde, hvis de ikke vilde køre om natten,
overnatte i stalden. Hestene opstaldedes sædvanlig i køb
mandsgårdene, sikkert nok på samme steder fra gang
til gang. Det vides, at en — eller måske to — af mændene havde en fast kunde i maltgøreriet, som vistnok
var beliggende i den østlige del af byen, og som årlig
brugte et ikke ringe antal skovle. Man indstaldede dér,
og efter at forretningen havde udtaget, hvad den havde
brug for af de bedste stykker, førtes det øvrige mate
riale til markedet, eventuelt torvet eller træhandleme
i byen.
Nå varerne var vel afsatte, og man havde fået penge
på lommen, kunde der måske også blive råd til at gå
i butikkerne og gøre lidt forretning dér; det var jo nem
lig en særlig god lejlighed til at forsyne sig med for
skellige nyttige varer, da man netop nu havde køretøjet
til rådighed til hjemfarten. — Måske også enkelte af
mændene for en gangs skyld kunde få lyst til at kigge
inden for i byens beværtninger, men herom vides dog
ikke noget autentisk, og det kan være, at landevejs
kroerne undervejs passede dem bedre. Der har i alt
fald været ymtet om, at nogle af kuskene, nu, da vog
nene på hjemturen var lettede, kunde finde på at arran
gere en lille kapkørsel hjemad. — Men det er forøvrigt
hævet over enhver tvivl, at de flittige »træmænd« fra
Skelum næsten alle var gode og vindskibelige borgere
i landsbyen, og de forstod meget vel at passe på de
tjente skillinger.

80

Valdemar Pedersen

Nedenfor anføres navnene på de fleste af de omtalte
træarbejdere, som levede og virkede i Skelum i slutnin
gen af forrige og begyndelsen af dette århundrede:
Gårdejer Karsten Andersen.*)
Husejer og tækkemand Søren Sørensen Brams.
Husmand Jens Peter Sørensen Brams.
Husmand Andreas Nielsen, kaldet Skomager.
Husmand Poul Nielsen, kaldet Skomager.
Boelsmand Mathias Nielsen.
Boelsmand Søren Peter Nielsen.
Indsidder Jens Nielsen.
Husejer Ole Nielsen Kusk.
Husmand Hans Nørgård.
Fhv. gårdejer Peder Kr. Jørgensen.
Boelsmand Kristian Sørensen.
Husmand Ole Sørensen Ibsen
og hans Søn Peter Olesen.
Aftægtsmand Christen Thulsted.

En enkelt af disse, nemlig Jens Peter Sørensen Brams,
kan der på grund af hans dygtighed og enestående flid
være anledning til at omtale særskilt. Han begyndte al
lerede som ung tjenestekarl at arbejde i træ i sin knapt
tilmålte fritid for at tjene sig en skilling ekstra. Han
lavede træriver, og denne virksomhed fortsatte han med
både som arbejdsmand og senere, da han blev ejer af
et hus med jord. Samtidig med, at han passede sin jord
lod fortrinligt og opdrog en ret stor børneflok, tog han
også arbejde uden for hjemmet både som tækkemand
og på anden måde. I hjemmet drev han forskellig slags
husflid f. eks. reparation af seletøj, tilvirkning af skovle
og lignende som de foran nævnte, men hans speciale
*) Ejer af en mindre gård, en såkaldt halvgård.
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var riverne. Det var vel nok især vinterarbejde, men
ingenlunde et arbejde, der løb let fra hånden, da en
god rive skal laves med akkuratesse, og den består af
mange smådele. Desuagtet drev han denne virksomhed
så vidt, at han i en meget lang årrække, helt op i sin
alderdom, til stadighed forsynede så at sige samtlige
landbrugere i hans egen by foruden en stor del i nabo
byerne. En søn af ham har udtalt, at han nok gennem
snitlig forfærdigede mindst et halvt hundrede nye river
årligt. Betalingen for en rive var, da J. P. Sørensen be
gyndte at sælge, kun 75 Øre, men senere forhøjedes
den til 1 kr., hvor den holdt sig i lang tid, men steg dog
efterhånden til 2 kr.
Forholdene efter århundredskiftet har på mange
måder ændret sig til ugunst for hjemmefliden. Således
kan nævnes, at der på det foran skildrede område op
stod en farlig konkurrent i trævarefabrikkerne, sam
tidig med at priserne på træet steg. Dette førte naturlig
vis til, at den yngre generation ikke følte sig fristet til
at tage virksomhederne op efter de gamle. Og de gamle,
som endnu levede, behøvede ikke at fortsætte med det
ret hårde arbejde, da de nu kunde hæve deres alders
rente.
Den sidste af de forannævnte mænd afgik ved døden
for over 20 år siden, og dermed er trævare-hjemmeindustrien i Skelum »en saga blott«.

NOGLE BIDRAG TIL HALS SOGNS
HISTORIE INDTIL 1536
AF SV. GRAM JENSEN

als sogn har i sammenligning med det øvrige af
Kær herred kun få oldtidsminder.
Fund fra ældre stenalder foreligger selvsagt ikke,
da selv sognets højeste partier i denne periode har lig
get under havets overflade. Derimod foreligger der en
del fund fra yngre stenalder. Blandt disse må frem
hæves et par smukke dolke, hvoraf den ene — en 18,3
cm lang dolk af grå flint — 1906 blev afgivet til Natio
nalmuseet fra Vendsyssels historiske Museum i Hjør
ring1), medens den anden — en 22 cm lang dolk af
lysegrå flint — først blev fundet 1944 på matr. nr. 48,
Hov hede2). Efter de samlede fund fra yngre stenalder
at dømme har menneskene i denne periode levet i ran
den af det sammenhængende skovbælte, der dengang
strakte sig i en bue fra Limfjorden i syd til Kattegattet
i nordøst.
Fra bronzealderen kendes kun eet eneste fund, 2
bronzeringe, som 1939 fandtes ved tørvegravning i Hov
mose3).

H

J) Nationalmuseets fundprotokol for stenalderen A 22801.
2) Venligst meddelt mig af skoleinspektør Kr. Værnfelt, i
hvis eje dolken er.
3) Kr. Værnfelt i Fra Himmerland og Kjær Herred XIV
(1945—46) s. 3.
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Jernalderen har derimod sat sig spor såvel i form
af enkelte fund som forekomst af et par bopladser og
nogle få jordfaste mindesmærker.
Som det ubetinget vigtigste af de enkelte fund bør
fremhæves 2 svære klæberstenskar af norsk oprindelse
fra jernalderens sidste periode, vikingetiden. Karrene,
der 1904 blev fundet på lavt vand nær grunden Nord
mandshage, ses nu udstillet i Nationalmuseet4).

Nationalmuseet fot.

1:9

Rester af bopladser er ved Øster Skovgård påvist
på lodden matr. nr. 30 a, hvor man i årene 1930—31
afdækkede og opmålte 8 gamle hustomter5), samt ved
Koldgårdsbakke vest for Koldgårdshus6). Ikke langt
herfra, i heden ved Rævebakke vest for plantagen ved
Jyngehusene, fandtes en lille rest af oldtidsagre, stærkt
deformeret af sandflugt7).
4) Nationalmuseets fundprotokol for jernalderen C 12529-30.
5) Se Kr. Værnfelt i Jyske Samlinger 5. rk. III (1937—38)
s. 199 A ff.
6) Se Kr. Værnfelt i Jyske Samlinger 5. rk. III (1937—38)
s. 204 D f.
7) Se Gudmund Hatt: Oldtidsagre (Det kgl. danske Viden
skabernes Selskabs arkæologisk-kunsthistoriske Skrifter
II, nr. 1 1949) s. 7.
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Af jordfaste mindesmærker findes der i hele sognet
kun 4 små fredlyste høje, 3 i heden ved Bisnap og 1 på
Bødkermarken vest for Hov by. Tidligere fandtes der
tillige på matr. nr. 30 a en anselig høj, Guld-Haralds
høj, men den er nu jævnet med jorden. Den blev på
initiativ8) af Gæstgiver i Hals Niels Lassen Holm
(1816—98) udgravet juli 1886 af arkæologen Vilhelm
Boye, efter hvis udførlige beretning den ikke synes at
have været nogen gravhøj9).
II.
At Hålsi i Limafiröi nævnes flere steder i de norrøne
sagaer, og utvivlsomt har der i den tidlige middel
alder bestået et livligt samkvem mellem dette sted og
den norsk-islandske kulturkreds10), hvad også fundet
af de førnævnte klæberstenskar på sin vis minder om.
Velkendt er Snorres beretning om kampene om
herredømmet over Norge i det 10. århundredes anden
halvdel, hvor vikingen Guld-Harald på strandbredden
ved Hals fældede Norges konge Harald Gråfeld; men
siden besejredes af Håkon jarl og endte sit liv i galgen.
Det lokale sagn11) tilføjer, at Guld-Harald blev hængt
8) Brev af 28/i 1885 fra N. L. Holm (Nationalmuseets 1. afd.s
arkiv).
9) Vilhelm Boyes indberetning om udgravningen af GuldHaralds høj (Nationalmuseets 1. afd.s arkiv).
10) Jfr. Oldnordiske sagaer XII (1837) s. 139 med hen
visninger.
11) Se Evald Tang Kristensen: Danske Sagn IV (1896) nr.
1270 og Danske Sagn ny rk. I (1928) nr. 111 samt Kr.
Værnfelt i Jyske Samlinger 5. rk. III (1937—38) s. 203 B.
Endelig har skoleinspektør Kr. Værnfelt venligst meddelt
mig, at endnu o. 1900 udpegede den stedlige overlevering
resterne af et gammelt egetræ, der stod højt og frit på
en skrænt eller højning i nærheden af Chr. Bjørnlunds
gård, som resterne af det træ, hvori Guld-Harald i sin
tid var blévet klynget op.
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på Galgebakken, en nu forsvundet bakke i sognets syd
østlige hjørne, og hans lig højsat i den ovenfor omtalte
Guld-Haralds høj.
Et senere sagn12) fortæller følgende om Harald Gråfelds nederlag og død: »Paa Nordsiden af Liimfiorden
strækker sig en Grund ud i Havet, lidet Østen for Hals;
den kaldes Nordmandshagen. Thi dengang Kong Ha
rald Graafæl var lokket ned til Danmark og havde lagt
sin Flaade i Liimfiorden, mærkede han, at han var
hildet ved et Forræderie, da han saae Guldharalds
Skibe. Som han nu vilde søge at undfly, kom hans
Skibe paa denne Grund, og han blev dræbt med alle
sine Nordmænd. Deraf fik Grunden sit Navn«.
Endelig fortæller Knytlinga saga, at kong Harald
Blåtand efter sin dåb tvang Håkon jarl til ligeledes at
antage den kristne tro, og under ed måtte jarlen love
at lade alt folk i Norge døbe. Kong Harald medgav
ham dertil præster og andre lærde mænd; men disse
blev, da kongens og jarlens veje skiltes, sat i land ved
Hals, og hjemkomsten til Norge fejredes med et stort
blot.
III.
Hals ved Limfjorden kendes, bortset fra sagaerne,
også fra et andet middelalderligt kildeskrift Historia de
profectione Danorum in terrain sanctam, der giver en
skildring af nogle danske stormænds deltagelse i det
3. korstog (1189—92). Efter denne beretning samledes
den danske korsfarerflåde år 1191 ved Hals, hvor de
gjorde ophold og holdt råd om rejsens videre fort
sættelse.
IV.
Hvem Hals sogn har tilhørt i den tidlige middel
alder, ved vi ikke; men i højmiddelalderen er sognet
12) J. M. Thiele: Danmarks Folkesagn I (1843) s. 22—23.
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i liden efter Vitskøl klosters grundlæggelse i 1158 ble
vet klostergods.
Første gang, vi finder Hals nævnet som Vitskøl
klosters ejendom, er i et udateret stadfæstelsesbrev13),
der vel må henføres til de første tiår af det 13. århund
rede14). Ved dette brev bekræfter kong Valdemar 2. Sejr
klostrets ret til en række besiddelser, hvoraf han selv
har skænket en del for sin broders frelses skyld. Det
fremgår ikke af brevet, hvilke af de nævnte besiddel
ser, der hidrører fra kongen, og vi kan derfor ikke
vide noget som helst om, hvornår Vitskøl kloster har
erhvervet Hals sogn og hvorfra.
Derimod ved vi, at den 25. september 1219 over
drog Børglumbispen Omer 2. Hals kirke med alle
biskoppelige rettigheder til Vitskøl kloster. Denne over
dragelse fandt sted på et møde i Aalborg, hvor kong
Valdemar 2. Sejr personlig var til stede, og den skete
på kongens foranledning og mod hans nådige vederlag15)1252 nævnes ladegården Hals som Vitskøl klosters
ejendom16), og den 8. marts 1253 tillægger kong Kri
stoffer 1. yderligere Vitskøl kloster »alt, hvad havet,
som omgiver hele Hals mark, skyller op på kysten
mellem Gerå og Gåser«17). Denne ret til vraggods stadfæstedes den 2. januar 1260 af kong Erik 5.dipping18).
13) Dänische Bibliothec VI (1745) s. 152—53, jfr. Danske
Magazin I (1745) s. 139.
11) Det er formentig uberettiget, når Regesta diplomática
histo rice Danicæ I (1847) daterer det pågældende brev
(nr. 530) til netop 1203!
15) Dänische Bibliothec VI (1745) s. 165—67, jfr. Danske
Magazin I (1745) s. 139.
1(t) Diplomatarium Danicum 2. rk. I (1938) nr. 67.
17) Diplomatarium Danicum 2. rk. I (1938) nr. 94.
18) Diplomatarium Danicum 2. rk. I (1938) nr. 310.
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1482 nævnes fiskerlejet Hals19).
Vor viden om Hals sogn i tiden indtil 1536 er i det
hele taget ringe. Først for tiden efter reformationen,
hvor sognet blev krongods, foreligger der et omfattende
kildemateriale, der åbner mulighed for en sammen
hængende skildring af sognets historie.

V.
Til sidst skal lige nævnes et par middelalderlige
fund fra Hals sogn.
1870 fandtes på Hals kirkegård en skat — bestå
ende af 2 guld- og 27 sølvmønter — fra kong Erik 7.
af Pommern’s tid20), og 1939 fandtes ved Hov strand
en middelalderlig bådshage af hjortetak, som af fin
deren skænkedes til Ålborg historiske Museum21).

10) Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis 2. rk.
III (1931) nr. 5081.
20) Se P. Hauberg i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og
Historie 2. rk. I (1886) s. 151.
21) Venligst meddelt mig af museumsinspektør cand. mag.
Peter Riismøller.

FLORA OG FOLKETRO,
ISÆR I AALBORG AMT
AF JOHANNES THOLLE

I. INDLEDNING OG ORIENTERING
ellem Mennesker og Planter har der fra Tidernes
Begyndelse hersket en Samhørighed, der ofte
endog er udviklet til et vist intimere Fællesskab. Det er
overflødigt i denne Forbindelse nærmere at gøre Rede
for, hvilken Betydning Planterne havde for det første
Menneskepar —, de fandt deres Livsophold saavel som
deres Ulykke ved Planter. Og siden den første Mand
blev Agerdyrker, er Planter bestandigt bleven dyrket og
Dele deraf bleven brugt som Fødemiddel; og selv om
Jagt- og Fiskerimomentet saavel som andre Motiver
til visse Tider og hos visse Folkeslag har kunnet spille
en overvejende Rolle i Arbejdet for at skaffe Menne
skene Fødemidler, er der dog gennem Tiderne bleven
bevaret en vis Dyrkning af Planterne.
Hos de agerdyrkende Folkeslag afgjordes Bolig- og
Samfundsforholdene oftest deraf, at man knyttede
Stammens Eksistens til et bestemt Territorium, hvor de
Vækster, man ønskede at udnytte in natura eller gen
nem Dyrkning, trivedes eller kunde trives. Under de
primitive Forhold har da tidligt i Historien Mennesker
og Planter indgaaet et vist Fællesskab; Menneskene
har siden hen udvalgt sig og dyrket de samme eller
andre Planter, og de har gennem Tiderne udviklet
disse Planter ved Forædling, saa at de fra primitive
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Urformer ofte er bleven udviklet til raffinerede Kul
turprodukter, hvoraf da vor Tid kan fremvise adskil
lige, der næppe er til at kende igen fra de primitive
Oprindelsesformer. Og som Menneskene har forædlet
Planterne, saaledes har Planterne været med til at for
ædle og udvikle Menneskene. Større Ydeevne hos kul
tiverede Planter har kunnet betyde bedre Eksistens
muligheder for endnu flere Mennesker paa bestemt af
grænsede Omraader, og endnu smukkere Blomster har
beriget de Sind, som har været opladt for denne oprin
delige Skønhed, og Blomsterne har derved sikkert vir
ket forædlende paa Menneskene. Større Plantedyrkning
og Udnyttelse af naturlige Vækstformer har betydet, at
Millioner af Mennesker har funden deres Eksistenskaar paa vor Klode, og at bestandigt flere Egne har
kunnet tages under Kultur.
Dette Samvirke mellem Mennesker og Planter er
utvivlsomt af langt ældre Dato end et tilsvarende mel
lem Dyr og Mennesker. Og mens Maskiner og nye
Ernæringsmetoder i stedse højere Grad synes at over
flødiggøre Dyrene i Ernæringens og Kraftens Tjeneste,
er Planternes Betydning som Næringsemne bestandigt
steget, især i den civiliserede Del af Kloden. Verdens
markedets Priser paa enkelte Kornsorter kan dominere
de internationale Pengeforhold, og Misvækst af en
enkelt Afgrøde har saavel i den nye Tid som i en længst
forsvunden Fortid kunnet resultere i Millioner af Men
neskers Død eller kolossale Folkevandringer.
Er dette almindelige Forhold for vort Plante- og
Menneskeliv, er det i ganske særlig Grad gældende for
vort Lands Vedkommende, hvor Ager- og Plantedyrk
ning har været det udprægede Hovederhverv i den
historiske Tid. Samhørigheden har her udviklet sig i
en meget betydelig Grad, og den rent erhvervs- og er-
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næringsmæssige Samhørighed har affødt en Række
karakteristiske Forhold, hvor dette gør sig gældende.
Her skal gøres opmærksom paa, at Menneskene i umin
delige Tider af visse Planters Foreteelser og Forekomst
i Naturen eller Ageren har følt sig dikteret til at fore
tage sig dette eller hint i deres Erhverv eller Husførelse,
idet Planterne kan have varslet dem om Vind og Vejr,
god eller daarlig Høst, ja, endog om Liv og Død. Et
andet Forhold er det, der giver sig Udslag i Forholdet
overfor Guddomsmagten, det Onde, det Overnaturlige.
Den nordiske Tro paa, at det første Menneskepar mod
sat Bibelens Beretninger var skabt af Odin ved de to
Træer Esk og El, har sikkert været medvirkende til,
at Almuen i ældre Tid har kunnet tro, at Træer kunde
tage sig Menneskeskikkelse paa, og at de Underjordi
ske bl. a. knyttede deres Tilværelse til visse Planter.
Ogsaa Planternes Grokraft og Frugtbarhed, dette my
stiske, som fik Safterne til at stige op i Stængler, fik
Planterne til at sætte kønne Blomster, bære rødmende
Frugter og aflejre deres Kraft i Frø med ny Skaber
evne —, ogsaa denne Kraft er bleven tilbedt som en
Guddomskraft, og den har kastet et vist religiøst Skær
over tidligere Tiders Agerdyrkning og de Formaliteter,
der var at holde sig til, om Sæd og Høst skulde lykkes
vel. Gennem Livskvisten har Menneskene søgt at over
føre den frugtbargørende Kraft paa Dyr og Mennesker,
og Planterne er paa denne og andre Maader taget i det
Guddommeliges Tjeneste. Dertil kommer, at Træer,
enkeltvis eller i Samlinger (Lunde) har været anset for
hellige og urørlige, og Vikingefolkets Gudehaller var
stedse Lunden eller Skoven (Viet).
Mangt og meget af, hvad der i Retning af Sagn og
Tro har været knyttet til Planterne, er ikke klart og
forstaaeligt for os i vore Dage, og endnu mere end,

Flora og Folketro, især i Aalborg Amt

91

hvad der nu kendes om disse Forhold, maa antages
eller vides at være gaaet tabt i Tidens Løb. Tilbage er
der dog bevaret en betydelig Del, og Erindringer om,
hvad Forfædre gjorde, lever endnu mangfoldige Ste
der. Bestandigt lytter visse Jordbrugere i blind Tro til
visse af de Signaler, som nogle Planter kan give dem
med Hensyn til den rette Saatid eller Høst, — det
er ligeledes sikkert kun faa, der ganske lader haant
om den »Lykke«, der er knyttet til Firkløveret, og
mangen ung pige spørger endnu i vore Dage (om
Alvor eller Spøg skal ikke kunne siges) sit Blom
stero rakkel om »Han« elsker med Smerte eller af
Hjerte. Bestandigt søger mange Mennesker ogsaa Hel
bredelse og Lægedom hos Planter og Plantedele, fordi
Traditionen har sagt dem, at en saadan var at finde,
uden at dog disse Planter er til at faa tilkøbs paa noget
Apothek.
En Del af, hvad denne Almuetro gemmer paa, har
faaet sin Bekræftelse og naturlige Forklaring gennem
den moderne, kritiske Videnskabs Undersøgelser og
Lære, og ikke mindst har Farmacien og Elektricitets
læren saavel som Magnetismen kunnet eftervise, at
hvad Folk i blind Tillid har stolet paa og har fundet
Hjælp ved, har virkelig besiddet en eller anden Kraft,
og Erfaringen og Traditionen, der ikke har kunnet
eller har tragtet efter at undersøge Aarsager, men som
kun har konstateret de umiskendelige Virkninger, har
i vor Tid faaet sine Kendsgerninger underbygget paa
den bedste Maade.
Af hvad der endnu huskes, maaske endog bruges, og
som desangaaende er opbevaret i Tale eller Skrift, sær
ligt indenfor Omraadet Aalborg Amt, skal der i det
følgende gives en Skildring, idet det dog bemærkes, at
denne er holdt temmelig kortfattet af Hensyn til Piad-
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sen. Materialet hertil er hentet dels i afdøde Folke
mindesamler Evald Tang Kristensens Optegnelser, dels
i »Dansk Folkemindesamling«s store og værdifulde
Samling af for Størstedelen utrykt Materiale, dels ogsaa
andetsteds fra. I Folkemindesamlingen haves der Bi
drag fra snart sagt hvert Sogn i Landet, ofte mange fra
et bestemt Sogn, og det er herigennem muligt at belyse
Emnet ved Eksempler fra højst forskellige Egne.
I nærværende Skildring er da i Afsnit II medtaget,
hvad der maatte kendes om de enkelte Plantearter,
hvorimod der sædvanligvis ikke er medtaget, hvad der
kun rummes under kollektive Betegnelser (Korn, Sæd,
Skov m. fl.), dog er saadanne Betegnelser som Frugt
træ, Græs og Træ medtaget, ligesom der i Afsnit III er
anført Oplysninger om »uegentlige« Planter, opdigtede
Planter samt Gloser som Blomst, Krans m. fl., idet den
Tro, der knytter sig til disse sidste ligger saa nær op
til Emnet, at det udgør en Sammenhæng hermed. Ude
ladt i Princippet er Produkter af Planter (Gryn, Mel.
Brød o.desk),ligesom forarbejdede Plante-eller Plante
dele samt Planterne under Forarbejdningen (Spinding,
Tærskning m. m.) er udeladt, idet en Omtale af disse
og lignende Forhold, derunder ogsaa Planternes Hi
storie, er forbeholdt en rent kulturhistorisk Studie over
de enkelte Planter, og hvoraf Monografier af Humle,
Kaal og Æble er udsendt.
Der er ikke medtaget nogen Tro, som direkte
kan henvises til at stamme fra trykte Haandbøger i
Dyrkning eller Anvendelse af Planter (Lægebøger,
Havebøger, Landbrugsskrifter etc.), naar da ikke Tra
ditionen herfor er almindeligt udbredt og derfor maa
kunne siges at have frigjort sig for sin Oprindelse. Da
mange i Ordsprog formede Husraad gemmer en eller
anden Tro, uden at dette direkte kommer frem i den
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gængse Sentens, er der ogsaa medtaget saadanne Lære
sætninger, ligesom der er medtaget en Del af, hvad der
findes af Skæmtesprog om Planter, uden at dog Hoved
motivet i dette Arbejde: Flora og Folketro, derved for
rykkes. Ogsaa en Antydning af Planternes Historie er
for de vigtigere Arters Vedkommende medtaget, ligesaa en Del folkelige Plantenavne, — derimod betragtes
en botanisk Klassificering som Arbejdet uvedkom
mende.
Nærværende Arbejde maa iøvrigt ses i Fortsættelse
af Forfatterens tidligere Publikationer i nærværende
Aarbog, derunder især de Antydninger af Tro, Skæmte
sprog m. m., som maatte findes der1). For at bøde paa
den kortfattede Omtale er der ikke blot angivet Kilde
henvisninger, men ogsaa i Noterne meddelt Optegnel
ser om saadanne Publikationer, som maatte fore
komme mindre bekendte og vanskeligt tilgængelige, og
hvor Læserne vil kunne finde yderligere Oplysninger
om Emnerne, derunder ogsaa Forfatterens oftest i Dag
bladenes Kroniker publicerede Monografier af Planter
m. m. I Afsnit IV er der endvidere givet et Resumé over
Planternes Tilknytning til Aarets Dage og Fester eller
deres Anvendelse her og der eller paa denne eller hin
Maade.

II. ENKELTSKILDRINGER AF PLANTER
1. Aakande er meget gammel i Norden, idet den
allerede er funden i Birkeskovsperioden2); den har
faaet en Række folkelige Navne, saasom paa vor Egn
(omkr. Aalborg) Søblad og Aakoneblad, og (i Hamme
rum Herred) Søfrue, alle Navne hentydende til dens
Voksested3). Blomsten har været knyttet til Aamanden
og Aakonen, som det er gengivet i H. C. Andersens
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Eventyr; men ellers er der næppe paa vor Egn nogen
Tro om den4).
2. Agurk, se Kirsebær.
3. Alrune var i Oldtiden saavelsom i Middelalderen
kendt for at kunne lukke Laase op, og Mestertyvene
var derfor altid i Besiddelse af Alrunerødder. Det hed
sig, at den, som trak en Alrune op, mistede Livet, og
derfor spændte man da Hunde for Planten, naar man
vilde have Roden op5). Allerede i Middelalderen er dog
den ægte A. erstattet med den uægte, nemlig Galtebær
(Bryonia divica)6,7).
4. Anemoner har været anset for helsebringende;
naar man spiste de første 3 Anemoner, man saa om
Foraaret, fik man ikke Kolden i det Aar8), især naar
man fremsagde følgende Formel9):
Virre virre vej blom,
faarby den uhn kaald aaller tæ mæ aa kom.

Den kaldes ved Aalborg for Leverurt paa Grund af
visse lægende Egenskaber3).
5. Asketræet var Nordboens hellige Træ, og der
knyttede sig megen Tro dertil. I Afsnit I er allerede
nævnt, at man ansaa det første Menneskepar skabt af
Ask og El, hvorom det hed sig i Valas Spaadom10):
Ask og Embla,
uden Skæbne
Aand de ej ejed,
ej heller Forstand,
ej Blod, ej Lader;
Odin gav Aanden,
Høder Forstanden,
Loder gav Blod
og fa ver Farve.

Som Asken Ygdrasil var det Gudernes Træ, det
største og bedste, og dets Grene naaede ud over den
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ganske Verden og op i Himlen, — dets 3 Rødder gik
til Underverdenen. Under Træet holdt Guderne hver
Dag Dom10). Til dette Billede paa Verdens Midtpunkt,
suppleret med de øvrige Beretninger om, hvordan Orme
gnaver i Træets Rødder, der giver os Indtrykket af Ufor
anderlighed, Ukrænkelighed og Hellighed, findes der
iøvrig.t Analogier Verden over, og sikkert ligger der
noget af denne Tro til Grund, naar man i tidligere
Tider saa ofte plantede Asketræer paa de Afdødes
Grave og paa Kirkegaardene, ligesom der maaske kan
anes en Forbindelse mellem Ygdrasils Ask, Bytræet,
Majtræet og Juletræet1112).
Jyderne kalder den Orm, som man tror bor i Aske
træet, for Blæsworm.
Ved et saadant helligt Træ maatte der være Læge
dom at hente, og et gammelt Ord siger da ogsaa, at
skærer man St. Hans Dag eller Juledag med et Snit
en Gren af et Asketræ, og Grenen ikke rører Jorden,
og man saa med en Pind af samme Gren kradser i et
Saar, enten det saa er hakket eller skaaret, saa stilles
Blodet. Men Grenen skal skæres i Guds Navn13).
Asken er ogsaa Spaamand, og af dens Løvspring
har man sluttet sig til, om Sommeren blev god eller
daarlig14).
Kommer Eg før Ask, bliver Sommeren bask (vaad),
Kommer Ask før Eg, bliver Sommeren bleg (tør),

er en af de mange Variationer over dette15).
6. Aurikler maatte ikke blomstre mere end een
Gang om Aaret, thi saa varsledes der Lig16).
7. Bellis kaldes ved Aalborg ogsaa for Gaaseblommer og Tusindfryd eller Gaaseurt3,17). De unge Piger
har brugt at plukke en for en af Blomstens Randkro
ner af, idet de sagde: »Herremand, Æremand, Ridder,
Beskidder, Gaardmand, Husmand, Stodder o. s.v.«, og
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eftersom den Titel blev, naar det sidste Blad faldt,
vilde den tilkommende blive18).
8. Birketræet dannede kort efter Istidens Ophør
nogle af de første Krat og Smaaskove, som kom til at
dække Danmarks jomfruelige Muld2). Det har saaledes
en meget lang Historie hos os og er i Tidens Løb
bleven brugt til meget forskelligt. I gamle Dage og til
vor Tid er Birkeris bleven anvendt til Koste, og de
Kræftknuder, der foraarsager en Kvistdannelse paa
Birkegrenene, de saakaldte Troldkoste, har været brugt
i Forgørelsesøjemed saavel som til Middel herimod12).
Birkeris har ogsaa været brugt af de gamle Lærere i
Opdragelsens Tjeneste, hvorom Blicher skæmtfuldt har
digtet12):
Du er Skolemesteres og Stuepigers Træ.
Hun fejer Gulve med dine Stumper,
og Skolemesteren fejer..........;
Vor Birk for Snavs monne rense Fjæle,
saa vel som for Synden de unge Sjæle.

Ogsaa ved Foraarsfesterne brugte man Birkeris.
Saaledes gik Karlene i Bislev Sogn (og andre Steder)
Pinselørdag ud og plukkede Birkeløv, mens Pigerne
plukkede forskellige Blomster. Man rejste saa et Maj
træ, der var pyntet med Kranse og Blomster, og paa
hvis Tværstænger der var anbragt Birkegrene. Dette
Træ skulde være rejst til Aften, og Pinsedag gik Dansen
omkring Træet. Dette blev nu staaende til St. Hans Dag,
til hvilken Tid Stadsen brændtes, mens »Træet« op
bevaredes til næste Aar19,20).
9. Blaabær varslede om Byghøsten, og mange Blaabær gav god Byg, ligesom mange Jordbær gav god
Rug23). Var der ikke Forslag i en Ting, sagde man,
at det forslog ikke mere end Blaabær i en Komule21,22).
Efter St. Hans var det ikke raadeligt at spise Blaabær,
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for saa smagte de af, at Heksene St. Hans Aften havde
pudset deres Sko i dem13).
10. Blommer har ogsaa Troldkoste, se Birk.
11. Boghvede er de lettere Jorders Kultur, — for
hen dog særlig en fynsk Kultur. Man sagde, at tør Frost
og Rim i Jul varslede god Boghvedegrøde det følgende
Aar24), og at B. skulde saas i Maanens Nedgang, ellers
blev den ved at blomstre, saa der ikke blev Korn24).
Med Fynboerne, som har haft saa mange »Vers« om
Boghvede, sang man ogsaa i vor Landsdel, at24)
Maria Magdalene (1. April)
skaber Humle paa Tene
og Boghvede paa Grene.

Boghvede var god til Grød m.m.; men den var ogsaa
god, naar man ikke kunde faa Smør under Kærningen;
da skulde man komme 3 Kærner af B. og Rug samt
3 Frøkom af Hør i Kærnen, saa skulde der nok komme
Smør25). Et femkantet Boghvedekorn regnedes iøvrigt
(ligesom et Femkløver) for at være uheldvarslende18 27).
For at faa at vide, hvilken Kultur, der i Aarets Løb
vilde give mest Afgrøde, tog Bonden i gamle Dage Nytaarsaften 4 Stykker Brød, og paa hvert af dem kom
han en Klat Grød, sigende: Dette er min Rug, — dette
er min Byg,— dette er min Boghvede o. s.v. for, hvad
Sæd han nu havde. Derefter sattes Brødet paa en Tal
lerken ned til Hunden, som havde overværet Ceremo
nien, og den Klat, Hunden først aad, repræsenterede
den Sæd, der vilde lykkes bedst og saaledes videre i
nedadgaaende Forhold5).
12. Borre er i Horsens Sogn bleven lagt paa Smør
rebrød til Hjælp imod Bylder28).
13. Bregner er i vort Amt kaldt Hugormekaal, lige
som i Vestjylland og i Salling3). Man sagde i ældre Tid,
7
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at B. blomstrede St. Hans Nat Kl. 11; Kl. 12 modnedes
Frøet, og Kl. 1 faldt det af12). Kunde man nu faa et
Bregnefrø, havde man Lykken med sig12), og en Jæger,
som St. Hans Aften fik Bregnefrø i sine Støvler, kunde
se alt, hvad der var skjult i Jorden29). Ogsaa mod
Hekse brugtes B., idet de unge Piger strøede Bregnefrø
(eller en Haandfuld Rug) ud over Gaarden5). Blade af
B. lagt under Hovedpuden var godt mod Lopper18).
14. Brændenælde (eller blot Nælde) skal ifølge
gamle Folks Tro have haft mange gode Egenskaber.
Den skal kunne vække brændende Kærlighed, — ved
at salve deres Garn med Br. eller Saft af St. Hans Løg
skulde Fiskerne kunne lokke Fiskene i deres Garn, —
den beskyttede imod Torden, — forhindrede, at Mæl
ken blev forhekset, — at Kaalen blev ædt, — var god
imod Utøj hos Folk, — var sammen med Gaaseurt god
mod Djævle, — sammen med Lyn hindrede den Mæl
ken i at blive sur, — var helbredende saavel som Spaablomst og viste yderligere, hvor den voksede, Nedgang
til Underjordiske14). Tørrede Nældespidser, blandet
med Klid og med Frøet siddende paa, var ligesom Hampefrø godt for Æg hos Hønsene24), og Brændenælder,
som i 24 Timer holdt sig grøn i et sygt Menneskes
Vand, betegnede, at han vilde komme sig; men visnede
den, vilde han dø30).
I Jylland som andetsteds i Landet sagde man: Hvad
er det, som staar udenfor og brænder, men tænder dog
aldrig? og det var en Brændenælde13) (se ogsaa Bøg).
15. Bukkeblad er brugt mod Blegsot31).
16. Buksbom har fra gammel Tid hørt med til Al
muehavers Plantebestand, særligt maaske i Byerne,
senere dog ogsaa paa Landet. Med Buksbomkranse
smykkede man fordum Ligkister, før nogen anden
Slags Kranse kom i Brug, og med Buksbomkviste strø-
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edes der Grønt paa den Afdødes Vej til Graven. Og
endelig plantede man B. paa selve Graven, — og saaledes er det i Hovedsagen endnu32).Nogen egentlig Tro
kendes næppe.
17. Bulmeurt, der paa Aalborgegnen hedder Tand
urt, fordi man fordum mente at kunne fordrive Tand
smerter med den12), er giftig, og man har almindeligt
troet, at den var bleven indført her til Landet, for at
man ved dens giftige Dunster skulde kunne fremkalde
Døden hos Folk ved, at man om Natten kastede den ind
i Alkoven til dem33).
18. Byg, særligt den almindelige og seksradede, er
de lette Jorders almindeligste Kornsort, og den er meget
brugt i Husholdningen samt i Særdeleshed ogsaa til
Maltning og Ølbrygning. Man havde Tradition for for
skellige Tider for dens Saaning. Nogle Steder holdt de
paa, at den 28/s var bedste Saadag24), — andre Steder
sagde de Kristi Himmelfartsdag26), — atter andre Ste
der hed det sig26), at
Naar Slaaentorn er som skimlet Hest,
er Bygsæd bedst.

Andre Steder i Jylland holdt man paa, at B. skulde
saas, naar Skoven sprang ud23). Man vidste ogsaa at
sige, at en kold Havresæd og en varm Bygsæd vilde
bringe Kornet til at vokse, saa det pirrer Sædemapden
i Rumpen28), og i Nørre Jylland sagde man24):
Høst æ Byg i si røø Bøjj
o æ Haver i si grønn Trøjj,
til æd moes i æ Raa
aa væjres i æ Laa,
saa to de Bæjst kuer dera.

Med Bygavl maatte man være nøjsom, og det er
ikke altid, den giver synderligt Udbytte, — herom vid7*
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ner de mange Skæmtesprog. »Han ved, hvad smaat Byg
giver af Traven,« sagde man om En. der allerede var
indstillet paa Nøjsomhed, og blev Bygget væk, spurgte
man en eller anden Person, om det var ham, der »køs«
Byggen ifjor22).
Blandt de mange Raad mod Vorter (og Ringorm)
har man bl. a. fra Suldrup Sogn det, at man skulde
tage et Bygkorn for hver Vorte, dreje det 3 Gange avet
om Vorten og kaste det i Vandet, et for et. Saa for
svandt Vorterne28). Og kom Smørkærningen i Uorden
derved, at onde Folk i utide var kommen ind, saa Flø
den ikke vilde sætte Smør, saa skulde man tage 3 Byg
korn, 3 Rugkorn og 3 Saltkorn og komme i Fløden, —
saa kom der Smør5) (se ogsaa Boghvede og Blaabær).
19. Bynke, af hvilken en Afart kaldes Graabone
eller Graabynke, har været brugt mod Forgørelse og
af onde Folk til at gøre Fortræd samt til at give Køerné
ind, naar man ikke kunde faa Smør18). Disse Egen
skaber gav Graabonen en fremragende Plads i Ung
dommens Leg til St. Hans, og bl. a. fra Fleskum Herred
ved vi, at man dér fordum drog omkring, idet man stak
Graaboner op i Tagskæget over Dørene og sang i Kor
en lang Vise om »Maj er velkommen«, og af hvis sidste
Vers det hedder34):
Graabounen bær saa grøn en Top,
ja nu har vi vort Blus brændt op.
Vi sætte Graaboun over Jer Dør,
at ikke Djævlen skal komme Jer nær.
Vi sætte Graaboun over Jert Lej,
I ligge og sove i Herrens Frej.
I ligge og sove, hver hos sin,
om Natten gror baade Tidsel og Hviin (Hvene).
I ligge og sove i Jeres Seng,
om Natten gror baade Ager og Eng........
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Graabone var ogsaa betragtet som Tegn paa Frugt
barhed, og en Fader gav derfor engang sin Søn det
Raad at købe den Gaard, hvor der groede saa mange
G., at han kunde binde sin Hest ved dem24).
20. Bøgetræet, der nu er vor Tids fejrede National
træ, hører til vor Planteverdens yngre Generationer2).
Fordum betød det meget, om der kom mange Frugter
paa Bøgen (og Egen), for af disse fik man den væsent
ligste Føde til Svinene (Oldensvin), og naar Solen paa
Allehelgensdag (Vn) skinnede paa Toppen af Træerne,
vidste man, at det vilde blive et godt Oldenaar næste
Aar5). Om Natten til Jacobi Dag (25/t) blev Nødderne
skabt (ifølge Traditionen)5). I Jylland sagde man, at
den 10. Maj sprang Bøgen ud26), og naar det var sket,
kunde Majfesteme om Bøgen begynde (se Majtræet)35).
21. Egetræet er hos os langt ældre end Bøgen, og i
Skoven vest paa (Hald Egeskov) fører de to Træer
bestandigt en Kamp om Herredømmet. Egen har for
længe siden tabt det meste Terrain2). Ogsaa i vort Amt
vidner Rester af gammel Egeskov og Egekrat herom,
og det fortælles i et Sagn fra Aaby (Kjær Herred), at i
Egekrattet Ønkløv ved Hoven er der fuldt af Drenge
med røde Huer36 37). I Øster Homum skal der endnu i
Beg. af 18-Tallet have været smaa Egetræer at finde,
og de gamle Egebjælker i Kirken siges at være hugget
i Egedalen langt Øst for Kirken38). Om en bestemt
udpeget Eg i Lovns Sogn paa Knudshoved hedder det
i et Sagn, at fem Fjed fra denne kløftede Eg staar en
Keddel fuld af Penge, og hvem der faar dem, vil aldrig
komme til at trænge18).
Ligesom til Bøgen saa man naturligvis fordum
ogsaa hen til Egen som det oldengivende Træ, og jo
flere Agern, den bar, des bedre. Men havde Egen baaret
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mange Agern et Aar, maatte man belave sig paa en
streng Vinter5).
Egen har altid været anset som Symbolet paa Kraft
og Tapperhed, og man har ligefrem tiltroet Egetræet
at kunne afgive sin Kraft til Mennesker. Naar Barnet
første Gang tabte en Tand, skulde man presse den ind
i et Egetræ, saaledes at Barken tilsidst lukkede sig over
den, — saa vilde Barnet faa stærke Tænder5) (se ogsaa
Bøg).
22. Elletræet har været knyttet til Ellefolket, og
man sagde, at22)
Elletræ og rødt Haar,
gror bedst paa Skælm s jord,

og Peder Syv sagde, at »Elven slaar med Ris af Ellerødder39).
Naar man en Nat laa paa 7 Elleblade, kunde ingen
Sygdom komme til En18) (se ogsaa Bregne).
23. Elmetræet er overalt i Landet anset for at være
en »Spaamand«, og det hed sig, at40)
Naar Elmetræet Frø i Mængde giver,
det sommervarmt og Tørke bliver;
men giver Elmen ikke Frø i Mængde,
vil Græs og Sæd opnaa en ukendt Længde.

24. Enebærbusken er den eneste helt sikre Repræ
sentant for vildtvoksende Naaletræer i Danmark, idet
Taksene ved Vejle som saadanne er problematiske, og
Grantræer er et Kulturprodukt41), Den har fordum spil
let en langt større Rolle end nu og brugtes hyppigt til
Gærdestaver42) og til at »ryge« med i Stuen op mod
Højtider o. I.7). Det hed sig med den Baggrund, at Ene
bær altid har Frugter i flere Stadier fra flere Aar, at
naar alle Enebær blev modne, kunde man faa alt, hvad
man vilde, ellers saa vilde Tyrken komme til Lan-
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det6). Man havde ogsaa den Gaade, lydende: Lille
Pikkelmand havde 100 Pikkelsbørn, der var pikkelsorte, saanær som Pikkesjat, han var pikkelgrøn. Op
løsningen var: Enebærbusken med Bær og Naale43).
25. Engtroldurt, lagt under Lagnerne, var god mod
Lopper og Lus44).
26. Ensian, se Hjertensfryd.
27. Espetræet er en folkelig Betegnelse for Poppel
(ogsaa Asp), og fra Vest Himmerland kendes der en
Lægedomsregel, hvorefter det skulde hjælpe for Gigt
at stille sig ind under en Esp og fremsige følgende
Formel45):
Jesus under Espen stod,
han svedte Vand, han svedte Blod.
Fly Egte Roden fororden som den Døde under Jorden.
Jeg binder dig med min Haand og med Jesu Haand og
Jomfru Marias Haand, med hvis Uld og grønt Græs i den
hell. Aands Navn.

28. Fennikel var en hyppig Plante i ældre Tiders
Kaalgaarde, og det hed sig, at naar en Slange (Snog,
Hugorm o. 1.) kryber ud af Jorden, klarer den sine
Øjne med F. Men til hvilken Urtegaard kommer den,
og hvornaar, og hvor har man om Foraaret saa megen?
— se, det var Spørgsmaal, man ikke kunde faa Svar
paa46).
29. Figentræet er jo ikke saadan dyrket hos os,
med faa Undtagelser, men det har dog naaet at sætte
sine Spor i Almuelivet. I en jysk Almuevise fra c. 1868
hedder det47):
Ifjor var Du ligesom en Rose rød,
som der hænger paa forgyIdene Krands;
men i Aar er du ligesom et Figentræ,
som Bladene er faldne af . . .
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og fra Lybækkertiden kendes ogsaa det gamle Ord, der
siger, at48)
Før vokser Figen paa Hylderod,
før Tysken vorder de Danske god.

30. Forglemmigej har været Symbolet paa Tro
skab og er fordum meget brugt til Kranse at hænge
over Fotografier etc.32, 49).
31. Fuchsia eller Kristi Blodsdraabe, er alminde
ligt anset for at være en Ulykkesblomst7,50).
32. Følfod ansaas ligesom Pors at være godt at
lægge i Sengen imod Lopper, og Pors tillige at lægge
i Komgulvet imod Mus51).
33. Gaaseblomme og Gaaseurt, se Bellis.
34. Graabone og Graabynke, se Bynke.
35. Grantræet, som spiller saa stor en Rolle ved
vore Julefester nutildags, og hvis store Kontingent af
Træer netop kommer fra Egne inden for vort og de
tilgrænsende Amter, har næppe været Genstand for
nogen Tro, og dets Plads i Almuelivet er i det hele
taget saa ungt, at der kun er meget ringe Tradition at
se tilbage paa52) (se ogsaa Juletræ og Majtræ, Af
snit III).
36. Græs, se Afsnit III.
37. Gulerødder har været brugt imod Gulsot. Man
ophængte i Skorstenen en udhulet G., hvori den Syge
havde ladet sit Vand, og eftersom Guleroden fortære
des, skulde Sygdommen aftage5).
38. Gøgeurt, i Jylland ogsaa kaldet Jomfru Marias
Nøgler el. 1., har her været brugt til Barselkvinder, og
man vidste desuden, at dersom man holdt Knolden af
den friske Rod i Munden, mens man kyssede en Pige,
kunde man vinde hendes Kærlighed12).
39. Hamp har kun i ringe Grad været dyrket paa
vor Egn. Man sagde, at det ikke var godt at saa Hampe-
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frø paa den Dag i Ugen, som Juledag falder paa, og
man maatte ikke ryske den paa den Dag, man havde
saaet den. Derimod skulde man ryske H., naar Maanen
var fuld, og saa den Vs 24). Mod »al Slags Skade paa
Kreaturer« skulde man med Hampegarn omvikle en
Kløverplante paa Marken og fremsige en Formel45)
(se ogsaa Brændenælde).
40. Hasselbusken har i ældre Tid spillet en langt
større Rolle end nu, — dels brugtes den meget til
levende Hegn, dels huggede man af Hassel Gærde
staver til Hegning42). Og ved Juletid har Nødder saavel som Æbler haft deres Mission som Gevinster ved
Spillene53). Om Udsigterne for Nøddehøsten hed det, at
Maria Magdalene (V4)
skaber Nødder og Humle paa Tene;

men dersom det regnede St. Hans Dag (24/e), vilde det
vedblive dermed i 30 Dage, og saa vilde der ikke blive
mange Nødder det Aar5). Ligesaa vilde Regn paa Mar
grethes Dag (13/7) ogsaa foraarsage, at der kun blev faa
Nødder5). Fandt man en Nød med to Kærner i, betød
det i Jylland Lykke; paa Sjælland betød det, at man
vilde faa Tvillinger18). Om disse Nødder har man en
lang Række Skæmtesprog, der bl. a. siger, at den, som
spiser Kærnen, maa knække Nøden, — eller (om en
frugtsommelig Kvinde): Hun har faaet hendes Nødder
at knække, — eller om en Tandløs: Han kan snart
knække Nødder med Hagen og Næsen; ogsaa Arbejdet
med Haserne har affødt sine Ordsprog: Det er lange
Nødder at hase, siger man om noget, der har lange Ud
sigter, — og om Nøddeplukningen hedder det, at Lille
juleaften gaar Fanden i Skoven for at plukke Nød
der22) .
Et Sagn fortæller, at Lindorme skal være kommen
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af, at en af de smaa Orme, som kan findes i Hassel
nødder, er gaaet hel igennem et Menneske. Derefter
har de boret sig ned i Jorden, hvor de har ligget nogle
Aar, indtil de blev til Lindorme46).
Skar man St. Hans Aften en Hasselkæp, var man
med den i Stand til at fordrive Hugorme; man skulde
blot, naar man mødte en saadan, i Jesu Navn slaa
Kreds om den med Hasselkæppen17,53).
41. Hauren husker først at gro, naar den hører
Leen synge, sagde man i Nr. Jylland, og man kunde
harve sin Rug fra, og sin Havre til24). Naar Pigerne og
Karlene i Høsttiden er sammen paa Marken, bruger
Pigerne at afrive Havrekærner og kaste dem paa Kar
lene, og de siger saar at lige saa mange Kærner, som
der hænger fast i Tøjet, lige saa mange Kærester har
han; i gi. Dage13), da det ru Vadmelstøj var alminde
ligt, kunde dette give et stort Antal Kærester.
Naar Koen havde født en Kalv, skulde den efter et
gammelt Raad have en Flaske Brændevin og et utærsket Havreneg, som maatte holdes stramt i en vis Af
stand fra Koen, saa den kunde rykke godt i det. Sam
tidigt gnedes dens Tænder godt med en Lufvante24).
Det var bedst at lægge Lig i Havrehalm, og noget af
dette medgaves den Døde i Kisten, — Resten brændtes
i Ovnsmunden for at der ikke saa snart igen skulde
blive Lig i Gaarden13). Derimod maatte man ikke lægge
Havrehalm i sine Støvler, for naar man gik paa dette,
kunde man ikke sove godt om Natten24).
Almindeligt kendt er de to Børnelege: »Skære, skære
Havre«, — og »Og ville I nu vide«, — Havrens Meddel
agtighed i disse Lege er dog ikke soleklar, og der kunde
formentlig godt have staaet en anden Kornsort i Ver
sene32). Det samme er maaske Tilfældet i Udtrykket
»Loke saar Havre« om den Flimren i Luften, som kan
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ses om Sommeren, og Udtrykket »Loke driver med
Geder« er da ogsaa brugt om det samme (se ogsaa Byg
og Boghvede).
42. Hjertensfryd er ofte brugt i Almuemedicinen.
Saaledes har bl. a. den kloge Kone Maren Haaning i
Vindblæs (d. 1858) bl. a. brugt en Recept, der lød saa
ledes54) : Tag Safring, Beberegjet, Ensianrod og tør
Hjertensfryd og sæt paa en Flaske Vin. Sæt Proppen
godt paa og grav Flasken godt ned i den søndre Myre
tue i 24 Timer. Denne Recept kunde bruges mod
alskens Skrøbelighed. Samme Kone brugte ogsaa »hvide
Lavendeldraaber«.
43. Hugormkaal, se Bregner.
44. Humledyrkningen har det kun været temme
lig smaat med i Mands Minde, og i Modsætning til,
hvad der er Tilfældet paa Fyn og andre Humleegne.
er der ikke her bevaret ret megen Tro og Tradition for
denne. Et Sagn fortæller, at Julenat skød Humlen
nogle Skud, som atter forsvandt i Jorden52), og det
var kendt, at Kyndelmisse skulde kunne blæse en
Humleknop fra Døren til Laden som Tegn paa, at der
ingen Fodermangel blev det Aar24, 55) (se ogsaa Hassel
og Boghvede).
45. Hundetunge har været brugt imod Rotter24).
46. Hundredurt var ogsaa en af Maren Haanings
Yndlinge. Hun brugte Draaber af denne Plante54).
47. Husløg har til vore Dage været plantet paa
Straatage, og man mente, at de skærmede Hekse23)
og Ildebrand18), og altsaa var en Slags Lykkeplante,
som man ikke maatte tage med sig, naar man flyt
tede24) .
48. Hvede, se Boghvede.
49. Hyldebusken har sikkert mere end nogen anden
Plante (Kaal maaske undtaget) været knyttet til Al-
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muen, og et gammelt Ord fra Himmerland siger endog,
at saa nær er Hylden knyttet til Mennesker og Menne
skeskæbner, at »Hvor Hyld ej kan gro, kan en Mand
ej bo«43, — stærkere er denne Samfølelse med Hylden
ikke sagt nogetsteds i Landet. Det er nok sagt, at sky
der en Hyld frem under Husets Fodstykke, betyder
det Held; men det er dog alligevel ikke det samme, og
et Sted har man endog i Modsætning til, hvad der
ellers er almindeligt, ment, at Hyld ved Husene betød
Ulykke44).
Hylden var Hjælperen imod alskens Sygdomme, og
den gav Frugter og Blade til Næring og Sundhed. Mod
Gigt skulde man om Foraaret plukke de første Skud af
en H., skænke Vand derpaa og drikke det, og man
havde dermed et godt Middel imod Gigt. Jyderne holdt
dog paa, at de Skud, som plukkedes nedad, virkede
afførende, mens de, der plukkedes opad, gav Bræk
ning. Som Svedemiddel maatte de derfor plukkes lige
ud5). Mod Koldfeber skulde man stiltiende stikke en
Hyldepind i Jorden, og Feberen vilde derfor forlade
den Syge, men den, som kom til Stedet, hvor den var
sat ned, vilde faa Sygdommen5). Man kunde ogsaa i
samme Sygdomstilfælde (Koldfeber) gaa hen til en
Hyld og sige8):
Her kommer a mæ min kaald te dæ,
kom do saa mæ di sundhed te mæ,

eller man kunde bruge en anden Formel af lignende
Indhold45).
Mod Tandpine skulde man aarie, før Sol var oppe,
gaa til H., udsøge en Marvgren fra dette Aar, stille sig
med Ansiget mod Øst, og med et Snit løsne en Splint
fra Grenen. Med denne skulde man stikke Tanden tilblods, bøje Splinten tilbage paa sin Plads, binde et
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Plaster af usaltet Smør paa en Lærredsklud og vikle
en Ende Uldgarn 7 Gange rundt om. Derefter skulde
man stiltiende skynde sig bort; men den, der kom og
saa Garnet, inden det var fortæret af Vejret, vilde faa
Tandpine5). Man kunde ogsaa — mindre omstænde
ligt — tage en Hyldepind i Munden og dernæst stikke
den ind i Væggen med Ordene: Vig bort, du onde
Aand5). Imod Udslet og Saar var det i Nr. Jylland
brugt at tage en Hyldegren, skrabe den brune Bark af,
saa det grønne kom frem; det grønne skulde saa for
sigtigt skrabes af og hakkes ganske fint og koges med
Fløde, saa det blev til en hvid Grød. Med denne skulde
Saaret smøres. Denne Regel er bleven brugt endnu i
vort Aarhundrede28).
Ogsaa imod Forgørelse kunde H. hjælpe. Naar der
skulde kærnes Smør, og der syntes at være noget i
Vejen, tog Husmoderen Pinde af Hyld eller Flyverøn
og stak dem paa Kryds ind i Kærnen, — saa hævedes
Forgørelsen5).
Hyldeblomsterne brugtes til Hyldethe, og de skulde
plukkes paa Vor Frue Dag (2A)6). Blomstrede Hylden
om Vinteren, betød dette, at Nogen vilde dø16). I Jyl
land maatte man aldrig have Bohave af H., thi saa tog
man noget af den gode Aand (Hyldemor) med sig, —
og derfor blev H. heller aldrig brugt til Redskaber
o. desl.12).
I Hylden boede Hyldemor, den gode Fe, — og
sandsynligvis er det denne Tro, der er Aarsagen til
Ærbødigheden for Hylden. Man maatte end ikke krybe
i Skjul under en H.56), dog sagde man ogsaa i Jylland,
at24, 53, 57)
Hvem der elsker Hyld og hader Pil,
han kan flytt og aldrig hvil.

(se ogsaa Figen).
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50. Høravlen er Aar for Aar aftaget i de sidste
Generationer, og den har næppe nogensinde betydet ret
meget paa vor Égn. Derimod har der levet en stærk
Tro paa Hørrens og især Hørfrøets Egenskaber i Trold
dommens og det Overnaturliges Tjeneste. Saaledes
skulde Hørfrø, blandet med Mesterrod, være et for
trinlig Middel imod Forgørelse af Kvæget26), — eller
man skulde mere omhyggeligt hakke Mesterrod og
blande det med Hørfrø og i 01 at give Mennesker og
Dyr at spise 3 Skefulde; derefter skulde Mesterrod og
Hørfrø strøs paa Patientens Hovede, korsvis fra Pan
den til Nakken og fra venstre til højre Øre, i Jesu
Navn. Naar dette var gjort, kunde ingen Djævel eller
Heks skade13). Man kunde ogsaa strø Hørfrø foran
Døren, hvorved man kunde forhindre, at Spøgelser
kom over Dørtærskelen5), — det var ligesaa godt som
at have Husløg paa Taget eller Flyverøn overkors over
Døren23). Og strøede man Hørfrø for en Heks, blev
hun nødt til at løfte sine Skørter for at komme over,
og det taalte hun ikke18).
Endog imod at gaa igen fra den anden Side Gra
ven hjalp Hørfrøet, og man brugte derfor at strø dette
paa Graven over den Døde58), — en Skik, der staar i
nær Forbindelse med den nuværende kristelige Jordpaakastelse59). — Af disse Aarsager var Hørfrø (sam
men med Mesterrod og Flyverøn; se disse Ord) en al
mindelig Ingrediens i de kloge Koners Linnedposer,
hvor de gemte deres Talismaner13).
Om Saaningen hed det sig, at man helst skulde saa
Hør paa den Dag i Ugen, hvor Sne først var faldet paa
den Ager, der skulde være Hør i24), og Frøet kunde
man ikke saa for tykt24). Hørren var Frejas Plante,
og Hørageren var hellig. Mange Steder i Landet be
skyttede man Hørren mod Heksene ved at sætte Pinde
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i Hjørnerne af Ageren St. Hans Aften12), men om noget
saadant haves ingen Optegnelser fra vore Egne (se
ogsaa Boghvede)60).
51. Jordbær, se Blaabær.
52. Jernurt er i Jylland bleven betragtet som en
meget sjælden Plante, hvad den dog ikke er, og har
været anset som Underplante, der f. Eks., naar man stop
pede en Prop i en Gærdesmutterede, foraarsagede, at
denne Fugl straks fløj bort, opsøgte en J., og naar den
havde den, vilde Reden straks være aaben for den12).
53. Kaal har næsten fra Tidernes Morgen hørt med
til selv de fattigste Havers Planteverden, og det er ikke
for Intet, at det jydske Udtryk for Have er bleven
Kaalgaard6). Den primitive Kultur, som gennem Aarhundreder har været brugt overfor Kaalen, har affødt
megen folkelig Tro og Tradition, baade angaaende
Saaningstid og meget andet.
Om Saaningen hed det sig, at hvad som blev saaet
i Nyet, vokser i Vejret som Kaal og andre Urter; men
hvad som saaedes i Næet, voksede i Roden, som Roer,
Rødder, Løg o. desk, — derfor skulde da Kaalen saas
i Nymaane24). Der var dog desuden den Regel, at man
her og der ansaa ganske bestemte Dage for at være de
rette Dage for Saaning af Kaalfrø. Ifølge en af disse
Optegnelser24) skulde Gregori Dag (12/3), St. Bendts
Dag (21/s) og Vor Frue Dag (25/3) eller Langfredag være
de bedste Saadage for Sommerkaal, mens Vinterkaal
skulde saas til St. Hans Dag. Ogsaa andre Steder fra
nævnes Gregori Dag som den bedste, ligesaa Vor Frue
Aften (25/3)18). Andre Steder holdt man paa, at K.
skulde saas i Dimmeluge (Ugen efter Paaske)24). An
gaaende Plantning sagde man, at denne skulde foregaa
d. V4 eller ved Urbanitider (25/s) eller St. Hans, — ja, dei
var endog dem, der holdt paa, at Vinterkaalen helst
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skulde plantes saa sent som til Mikkelmis (29/9), og
at Hovedkaal skulde plantes, naar Maanen var fuld24).
Mens vi nu tildags sorterer Kaalplanterne, efter som
de er kraftige, og skønner, at de kraftigste er de bedste,
anlagde man fordum det Synspunkt, at der var nogle
K., som betød Uheld, og som derfor ikke maatte sættes.
I Nørre Sundby sagde man saaledes, at var der hvide
Striber paa Kaalen, var disse Planter saakaldte »Ligkaal«, og saadanne varslede Død og maatte ikke plan
tes28). Andre Steder holdt man paa, at K. med lys,
krøllet Kant var saadanne Ligkaal5), og atter andre
Steder var det sorte Planter, der havde den Egen
skab16), og atter andre Steder en gul16). Naar dette
betød saa meget, var det, fordi man havde den Regel
at sætte en Plante for hver af Familiens Medlemmer16),
og man troede da, at den, for hvem der af Vanvare var
sat en Ligkaal, vilde dø, inden Aaret var omme5). løvrigt
maatte Kvindfolk ikke plante K., for saa groede Hove
derne ikke sammen56), og de skulde plantes i Tavs
hed56) . Ormene fordrev man ved Søndag Morgen tidlig
før Sol stod op at hvæsse med en Le over Kaalen 2 eller
3 Steder og slaa over K. med samme Le56). At lægge
Hønsemøg under de første Kaalplanter skulde ogsaa
være godt i samme Øjemed56).
I de skovløse Heder og Klitegne i Jylland udsøgte
Børnene fordum om Efteraaret de kraftigste Kaalplan
ter, satte Mærke ved dem og forbød Kokkepigen at røre
dem. Disse Kaal kaldtes »Julekaal«, og Juleaften sattes
et Kosteskaft i en Bøtte eller Spand, dertil bandtes 6—7
Planter, og dette skulde da forestille et Juletræ. Det
blev behandlet, som det siges i Sangen om det moderne
Juletræ, at
først skal Træet vises,
siden skal det spises,
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idet der, efter at det var bleven beundret, blev lavet
Grønlangkaal paa det. Feilberg betragter dette »Jule
træ« som en Slags Forløber for vor Tids Julegran6).
For at være god og tilfredsstillende skulde Kaalretterne have 9 Dyder, hvoraf skal nævnes, at den
skulde være grøn, skøn, hed, fed, mør o. s. v.56); men
iøvrigt regnedes Kaalspiser ikke for nogen eftertragtet
Ret, og Spottegloserne herom er mangfoldige22). »Gud
ha Lov og takket, al vor Kaal er hakket, den sidste er
i Gryden«, udrykker kraftigt og fyndigt, at nu har man
spist Kaal nok, — ligesom »at opvarmet Kaal dør man
efter«, eller »varme Kaal, dem blæser vi ad«, eller »er
der ingen anden Mad, saa kom hid, Kaal«, og »Kaal og
Knur er ond Aftensmad«. Forøvrigt har Skæmtesprogene ogsaa taget sig af Kaalen i Kaalgaarden. At plante
Kaal er bleven et Udtryk for den, der har trukket sig
tilbage fra Livet (Pensionist, Aftægtsmand o. I.61), og
er nogen bleven jaget af Huset af Konen, siger Jyden om
ham, at nu maa han vogte Kaal22). Grønkaalsplante
kan være Udtryk for en »Grønskolling«, og til Kaalormen sagde man: »Hyt Dig, din Næse er saa grøn«22).
Een Dag om Aaret var det Skik at spise Kaal, ovenikøbet 9 Slags Kaal, og det var paa Skærtorsdag. Gjorde
man ikke det, fik man Rygpine5); men man kunde godt
tage tiltakke med saadanne Slags »Kaal« som friske
Blade af Stikkelsbær, Skvalderkaal o. 1. foraarsgrønne
Skud, thi ved Paasketide var det i Reglen slut med de
fleste Kaal, maaske Grønkaal undtagen. Ovenpaa Kaal
maatte man ikke drikke 01, for saa kom man til at
hoste i sin Grav18).
Adskillige Gaader og Lignelser er gjort over Kaalen,
f. Eks. den, at K. staar ude Vinter og Sommer og ryster
sine Pjalter13), og at det skal være en Amager med to
8
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Hvidkaalshoveder, der staar i Maanen (altsaa ikke
»Hanne«46) (se ogsaa Brændenælde62).
I Reglen dyrkedes K. i Haver; men i visse Tilfælde
har man dog dyrket Kaalplanter paa et Fællessted,
almindeligt kaldt Plantebed. Et saadant Plantebed
fandtes saaledes i gi. Dage i Store Brøndum og var be
regnet for Bymændene. Hver Bymand fik sit Stykke
og saaede deri Planter (formentlig særligt Kaal). Det
laa midt i Byen og var indhegnet med et Jorddige24).
54. Kabelejer, ved Løgstør og andre Steder, ogsaa
kaldet Kavlinger, se Majtræet.
55. Kalmus eller Kalmerod, som den ogsaa hedder
det paa Aalborgegnen, har været brugt imod Mus efter
den gamle Regel18):
Kalmerod og ælblaa
de kan en strø i æ laa,
saa skal Mus et gør skaa.

56. Kartoffel. »Der kom en Mand fra Amerika,
snavset og ussel saa han ud, dog stræbte baade fattige
og rige at gøre ham Opvartning, saa de var nær ved at
æde ham op«16); dette er den billedlige Beretning om
Kartoffelens Indførelse til os, en Begivenhed, der ikke
ligger mere end nogle faa Generationer tilbage i
Tiden63). Der er derfor kun liden Tradition og Tro
knyttet til den nu iøvrigt saa udbredte Almuekultur;
dog sagde man i gamle Dage, at Kartofler skulde sættes
i Maanens Nedgang, ligesom Ærter, ellers blev dens
Top ved at gro24). Ogsaa Kartofler har man sine Steder
(om end kun yderst sjældent) dyrket paa Fællesbed, saa
ledes i Blendstrup24). Man sagde, at det skulde være
godt imod Gigt at gaa med K. i Lommen13), men hvor
for man fordum almindeligt gemte K. under Sengene,
er ikke klart6). Maaske er der overhovedet ingen Tro
forbunden dermed, blot en praktisk Ting.
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Paa Grund af sin store Udbredelse og af andre Aarsager er der formet en Mængde Mundheld og Skæmtesprog over K., ligesom Navnet er knyttet til mindre
smigrende Ting hos Mennesker (K.-næse m. m.). At
hælde Vandet fra K. er Betegnelse for Mandfolks Vand
ladning6), og en »sær Kartoffel« er en sær Person6).
Om en halt kunde man sige, at han graver Torv med
det ene og slaar Lyng med det andet Ben, eller, at han
skærer Hakkelse med det ene Ben og hypper K. med det
andet21). Selv om K. er meget brugt, er den ikke altid
synderlig velset; men man vidste dog at sige om den,
at den var en »dejlig Fisk«, for der var ingen Ben i
den22, 64).
57. Kirsebær har været ret meget dyrket paa visse
Egne i vort Amt, og man lagde Mærke til deres Blom
string56) .
Kirsebærtræernes mange Blomster i Haven,
spaar om mange Skæpper i Traven,

sagde man, samt, at naar K. blomstrer, er det Tid at
saa Agurker32).
Det var en kendt Sag, at Fuglene let nappede Frug
ten, før Menneskene kom til, og at Høsten af K. derfor
var usikker. Derfor sagde man ogsaa, at det var bedre
at plukke K. af Træet end af Bordet22). At spise K. gav
ifølge Sagnet lang Næse til en Herremand65); om K. har
man flere Gaader, saaledes bl a.16): Der sidder en Jom
fru i det Grønne iført en rød Kjole. Naar du trykker
paa hende, græder hun, og dog er hendes Hjerte af
Sten66).
58. Kløver har som bekendt flere eller færre
»Blade«, og den saakaldte Firkløver har stedse været
betragtet som Lykke, mens Femkløveren i hvert Fald
paa Sjælland har været Ulykke5). Fandt man en 4-KL,
8*
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vilde Ens Ønsker gaa i Opfyldelse (ligesom en Niært
og Tvillingnød5), og har man en 4-K1. paa sig, kunde
hverken Gøglere eller Taskenspillere »hverre« En5).
Det var ogsaa godt mod Halsbrynde om Foraaret at
spise den første Hvidkløver eller Stedmoderblomst,
man fandt32). Man sagde i Jylland, at6)
Kløver og Klit (Klinte)
kan faa Bonden til at stritt;
men Hejr aa Skraar
gør ham haard.

(Se ogsaa Boghvede, Græs, Hamp og Tjørn.)
59. Kongelys eller Kongeskjert har været brugt til
at fordrive Rotter med, og lagt i Baasene skulde det
kunne gøre Kvæget taabeligt26).
60. Kornblomst, ogsaa kaldet Blaamunke og To
baksblomst paa Aalborgegnen3), har været anset for
god mod Næseblod. Den, som var plaget heraf, skulde
paa Kristi Legems Dag (23/6) Kl. 12 Middag opgrave
Roden af en K. og holde den skjult i sin Haand5).
61. Lavendel har været brugt saavel i Almuemedi
cinen (se Hjertensfryd) som til at holde Møl o. desl.
borte fra Klædekisten; man bandt Buketter af L., som
lagdes i Kisten32) (se ogsaa Pæon).
62. Leverurt, se Anemone.
63. Lilje har fra gammel Tid været Indbegrebet
af det Skønne, hvilket bl. a. ses af Brugen i Folke
viserne67). Ogsaa op mod vor Tid er dette Tilfældet,
hvorom bl. a. dette Rim siger om en Snaps22,68):
Du staar for mig som en Lilje;
jeg drikker Dig med god Vilje.

64. Linden har ligesom Liljen haft en smuk Plads
i Folkeviserne67), — ja, ogsaa i de gamle Viser har den
ofte funden en Plads, saaledes bl. a. i en Folkevise fra
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Aalborgegnen43, 69). Man sagde, at det var for at værne
Kirkerne imod Lindonne, at man plantede L. paa
Kirkegaardene46, 70).
65. Lyngen har været Hedebondens Ulykke saavel
som hans gode Hjælp. Sprang Jorden i L., betød det
nyt Arbejde og Tab, — brækkede han L., og gav Jor
den derefter Grøde, blev det til hans Fortjeneste. Top
pen er brugt til Forbedring af sløje Hedeveje, til Tæk
kemateriale saavel som til Brændsel og i en snæver
Vending til Føde; om ret megen Tro er der vist ikke
Tale, dog sagde man, at »Blomstrede L. ovenud, betød
det streng Vinter«18) (se ogsaa Kartofler).
66. Løg er brugt til at borttage Vorter med. Man
skulde ridse et L. korsvis og gnide Vorterne dermed;
saa skulde L. kastes i Ilden, og Vorterne vilde for
svinde56). Indgav man Hestene Hvidløg, tog man Styr
ken fra dem, som er i Selskab med dem24) (se ogsaa
Kaal og Frugttræ).
67. Løvetand er en af de Planter, der har faaet
flest Tilnavne, saasom Hundeurt, Troldheks, Fandens
Mælkebøtte o. m. fl.3,12). De afblomstrede Hoveder kald
tes paa vor Egn Præstehovede eller Munkehovede3).
Det hed sig, at den, som kunde blæse Dunene af en L.
i eet Pust, vilde snart komme til Marked eller Gilde56).
Hyrdedrengene morede sig med at blæse Fnuggene af,
og lykkedes det dem ikke at blæse dem alle af, kunde
de af dem, der var tilbage, tælle sig til, hvormange
Klokken var slaaet12). Og af de bløde Stængler har
Børnene flettet sig »Urkæder« og »Halskæder«, uden
at der dog vist er knyttet nogen Tro dertil12).
67. Løvstikke, der nu er meget sjælden at finde
dyrket, og som i gi. Dage vel aldrig heller har hørt til
de almindeligste Planter, har fordum været brugt til
Lægedom saavel for Dyr som Mennesker12). Man holdt
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strengt paa, at der Valborg Dag (Vs) eller St. Hans Dag
(24/g) skulde gives Koerne L. at æde12). Fra Malle har
man en Beretning, der fortæller om en døvstum Pige.
Hendes Moder havde en Nat drømt, at der groede en L.
i deres »Kringgaardsdige«, lige uden for Døren. Hun
sagde til Manden, at han skulde finde den, og de gav
saa Pigen nymalket Mælk gennem den hule Stilk af L.
Imedens Moderen nu roligt malkede videre paa sine
Køer, kom de løbende og meddelte, at Pigen kunde
snakke, og det fortælles til slut, at hun nu er Jorde
moder31) .
68. Malurt har været brugt til en Mængde Syg
domme, og kun Hylden var anset at være omtrent lige
saa god som M.12). Mod Sommersygen skulde man
lægge en grøn M. paa Smørrebrød og tage 3 Bidder
3 Morgener i Træk44); ellers var det gerne som The, den
brugtes. Nogle Steder holdt man paa, at den helst
skulde skæres St. Vols Dag (29/7)44), andre Steder mente
man, at det var bedst til Bartholomæi Dag (24/s)24) (se
ogsaa Bynke og Hyld).
69. Mesterrod har fordum været anset for at være
virksom mod alskens Hekseri og Trolddom, og den
brugtes derfor ofte i dette Øjemed, særlig i Jylland i
Forbindelse med Hør (se dette). Om det saa var Kvæ
get, hjalp den dette af med Forgørelse, og derfor bandt
man M. om Hornene paa Fæet, som var forgjort23).
70. Misteltenen, som den blinde Høder skød Baldur
med10), og som tidligere har været saa udbredt i Lan
det12), er nu praktisk talt forsvunden og med den tillige
den Tro, der sikkert har været knyttet til den32). Man
mener dog, at den har været brugt omtrent som Flyve
røn (se Røn) og bl. a. til at hæve Forgørelse ved en
Bøsse12). Nu synes den at indgaa som en traditionel
Bestanddel ved vore Julefester32 71).
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71. Myrten har været dyrket i Stuer for at kunne
forsyne giftefærdige unge Piger med Materiale til deres
Brudekranse72). Om nogen særlig Tro i saa Henseende
kendes intet fra vor Egn.
72. Nælde, se Brændenælde.
73. Perikum brugtes af Maren Haaning i hendes
Medicin som Perikumolie54).
74. Persille har ofte været Midlet til Formning af
Spottegloser. Du er en net Persille, hedder det, — og
med P. pyntede Kællingen en vis »uartig« Legemsdel,
idet hun sagde: Velkommen i det Grønne22).
75. Piletræet hører til vort Lands ældste Vegeta
tion3), og Regeringspaabud har krævet, at Bønderne
aarligt skulde plante et vist Antal deraf1). Bortset fra
Hyld og Kaal er der næppe nogen Plante, som i den
Grad er bleven knyttet til Almuen, det være sig til
Hegn, Flettearbejder eller Medicinen (se ogsaa Hassel),
ligesom det har været et Frugtbarhedens Middel12).
Man ansaa Pil for at være livgivende, Livskvist, og
derfor skulde man sætte nogle Pilekviste der, hvor man
vilde dyrke Frugttræer (se dette Ord), og tage dem op
igen Vor Frue Aften (25/3)18). Og den, som vilde søge
efter en Skat og forstod sig paa sligt, skulde tage en
Pilevaand skaaren med særligt Kundskab, og med den i
Haanden søge, indtil han fandt Stedet for Skatten, og
der grave efter den5), — dette Raad er hos os særligt
brugt til at finde Vand, og i nyere Tid tillige til at finde
Mergel13). Saavel fra Aars og Havbro haves Opteg
nelser om Vandsøgere med Pilekviste28 29), og det for
tælles om en Brøndgraver Per Dyrby fra Aars, der ofte
har været med til at vise Vand, at han dertil brugte en
Pilekvist, V2 Alen lang; fra Midten af den udgik en
Sidegren V4 Alen lang. Den yderste Gren sænkede sig
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mod Jorden hver Gang, man naaede et Sted, hvor der
var Vand28 73).
Mod Vorter brugtes det at tage en Pilepind og deri
at skære saa mange Hakker, som man havde Vorter.
Derefter skulde hver Vorte stikkes tilblods med en
Naal, og noget af Blodet bringes ned i Hakkerne, og
Pinden kastes bort i rindende Vand. Vorterne vilde da
forsvinde, og den, som tog Pinden op, vilde faa dem5).
Tog man af to Piletræer et Blad af hvert og skar eller
hakkede det smaat og gav to Elskende det at drikke fa
stende, vilde de ikke mere elske hinanden13).
Piletræets livgivende Egenskaber har fomodentlig
været Aarsagen til, at Pileved ikke maatte brændes,
men skulde kastes i Vandhuller28); men man var dog
klar over, at Veddet til praktisk Brug ikke var saa
værdifuldt som f. Eks. Egetræ, og man sagde, at »Af
Piletræer falder ej Egespaan22), samt at22)
Hvem, der bygger af Bøg eller Pile,
har aldrig hverken Ro eller Hvile.

Ogsaa som Spaastikke har Pilen været brugt6). Man
sagde, at P. og Poppel vendte Bladene ved Solhverv12)
(se ogsaa Hyld, Kaal og Fastelavnsris).
76. Poppel har Almuen aldrig ret vel kunnet skelne
fra Pil, og det er for saa vidt ikke saa mærkeligt, som
Botanikerne heller ikke synes helt klar over de botani
ske Forhold. Almuen har endog formet Navnet Poppelpil
om almindeligt plantede Træer af en af Arterne32).
Ogsaa Esp har været brugt som Betegnelse for Poppel
(se Esp), og som saadan har P. været et Middel i Folke
medicinen. — Man sagde, at naar Balsampoplen lug
tede stærkt, betød det Tegn paa Blæst24 56).
77. Pors har undertiden været brugt som Tilsæt
ning til Øllet i Stedet for Humle (se dette Ord6). Den
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har næppe haft synderlig Betydning i Almuetroen, og
bortset fra, at man sagde, at Heksene kunde sidde paa
Porserafter og malke, kendes intet23) (se dog Følfod;
se ogsaa Majbøg).
78. Pæoner har til vore Dage spillet en vis Rolle
i Folkemedicinen74). Til et Barn, som havde ondt for
Tænder, skulde man tage 40 Pæonkærner og trække
dem paa en Traad at binde om Halsen paa den Syge.
Hver Morgen derefter skulde man tage en Kærne af
Traaden, støde den og give den Syge den i Vand tillige
med nogle Draaber Blod af Faderen og Moderen23 26 31).
Endnu til vor Tid kan der blive spurgt paa et Apotek
efter Pæonkæmer til sligt Brug74). — Man kunde ogsaa
St. Hans Aften opgrave en Pæonrod og hænge den
om den Syges Hals, — han friedes da for Sygdom
men23 26 31). I en Recept, som er tillagt Kong Fr. I5), er
det anbefalet at bruge 3 Pæonkærner med Lavendel
vand og Fedt fra en hængt Forbryder mod »faldende
Sot«5).
Det har sig med Pæoner ligesom med Husløg, at de
maatte ikke medtages, naar man flyttede56).
79. Pæretræet har i Forhold til Æbletræet kun
spillet en ringe Rolle i Frugttrædyrkningen og endnu
ringere i Folketroen. Her harden i Virkeligheden næppe
været knyttet til andet end nogle Spottegloser o.l., der
sagde, at »Hvem der vilde klavre højt, faldt ofte i
Skarnkassen«22), eller at »den, der kravlede op i Træet,
havde Ret til Pærerne« o. I.22).
80. Revling. Heksene pudser deres Sko med R. St.
Hans Aften, før de rider til Bloksbjerg, — derfor er
de ikke gode at spise efter den Tid (se ogsaa Blaa
bær) 29).
81. Roe, se Kaal.
82. Rosen er utvivlsomt den bedst kendte og mest
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yndede Blomst, — saa kendt og yndet er den, at -rose
er blevet Endelsen i en utallig Mængde Blomsternavne,
ja, at endog Børn og visse Steder ogsaa Voksne kalder
enhver smuk Blomst for Rose. Rosen har været besun
get og beskrevet de utalligste Steder, og ogsaa i Folke
minderne har den faaet en smuk Plads. Et Sagn fra
Jylland fortæller om Oprindelsen til den vilde Rose
(Hunderosen), at da Djævelen var blevet nedstyrtet fra
Himmelen til Jorden, var han ikke fornøjet med Op
holdet her, og han skabte da en Tornebusk, der skulde
vokse helt ind i Himlen, og ad hvis Tornestige han
vilde klatre op til Himmelen igen. Men Gud lod alle
Tornene krumme sig nedefter, saa det fik han ingen
Glæde af12).
Man sagde i Jylland, at naar et Rosentræ ikke spirer
om Foraaret, men ved Midsommertid, skal det nok
komme til at gro24); men kom der to Roser paa een
Stilk, varslede det Død (Lyngby Sogn, Helium Her
red14 75). Man sagde ogsaa f. Eks. om en ung Pige,
at »En Rose pynter sig selv«, og om Lykken, der aldrig
er ublandet, at der vokser ingen Roser uden Tome,
at Rosen er aldrig saa skøn, den visner jo22). Ofte er
Roser bleven plantet paa Grave som Tegn paa Tro
skab, saaledes i det jyske Eventyr »Askenbasken«65)
(se ogsaa Figen76). Maren Haaning brugte ogsaa Rosen
pomade i sin Virksomhed med at kurere Folk54).
83. Rosmarin maatte man ikke lugte til, for saa fik
man Kræft i Næsen31).
84. Rugen, not almindeligste Kornsort, har natur
ligvis affødt megen Tro og Tradition, og man spejdede
længe efter Tegn paa, om det vilde blive et godt Rugaar. Var der mange Bær paa Rønnebær, vidste man,
at næste Aar vilde give en god Rughøst1418), og blev
Mikkelsdag tør, kunde man saa Rug i en Bæk, — blev
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den vaad, var det modsatte Tilfældet, sagde man i
Elleshøj24). En tør Marts sammesteds sagde man vilde
give et varmt Ruggulv24), og i Strandby, at Rugen til
Majdag skulde kunne skjule en Krage24). Almindeligt i
hele Amtet var det, at24)
Per Fængsels Regn (Vs)
gør Rugen klejn (i Kærnen),

og, at var der Hul inden i Rugkæmerne, var Rugen
tjenlig til at høstes; lod man den staa, til Hullerne luk
kede sig, blev den overmoden56).
For at et Menneske skulde blive en god Sædemand,
skulde man lægge ham som nyfødt i et Sædeløb (Saakurv). Jordemoderen skulde da strø Rug paa ham og
foresige Moderen: »Lige saa mange Guds blide Ansig
ter (Udtryk for Rugkorn), som her ere, lige saa mange
Fald skal Vorherre bevare dig fra«45). Rugkom skulde
altsaa her være livgivende og frugtbringende, og at de
ogsaa var et godt Middel imod Forgørelse ser vi af
Reglen om, at dersom der var noget i Vejen med Mæl
ken, skulde man tage 3 Rugkorn af en og samme Vippe
og stikke dem ind under et Baand paa Kærnen5). Naar
man indtog en Hest af Græsset, skulde man ikke give
den noget Vand før anden Dags Aften, og saa skulde
den tillige have Rughakkelse samt røde Rønnebær under
Foderet24).
Paa St. Peders Dag (Vs) maatte man ikke spise
Rugkærner, for saa blev man ikke mæt Aaret rundt,
sagde man i Aaby24) (se ogsaa Boghvede, Bregne, Byg,
Blaabær, Havre).
85. Bugrøllike var god at komme i The for Menne
sker og i Foderet for Kreaturer26).
86. Røn. Det har fordum været Skik i Jylland paa
Volborg Dag aarie om Morgenen at signe Hus og
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Hjem og alt, hvad dertil hørte. Bonden tog en Flyverøn
(Gren af Røn, som var vokset i et Træ) i sin Haand og
stillede sig ved Gaardsledet med Ansigtet vendt mod
Øst og læste saa en længere Formel5). Dette gjordes
ud fra den Tro, at mod Flyverøn kunde Hekse o. desl.
intet udrette. Derfor skulde man ogsaa St. Hans Aften
helst bære Pinde af Flyverøn paa sig5), ligesom alle
Døre skulde befæstes med dem5). Man gjorde under
tiden Redskaber af Flyverøn af samme Aarsag13), ja,
endog Ligkister12), og til St. Hans borede man Hul i
Hornene paa Kvæget og satte Fl. deri, for at ingen
»uvedkommende« skulde malke det77). Det var ogsaa
godt at lægge Pinde af Fl. overkors Volborg Aften12).
Naar Rønnebærrene var modne, kom Fuglene og
sloges om dem, og man sagde da, at2178)
Naar Rønnebærrene er røde,
er Middagssøvnen øde.

(se ogsaa Hyld, Hør, Rug og Mesterrod).
87. Sankt Hans Urt er Spaablomster og vaster saavel om Kærlighed som om Liv og Død. Det har været
en gammel Skik paa Landet at plukke St. Hans Urter
paa St. Hans Dag og sætte dem i Bjælken under Lof
tet; man satte dem to og to for Forældre, Søskende,
Forelskede o. s. v., og voksede de to da imod hinanden,
betød det Sympati, Kærlighed eller Bryllup, voksede de
fra hinanden det modsatte. Døde en af dem, varslede
det Død for den, den var sat for5 13 79) (se ogsaa Bræn
denælde) .
88. Sankt Peders Urt, se Gøgeurt.
89. Siv. Et Sagn fortæller, at en blind Præst havde
haft den Aabenbaring, at han skulde blive seende,
saafremt han kunde finde en Sivbusk paa Hjørnet af en
vis Kirkegaard. Her skulde han da grave og finde Vand
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at to sine Øjne med. Han fandt Siven paa Skørping
Kirkegaard og blev seende38).
90. Skarntyde har affødt Betegnelsen »Skarntyde
Mølle« om ét opdigtet Sted, som man »aldrig har set
og aldrig vil faa at se«22).
91. Skovmærkerne i Jylland lugter ikke efter Volborg Dag, for da havde Heksene ladet deres Vand paa
dem26).
92. Skræppe. I Ulvborg Cyprianus siges, at man
for at komme af med Hovedpine skal tage et Blad af
den gule Skræppe, sætte den paa Hovedet og sige 3
Gange: I Jesu Navn udsigner al Værk og Vee af N. N.
hans Hovedpandeben. Din Hoved skal ej bryde med
Ondt mere, førend Jomfru Maria føder Sønner flere.
— Man skulde 3 Gange spytte paa Bladet og gnide det
ned ad Næsen, hvorefter det skulde lægges ved et Mark
skel, hvor den Syge ikke kom. Men det maatte ske stil
tiende45) . Skræpperødder ansaas ogsaa for at være gode
mod Tandpine, — dog ikke Tordenskræppens Rød
der23) .
93. Slaaen, se Byg.
94. Smørblomst skulde man holde under Hagen.
Gav den saa en gul Plet, havde Vedkommende Smør
lykke56) .
95. Soldug, ogsaa kaldet Iglegræs, gror i Mosen,
og man mente, at naar Faarene aad deraf, fik de Igler
i Leveren og blev tossede12 24).
96. Stedmoderblomster maatte man ikke lugte til,
for saa fik man en Stedmoder56). Men spiste man den
første Blomst om Foraaret, fik man ikke Kirtelsyge det
Aar28) (se ogsaa Kløver).
Almindeligt kendt er Troen paa, at det er en Sted
moder med hendes egne og hendes Steddøtre, der ei
»afbildet« i Tegningen i Stedmoderblomsten6).
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97. Søblad, se Aakande.
98. Tandurt, se Bulmeurt.
99. Tidselen er ligesom Tjørn lidet agtede Planter,
— ja, de er endog opfattet som Uhumskhedens og For
bandelsens Blomster12), for en hel Del paa Grund af
deres Tilknytning til Bibelens Beretninger (Torne og
Tidsler12), dog er Mariatidslen knyttet til noget smukt,
nemlig en Episode under Flugten fra Ægypten12). Syn
derlig Tro er der ikke knyttet til Tidslen; men det for
tælles dog at de gamle Køer siger om den22):
Giv mig Tidsler i mit Hø,
saa giver a dæ Smør i di Grø,

og det var jo ikke det værste. Om en Person, der snak
ker meget, siger man, at han skal have Tidselolie og
Nældefedt22), og Gaaden siger80):
Jeg ved et lille Land,
jeg kan dække med min Haand,
det kan stikke, det kan staa,
det har en laaden Hue paa,
slaar til den, ryger den af,

og det er en Tidsel med Blomst og Frø; Gaaden kan
være varieret over samme Thema80).
Til at »binde Ulvens Mund« hed det sig fordum,
at man skulde læse følgende Formel45): »Jesus gik ud
ved Havsens Sand med Kæp og Stav i hans Haand.
Far hen, du slemme Ulv! Bondemandens Ganger graa
skal du lade staa. Tidsel og Tvang skal være din Føde
og din Næring, i de tre deres Navn .... Amen« (se
ogsaa Bynke).
100. Tjørnebuske og -træer er ofte besværlige at
have paa Marken, idet de tager unødig Plads op og er
vanskelige at rydde. Baade af denne Aarsag og af T.
Tilknytning til Bibelberetningeme er T. ilde set (se
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Tidsel); til en hel Del bestemte Tjørne i Landet er der
knyttet særlig Tro, saaledes ogsaa til flere T. indenfor
Amtet. Særligt gælder det Tjørnen paa Burmands Grav
paa Biersted Kirkegaard 28 37 46).
Det var spaaet, at der skulde vokse en Tjørn op af
hans Hjerte, naar han var død, og heri skulde Skaderne
hvert Aar bygge, og naar der blev 9 Æg, skulde Bier
sted Kirke falde sammen28). Der har været 9 Æg i en
Skaderede i den Tjørn, som staar ved Kirken, nemlig i
Begyndelsen af Aarhundredet, og kort efter mistede
Kirken sit Taarn, idet det blev nedrevet. Da Skaden
sidste Gang byggede i Busken, var Kirken forfalden;
men den blev saa istandsat, og Skaden forsvandt37).
Efter et Par andre Beretninger skal der paa samme
Kirkegaard være en Tjørn paa Graven for en Mand,
som var anset for at være en Varulv37 46). Da han
skulde begraves, stak en Mand i Ligfølget en Tjørne
kæp i Graven, idet han sagde, at: Hvis Du har været
en Trold, da vokse denne op af dit Hjerte, — og saavist som denne Tjørnekæp aldrig kan blomstre og gro
fast, saa vist kommer denne Mand aldrig i Himmerige.
Da Folk havde været i Kirke og kom igen, havde Tjør
nen blomstret og sad fast i Jorden, saa ingen kunde
rykke den op46).
Rundt i Landet vokser der Tjørne, som man tror
plantet paa Grave fra Den Sorte Døds Dage, og mange
af dem tør Folk ikke røre12). Dette er bl. a. Tilfældet
med 3—4 Tjørne paa Ulsted Kirkegaard31), og om en
Rødtjørn, som indtil c. 1918 stod ved venstre Side af
Vejen fra Visborg til Glarupgaard og Urenholt, hed
det sig, at der huserede et Væsen, som kaldtes »Snatkammer«28 37) (se ogsaa Røn). Almindeligt er den Tro,
at Lærkerne ligger i Dvale under Tjørnebuskene24 81).
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101. Tjørnekørvel brugtes af Maren Haaning i hen
des »Lægevirksomhed«54).
102. Tobaksblade brugtes fordum i Jylland mod
Frostknuder. De skulde paabindes med Silke26).
103. Tobaksblomst, se Kornblomst.
104. Tordenskræppe brugtes mod Vandsot. Man
skulde binde Bladene om de syge Lemmer26) (se ogsaa
Skræppe).
105. Troldsmørsvamp brugtes af Trolde at smøre
paa Folks Døre eller Vægge. Man skulde herimod
bruge Folkeskarn, Hareskind m. m. og komme Trold
smør deri og banke det godt med en Økse5).
106. Tusinddyder og Tusindfryd, se Bellis.
107. Ulvefod er i Jylland brugt at lægge i sur Vin
og surt 01 for at borttage den daarlige Smag12).
108. Vibefedt mente man havde to Rødder, hver
af Skikkelse som en Menneskehaand. Den ene var Marieshaand, og den vilde synke, naar den kom i Vand;
den anden var Judashaand, og den vilde flyde ovenpaa, da den var falsk18).
109. Æbletræet har været dyrket hos Nordboerne
i mere end 2000 Aar, uden at man dog kan udtale sig
nærmere om Oprindelsen til denne Dyrkning83). Det er
oprindeligt vildtvoksende hos os2), og i Asatroen har
Æblet faaet en smuk Plads som Yduns foryngede
Frugter, ligesom siden saavel Harald Blaatand som
Wilhelm Tell har skudt et Æble af Hovedet paa Men
nesker12). Ogsaa til Bibelens Beretninger har det Til
knytning, dog saaledes at forstaa, at det ikke nævnes
i Bibelen, men Folketroen har udlagt Beretningen om
Syndefaldet saaledes, at det var med Nordens ypperste
Frugt, et Æble, at Eva fristede Adam. Og fra denne
Opfattelse har man den Tro, at det er et »Adamsæble«,
Manden bærer paa sin Hals (Strubehovedet61). Oven-
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ikøbet siger man i Østjylland, at har en Mand et stort
Adamsæble, betyder det, at han er kvindekær13).
Fra gammel Tid har det været anset for et godt
Middel til Sundhed, om man Paaskemorgen fastende
spiste et Æble, og til vore Dage er det praktiseret82).
Og er en ung Pige, idet hun skræller et Æ., saa heldig,
at hun kan skrælle det i eet Stykke, saa betyder dette,
at hun vil faa en ny Kjole i nær Fremtid5). Og skræller
hun det i eet Stykke og kaster det bag over Hovedet,
vil det lægge sig paa en saadan Maade, at det danner
Forbogstaverne til den Tilkommendes Navn5 28). Og
havde hun flere Tilbedere, skulde hun Nytaarsnat
klistre Æblekærner paa Pande, Øjne og Kinder, hver
Kærne for en bestemt Tilbeder. Den Kærne, der blev
siddende, til hun vaagnede, betegnede hendes Tilkom
mende82). Vilde hun vinde en bestemt Karl for sig,
skulde hun efter en Beretning fra Rørbæk tage et Æble,
skære det i 16 Dele, og disse samles saa i et Klæde, som
derefter bindes under venstre Arm. Naar Æ. var til
strækkeligt tilsvedet, presses Saften ud og hældes i en
Drik, som bydes den udsete14 28). Var det en Karl, der
vilde vinde en Pige, skulde han stikke sin venstre
Haand tilblods og lade 3 Draaber deraf rinde ned i et
lille Hul i et Æble. Naar da Pigen spiste dette Æ., vilde
hun blive saa betagen af Elskov til ham, at hun vilde
følge ham overalt og søge at være i hans Nærhed, selv
om hun forhen ikke har kunnet lide ham13).
Som bekendt er Duften fra Æbler ret stærk, og det
fortælles, at Hestene trættes af at køre med Æ. af denne
Aarsag. Derfor har Torvebøndeme taget Brød med til
dem24). Den bedste Kærne af et Æ. skulde'kunne give
gode Frugter uden Forædling. Dette skulde bl. a. være
bevist med Sorten Filippa56).
Ikke alle Æbler er lige gode, — ikke mindst holder
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kun faa af at spise Skovæbler, og der gaar mange Vit
tigheder om dette Æ., hvis Smag er ram og sur. »Det
er ikke godt at lære Fruerhund at spise Skovæbler,«
sagde man om En med fine Fornemmelser, — og »Et
smukt Æble kan gerne være surt«. Men »Æblet falder
aldrig ret langt fra Stammen«22).
En smuk Plads i Kongemagtens Insignier er givet
Æblet i Form af »Rigsæblet«84).
110. Ærter har været dyrket i Aarhundreder, og
man har ment, at de lykkedes bedst, naar de blev saaet
i sidste Maaneskifte5). Men dersom de blev afhugget
i Nymaane, blev de haarde og »onde« at syde og koge;
saaedes de i Østenvind, blev de haarde, hvorfor ingen
af disse Dele maatte ske. Almindeligvis saaedes de en
Langfredag24).
Foruden til Føde har Æ. ogsaa været brugt til at
aftage Vorter og til at finde den Elskende. I første Til
fælde skulde man i første Nymaanetime stryge Vor
terne een for een med en Ært. Alle Ærterne skulde saa
bindes sammen i en Klud, som kastedes bag over Ho
vedet; den, som fandt Kluden, vilde faa Vorterne5).
Man kunde ogsaa i Stedet for at binde Æ. i en Klud
kaste dem een for een over Hovedet ned i en Brønd,
men saa lydløst, at man ikke kunde høre dem falde5).
Dette kaldtes at »tælle Vorter bort«5). — I det andet
Tilfælde skulde man hæfte en Ærtebælg med 9 Ærter
i (en Niært) over Døren ind til Stuen, og den Person,
der først kom 3 Gange gennem Døren, bar Navnet paa
den Elskende5).
Huggede man Hovedet af en Hugorm og kom en Æ.
ind i Hovedet og begravede dette, skulde man tage en
af de nye Æ., der voksede op, og bære den paa sig, saa
var man skudfri18). Og paa Hellig Tre Kongers Aften
skulde man kigge op paa Himlen og se efter, om der
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var mange Stjerner, for saa mange Stjerner, der var,
vilde Ageren give Ærter82).
Ogsaa Æterne har maattet lægge for med Henyn til
Spottegloser og Skæmtesprog. »Svup, sa’ Ole Jensen,
han slog sin Kone i Rumpen med en Ært,« er en af
disse mange21), hvoraf en enkelt paa Rim siger22):
Ærter og Flæsk,
Kartofler og Tæsk.

At hænge sammen som Ærtehalm er en meget træf
fende Sammenligning; thi intet er vel værre at faa
redet ud fra hinanden, og Udtrykket Grønært om en
Grønskolling er ogsaa vel anbragt22). Man har ogsaa
Børnelegen, at »plukke i Burremands Ærter«21).
Ærtebølle ved Limfjorden skal have sit Navn deraf,
at et Skib med Ærter engang skal være strandet der.
Ærterne skyllede op paa Stranden og bredte sig38)
(se ogsaa Boghvede, Kaal og Kløver).
III. OPDIGTEDE PLANTER, KOLLEKTIVE
BETEGNELSER M. M.
111. Almanakfrø er en Spøgefugls Opfindelse af et
Ord, som intet er og intet betyder. Drengene i Jylland
sendes til Apotheket efter A.6).
112. Blomster er fra Tidernes Morgen brugt til Fest
og som Pynt, foruden at de som allerede nævnt under
de forudgaaende Gloser har været brugt i adskillig
andet Øjemed. Ikke alle Blomster ansaas dog for lige
gode, og f. Eks. maatte Bryllupsbordet ikke pyntes med
hvide Blomster, for saa blev Børnene stygge5). Nogle
sagde endog, at det ikke var ligegyldigt, hvad Farve de
Blomster havde, som man drømte om. Nogle ansaa
røde Blomster for at være ildevarslende5), andre, at det
netop betød Lykke at drømme om disse, men at det
g*
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betød Dødsvarsel, om man drømte om hvide Blom
ster18). Paa en Kirkegaard maatte man ikke plukke
Blomster, for saa kom den Døde om Natten og hentede
dem14 28) (Nørre Sundby, Rørbæk).
Ved Majfesterne brugte man at pynte Træet med
Blomster (se Majtræ og Bøg), og ved St. Hans Dag
skulde den Ko, som var Trækkeko, i Aaby have en
Blomsterkrans om Halsen, og naar den kom hjem,
skulde Kransen lægges op over Døren, ellers vilde en
af Køerne dø inden Aarets Udgang85 86).
113. Dukatfrø, Oprindelse og Tydning som Alma
nakfrø.
114. Fastelavnsriset har næppe været brugt ret meget
i vor Egn, og om specielle Optegnelser herfra er der
ikke Tale her. Risets Oprindelse gaar tilbage til det gi.
Rom, og i ældre Tid var det Kvinderne, der blev risede,
idet man ansaa det som et Middel til Frugtbargørelse6).
I Jylland har man ogsaa talt om Langfredagsris, idet
man paa L. skulde give de Ris tilbage, man havde faaet
Fastelavnsmandag621). Man brugte gerne Ris af Birk,
Pil m. fl.87)
115. Frugttræernes Pleje har der i ældre Tid ikke
været gjort meget ud af, bortset fra lidt Beskæring, og
hvad Ens Tro nu sagde En, der skulde gøres. Man
vidste, at dersom man Juleaften stak Pilekviste i Jor
den paa det Sted, hvor Frugttræerne skulde sættes,
og atter trak dem op til Vor Frue Dag, saa fik man
god Frugt paa Træerne24). Og til Jul skulde man ogsaa
omvikle dem med Halmbaand, thi ogsaa dette hjalp
med til (i Ullits) at frugtbargøre dem28). Nytaarsaften
skulde man gaa ud i Haven og ryste Træerne godt
igennem, — dog kun, dersom det blæste. Var det der
imod stille Vejr, skulde man blot se lidt til dem, saa
vilde de bære god Frugt næste Sommer5). Beskæringen
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skulde efter nogles Formening foregaa den 8.24) eller
9. Juni56), — efter andres Formening var den 9/6 Kl. 9
det eneste rigtige24), og atter andre holdt paa, at den
bedste Dag var Abelones Dag (30/?); saa groede de
bedst26). Hængte man om Sommeren Skalotteløg op
i Frugttræerne, vilde Fuglene ikke tage Frugten, da de
ikke kunde taale Lugten af Løg56 88).
116. Græsset er i de side Egne og adskillige andre
Steder paa vedvarende Græsgange, lange Grøfter o. desl.
Steder en Ting af Vigtighed, og for Kvæget er det af
Betydning, at der er nok af Græs (eller Hø). Bonden
har derfor ogsaa ofte tidligt spejdet efter, om næste
Aar vilde give godt Græs og god Slæt, og om han i den
Vinter, han var i, skulde spare paa Høet eller kunde
bruge løs. Var det ondt Vejr ved Kyndelmisse (2/i),
kunde han nu trygt rive Høet ud af Stakken, for saa
vilde der blive nok af det næste Aar; men var det godt
Vejr, skulde han plukke smaat5). Frøs det Gregori Dag,
var der Nogle, der sagde, at det vilde blive ringe Slæt
og et ringe Græsaar, mens andre sagde, at5)
Gregori Tø (12/a)
er saa god som 24 Læs Hø,

eller at endog28)
Frue Nats Tø (25/a)
er saa god som 100 Læs Hø,

ja, i Aaby mente man, at Barthelmøs Tø (24/é) ogsaa
var saa god som 100 Læs Hø24). Frøs det første Paaskenat, vilde der i det Aar kun blive lidet af Hø og Smør5),
og faldt der Regn paa Margrethes Dag (13/t), kom Bon
den til at stjæle sit Hø og sit Korn ind5); men56)
Gror Græsset med vaade Lokker,
da kan det høstes med tørre Sokker.
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Kløver og Græs skulde helst saas i Maanens Op
gang, saa groede det stærkest24), og med Hensyn til
Høsten, da mente man, at naar Hjejlen fløj i Slæt,
sagde den »Kyhy«, og det betød »Kør Hø!« og saa
skulde man passe paa, for saa vilde det blive vanske
ligt at faa det bjerget51). Og naar Frøen sang Tørvene
hjem, og Kukmanden kukkede Høet hjem, saa vilde
man hverken faa Tørv eller Hø for tørt24). Men det Hø,
der mejedes i tiltagende Skifte, blev dog det kraftigste
Foder til Mælk og Fløde5). Naar da Høsletten var i
Gang, og Kukkeren havde set de første 9 Høstakke, saa
stak han af, for saa var Sommeren paa Hæld5). Og
man vidste, at dersom Hundene gav sig til at æde Græs,
betød det Uheld, ja, maaske endog Død5). Afkog af
Høfrø er bleven brugt mod hovne Ansigter23).
En ejendommelig Tro er det, at Syge, naar de krøb
igennem en Græstørv, der var skaaret ud som en Krans,
vilde blive raske. Kransen skulde lægges tilbage i Stil
hed5). Og gik man Nytaarsaften ved Solnedgang op
paa en Kirkegaard og lagde sit Hoved paa en Græs
tørv, vilde man se alle dem, der skulde dø i det næste
Aar, vandre omkring mellem Gravene5) (se ogsaa Pop
pel og Kløver).
117. Halm maatte ikke brænde, for der kunde være
Kærner i den6). En Undtagelse gjaldt dog for Lighal
men (se Havre). Man mente ogsaa, at dersom man
brændte Halm, kunde det være, man fik for lidt næste
Aar24). Halmbaand bunden om Frugttræerne skulde
befordre Frugtbarheden, og Halmstraa lagt overkors
var godt mod Hekse6). Ægtefolk maatte ikke have Bog
hvedehalm i Sengen, for saa fik Børnene rødt Haar6)
(se ogsaa Havre).
118. Juletræet er saavel historisk som folkloristisk
kun for et Barn at regne; men da i vor Tid et stort
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Kontingent af J. netop afgives fra vort og de tillig
gende Amter, spiller det dog nu en stor Rolle i Amuelivet. Om nogen Tro er der næppe Tale (se Gran og
Kaal)89).
119. Kransen har som Blomsterne været brugt til
Livets og Dødens Fester. Naar Bygningshaandværkeren
har gjort sit Arbejde færdigt, hejses Kransen over Spær
og Lægter, ofte den tredelte Krans, og naar Majtræet
var rejst, eller naar Bruden er rede til at gaa til Alteret,
smykkes hun med Brudekransen (se Majtræet og Myr
ten)90). Og naar Livet er slut, lægges Ligkransen paa
den Dødes Baare som en sidste Hilsen fra dem, der
blev tilbage, som en Tribut til Naturen. Brudekransen
maatte i Jylland ikke prøves paa Brudens eget Hovede,
naar den var bunden; men naar hun først havde den
paa, kunde ingen Djævel gøre hende noget Ondt, før
hun atter havde lagt den6).
120. Krydderposen var i gamle Dage hvert Hjems
Hjælp i en snæver Vending, naar der var Hovedværk
eller andet alvorligere paa færde. Den skulde fyldes
med Urter til St. Hans Dag91).
121. Majtræet har fordum været mange Lands
byers Samlingsmærke ved de aarlige Foraars- og Som
merfester (Midsommertræet). Fra vort Amt haves bl. a.
Optegnelser om Majtræet fra Bislev (en Birk), Als
(Bøg)69), Astrup (Bøg, her ogsaa Ringridning), Rold
(Bøg), Ravnkilde (Bøg), Farstrup (Bøg)92). »Træet«
i Ravnkilde bestod af flere »Træer« sat sammen med
Tværstænger og pyntet med Kabelejer og Engblomster;
eller ogsaa var Træet købt i Skoven og blev siden pyn
tet. Det rejstes Pinsenat, og man sang omkring det92):
Vor Majbøg haver vi opsat,
og den satte vi om Pinsenat,
og den satte vi saa fast i Jord,
at den skal staa i 14 Aar.
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I Kølby rejstes den Lørdag før Pinse og pyntedes
med Gran, Nælder, Pors m. fl., ogsaa dette var sammen
sat af flere »Træer«, der holdtes sammen med Tværstæn
ger og Jernringe, og det var anbragt paa Fællesjorden.
Omkring det dansedes Pinsenat og 1. Pinsedag. Det
blev staaende til Høbjergningen, og Pynten blev brændt
St. Hans Nat92).
122. Rosin med en lille Edderkop i skulde være
godt at spise imod Koldfeber13).
123. Træet, baade det voksende og det døde Træ
(Ved), har spillet en betydelig Rolle i Folketroen, og
for vore Oldtidsfolk var Samlinger af Træer og Lunde
hellige Steder, Vi-er. I Træer og Skove troede man
siden hen, at over- og underjordiske Skikkelser havde
taget Bolig, hvilket i Billeder i vore Dage bl. a. er gen
givet af Tegneren Louis Moe. Man var derfor ofte angst
for at færdes i Skove og nær enligtstaaende Træer,
saaledes som det flere Steder foran er paavist (se bl. a.
Tjørn). Paa Blomgaards Høj i Vadum Sogn (nær
Vadum Kirke) var der ogsaa et saadant Træ, og der gik
den Tro, at Bjergfolkene i Højen vilde hævne sig, der
som det ryddedes. Engang tog man en Gren deraf til
Piskeskaft, og straks døde den Ko, som blev slaaet med
Pisken (eller Riset af Træet)37 93). En anden Gang vilde
en Præst jævne dette »ugudelige« Træ med Jorden;
men en Karl blev syg, og man ryddede det ikke93).
Om de voksende Træer hed det iøvrigt, at paa Fabinani Dag (20/i) steg Safterne af Roden op i Træet5,
og dersom man kom til at »klæde« Træer i Jul, kom
man til at klæde Lig i Paaske28). Dersom en Gren gik
ud, betød det (efter Sigende i Lyngby), at en af Fami
liens Medlemmer skulde dø14), og hvor Grenene paa
et Træ var vokset sammen til et Hul, eller hvor der var
trykket en Knast ud af en Planke, sagdes Ellefolket at
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have deres Udgang og Indgang. Et saadant Hul kaldes
i Jylland for »Ausbor« (Tagskægbor5). Naar et Træ
var vokset saadan, at der i Stammen eller ved Sammen
voksning af Grene var dannet et Hul eller en Ring,
kaldtes Træet et Hultræ, og stak man i Stilhed et Barn
3 Gange gennem et saadant Hultræ, idet man hver
Gang læste Fadervor derover, befriedes det for sin Syg
dom (sædvanligt Skæver)5). Mod Tandpine skulde man
opsøge et afsides Træ og deraf udskære en Splint, hvor
med man stak den syge Tand tilblods. Naar dette var
gjort, sattes Splinten atter fast i Træet, — saa vilde
Smerterne høre op. Men man maatte ikke atter komme
tilbage til dette Træ5) (sammenlign Hyld). Imod Vor
ter skulde man tage en hvid Skovsnegl som Vorterne
skulde gnides med. Naar dette var sket, skulde man
stikke en Pind gennem Sneglen og sætte den op i et
Træ. Heller ikke hertil maatte man komme tilbage, for
saa fik man Vorterne5). Træer, som skulde vokse,
skulde fældes (flyttes) iThord Maaned til Mikkelmis24).
Angaaende det døde Træ, da skulde Træ til at bygge
med fældes mellem Viti og Luciæ Dage (15/ö—13/i2), og
Træ hugget fra Fuldmaane til sidste Kvarter, raadnede
ikke. Og Træ hugget mellem begge Vor Frue Dage
(25/3—8/9) vilde heller ikke fordærves, Træ til at ar
bejde med skulde fældes, naar Maanen var fuld24).
Var en Ko bleven forgjort, saa den malkede Blod,
skulde man i Jylland tage 9 Slags Blod og deraf gøre
en god Ild. Paa denne Ild skulde sættes en Potte, som
der aldrig før havde været noget i, og i denne skulde
gydes noget af Koens Mælk, efter at alle Huller var
stoppet til og alle Døre lukkede, saa ingen kunde se
derind. Naar Mælken kom i Kog, vilde den rette Per
son indfinde sig for at komme ind; men saa skulde
man vælte Potten med Mælken om i Ilden, og den, som
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stod udenfor, vilde da blive skoldet, og Forgørelsen var
hævet5). Imod Gulsot skulde man lade en Træglød
falde 3 Gange mellem Linnedet og Kroppen, og dette
skulde gentages hver Torsdag Aften, til Sygdommen var
forbi5). Mod Feber, Gigt og andre Onder skulde man
skrive nogle Ord af Johannes Evangelium paa en lille
Seddel og gemme den i en Klud eller i Træ, Ler, Guld
eller Sølv, at bære om Halsen5 53 94).
Det fortælles, at da Jerusalems Skomager var i Nibe,
hvilte han sig under et Træ i Anlæget, — hvilket Træ
vides ikke93).
124. Ønskekvisten skulde enten skæres St. Hans
Nat eller Julenat. I det første Tilfælde skulde den skæ
res mellem Kl. 11 og 12 af en Hasselgrens Aarsskud,
og man skulde mumle følgende formel: »Gud held Dig,
du ædle Ris . . .«. Den »lille Ønskekvist« skulde skæres
Julenat af en Hassel eller Slaaen, ogsaa af sidste Aars
Skud, og den skulde danne en tvekløftet Gren. Naar
man skulde bruge den, skulde man tage den i Haanden
og sige: »Jeg hilser Dig, Du min ædleØnskekvist.. ,«45).
Ogsaa Pil kunde bruges, særligt ved Vandsøgning, og
i dette Øjemed har Ønskekvisten vist tiest været i
Brug95).
IV. Resumé.
Til efterfølgende er knyttet de med Nummeret nævnte
Planter etc.
Aarets Dage og Højtider: 2/i: 44, 116; 20/i: 123; 12/3: 53,
116; 21/3: 53; 25/s: 53, 75, 116, 123; V4: 40, 53; 24/4: 116; Vs: 39;
67, 84, 85, 91; 10/s: 20; 25/s: 53; 28/s: 18; 8-%: 115; 15/c: 123;
23‘24/«: 5, 8, 9, 13, 19, 24, 40, 50, 53, 67, 69, 74, 78, 80, 86, 112,
121, 123, 124; 2V: 49; 1:,/7: 40, 116; 25/7: 20; 29/7: 68;
115;
Vs: 80; 24/s: 68; 8/ø: 123; 2%: 53, 84, 123; Vn: 20; 13/is: 123.
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AALBORG HISTORISKE MUSEUM
I 1950—51
O

ret har bragt vort museum en række store gaver,
hvis betydning bedst kan måles derved, at de har
måttet udstilles straks — i hvert fald delvis — trods al
pladsmangel.
Guldsmed Jens Peter Møller, f. i Aalborg 1831,
mester 1856—1907, var specialist i at gravere signeter
og medaljer og præge emblemer. Et uhyre antal segl
stamper, erindringsmedaljer, idrætspræmier og for
eningsemblemer udgik fra værkstedet på Algade under
Møllers lange mestertid, allerede nu stærkt efterspurgt
af samlere. Mester Møller havde den priselige skik at
lave et eksemplar mere end bestillingen lød på til sin
egen samling, og denne overgik efter hans død i 1917
til sønnen, grosserer Oscar Møller, København, som nu
har overgivet hele faderens samling til Aalborg histori
ske museum.
Foruden medaljer og emblemer, der musealt dan
ner hovedstyrken, omfatter samling Møller gravstikker,
polerstål, en stor samling aftryk af seglstamper samt
mesterens arbejdsbog med skitser til mange arbejder,
vedføjet pris, antal eksemplarer og leveringstid. End
videre et par portrætter af mester Møller og nogle per
sonlige papirer. Samling Møller er den mest komplette

n
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kollektion af minder om en enkelt kunsthåndværker,
museet ejer, og hovedparten blev straks udstillet.
Købmand J. Bower har i mange år været på stedet,
når der blev gravet i Aalborgs undergrund, og havde
efterhånden ikke få genstande herfra. Samlingen er nu
i sin helhed overgivet til museet til komplettering af
vore rige byfund, og mellem meget andet indeholder
den en række blyplomber fra klæderuller, som lader os
studere, hvorfra Aalborg fik sin import af klæde. Det
bedste stykke er dog en lille tøjknage af træ med orna
menter i karvsnit, som direkte minder om udskæringer
fundet i de norske vikingeskibe. Denne lille krog er
stilmæssigt det ældste fund fra den indre by, helt
vikingepræget; den er fundet i dybeste lag under går
den, Østerå 15, i 1941. Udstillet.
Ved en gennemgribende rydning på rådhusets loft
fik museet lov til at udtage alt, hvad der havde kultur
historisk interesse. Det var ikke lidt.
Til vor i forvejen store samling af redskaber til
justering kom 3 lodder af malm, dateret 1698 og om
stemplet i 1737 og 1823. De har altså gjort 200 års
tjeneste i magistraten. Noget yngre er en æske smålodder og et par større jærnlodder fra 1863.
En stor samling gamle kort over dele af byen og
dens markjorder er rene única og bør fotograferes. De
vil til sin tid kræve et rum for sig selv, suppleret med
de nyere byplaner. 8 arkivkister, en opslagstavle til
kommunale bekendtgørelser og et par brandspande
med rådhusets navn på, er alle fra omkring 1800. Det
meste er udstillet, dog ingen af kortene.
I ca. 1890 gennemgik daværende formand for mu
seet, hospitalsforstander H. P. Barfod, rådhusets sam
ling af kommunale minder. Det er en mindelse om,
hvor hurtigt tiden løber, at han ikke regnede de nu
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erhvervede sager for
gamle nok til museet.
Eller måské var de da
i brug endnu. Det gæl
der i hvert fald lod
derne til justering, der
først gik af brug ved
metersystemets indfø
relse i 1911.
Da fotograf H. Tønnies købte gården Ny
torv 8 til ombygning,
hang endnu en mad
klokke fra opførelses
tiden i porten. Den
bærer indskriften: S.
Tøjknage fra Østeraa 15.
Bagge Lavritzen.
Vikingetid.
Iacoba Skytte. 1690
og blev opbevaret i slægten Tønnies. Nu afdøde foto
graf Werner Tønnies skænkede den til museet, hvor
den straks blev udstillet.
Pedel Hugo Thon, som er uddannet som glasmager
på Aalborg glasværk, har givet en række glasarbejder,
udført af ham selv og kolleger — og dertil væsentlige
oplysninger om glasværkets historie. Dertil har kunst
handler O. Hansen føjet en potpourrikrukke af blåt
glas, hvis korpus nok er fra et norsk værk, men låget
er sikkert Aalborg-glas og måske lavet på bestilling,
da det oprindelige låg gik itu. Fra anden side er er
hvervet en karaffel og en brevpresser fra vort lokale
glasværk, så en virkelig veloplyst samling af Aalborgglas begynder at tegne sig. Nu beder vi alle museets
venner, der kender noget som helst til glas fra Aalborg,
om at sige til. Det er i sidste kvarter, hvis et ordentligt
10
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kendskab til denne næsten glemte industri og dens pro
dukter skal indsamles, og det må blive vort museums
opgave at gøre det.
En rok — en ganske almindelig spinderok — er
ikke noget opsigtsvækkende. Men fru Kirstine Nielsen
i Sølyst husker, at hun var med på Flauenskjold mar
ked i ca. 1880 og købte en rok af en drejer fra Aalborg,
som havde stade på markedet og stor omsætning af
rokke. Dermed bliver denne velbevarede rok bærer af
en viden om, hvorfra Vendsyssel fik sine rokke, og le
deform for rokke af Aalborg-arbejde.

Et par kjoler fra ca. 1870 og et par hollandske fade
af fajance — såkaldte »præstekraver« er skænket af
frk. Anna Rasmussen, Jens Bangsgade, og stammer fra
en gård i Sophiendal. Det mærkeligste stykke i denne
samling er dog en stor flaske af mørkebrunt glas i helt
barok form og sikkert fra et norsk værk; den blev i
hele forrige århundrede brugt som brændevinskaraffel
på gården i Sophiendal, og det er et vidunder, at den
er uskadt endnu. De mest almindelige genstande går
jo først til, og det er i dag nemmere at finde et fint
udført snapseglas end en ganske almindelig flaske.
Fra fru Stine Bols, Nørgårdene i GI. Skørping, har
museet modtaget en del sager, bl. a. en »flåt«, d. v. s. et
rundt dejgtrug af halmløb, dertil en »skåde« til at
stikke brød i ovnen med, en tallerkenrække, et par lyg
ter, en hørhegle, en slæberive — såkaldt »tæve« — og
en urtepotte af Østhimmerlands sidste pottemager,
N. P. Lind i Skørping.
Fru Holger Jensen, GI. Hasseris, har skænket et
rosenmalet manglebræt fra 1828.
Fra Aalborg Amtstidende er modtaget en fane for
Den frisindede vælgerforening for Aalborg 2. kreds.
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Faner er de vanskeligste af alle museumsgenstande,
idet de næsten altid er slidt i stykker, inden de indgår,
men denne er ganske uskadt. Den er dateret 1881.
Aalborg Kunstmuseum ejer en lille samling pragt
møbler, som bestyrelsen nu har ment vil komme bedre
til sin ret i det historiske museum. Det gælder en vi
trine af poleret træ med delvis forgyldning, en konsol
af forgyldt træ med marmorplade og et spejl med origi
nalt glas og forgyldt ramme, alle fra ca. 1760 — udstil
let med det samme. Dertil et lille bord af forgyldt træ
med marmorplade, ca. 1790. Disse ting er deponeret
med ret til hjemkaldelse.
Deponeret er ligeledes en malet tavle fra Nibe kirke,
forestillende Nadverens indstiftelse og malet omkring
1760—70 af L. F. Weise, som har malet apostelbille
derne i korbuen i Budolfi kirke. Billedet var meget be
skadiget af fugt og afskalling, men er nu restaureret
af konservator Grantzau og udstillet. En række stole
gavle dateret 1579 og 1617 er ligeledes deponeret af
Nibe kirke med ret til hjemkaldelse.
Et depositum af særlig art er et sølvkrus med låg
af mester Hermand Jensen i Aalborg og med årstallet
1675, stammende fra 0. Hassing sogn. Det er udlånt i
et år af ejeren, handelsgartner N. Flensted Andersen,
Fuglebjerg, og det bliver meget svært igen at skulle af
levere det skønne sølvkrus. Det er naturligvis udstillet
i sølvskabet.
Som sædvanligt overgår gaverne langt købene i
antal og værdi, selvom også de indkøbte sager i reglen
omfatter en trestjernet erhvervelse — i år fiskerskatten
fra Sebber.
Fiskerne i Valsted og Sebbersund var i de gode
sildeår mellem 1780 og 1825 blevet mere velhavende
end fiskere i almindelighed, og de havde sat en del af

148

Peter Riismøller

formuen i kostbarheder, da der ikke fandtes sparekas
ser. Da silden efter 1830 blev borte, kom fiskerne snart
i vanskeligheder, ja, led ligefrem nød. Bonden Niels
Pallesen i Valsted var i slægt med de fleste fiskere, og
han gav dem nu korn og penge for de værdigenstande,
de havde erhvervet i de gode år. Samlingen blev delt
ved arv et par gange, men i år afhændede Niels Pallesens sønnesøn af samme navn, hvad der var tilbage af
fiskerskatten, til museet. 2 krus af kgl. porcellæn med
sølvlåg dateret 1803 og 1807, det sidste med mester
Christen Dues stempel, 6 skeer af mester Jens Kjeldsen
Sommerfeldt, 2 af mester Carl Hoose i Nibe, 3 af me
ster N. C. Høvring i Randers, og dertil 18 knapper til
kjole samt malakkastok med sølvknap, alt af mester
Hans Busch og båret af Niels Pallesen den ældre. Na
turligvis er også denne enestående samling udstillet.
Erhvervelsen blev muliggjort ved tildelig fra provins
museernes fællesbevilling.
En mere spredt erhvervelse er en del af malermester
Juhls dødsbo, som bl. a. indeholdt et par fåreklokker af
smedejærn, et sæt prøveredskaber til brændevin og et
lille skrin med skomagerværktøj, brugt af en »galop
skomager«, der drog rundt og syede og reparerede sko
hos kunder. Malermesteren hævdede at eje »Torden
kalven «s stok, men det må være et af de sagn, der ikke
kan holde til eftersyn, for stokken er en »ziegenhainer«
med rodknap, mens alle billeder af »Tordenkalven«
viser ham støttet til en stok med håndkrykke.
En konsol af forgyldt træ fra ca. 1780 er købt på
auktion. En dragkiste af eg med intarsia er typisk
aalborsk empire.
Billedsamlingen er i år forøget væsentligt. Gennem
redaktør E. Rafn er indkøbt en række portrætter af
aalborgensere, deriblandt et stik af biskop Henrik Bor-
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nemann, og en komplet samling af tegninger fra Aal
borg og Nørresundby, trykt i »Illustreret Tidende« i
1860—85. I antikvariat er købt en række stik af byg
ninger i byen og egnen, mest fra illustrerede værker,
som nu er store sjældenheder.
Årets store graveprogram ville ikke have kunnet
gennemføres uden hjælp, som Jysk Arkæologisk Sel
skabs Aalborg-kreds har ydet. En række dygtige og
energiske amatører har taget deres store del af arbejdet
uden at gøre krav på andel i udbyttet, hvilket i praksis
har virket som en fordobling af museets arkæologiske
arbejdskraft.
Den største gravning var undersøgelsen af boplads
og grave fra ældre bronzealder på Mellemholm i Nørholm sogn. Fabrikant O. Marseen og konservator Grantzau har her, med hjælp af arkæologkredsens medlem
mer, undersøgt tre grave med bronzesager, overlejret
med bopladslag og affaldslag efter flintudvinding fra
det tykke lag af strandflint. Hele fundet viser, at be
folkningen på Mellemholm har fortsat tilvirkningen
af flintredskaber længe efter at bronzen var så almin
delig kendt, at den blev givet som gravgave selv til
børn. Her foreligger for første gang det klare bevis for,
at stenalder og bronzealder forskyder sig ind over hin
anden med flere slægtled. Fundet vil blive publiceret
snarest; det er udstillet.
I fortsættelse af Nationalmuseets undersøgelse af
flintminerne på skovbakken i maj 1950 kom i septem
ber samme år et nyt fund af gruber, denne gang på ar
kitekt Høyers grund, Skolebakken 17. Minerne var her
indtil 3,30 m dybe og skakterne forbundet med stoller.
Fundet blev undersøgt af konservatoren og inspektøren,
og udbyttet blev en række sager og fine fotos af sten
alderfolkets arbejde, idet man kunne fotografere de
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huller, deres borestokke havde efterladt i kridtet og de
overbrudte flintlag, de havde efterladt som ubrugelige.
Publikationen vil indgå i Nationalmuseets samlede of
fentliggørelse af flintminerne, men sager og fotos er
udstillet i vort museum.
Stenalder er også en hustomt på Gjøl, undersøgt af
konservator Grantzau. Det drejer sig om en hestesko

Udgravning af flintminerne i 3,30 meters dybde.

Skovbakken.

formet tomt af samme type som på »Troldebjerg« på
Langeland, halvt gravet ind i en bakke og dateret til
yngre jættestuetid ved skår af lerkar. Stedet er en have,
så mere end det ene hus kan ikke graves frem.
I Tisted kær i Astrup sogn er fundet kranier af
urokse og menneske i gdr. Bartolomæussens tørveskær.
Alle tegn tyder på ældre stenalder, men redskaber er
ikke fundet og ligger nok sunket ned i det dybe tørvedynd.
En hjulfælg fra jernalder er fundet i en mose ved
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Godthåb station af fabrikant A. Andersen og blev dette
tørveårs eneste mosefund fra jernalder. Derimod er
grave fra romersk jernalder fundet ved Christianshøj
i Romdrup sogn og syd for Sauersvej, begge undersøgt
for museet af købmand J. Bower. En brandplet i Otteruphuse i Skørping sogn var også jernalder, men uden
sager.
Ved indlægning af varme i Nibe kirke fandtes en
gravkælder med sorte kalkmalerier på væggene, dateret
1681 og sikkert oprindeligt udført for slægterne Wichmann og Giedzmann. De blev opmålt og fotograferet
og igen tildækket.
De byundersøgelser, der er vort museums kæreste
syssel, har også i år givet godt udbytte. I Nørresundby
fandt vejformand Carl Overlade en del af den gamle
færgebro under Brogades vejbane, sat af kanthuggede
egestolper og store sten, et betydeligt ingeniørarbejde,
men desværre ikke til at datere uden store gravninger.
Telefonhusets byggetomt, Nygade 18, omfatter efter
hånden ikke alene tomten af Mønsteds gård, men til
lige hjømetomten Nygade—Slotsgade og en tomt i Lille
Nygade bag Hundeklemmen, der nu er totalt forsvun
det. Afgravningen sker i etaper, og museet møder stadig
al mulig hjælp fra firmaet M. Thomsen Støtt & Søn,
der udfører arbejdet, så fundene er talrige og vel op
lyste.
Under hele byggepladsen ligger et lag middelalder
lig fyld, hvori en uhyre masse knogler af dyr, så der
sikkert har fundet slagtninger sted over et langt tids
rum. Derimod er der ikke noget spor af bygninger
ældre end ca. 1600, ved hvilken tid Mønsteds gård var
opført.
Midt i denne gård, med overkant i flugt med bro
lægningen, fandtes en kasse, sat af fyrreplanker i bol
værk og indeholdende latrin. Sædebrættet — selskabe-

152

Peter Riismøller

ligt med to huller —
var endnu delvis be
varet. I fylden fandtes
så godt som alle skår
af en firkantet flaske
af karrygrønt glas og
med skrueprop af tin,
et rødt lerfad med
hvide og grønne orna
menter, kvindefigur og
Rødt lerfad med kvindefigur i grønt, 1615.
årstallet
1615, et dør
Affaldskasse i gården Nytorv 18.
slag af ler, en kasse
rolle af ler, det meste af en vase af Hamburger-fajance
samt en kop og fad af gult ler med grøn glasur, alt i
alt det mest komplette skarnkassefund siden fundet af
bispens mødding ved Algade.
Peder Barkes å blev brudt op på hele strækningen
mellem Nytorv og Hundeklemmen, og her kunne iagt
tages, hvorledes strømmen var kantet med tilhuggede
granitsten, der flere steder hvilede på nedrammede ege
stolper. Da Peder Barkes å blev tørlagt i 1854, blev der
lagt gennemborede træstammer ned til at tage kloak
vand, og senere drænrør af ler, nu kunne alle disse
etaper studeres på en gang.
Den barkemølle, som blev anlagt i 1676 og nedlagt
en menneskealder senere, havde ikke efterladt sig
mange spor, kun en føderende af træ og et stykke gulv
af planker. Derimod fandtes på vestsiden et par pumpe
brønde med ledning til åen; i den ene stod pumperørets
nedre ende tilbage og viste, at man virkelig har pumpet
vandet fra den smalle, skidne å op endnu først i 1800årene.
Det yngste fund på pladsen blev gjort syd for Hun
deklemmen, hvor et hus med årstallet 1859 over døren
blev nedrevet. Under gulvet fandtes en del temmelig
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hele sager, flasker, fade og krydderikrukker fra tiden
lige før husets opførelse, lige akkurat den slags billige
ting, som ikke bliver opbevaret, hvis ikke det tilfældig
vis gaar i skraldebøtten i nogenlunde hel stand.
I gården til Rantzausgades skole blev en del render
gravet gennem fylden, og lærer Klemmensen sørgede
for, at alle sager blev samlet omhyggeligt. Der kom
dog intet fra så gammel tid som før 1534, da slottet
stod på denne plads, og den sorte fyld må vistnok være
påført andetsteds fra i 1878, da begge skoler blev byg
get.
Et udvalg af museumsfolk og biblioteksfolk fra Kø
benhavn arbejder i disse år med at indsamle og iden
tificere portrætter, både stik, litografier og fotografier.
For dette udvalg har museets formand, lektor B. Hage
og inspektøren identificeret en række fotografiske por
trætter, mens en del stik, udført af Flindt omkring
1815, ikke kunne fæstes til noget navn. Arbejdet vil
sikkert fortsætte over en årrække.
Topografiske billeder har i nogle år været offent
liggjort i Aalborg Stiftstidendes lørdagsnummer, hvor
journalist G. Hemmingsen har samlet billeder i privat
eje og oplysninger om disse. Hr. Hemmingsen har lavet
en fortegnelse over ejere af gamle Aalborg-billeder i
privateje, som vil være museet til gavn, når en gang det
får lokaler til at kunne lave en udstilling af sådanne
lokale billeder.
Inspektøren og konservatoren har gennemgået kongeportrætteme i byrådssalen på rådhuset med henblik
på eventuel konservering.
Fagfolk fra ind- og udland har i årets løb studeret
samlingerne. Museumsdirektør Reidar Kjellberg fra
Norsk folkemuseum og intendent, fil. dr. Arnold Sandklef fra Varbergs museum har aflagt besøg, mens assi-
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stent, fru Astrid Johannessen fra Vestlandske Kunst
industrimuseum i Bergen har studeret sølv og smykker,
og amanuens, fru Märta Magnusson Strömberg fra
Lunds universitet har studeret oldtid og deltaget i grav
ningen på Mellemholm. Museets våbensamling — ud
lånt af Tøjhusmuseet — er inspiceret af dette museums
chef, kaptajn J. Paulsen, og magister Thorkild Ramskou og arkitekt C. G. Schultz, begge fra Nationalmu
seet, har studeret vikingetid.
Besøget har været det største i museets historie, ca.
25.000 gæster. Dette tal skal dog ikke forventes at
kunne holde, for det skyldes for en stor del den ene
stående fine udstilling af 100 malerier fra Statens
Museum for Kunst, som fandt sted i kunstmuseets
lokaler i sommeren 1950, og som naturligvis også sendte
mange gæster ind i vore lokaler. Der var lørdage og
søndage, da vore snævre rum absolut ikke kunne tage
flere besøgende.
Året har været travlt, men museet har nogenlunde
kunnet klare opgaverne, efterhånden som de kom. Det
skulle således kunne kaldes et godt år, hvis ikke infla
tionen havde løbet så stærkt med prisstigninger på så
at sige alt, at det budget, der kunne holde i de sidste
år, denne gang blev overskredet. Museet står overfor at
skulle forøge sine indtægter eller formindske sin virk
somhed.
Peter Riismøller.

VESTHIMMERLANDS MUSEUM
I 1950—51
JLj indgaaet i Vesthimmerlands Museeum i det for

løbne Aar, er den her afbildede Benfløjte fra tidlig
Jernalder.
I Eftersommeren 1950 foretoges en Regulering af
Lilleaa omtrent fra Østerbølle til dens Udløb i Lerkenfeld Aa. Herved kom der mange mærkværdige Ting
for Dagens Lys, baade fra ældgammel Tid og fra nyere
Dato. Arbejderne var desværre ikke særligt interesse
rede i Fundene, saa meget gik tabt, men takket være
Pastor Hauvinkel i Vesterbølle, der med aarvaagen
Interesse fulgte Arbejdet, blev dog adskillige Ting af
Interesse reddet, deriblandt den nævnte Fløjte. Den laa
efter Finderens Opgivende i et Lerkar, der stod i en

Benfløjte fra Vesterbølle.
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Dybde af ca. P/2 m under Overfladen. Lerkarret gik
i Stykker og opsamledes desværre ikke, men heldigvis
lykkedes det dog i den opkastede Jord at finde saa
mange Skaar, at det kunde fastslaas, at det har været
en ca. 22 cm høj, buget Krukke af tidlig Jernalder
karakter, nærmest fra Slutningen af Keltisk Jernalder
(400—1 f. Kr.).
Fløjten selv, der er dannet af en Skinnebensknogle
af et Raadyr er 15 cm lang og tildannet som en mo
derne Blokfløjte, men har foruden Blæsehullet kun tre
Tonehuller og har derfor ikke kunnet yde nogen sær
ligt omfattende musikalsk Præstation. Den maa nær
mest opfattes som et primitivt Hyrdeinstrument i Lig
hed med de Pile- eller Hyldefløjter, senere Tiders
Hyrdedrenge forlystede sig selv og Kvæget med, naar
Tiden faldt lang under Efteraarets Løsdrift i ensomme
Kær og Udmarker.
Saadanne Benfløjter, dannede af Dyreknogler, er
yderst sjældne. Foruden Vesterbøllefløjten opbevares
paa danske Museer kun syv Eksemplarer ialt, hvoraf
de to kan dateres til Middelalderen, medens de øvrige
fems Datering er usikker. Vesterbøllefløjten indtager
derfor indtil videre en Særstilling som den eneste, der
med Sikkerhed kan henføres til Oldtiden.
Af Mosefund er forøvrigt kun fremkommet to Ler
kar, et fra Borrémose og et fra Pisselhøj, Aars Sogn.
Det sidste er særligt interessant paa Grund af sit Ind
hold. Det indeholdt to Knusesten og en almindelig Gra
nitsten samt tre Flintesten og et Par smaa Benstumper.
1 Aarets Løb er foretaget adskillige Undersøgelser i
Marken. I Flejsborg Svenstrup undersøgtes en Grav,
der, skønt den intet Gravgods indeholdt, med Sikker
hed kan henføres til Stenalderen, endda sandsynligvis
til et meget tidligt Tidspunkt af denne.
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En ligeledes fundtom Grav i Sjøstrup, Aars Sogn,
kan henføres til Begyndelsen af yngre Stenalder.
Paa Matr. Nr. 1 Studstrupgaard Vesterbølle Sogn,
fandtes under en svag Højning et Stentæppe af middel

Grav fra romersk Jernalder, Studstrupgaard, Vesterbølle Sogn.

store Sten. Derunder laa en lille, hellekistelignende
Grav, der indeholdt brændte Ben, men intet Gravgods.
Spredte Skaar mellem Stentæppet over Graven viste,
at den maa henføres til Slutningen af Bronzealderen
eller Begyndelsen af Jernalderen.
Fra Jernalderen er undersøgt to Grave, begge fra
den romerske Jernalder (1—300 e. Kr.). Den ene, der
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fandtes paa Gaardejer J. Chr. Nielsens Ejendom, Matr.
Nr. 2 a Nyrup, Gislum Sogn, indeholdt syv Lerkar, en
Jernkniv med delvis bevaret Træskaft og en forvitret
Bronzenaal.
Den anden, der fandtes paa Studstrupgaard, Matr.
Nr. 2 i Knudstrup, Vesterbølle Sogn, indeholdt 4 Ler
kar, en Jemkniv med delvis bevaret Træskaft og en
Jernnaal. Blandt Karrene var et bemærkelsesværdigt
stort og smukt Fad paa høj Fod.
Af enkeltfundne Sager kan nævnes en smuk, trefliget Pilespids af Flint og en ejendommelig Bennaal
fra den ovenfor omtalte Uddybning af Lilleaa ved
Gedsted, samt en ualmindelig fin Flintsav fra Gundestrupgaard ved Aars.
Af Bronzesager er fundet en Haandledsring ved
Tørvegravning i Ladelund, Ravnkilde Sogn, og en vel
bevaret Bronzeøkse af den sjældne, tidlige Form, fun
det ved Markarbejde paa Hessel Hovedgaards Jord ved
Hvalpsund.
Et Fund i en Klasse for sig blev gjort i Haverslev
By. Her fandtes ved Havearbejde en ca. 4 m lang Sten
række af ret svære Sten. Paa begge Sider af den laa en
Mængde Skaar, saavel af glasserede som uglasserede
Lerkar samt Brudstykker af Munkesten og gammel
dags Tagsten. Lerkarrene kan skønnes at være flere
Hundrede Aar gamle, og da der jo ikke brugtes Tegl
sten til almindelige Bondeboliger paa saa tidligt et Tids
punkt, bliver Problemet at faa opklaret, om Byen har
rummet en Bygning af særlig Betydning. Der har gan
ske vist været et Hospital, der oprettedes ca. 1650 af
Gregers Krabbe til Torstedlund, men det har ligget paa
et andet Sted i Byen og hjælper derfor ikke med til
Problemets Løsning.
S. Vestergaard Nielsen.

EN PRÆMIEKONKURRENCE
OM BESÆTTELSESTIDEN
Jeg gentager denne opfordring:

ra Dansk historisk fællesforening har vi mod17 taget en anmodning om at bekendtgøre for vore
historieskrivende medlemmer og andre, for hvem det
kan ha interesse, at foreningen udsætter en præmie
på 300 kr. for en værdifuld artikel om en bys eller
en egns forhold under besættelsen, fremkommen i en
av de amtshistoriske årbøger inden udgangen av 1952.
Præmien vil blive uddelt i 1953, og det er Dansk hist.
Fællesforenings styrelse, der bedømmer de fremkomne
avhandlinger og avgør, hvem prisen skal tilfalde.
Fællesforeningens styrelse håber på denne måde
at kunne medvirke til, at der i årbøgerne kan frem
komme gode og værdifulde redegørelser for krigsti
dens begivenheder og forhold, et emne, som det —
ikke mindst av hensyn til eftertiden — vil være av
stor betydnig at få indgående behandlet.
Vi lægger da sagen frem for vore skrivende med
lemmer, og jeg ber om at få manuskripter tilsendt
senest 1. juli 1952.
Henrik Møller.

ET MINDE REJST FOR FRIHEDSKÆMPEREN

LARS DYRSKJØT
Skanseanlæget i Nørresundby avsløredes sidste år på
frihedsdagen den 5. maj en mindesten for den gamle
frihedskæmper Lars Dyrskjøt, sotn faldt på Skanse
bakken, da han i 1664 hade samlet vendelboerne for at
hindre svenskerne i at gå over Limfjorden.
Initiativet til rejsning av mindet er kommen fra
Historisk samfund, idet vort styrelsesmedlem lærer
N. Hald, Nørresundby, på et styrelsesmøde året i for
vejen fremsatte tanken, som fandt fuld tilslutning.
Lærer Hald og formanden skoleinspektør Kr. Værn
felt valgtes til at indlede et samarbejde med Nørre
sundby byråd.
Nørresundby byråd var meget stemt for tanken og
bevilgede 500 kr. til arbejdets udførelse, og flere insti
tutioner gav tilskud.
Fællesudvalget til at foreta det fornødne arbejde
kom til at bestå av politiassistent Gilbert Pedersen, by
rådsmedlemmerne havnearbejder Peter Knudsen og
landsretssagfører Melgaard, skoleinspektør Krog, alle
av Nørresundby, og som gammel sundbynit rektor
Kjeld Galster. Endvidere bibliotekar Johs. Evald Tang
Kristensen, lærer N. Hald og skoleinspektør Kr. Værn
felt, der blev udvalgets formand.
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Det blev stenhuggermester C. Bløde, Nørresundby,
der fik overdraget udførelsen av inskriptionen, hvis
verslinier er forfattet av digteren Hans Povlsen, Støv
ring:
LARS DYRSKJØT
f. 1560, faldet ved Nørresundby d. 18. 1. 1644

I svare landsens nød,
da spær og skanse brast,
stod her Lars Dyrskjøt fast
og fandt sin død.
Som fjordens vand vil tider rinde;
men fast i sten står god mands minde.

Rejst af Sundby folk og Historisk samfund 1950.

Stenen er lys granit og har en smuk form.
Skoleinspektør Væmfelt skulle som formand for
udvalget ha holdt mindetalen og foretaget avsløringen;
men han blev forhindret, idet han samme dag skulle
deltage i et inspektørmøde i København. Hvervet blev
da overdraget rektor Kjeld Galster.
3—400 mennesker var stævnet sammen til højtide
ligheden, der indlededes av formanden for byrådets
udvalg for lystanlægene fuldmægtig Erik Thorn, der i
sin velkomsttale mindede om, at det var et dyrebart
anlæg, mindet blev rejst i. Det har kostet blod, ikke
blot 1940—45; men også tidligere slægter har kæmpet
for, at vi kan færdes her i frihed.
Rektor Kjeld Galster tegnede i sin tale et klart bil
lede av frihedskæmperen Lars Dyrskjøt, den 84 årige
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bonde fra Ågård i Ørum. Han var de vendsysselske
bønders fører, og han gav sit liv.
Den 18. januar 1644 lå svenskerne ved Aalborg slot.
Fjorden var frosset til, og man ventede deres overgang
hvert øjeblik. Endnu før daggry blev Lars Dyrskjøt
hentet på Ågård af nogle bønder. Han græd, da han
tog afsked med sin hustru. Det var, som om han var
klar over, at han ikke skulle vende tilbage.
Kort efter, at Lars Dyrskjøt var nået til Nørre
sundby, begyndte svenskerne overgangen. Først satte
rytterne over fjorden i fuld fart. Bagefter fulgte fod
folket.
De vendsysselske bønder kunne ikke stå for mod
standen og måtte trække sig tilbage. Lars Dyrskjøt
lagde sig ind i en have, hvorfra han skød tre svenskere,
men så stormede en anden svensker ind på ham: — Vil
du have pardon? råbte han. — Nej, svarede Dyrskjøt
og ladede sin bøsse. Det gik så hurtigt, at han fik en
finger slået af. I samme øjeblik blev han skudt af sven
skeren.
Rektor Galster fortsatte: Undertiden bliver fortiden
mere levende og fortidige personer næsten nærværende,
når man finder forbindelse mellem fortid og den tid,
vi lever i. Lars Dyrskjøt var typen på den dansker, vi
kender fra besættelsestidens 1940—45. Det er på grund
af hans ukuelige sind, han mindes i dag. Derfor rejses
en bauta for ham på det sted, hvor han så ned over
fjorden mod fjenden på den anden side. Bautaen skal
minde om fordums mod og bedrift. Her vil eftermælet
tale gennem tiderne.
Fæ dø og frænde dø,
selv jeg og engang skal dø.
Et jeg ved, som aldrig dør,
dom over hver en død.
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Med disse ord avslører jeg Lars Dyrskjøts minde
sten og overgiver den til Nørresundby kommune.
Da Dannebrog var fjernet fra mindesmærket, nedlagde maskinhandler S. Dyrskjøt, Aalborg, en buket
roser ved stenen. S. Dyrskjøt er en direkte efterkommer
i 8. led efter Lars Dyrskjøt. Også en anden slægtning

Lars Dyrskjot-mindet avsløret 6/s 1950 i skanseanlæget.
Bektor Galster taler ved avsløringen.

var til stede, nemlig gårdejer Peder Pedersen, Tofte
gård, Sulsted.
Under højtideligheden paraderede en trop ulveun
ger, hvis trop bærer Lars Dyrskjøts navn.
Borgmester Hyttel modtog på byens vegne mindes
mærket og lovede at værne om det og ære det. Byens
borgere er taknemmelige for, at der her rejses et minde
for en av dem, der har givet sit liv for fædrelandet.
Fra skoleinspektør Væmfelt indløb der en telegra
fisk hilsen, og der sendtes genhilsen.
Der sluttedes med nationalsangen.
n*
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Efter avsløringen samledes en kreds av indbudte
gæster til et kaffebord. Her bød lærer N. Hald velkom
men og gav en kort redegørelse for mindestenens til
blivelse, idet han takkede de mænd, der havde medvir
ket, og kommunen og de af byens institutioner, der
havde ydet økonomisk støtte til planens gennemførelse.
Lars Dyrskjøts to efterkommere, maskinhandler
S. Dyrskjøt, Aalborg, og sognefoged P. Pedersen, Tofte
gård, Sulsted, gav en kort oversigt over slægtens udvik
ling, siden gamle Lars Dyrskjøt satte livet til i kampen
mod landets fjender, og endvidere blev der talt af by
rådsmedlem Peter Knudsen, rektor Galster og lærer
Henrik Møller, Håls.
Henrik Møller.

LOKALHISTORISK LITTERATUR
nten har min opfordring i sidste årbog om at få tilsendt
et exemplar av, hvad der i løbet av året er trykt av histo
risk art inden for vort samfunds område, ikke frugtet, eller
kanske er det et »fattigt« historisk år. I hvert fald er det ikke
store ting, jeg ved hjælp av Det nordjyske Landsbibliotek
har at melde om.
Det fornemste såvel av indhold som udstyr er »Klo
stret. Blade af Aalborg Stiftshospitals Histo
rie«, skrevet av hospitalets forstander, nu avdøde K. K. Nicolaisen. Bogen, der er på 36 sider, er udstyret med skønne
tegninger av Henning Knudsen. Bogen er udsendt av Aal
borg Amtstidende som nytårsbog i 425 nummererede exemplarer og kan ikke købes.
»Bykort 1950«, en folder, der har de sidste udvidelser
med, er udsendt av Aalborg Stiftstidende.
»Uddrag af de i n d 1 e m m e 1 s e s v i 1 k å r, der berø
rer Aalborg Købstadkommune samt Nørre Tran
der s og Hasseris Sognekommuner.« (1949.)
»Aalborg og Nørresundby T e x t i 1 h a n d 1 e r f o rening. 75 år. 1876—20. Juli 1951« er et smukt gennemillu
streret jubilæumsskrift.
En kendt Aalborg-virksomhed har holdt 50 års jubilæum
og udsendt et smukt illusteret festskrift, nemlig »A/S Aal
borg ny Dampmølle 190 1—5 1«.
»Jysk Lune« under redaktion av bibliotekar Johs.Evald
Tang Kristensen og forfatter N. Th. Mortensen indeholder et
udvalg av fortællinger fra folkemindesamleren Evald Tang
Kristensens samlinger.
»En V e n d e 1 b o s 1 æ g t. Efterkommere efter G a a r dfæster og Sognefoged Ghr. Jensen af Vedsted og
hans S øsken de« er en diger bog på 328 sider, udgivet av
Thøger Rugholm.
Erling Kristensen: »V e n d s y s s e 1 r e j s e n« er en erin
dringsbog på 96 sider.
Henrik Møller.

E

VORT SAMFUNDS 2 SOMMER
STÆVNER
DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
Besøg i Sønderholm og St. Restrup.
tindrende sol holdt vort samfund årets første udflugt lør
dag den 27. maj.
Som sædvanlig startede vi først på eftermiddagen i busser
og private biler fra banegårdspladsen i Aalborg.
Første holdt gjordes ved Sønderholm kirke, hvor delta
gere fra Himmerland stødte til, så nu var der mødt ca. 150,
og de fyldte kirken, hvor sognepræsten forfatter So. Aa. Reerslev i store træk fortalte kirkens historie.
Den er en av de 2000 romanske kirker fra valdemarstiden og har senere fået tårn, våbenhus og gravkapeller. Jep
Friis og Gabriel Gyldenstierne familiernes ligsten er noget
særligt seværdigt. Foruden rige kalkmalerier i korhvælvin
gen er her malet en række av 32 våbenskjolde, Gabriel Gyl
denstiernes og hans frues Kirsten Friis aneskjolde. Begge
familier var ejere av St. Restrup. Gabriel og hans frue har
ladet udføre og opsætte den skønne prædikestol. Dens felt
udsmykning er fin kunst. Admiral Christoffer Lindenovs
gravkapel findes på nordsiden. I tårnrummet er indrettet
gravkapel for den meget kendte St. Restrup herremand gene
ralløjtnant Chr. Fr. Levetzau og frue Sophie Hedevig Scheel,
hvis fornemme sandstenssarkofager står her. — Levetzau
indrettede for 250 år siden en skole i kirkens tiende-kornlade, og den nuværende skole ligger på samme sted ved
kirkegården. Han gav 1696 tårnuret, et fint og fornemt
håndværk, som stadig går meget præcist.
Efter at vi havde vandret rundt og beundret kirkens hi
storiske sjældenheder, ikke mindst den gamle romanske
stærkt beslåede dør med det mægtige låseværk, besøgte vi
»Troldkirken«, den mægtige langdysse nordøst for Sønder
holm.
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Deltagerne samlede ved »Troldkirken«.
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Her talte fhv. højskoleforstander K. Balle, St. Restrup,
om det storslåede gravminde, og Henrik Møller oplyste, at
langdyssen med den kolossale overligger er anlagt for ca.
4300 år siden.
Videre til St. Restrup, hvor vi samledes i Riddersalen,
som nu er foredragssal. Her fortalte forstander K. Balle træk
av St. Restrups historie. En av Gyldenstiernerne, rigsråd Hen
rik Knudsen, nævnes 1426 som ejer av Refstrop hovedgård.
Av de kendteste ejere skal nævnes Gabriel Gyldenstierne og
flere av dette navn, Christoffer Lindenov, Jørgen Marsvin
og Chr. Er. Levetzau, der med 2206 tdr. hartkorn oprettede
stamhuset Restrup 1756. I løbet av de næste 160 år skifter
ejerne hurtigt, og 1912 solgtes gården for 400.000 kr. til husmændenes udstykningsforening for Aalborg amt. På 600 ha
av jorderne oprettedes 60 ejendomme. Skove og plantager,
140 ha, solgtes til konsul Justesen, Aalborg, og hovedbyg
ningerne i forbindelse med hovedparcellen solgtes til hus
mands-højskole. — Den nuværende hovedbygning med to
sidefløje er opført 1723, hvidkalket enkel barokstil. Mod vest
er bevaret rest av voldgrav. Det gamle Restrup lå ca. 200 m
østligere.
Vi sluttede med Aakjærs »Som dybest brønd —« og gik
rundtur i borgen og den venlige park.
Dagen sluttede i Svendstrup kro, hvor der spistes med
bragt mad, og hvor der sluttedes med sang og taler.

HAN HERRED-TUREN
Aggersborg-udgravningen — Set. Jørgensbjerg — Fjerreslev
Søndag den 27. august foregik heldags-turen, der havde
Han herred som mål.
Hovedparten av deltagerne samledes i Aalborg og kørte
i en lang række på 7 rutebiler og et stort antal private biler
til Agger sund, hvor vi spiste medbragt frokost og holdt

generalforsamling.
Formanden skoleinspektør Kr. Værnfelt ledede mødet.
I sin beretning meddelte han blandt andet, at styrelsen ved
en fest den 8. maj i Aalborg havde hyldet Henrik Møller,
Håls, med en gave for 25 års dygtig redaktørvirksomhed av
vor ordbog; en meddelelse, som deltagerne modtog med
håndklap.
Endvidere oplyste formanden, at samfundet nu har nær
1300 medlemmer, og han udtrykte en varm tak for den år-
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lige og meget kærkomne og nødvendige økonomiske støtte
fra stat, amt, pengeinstitutterne, by- og sogneråd.
Vor kasserer lærer V. B. Qvist, Aars, oplæste det revi
derede regnskab, der balancerede med 10.899 kr. og udviste
en formue på 3.386 kr. Vi henviser til det sammentrængte
regnskab side 173.
Til styrelsen genvalgtes skoleinspektør Værnfelt og mu
seumsinspektør Vestergaard Nielsen, Aars, og nyvalgtes biblio
tekar Johs. Evald Tang Kristensen, Nørresundby.
Til revisor genvalgtes købmand Fjeldgaard, Aalborg, og
nyvalgtes lærer A. B. Holm, Egholm, i stedet for avdøde
hospitalsforstander K. K. Nicolaisen.
Sidst foretoges en lodtrækning blandt vore medlemmer
om 3 bøger, skænket av boghandler Stig Madsen, Aalborg.
I et påfølgende styrelsesmøde genvalgtes Kr. Værnfelt til
formand, V. B. Qvist til kasserer, Henrik Møller til redaktør
av årbogen og Tang Kristensen til næstformand og sekretær.
Henrik Møller valgtes til at repræsentere samfundet ved
Dansk historisk fællesforenings årsmøde i København i sep
tember.
Besøget ved Aggersborg-udgravningen.
Der kørtes nu til Aggersborg kirke, hvor de ca. 325 del
tagere samledes på og ved søndre kirkegårdsdige, hvorfra vi
ned mod Aggersborggård tydeligt så ringvolden om middel
alderens Aggersborg som en højning i marken.
Her talte stud. mag. Olaf Olesen, København, leder av det
internationale studenterhold, der forestår udgravninger i
voldområdet.
Ringvolden har store dimensioner, 240 m i indvendig dia
meter. Under udgravningerne, der viste, at Aggersborg var et
andet Trelleborg, blot 3 gange så stor, opdagede man, at der
forud for borgen havde ligget en vikingetidsby på borgens
plads, og yderligere udgravninger avslørede, at denne by
havde en ganske betydelig udstrækning både øst og vest for
borgen. Dens størrelse må sammenlignes med den udgravede
Hedeby ved Slesvig. Ved de påfølgende udgravninger øst for
borgen avdækkede man flere hustomter fra denne by. Mor
somt nok var disse huse ligesom borghusene bådformede —
ikke for intet var vikingerne sømandsfolk! — Udgravnin
gerne er foretaget siden 1945.
Til sidst forevistes en gipsmodel av de udgravede, men
igen tildækkede 48 skibsformede huse, hver 32—33 m lange,
dannende 12 symmetriske blokke med 4 huse.
Foredraget lønnedes med varmt bifald.
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Set. Jørgensbjerg og Husby hole.
Biltoget, der foruden de 7 busser talte 25—30 småbiler,
fortsatte til Husby, hvor vi samledes på festpladsen ved det
i 1942 rejste minde om den berømte træfning 1441 mellem
adelshæren og bønderne fra Vendsyssel, Mors og Thy, og
som endte med vendelboernes blodige nederlag, da morsing
erne og thyboerne i vrede var rendt hjem.
Det var formanden Kr. Værnfelt, der levende skildrede
de forhold, der i 1441 førte til bondeopstanden. Det berøm
melige slag mellem kongehæren og bønderne blev skildret
så levende, at tilhørerne næsten kunnet høre kamptumlen,
og de kvitterede til slut med håndklap.
Efter at vi havde drukket kaffe i Fjerreslev kro, sluttede
dagen med en by vandring. Under ledelse av redaktør Damsgaard, Fjerreslev, beså vi Han herred-hallen, friluftsteateret
og det smukke anlæg.
Henrik Møller.

MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
ermed udsender vi første halvdel av bind 17, idet vi som
lader
et
Jeg må over for vore medlemmer dybt beklage den til
stand, artiklen om »Herregården Lindenborgs sagnhistorie«,
side 262—303 i sidste årbog, fremtræder i. Da det var på slut
med redaktionen og knap med tid, vovede jeg at lade forfat
teren til artiklen, arkivar Hans Ellekilde, »Dansk Folkemin
desamling«, København, være ene om at læse korrektur. Det
blev skæbnesvangert! I anmeldelsen av årbogen i Aalborg
Stiftstidende anholder postmester G. Klitgaard nogen av de
værste brølere og udtaler sin forundring over, at Hans Elle
kilde kan præstere sligt. Herefter vover jeg ikke at lade
nogen korrektur ude av syne.
Af en kronik i Aalborg Amtstidende har museumsinspek
tør Peter Riismøller udførligt omtalt vor sidste årbog og be
tegnet den som righoldig og avvexlende.
Samfundets udflugter eller sommer-stævner blev meget
vellykkede. Den første gik til Sønderholm og St. Restrup,
mens den anden, heldagsturen, gik udenamts, idet vi var i
Han-herred. Vi besøgte udgravningerne ved Aggersborg, var
ved Set. Jørgensbjerg og Husby hole og gæstede til slut Fjer
reslev. Nærmere om disse udflugter og den årlige general
forsamling side 166.
Vi har en del exemplarer liggende av de første hæfter av
»Danmarks riges breve«, de historisk vigtige retsbreve fra
middelalderen, som vi gerne vil ha solgt. Idet vi henviser til
de billige tilbud på omslaget, gør vi opmærksom på, at tid
ligere indmeldte abonnenter på retsbrevene kan få det senere
udkomne lille skrift »Under vor Hånd og Segl« av professor
Franz Blatt for 50 øre. Skriftet gir en meget oplysende for
klaring til retsbrevene.

vanlig
2 årbøger med fortløbende paginering ud
Hgøre
bind.
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Vore billige tilbud av ældre årbøger findes på omslaget,
hvor mange andre fordele omtales.
Vi ber Dem dog særlig lægge mærke til, at vi gerne vil
købe nogle exemplarer av de på omslaget nævnte årbøger,
der er udsolgt. Der er indløbet en del ønsker om disse år
gange. Hjælp os med at opfylde disse ønsker!
Vi har med glæde og tak modtaget følgende tilskud: fra
staten 700 kr., fra amt og kommuner 735 kr. og fra spare
kasser og banker 435 kr.
Jeg ber vore medlemmer bære over med, at årbogen er
ca. en måned forsinket. Hovedårsagen er min sygdom, der
satte ind allerede i november sidste år og er ikke bedret stort
endnu, så jeg desværre må søge avsked fra mit embede. Fra
1. dec. er min adresse Sdr. allé 33, Aalborg.
Den i årbog 1947 bebudede redegørelse om vor kort- og
billedsamling, der har til huse i Det nordjyske Landsbiblio
tek, er gået i glemmebogen. Nu skal den komme frem i årbog
1952.
Historisk samfunds ledelse:
Skoleinspektør Kr. Værnfelt, Aalborg, formand.
Bibliotekar Johs. Evald Tang Kristensen, Nørresundby.,
næstformand og sekretær.
Lærer V. B. Qvist, Aars, kasserer.
Lærer Henrik Møller, redaktør av årbogen.
Lærer cand. theol. S. Vestergaard Nielsen, Aars.
Gårdejer Ths. B. Thomsen, Ulsted.
Skorstensfejermester Ths. Møller, Sulsted.
Lærer N. Hald, Nørresundby.
Gårdejer Chr. Kollerup, Vilsted.
Sognepræst M. Larsen, Als.

Forretningsudvalgets adresse:
Kr. Værnfelt, Hasserisgade 30, tlf. 9148.
Johs. Evald Tang Kristensen, A. G. Jacobsensvej 16, Nørre
sundby.
V.B. Qvist, Himmerlandsgade, Aars, tlf. 112.
Henrik Møller, Sdr. Allé 33, Kærby, Aalborg, tlf. gen. oplysn.
Redaktionsudvalget:
Lærer Henrik Møller, Aalborg (formand).
Skoleinspektør Kr. Værnfelt, Aalborg.
Lærer cand. theol. Vestergaard Nielsen, Aars.
Artikler og andet vedrørende årbogen bedes sendt til re
daktøren Henrik Møller, Sdr. Allé 33, Aalborg.

SAMMENDRAGET REGNSKAB
FOR TIDEN 1. APRIL 1950 TIL 31. MARTS 1951.
Kr.

Øre

791
3
417
4529
1045
109
48
357
200
93
7
3386
10988

47
00
00
75
25
00
75
37
00
22
85
24
90
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Kr.

Øre

700
735
435
4834
1028
240
33
51
13
2917

00
00
00
00
65
60
00
46
25
94

10988 90

april 1951.

V. B. Qvist,
kasserer.

Regnskabet er gennemgået og har ikke givet anledning til bemærkninger.
Kassebeholdning — kr. 3.386,24 — er til stede.
Aalborg, 4. august 1951.

Th. Fjeldgaard.
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NYE MEDLEMMER
Gdr. Jørgen Als, Skovstrup.
Pastor Andersen, V. Hornum.
Skomager P. Andersen, Viby,
Jylland.
Gdr. E. Andersen, Aabybro.
Gdr. Søren Bendiksen, 0. Doense.
Lærer Aa. Bendix, Overlade.
Lærer B. Berthelsen, Aabybro.
Billedhugger C. Bløde, Nørre
sundby.
Gdr. Anders Brogaard, Aaby
bro.
Grosserer E. Busch-Møller,
København.
Tømrer Carlsen, Kærby, Aal
borg.
Isolatør Chr. Carlsen, GI. Has
seris.
Inkassator Chr. Christensen,
Vejgaard.
Gdr. Hans Christensen, Langholt.
Gdr. Jens P. Christensen,
Langholt.
Gdr. Niels Christensen, Vind
blæs.
Gdr. Søren Christiansen,,
Langholt.
Læge Ditlevsen, Kongeslev.
Skræddermester Gustavsen,
Svendstrup.
Chauffør Guldbech Hansen,
Aalborg.
Snedkermester Kai G. Holm,
Langholt.
Gdr. Laurits Hovalt, Fjellerad.
Trikotagehdl. H. Jensen,
Nørresundby.
Gdr. Jens Jensen, Langholt.

Møller J. P. Jensen, Aalborg.
Frk. Kathrine Jensen, Aal
borg.
Postbud Laurits Jensen, Lang
holt.
Frk. Ragnhild Jensen, Aal
borg.
Gdr. Chr. Jeppesen, Hvalp
sund.
Gdr. Laurits Jeppesen, Lang
holt.
Købm. Henry Johansen, Lang
holt.
Gdr. Andr. Jørgensen, Als,
Østjyll.
Gdr. Laurits Klitgaard,
Gudum.
Repræsentant E. Knudsen,
Aalborg.
Gdr. Chr. Kollerup, Støttrup,
Farsø.
Lærer S. Kaman-Petersen,
København.
Gdr. Aage Lange, Tylstrup.
Frk. I. Larsen, Aalborg.
Gdr. Lars Larsen, Uggerhalne.
Portør L. Th. Larsen, Vodskov.
Skræddermester A. Larsen,
Aalborg.
Gdr. Rudolf Lauritsen, Halkjær.
Louns Bibliotek, Hvalpsund.
Rentier Holm Lund, Langholt.
Lærer P. Lundbæk, Kongeslev.
Tømrer Karl M. Madsen,
Hasseris.
Bogtrykker Knud Madsen,
Aalborg.
Frk. Sigrid Madsen, Hasseris.
Kontorist Jens Marcussen,
Aars.
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Landsretssagfører J. N. Melgaard, Nørresundby.
Malermester H. Mellerup, Aal
borg.
Gdr. Andreas Møller, Langholt.
Landinspektør Nic. Neldemann, Nørresundby.
Rentier Adolf Nielsen, V. Hor
num.
Gdr. Anders Nielsen, Langholt.
Manufakturhdl. Carl Nielsen,
Aabybro.
Murermester Chr. Nielsen,
V. Hornum.
Lærer K. Krabbe Nielsen,
Kjemtrup.
Landmand Chr. Olsen, Svend
strup.
Sognepræst Th. Pallesen,
Aabybro.
Bestyrer Palsgaard, Svend
strup Jyll.
Lærer A. Petersen, Malle,
Ranum.
Enkefru Charlotte Petersen,
Aalborg.
Politiass. Gilbert Petersen,
Nørresundby.
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Gdr. Immanuel Petersen,
Langholt.
Bogholder Korning Petersen,
Holstebro.
Lærerinde frk. Jytte Runge,
Aalborg.
Ingeniør Huno Rasmussen,
Aalborg.
Fru Anna Storche, Uggerhalne.
Lærer P. Storgaard, Aalborg.
Arbmd. Alfr. Svendsen, Terndrup.
Gdr. J. Hæsum Svendsen,
Elleshøj.
Gdr. Valdm. Svendsen, Lang
holt.
Proprietær H. Krogh Sørensen,
Ulsted.
Gdr. Harald Sørensen, Mølgaards Mark, Haubro.
Gdr. Lars Sørensen, Munksjørup.
Lærerinde frk E.Thorhauge,
Overlade.
Gdr. R. Uhrenholt, Volsted.
Gdr. Henry Wulff, Kongeslev.
Lærer Østergaard, Svendstrup.
Gdr. Axel Østergaard, Fjellerad.

