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HISTORISK SAl\1FUND FOR
AALBORG AMT.
Tandlæge Sten/w/m, Aalborg, og undertegnede
i Efteraaret 1911 begyndte at sysle med Tanken
om Oprettelse af et historisk Samfund for Aalborg
Amt, vare vi ingenlunde uden Betæt1kelighed derved.
Ganske vist vare lignende lokale historiske Foreninger i de senere Aar blevue oprettede i de fleste af
Limdets Amter og havde vist sig, i hvert Fald foreløbig, at kunne samle Interesse og at virke meget
godt for deres Formaal ; men dels blev det et Spørgsmaal, om en saadan Forening i Længden vilde kunne
trives, og dels stode vi begge med en stor Pietet overfor det gamle, højtfortjente Selskab for jydsk Historie
og Topografi. Vi kunde ikke være blinde for, at alle
disse nylig stiftede lokale Samfund, navnlig i Begyndelsen, kunde medføre en Svækkelse af det gamle
Selskabs Virksomhed.
Efter gentagne Gange at have overvejet Sagen
mente vi dog, at Forsøget paa igennem Dannelsen af
en historisk Amtsforening at vække Sansen for Samling og Bevarelse af Egnens Minder ikke burde undlades, og at vort Amt ikke burde mangle i Rækken
af de andre. Lykkes det Amtsforeningerne at fremkalde historisk Interes<;e i videre Krese end hidtil,
tør det vel ogsaa haabes, al .Jydsk historisk-topogra-
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tisk Selskab i Længden vil nyde godt deraf, dels ved
at faa tilført nye Medlemmer og dels ved at det, naar
Lokalsamfundene paatage sig at bringe populære
Skildringer og behandle Opgaver af blot stedlig Retydning, kan samle sine Kræfter om mere omfattende
og videnskabelige Arbejder. Vi satte os da i Vinterens Løb i Forbindelse med en Række historisk interesserede Mænd i Aalborg By og Omegn, og i Februar
1912 lod vi gennem Aalborgs Dagblade følgende Opfordring udgaa : .
Undertegnede søger at danne et Historisk Samfund for
Aalborg Amt. Vi anmoder derfor alle, som har Interesse
for vor Egns Historie, om at give Møde paa Hotel Hafnia,
Aalborg, Fastelavns-Mandag Kl. 4, for der nærmere at
drøfte Sagen.

Opfordringen var undertegnet af følgende:
Pastor Barfoed, N. Tranders, Fabl"ikanl Berbom, Aal·
borg, Adjunkt, Dr. phil. Bri.l:, Aalbor·g, Landbrugsdirektør
Bruun, Lindenborg, Læge Buchwald, Aalborg, Købmand
Fode, Aalborg, Pastor Hansen Ellitshøj 1 Lærer Iiedelund,
Aalborg, Jægermester Hvass, Randrup, Lærer, cand. theol.
/{isum, Aalborg l ost xpedienl J lil!7 aard, Aalborg, Lærer
luwdsen, A.alborg, Seminarielærer· J\volsgaard Hanum,
Gaal'(lejer Le/h, Smidic, Biskop C. Møller, Aalborg, La~ r·cr·
Møller, Solbjerg, Lærer 11. . Nielsen Kong rslcv, Landiuspelclør Olsen, Aalborg, Pasto•· Rasmussen, Kongcrslcv,
Tandlæge Stenholm Aalborg, Kon ul Slrøyberg, Hlborg,
Ov rlrer r· ørense11 1\alhorg, Direktør ørr.nsen, 1\a\hoq,:.
Høj kotefor la nd r \' illumsen, Bælum.

Paa det herefter afholdte Møde, den 19. Februar
l 912, fandt Tanken om Samfundets Oprettelse megen
Anklang. Tandlæge Stenholm og undertegnede forelagde Sagen, og flere efterfølgende Talere gav den
deres Tilslutning, ligesom alle Mødets Deltagere meldte
sig til Optagelse i den pautænkte Forening. Man besluttede da at nedsætte et Udvalg til at udarbejde
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Love og foretage det videre fornødne; det kom til at
heslaa af følgende:
Postexpedienl Kliigaard, Adjunkt Strøm, Tandlæge
Stenholm og Lærer J{nudsen, Aalborg, samt Gaardejrr
Lcth, Smidie og Pastor Rasmussen, Kongerslev.
Efter at have udarbejdet et Forslag til Love indkaldte dette Udvalg et nyt Møde paa Hafnia i Aalborg, den 27. Februar, og her oprettedes da »Historisk
Samfund for Aalborg Amt«, Lovene vedtoges og en
Bestyrelse paa 7 Medlemmer valgtes. Paa et Møde
den 20. Marts 1912 fordelte dennes Medlemmer Funktionerne saaledes imellem sig, at
Pastor Alex. Rasmussen, Kongerslev, blev Formand; Højskoleforstander C. Nielsen, Aaby, Næstformand; Postexpedient C. Klitgaard Redaktør, og sammen med ham dannede Adjunkt, D r. H. Brix og
Tandlæge Stenholm Redaktionsudvalget Konsul N.
K. Strøyberg blev Kasserer og Lærer P. C. Knudsen
Sekretær.
Samtidig blev det besluttet at indmelde Samfundet i Dansk historisk Fællesforening og at agitere
kraftigt for Tilgang af Medlemmer. Formanden udsendte da følgende Opraab :
Undertegnede Formand for det nylig stiftede Historisk
Samfund for Aalborg Amt tillader mig herved paa Bestyrelsens Vegne at opfordre Dem til dels selv at indtegne
Dem som Medlem deri, og dels i Deres Kres virke for Tilslutning til nævnte Samfund.
Dette tilstræber i Lighed med de i Landets andre Amter bestaaende, tilsvarende Foreninger at vække og nære
Befolkningens historiske Sans, at samle og opfriske Egnens Fortidsminder, samt at frede og bevare historisk
interessante Bygninger og Genstande i Amtet. Det vil
virl<e ved Afholdelse af Foredrag og navnlig ved Udgivclsen af et Aarsskrift, incleholdcnde populære Afhandlinger
t•

4

HISTORISK SAMFUND

om Amtets Historie. Dette Aarsskrift tilsendes samtlige
Medlemmer.
Aarsbidraget er 2 Kr. Indmeldelser modtages af Samfundets Sekretær, Hr. Lærer Knudsen, Kjellerupsgade,
Aalborg.

Dette Opraab udgik den 29. Marts i gg Exemplarer, idet Adressaterne vare fordelte saaledes: 8
Mænd i Kjær Herred, 1g i Fleskum, 12 i Hornum,
13 i Hellum, 15 i Hindsted, g i Slet, g i Aars og 14
i Gislum Herred.
Ved denne Opfordrings Udbredelse, ved Avisernes
velvillige Omtale af Sagen, og navnlig ved personlig
Agitation af vort Samfunds Venner er der eflerhaanden samlet et Antal af omtrent 200 Medlemmer. Dette
Tal er imidlertid ikke tilstrækkeligt. Samfundet vil
ikke uden betydelig større Tilslutning være i Stand
til at arbejde for sine Fonnaal, saaledt>s som Bestyrelsen ønsker, og som vore Love foreskrive det. Da
det har vist sig, at de andre Amtsforeninger har kunnet samle et endog langt større Medlemsantal, kan
Bestyrelsen ikke opgive Haabet om, at mange flere i
den kommende Tid ville slutte sig til vort Samfund,
og vi haabe navnlig, at Udgivelsen af dette vort første
Aarsskrift vil vække Opmærksomhed for Foreningen
og dens Bestræbelser.
Alexander Rasmussen.

VED LUNDBY
DEN 3. JULI 1864.
EFTER ØJENVIDNERS BERETNING
VED P . M. Jm. LUNDSGAAHD.

l. I GUNDERUP PRÆSTEGAARD.

ved Lundby er bleven saa fyldigt beskreven og saa kyndigt kommenteret og kritiseret,
at man skulde mene, Emnet nu maatte være udtømt.
Og dog er Sagen paa en Maade noget ensidigt belyst,
eftersom det kun har været de sagkyndige, der har
haft Ordet. Ude omkring i Egnen blev Affæren ogsaa berettet og kommenteret af jævne Folk, der fra
forskellige Steder havde været Øjenvidner. Ogsaa
disse Iagttagelser har Interesse, og skal de reddes for - - Efterslægten, er det paa Tide at faa dem nedskrevne.
Vi er jo nu tæt op imod 50 Aaret for de triste Begivenheder, saa det begynder at tynde godt ud imelhim de Folk, der oplevede dem.
Jeg skal derfor prøve at give en Skildring af
dette mørke Stykke Historie, saadan som jeg har faaet
det meddelt af forskellige Øjenvidner. Man kan der
igennem følge Begivenhederne Skridt for Skridt, saadan som de udviklede sig for de forskræmte Beboeres
Øjne.
- Min første Hjemmelsmand er fhv. Gaardejer
Peder Johannsen af Oppelstrup, nu boende i Skovstrup
ved Gistrup. Han er nu 78 Aar, men er frisk og
rask og husker godt. Ønsker man Oplysninger Egnens Historie vedrørende fra Midten af det svundne
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Aarhundrede, saa kan den gamle, intelligente Mand
give ypperlige Bidrag. Og særlig levende staar for
ham Minderne fra den stille, smukke Sommermorgen,
hvis milde, velsignede Fred paa en saa uhyggelig
Maade blev forstyrret.
P. Johannsen var da bosiddende i Gunderup
Præstegaard, som han havde i Forpagtning i Aarene
1 8()~ -7 3 hvorener ban ov rlog iD Fødcga[lrd i Oppel Lrup. Hnn var bl even gifl i 18G:3, og d t ung
Æ glepar s førs le Barn n lille Pig laa i \ ugge11 da
der ~ fred lig IJj m plud ·eli g bl ' d l Ud <angspnukl,
hvorrra lo h væbued Afdel i nger drog ud Lil bl rligL
:>Lævn c.

Begivenhederne begyndte Lørdag den 2. Juli omtrent ved Middag, da de fra Gunderup opdagede, at
der var Prøjsere i Fjellerad .
Egnen havde tidligere haft prøjsisk Indkvartering,
men det var under den lange Vaabenstilstand, mens
Londonerkonferencen sad. Nu var Forholdene ganske
anderledes. Stilstanden var udløben, der var skarpe
Skud i Bøsseløbene, og nu lod det til, at de to Modstandere rykkede hinanden ind paa Livet. Gunderupboerne vidste godt, at der stod en dansk Forpost ved
Sønderiranders med hyppige Strejfpatroljer helt ud til
Lundby Bakker. Der var altsaa ikke en Mil mellem
den yderste danske Forpost og det prøjsiske Strejfkorps, der nu tonede frem i Fjellerad, saa der kunde
befrygtes et Sammenstød.
Under de Forhold var Gunderupboerne ikke videre hyggeligt til Mode ved Udsigten til t>n prøjsisk
Indkvartering, og de drog et Lettelsens Suk, da de
saa Korpset dreje af og rykke mod Øst ned efter
Vaarst til.
Hen paa Eftermiddagen kom en Mand ridende
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fra Aalborg. Han hed Jørgensen og var egentlig bosiddende i Bælum, hvorfra han et Par Gange ugentlig kørte privat Post til Aalborg, saa han var godt
kendt af Egnens Falle Denne Gang var han udsendt
fra Aalborg for at hente Underretning om Prøjserne,
fortalte han.
Da han fik at vide, at Fjenden var gaaet Øst
paa, satte han sin Hest paa Stald i en af Gaardene
og lod den faa et Foder, og saa gik han ud i Byen
for at høre Nyt.
»Vi stod, « fortæller .Johannsen, >mogle Mænd paa
Gaden og snakkede sammen, og Jørgensen stod imellem os. Men før vi anede noget, var vi omsværmede
af blaa Husarer, der kom ind ad Byen fra alle Kanter, og lidt efter kom Infanteriet, fulgt af nogle Bøndervogne, de havde med fra Vognparken i Hobro.«
»Hvordan vil De nu slippe ud af den Klemme? «
spurgte jeg Jørgensen.
»Jeg skal nok komme væk, « sagde Jørgensen,
stak Hænderne i Lommerne og traskede sindigt af
hen til den Gaard, hvor han havde sin Hest staaende.
Han fik Dyret ud og kom paa Nakken af det, og saa
red han i L"Dlig Skridtgang op efter Oppelstrup. Der
blev ikke lagt ham fjærneste Hindringer i Vejen.
Johannsen mener ikke, at Jørgensen har bragt
Bud til det danske Kompagni ved Ellidshøj, da han
fortsatte op efter Nøvling og næppe heller har været
vidende om, at der var danske Tropper saa langt
mod Syd.
»Det var lige i sidste Øjeblik, han slap af Vejen, «
fortsætter .Johannsen, »for det varede ikke længe, før
der var sat Kæde om Byen, og saa var der ingen
Mulighed for at slippe igennem. En Slægtning af
mig, Gaardejer Ditlev Sørensen af Fjellerad, var tilfæl-
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digl i untl rup 1la Prøjserne kom og han gl >mte
al komm ud i Tide. Da han vild hjem , da var
Kæ den sal og d l var b~lm ild<. mul.i gl ut slippe llCl.
H·w l uutl ga~1 og s all hvad der raregik hj emme
ved hans aa nl men bj m kunde han ild e komme

før hen paa Morgenstunden, da Prøjserne var rykkede ud.«
Noget Klokkeslet for Prøjsernes Komme kan Johannsen ikke give, da der var adskilligt andet at se
efter end Klokken, men en omtrentlig Tidsangivelse
kan alligevel sættes. Da Røgteren kom ude fra Marken med Præstegaardens Køer, der skulde hj~m __iil
MaJknfi1g,- da -val·- Kædei-z -sat, ~g - det kneb lidt for det
l orned Kompagni a l fan L v al pa
re igennem .
Det l •kked · dog og da J øerne ,·ar mall<c<le,
l ddt des d l og '!Hl al raa dem ud pna Mark n ig n,
mna skc n· rm est fordi d er d n Nal b l v fnldl OJ Hf
and •n Bel< •rning i Præ l gaa rd en, saa d r ble'' 13ru,
l'or b' er

n Krog.

Her gik nemlig hele 'fyrl·en i SCi nrlel ruarler for
all en. Knn Hø n d r v g n n ble ud i B en . N og 'l
sl ml Tal paa dem fik JohnrUlsen iklt , men der
ar il\k særlig mange siger han .
Og saa fik de travlt i Præstegaarden med at
rede Leje for de mange Mennesker til nogle faa Timers Hvile.
Ravalleriet blev lagt uden om Gaarden. Byens
Smed blev beordret til at slaa Kramper op paa Ydermurene af alle Gaardens Udhuse. Her blev Hestene
bundne, og der var 90 ialt, siger .Johannsen. Hver
Mand maatte rede sig et Leje af Halm lige bag ved
sin Hest. Inde i Lader og Udhuse og paa den aabne
Gaardsplads laa Infanteristerne. Alt, hvad der kunde
sammenskrabes af Halm, blev taget i Brug. Alle
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Officererne søgte ind til Provst VVulff, der var født i
Rensborg og altsaa talte Tysk som sit Modersmaal.
Fruen lod rede Søsterseng paa Gulvet i Salen.
I Forpagterboligen havde de det forholdsvis roligt
den Nat. Her havde Lægen indkvarteret sig, og han
havde taget et Par Underofficerer med.
»De beordrede øjeblikkeligt Dørene lukkede,« fortæller J ohannsen, >>og det var klogt, for der var hele
Natten Masser af Mennesker baade ved Vinduer og
Døre for at komme ind. Det var en dejlig, lun Sommernat, saa det kunde udmærket lade sig gøre at
sove under aaben Himmel, men det havde de maaske gjort saa tit,. at de nu længtes efter at komme i
en Seng. Naar det blev alt for galt, maatte en Mand
til Vinduet og fortælle, at alt var optaget.«
Baade .Johannsen og hans endnu levende Hustru
har kun godt at sige om deres Indkvartering den Nat.
Det var flinke Folk, og de fremmede Mænd var særlig glade for det lille Puds, de unge Forpagterfolk
havde i Vuggen.
Soldaterne var trætte efter Dagens Marchtur, men
fuldstændig Ro i Præstegaarden blev der dog ikke,
og Gaardens Folk fik ikke Søvn i Øjnene den Nat.
Tidligt Søndag Morgen - Johannsen mener ved
l Tiden - blev der purret ud, og saa blev der travlt
med Frokosten. Der blev sendt Bud ud omkring til
Gaardene, at hver havde at sende Mælk eller Kaffe
til et vist Antal Mand, og i Præstegaarden blev der
kogt Kaffe i Forpagterens Gruekedel. En gammel
Husmandskone fra Byen blev sat til at male Kaffe.
Hun tog Plads paa Præstegaardens Mødding med sin
Kaffekvæm og malede væk, og Prøjserne kom med
den ene Forsyning af Bønner efter den anden. Nogle
gik i Kværnen, andre i Konens rummelige Lommer.
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»Hun bjærgede sig den Morgen Kaffebønner nok
til mere end et Aar,« siger Johannsen.
D n Kon lad r Lil al have været pan Højd med
ilualionen. D KarTebønner var lh1 t lilil< r<l p l l
i Hobro og de var r kvirer u ved Tvangsudskrivning fra sa mllig Køb. læd r i .Jylland indtil Limfjorden. Fj n iom. retten va r il lu orisk . Del gik n· 'rrnes l
efter den bekendte Kogebogsopskrift man lager, og
den gamle Kone tog, hvad hun kunde faa.
Hver Gang hun Iil• sin Skuft malet fuld , blev
ludholde L hentet og løml u l i d n slo'nL-kogeo d
ru eked l, l Fad M. lk bl v hældt j den og saa
s till de Mandskabet til Proviant ril~g. Ut1der JliLLi g
Omrøring blev der øst OJ i r llk dl rne, l Id g tyndt,
som det kunde falde, og naar en Kedel var forsynet,
blev Manden sat paa Døren. Frokosten maatte nydes under aaben Himmel.
Det tog ikke lang Tid, før Prøjserne var færdige
til Udrykning, og Turen gik ad Landevejen Nord paa
efter Aalborg. Stemningen blandt Mandsl{abet var
udmærket. De vidste god Besked om den danske
Forpost ved Søndertranders, og at Turen gjaldt den.
Allerede om Aftenen havde de fortalt, at næste Morgen tidligt skulde de i Kast med Danskerne.
Og saa blev der igen Fred i Landsbyen. Det
var temmelig tidligt paa Morgenstunden, men Sindene
var kommen i Uro. Der vilde sikkert spørges Nyt
inden ret længe, og ingen tænkte paa at gaa til Hvile
efter den urolige N at.
Johannsen gik og saa paa sin Gaard, hvor det
flød med Halm baade ude og inde. Saadan plejede
det· ikke at se ud i Gunderup Præstegaard, mindst
paa en Søndag Morgen, og han vilde helst have lidt
ryddet til Side i Roderiet.
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»Løb ud i Byen,« sagde han til sin Tjenestekarl,
»og se at faa fat paa nogen, der kan hjælpe os med
at slæbe al det Halm sammen. Det er jo Søndag,
og saa skulde det jo helst se lidt mere anstændigt ud.«
Karlen gik, men noget efter kom han tilbage.
»Det nytter vist ikke at tænke paa at rydde op
foreløbigt,« sagde han, »for nu kommer der flere.«
»Hvor kommer de da fra?« spurgte Johannsen.
Han tænkte sig straks den Mulighed, at Prøjserne af
en eller anden Grund havde bestemt sig til at gaa
Syd paa igen.
»De kommer oppe ved Snedkerens Hus,« sagde
Karlen. - Snedkerens Hus laa allervestligst i Byen
ved Vejen, der fører til Mj els og Volsted.
»Det var da en sær Kant at faa Prøjsere fra,«
sagde J oh annsen lidt forundret.
»Ja, men saa vidt jeg kan se, er det Danskere
denne Gang,« svarede Karlen.
»Den Besked blev jeg jo noget sær ved,« fortæller Johannsen. »Jeg var nærmest tilhøjelig til at antage, at Karlen havde set fejl, for jeg kunde ikke
godt tænke mig danske Tropper saa langt Syd for
Aalborg, men jeg gik alligevel ud for at se, hvordan
det var fat.«
Og jeg var ikke kommen langt ned i Byen, før
jeg mødte et Kompagni dansk Infanteri med nogle
Dragoner, og i Spidsen red en Offieer, og han kom
lige hen imod mig og spurgte mig ud om Prøjserne.
Jeg sagde ham, hvad jeg vidste, hvor mange der var,
hvad Vej de var gaaet, og hvad Tid de havde forladt Gunderup.
»Hvor kan de vel være nu?<< spurgte han.
»De _kan vel lmapt være i Lundby endnu,<< svarede jeg, og da han vilde vide Besked om, hvor den
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By laa, og hvordan der saa ud ved den, gav jeg ham
alle Oplysninger, ogsaa om den lange Bakkeskraaning
ned til Byen.
>)Men den kan De slippe uden om ad to Veje,«
sagde jeg, »og De kan komme lige ind til Byen uden
at blive set.«
Dertil gav han et kort, afvisende Svar, saa jeg
blev helt flov derved.
»J a, Ober lløjlnanlen maa unu kyld mig, «" sagde
jeg. •Jeg har a ldrig ve rel Soldal og rorslaar mig el
ild' paa de Dele men jeg giv J' min
pl y ·ninger i
den bedste 1\•lening. Ligger Prøjseme i Lundb , bliv r d t en grim Bak!· at gaa ned ad. «
»Ja Tak! Det er godt,« sagde Oberstløjtnanten,
og saa marcherede han Nord paa med sine Folk, lige
bag efter Prøjserne.
Soldaterne var i løftet Stemning, og det var ikke
fri for, at de vilde haane mig lidt, fordi jeg vilde mane
dem til at være forsigtige.
)) Vi er første Regimeuts femte Kompagni," raabte
en af dem og slog ud med Haanden. >)Den Klat
Prøjsere spiser vi til vor Frokost.«
- Der eksisterer en gammel Beretning om, at
Oberstløjtnant Beck i Gunderup havde en Samtale
m d Pro\ l \\ ulll' og a l den ga mle Pro\sl paa d l
indsl.'ndigsle ha·v de raadel Ob rslløjlmmlen Lil a l gaa
n af de lo mvej n d Ul Lundb r .i't endog hnvde
tilhucH ·elv al gaa med som Vej'\•iser. D n Histori
er ved at blive en Tradition, men Johannsen forsikrer,
at den er helt greben ud af Luften.
».leg saa slet ikke Provsten, mens de danske var i
Byen,« siger han. >)Jeg antager, at han var .gaaet til
Ro, og Oberstløjtnanten spurgte slet ikke efter ham.
Den eneste Iler i Byen, Oberstløjtnant Beck talte med
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den Dag, uar mig, og den Samtale var ikke lang, for
han havde svær Hastværk.«
Krigshistorikeren, Kaptajn C. Th. Sørensen,
fortæller i sin Bog »Den anden slesvigske Krig«, at
Prøjserne i Gunderup ha,•de efterladt en enlig Infanterist som >}Repli«. Han skulde nøje iagttage Byen
og Omegn, og hvis noget kom paa, skulde han ved
at skyde sit Gevær af eller paa anden Maade søge at
alarmere, enten Kompagniet mod Nord eller Reserven, der stod ved Lindenborg. Men Manden var
uopmærksom, og inden han anede nogen Fare, havde
han en dansk Dragonkarabin mod Brystet, og han
maatte overgive sig uden saa meget som at faa sit
Gevær fyret af.
Den Historie kender Johannsen slet intet til, og han
anse1· den for urigtig. »Ingen i Gunderup har set noget til en saadan Prøjser, og hvad der skete den Dag,
har vi jo drøftet saa ofte og saa udførligt med hverandre,« siger han, »saa hvis der var bleven en Prøjser fanget her, maatte jeg absolut have hørt noget
om det, og det har jeg ikke.«
Han er tilbøjelig til at antage, at der maa foreligge en Forveksling med en prøjsisk Husar, som faktisk blev taget ude ved KongshøJ et godt Kvarters
Tid senere, og hvorom siden skal blive fortalt.
Den Fange omtaler C. Th. Sørensen ikke, og Danskerne havde kun en Fange med den Dag.
- Efter dette noget uventede Besøg blev der for
Alvor Uro i Gunderup. Et blodigt Sammenstød var
jo nu aldeles uundgaaeligt, og hvis Prøjserne i Tide
var bleyen opmærksomme paa Faren, kunde Kampen
maaske komme til at staa i Gunderup. Beboerne begyndte at gøre sig rede til at rømme Hus og Hjem
for at søge andet Steds hen, hvor der var mere Sikkerhed for Liv og Lemmer.
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i\•Icn da del dan ·ke Kompa gui ble\" v ·d al "aa
mod Nord , l"aldl Sind en Iidi llPre i Ho i Gunrl rup
og Opm P t·l< somh ed n ble Y re IL ··L mod Ba k k l1 bag
hvilken Lundb , ligg r geml. D roppe saa cie Folk
samles, som om noget optog deres Opmærksomhed,
og med spændte Miner rykkede Gunderupboerne lidt
ud ad Vejen som for at komme Begivenhederne paa
lidt nærmere Hold.
»Der ude hørte vi tydeligt det skarpe Smeld fra
den første Salve, « fortæller Johannsen. »Det var en
blikstille Somrnermorgen, saa vi kunde endog høre
Danskernes Hurra, da de gik løs paa Diget. Saa
korn der nogle flere Smeld, og derefter blev alt saa
uhyggeligt stille. Vi følte os ilde til Mode og listede
af hjem. Nu vidste vi, at der flød Blod, og hvad der
mere var sket, kunde vi tidsnok fa a at vide. «
Der blev ikke lang Ventetid. Saa kunde de fra
Gunderup se de første Vogne med saarede komme
frem over Bakken. Toget gik Syd paa, og saa vidste
de, at det var de danske, der var bleven slaaede.
»Det korn os ikke overraskende, « bemærkede
Johannsen stille. »Vi havde jo aldrig hørt andet end
Ulykker for os fra den forfærdelige Krig. «
»Men da vi fik fuld Klarhed over, hvad der var
sket. ved Lundby, da blev vi alligevel overraskede, <<
siger han.
- Vi maa nu afbryde Peder Johannsens Beretning for igennem en anden at følge Begivenhedernes
videre Gang.
II. FRA BAKKEN VED LUNDBY.
Min næste Hjemmelsmand er Gaardejer Peder
Nielsen af Oppelstrup, men hans Beretning har jeg
ikke direkte fra hans egen Mund. Han er død for
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Jlere Aar siden, men hans Søn Niels Nielsen, Oppelstrup, har fortalt mig Historien, saadan som ban Gang
paa Gang har hørt den af Faderen. Niels Nielsen er
stærkt interesseret for Egnens gamle Minder, og bevarer godt, hvad ban har hørt, saa han mener at
kunne gengive Faderens Beretning aldeles korrekt. Jeg
har gjort Brug af Stoffet til en Almanak for 1911.
Derved blev det læst af flere, som udtalte, at netop
saadan havde de hørt Peder Nielsen fortælle den, og
en gammel Mand, Søren Staffen i Lundby, som nu
er død, erklærede den for at være korrekt fra Ende
til anden. Han var selv med ude paa Bakken den
Morgen og bliver omtalt saavel i denne som en anden
Beretning.
- Peder Nielsen var den Morgen kommen lidt
før i Tøjet, end man plejer en Søndag Morgen. Han
vidste, at der var Prøjsere i Gunderup, og saa var
han bleven urolig for sine Heste, der stod tøjrede
yderst i Marken, helt nede ved Landevejen. Hvis det
var Prøjsernes Mening at fortsætte mod Nord, kunde
der jo nemt blive lidt livligere i Egnen, end fredelige
Bønder vilde synes om . Peder Nielsen vilde derfor
se at faa sine Heste hentede lidt nærmere hjem til
den afsides liggende By.
Med sin Tøjrkølle under Armen skridtede han
rask nedad mod Vejen. Da opdagede han, at det
begyndte at blinke af Vanben og blanke Knapper oppe
ved Gunderup, og han saa en Afdeling Fodfolk og
nogle Ryttere rykke ud af Byen og tage Vejen
Nord paa.
»Saa vil de Asener til Søndertranders,« tænkte
Peder Nielsen, men saa kan han paa Hjelmene se,
at det er danske Dragoner, der er ude, og han kan
saa slutte, at det er et dansk Strejfkorps, han har for
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sig. Peder Nielsen havde
til en af de Am·gange, der
og for gamle til den anden,
han dog lidt til.
Han skridlede utl for

været Soldat. Han hørte
var for unge til første Krig
men Militærtjeneste kendte

a l mn1 n d Lil eje u inden
D l var el Kompagni,
kund han skønne og Ofli er n, . om r -d i 1>id s n
var en Ob rstløjlnanl. D l lund han se paa D'islillklionerne.
oldalern

var pa ser d .

Peder Nielsen lettede paa Huen og hilsede Godmorgen, da han nanede Kompagniet.
Oberstløjtnanten holdt sin Hest an.
• Har De s l noget Lil Prøjs rne '! e sp urgt han.
»Nej ikke i Dag, Hr. Oll rslløj ln a nl ~ s ar d e
P der 1 ielsen. • Men i Artes s .n l var d i Gulld<.'wup.
N u man de v l vt •· ganetie yd p~u1 i g n kan jeg
læ n l' . ~

»De er gaaede her ud ad Vejen for en halv Time
siden,« sagde Oberstløjtnanten.
».la saa maa de være i Lundby nu,« svarede
Peder Nielsen.
»Hvor langt er der til Lundby'?«
»Kun et Kvarters Gang, Saa snart Oberstløjtnanten kommer op til Højen der, saa kan De se
Lundby og rimeligvis ogsaa Prøjserne, for de kan
vel knap være naaet ind imellem Bakkerne endnu.«
»De kan følge med,« bød Oberstløjtnanten kort.
»Det kan jeg godt, « svarede Peder Nielsen og
smed sin Tøjrkølle. Han blev lidt stødt over Oberstløjtnantens korte Kommandotone, men han følte sig
forpligtet til at yde Korpset sin Bistand efter Evne.
En af Dragonerne, der havde været oppe paa
Bakkekammen, kom nu tilbage og meldte, at Prøjserne havde gjort Holdt i Lundby.
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»Ja, ~aa maa Oberstløjtnanten tage sig i Vare,«
sagde Peder Nielsen, »for De har en grim, lang Skraaning at passere, inden De naar Byen.<<
»Dog vel ikke værre, end at vi kan klare den?<<
svarede Oberstløjtnanten overlegent.
»Vanskeligt nok,<< svarede Peder Nielsen. »De
kan jo ligge dernede og pille Deres Folk væk, inden
de naaer at komme frem.<<
»Kender De nogen anden Vej'?« spurgte Oberstløjtnanten temmelig ligegyldigt.
».Ta, jeg gør,<< svarede Peder Nielsen ivrigt. »Til
højre har vi Dalen der,« - han pegede mod den
dybe Dalslugt, der lige østen for Vejen i en kort Bue
gaar uden om Bakken, - »og til venstre har vi et
Dige med levende Hegn, der gaar helt ned til Byen.
Oberstløjtnanten kan tage hvilken Vej, De vil, og De
er lige inde paa Livet af dem, inden en Hund faar
Tid til at gø ad Dem.«
»M en lige frem er vel nok alligevel den korteste
Vej,« bemærkede Oberstløjtnanten spottende.
»Det er den vel nok,« svarede Peder Nielsen,
»men det bliver den sikre Ruin for Kompagniet<<.
»Har De noget Begreb om den Slags?<< spurgte
Obertløjtnanten.
»Jeg har da været Soldat,« svarede Peder Nielsen, »og jeg kender Terrænet hex bedre end Dem,
Hr. Oberstløjtnant.«
».Ta, men De ved ikke, min gode Mand, at delte
her er første Regiment,« sagde Oberstløjtnanten overlegent, »og det plejer aldrig at gaa Snigvej e.«
»A er, Fannen namme, lig' glaa, hvad Regiment
del er,« svarede P~der Nielsen, der gik og blev gnaven, »men buser I lig' epaa, ja Gu' min Sæl blyver
l skudt ned, osse s'gu hver en Kæft.«
2
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- Under denne Samtale var de naaede ~p paa
Bakken, hvor den smukke, nu gennemgravede Kongshøj Jigger et godt Stenkast vesten for Landevejen.
Østen for, lige op mod Vejen, ligger et Boelsted, der
den Gang tilhørte Niels .Jacobsen. Her boede til Leje
en gammel Ungkarl, Smed Henrik Larsen, vidt og
bredt kendt i Egnen under Navriet Maskin-Henrik.
Han havde gjort hele Treaarskrigen med og havde
været i Ilden baade ved Fredericia og Isted.
Henrik var allerede oppe og i Tøjet. Han var
bleven vækket, da Prøjserne gik forbi, og da han nok
kunde skønne, at det nu stod og trak sammen til
noget alvorligt, kom han hurtig i Tøjet og ud for at
se, hvad det kunde blive til. Da han saa det danske
Korps, kom han det i Møde.
»Har De set Prøjserne?<< spurgte Oberstløjtnanten.
»De Jigger her lige neden for,<< svarede Henrik
og smækkede sine Træskohæle sammen. »Hvis Hr.
Oberstløjtnanten blot vil ulejlige sig her hen til Højen,
vil De kunne se dem.<<
I det samme kom en prøjsisk Husar med dragen Sabel
frem bag Højen. Han drev foran sig en halvgammel
Ungkarl, Søren Staffen, der tjente hos sin Slægtning,
Gaardejer Jørgen Christensen i Lundby. Karlen var
bleven beordret ud tor at hente Hestene, der stod
tøjrede bag Højen, men da den gamle Karl, som
havde været med i Treaarskrigen, ikke var hurtig
nok i sine Bevægelser, var den iltre H u sar fulgt med
for med den flade Klinge at sætte lidt Liv i den
trevne Jyde.
Da Husaren opdagede, at han var kommen lige
ind i Tænderne af de danske, gik Ilterheden rent af
ham. Han blev komplet lammet af Skræk og holdt
stiv som en Støtte uden at gøre t]ærneste Forsøg paa
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at undslippe, og da en menig dansk Infanterist ganske roligt gik hen og tog Hesten ved :Munden, afleverede Husaren Sabel og Karabin og steg af Hesten
uden at mæle et Ord. Det hele gik saa stilfærdigt
og lige til, som var det en Staldkarl, rler kom og
tog mod sin hjemvendte Husbonds Hest.
Det var den eneste Fange, Danskeme gjorde den
Dag, og han blev bragt med til Aalborg.
Oberstløjtnanten red op paa Bakkekammen,
hvorfra der var frit Udsyn over Lundby, og da havde
han straks Fjenden lige for sig. Korpset holdt Rast
bag ved Byen, Geværerne var sat i Pyramider, nogle
af Soldalerne laa og drev i Græsset, ar1dre var med
Bønderkarlene i Marken for at hente Hestene hjem.
Der var kommen flere Tilskuere til, bl. a. Gaarctejer Gerhard .J ahaunsen af Oppelstrup, Fader til
Præstegaardsforpagteren i Gunderup. Han havde været i Marken for at flytte sine Heste, og da han saa
Militær, var han straks ilet til. Gerhard Johannsen
er død for mange Aar siden, men hans Sønner siger,
at hans Beretninger fra Dagen faldt nøje sammen
med Peder Nielsens.
Maskin-Henrik gik hen paa Siden af Oberstløjtnanten og stillede sig ret med H u en i Haanden.
»Her ned ad Vejen kan Kompagniet ikke
komme, « sagde han, »men det kan faa sikker Dækning helt ned til Byen. H vis Hr. OberstløJtnanten ønsker det, skal jeg gaa med og vise VeJ. .Jeg er gammel Soldat fra 48. «
Oberstløjtnanten saa haanligt paa den simple
Mand i det grove Arbejdstøj.
»Mine Folk skal ikke føres af en Ronde,« sagde
han ham·dt.
Han drejede sin Hest om mod Kompagniet, og
2*
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der faldt et Par korte Kommandoord. En Premierløjtnant gjorde nogle Bemærkninger, som Mændene
ikke opfattede, men Oberstløjtnanten slog afværgende
ud med Haanden .
»Lad os nu ikke spilde Tiden med den Slags,«
sagde han. »Bare lige paa dem med Bajonetten.«
Og saa gik det ned ad Landevejen i sluttet Kolonne. »Der var ikke en halv Snes Mand ude til Siderne,« paastod Peder Nielsen ...
Tilskuerne gik længere frem paa Bal•ken for at
se, hvordan delte forvovne Angreb vilde forløbe . Det
synes ikke at se ud til, at de har lagt Mærke til den
danske Dragon, der ved at tage Opstilling paa Toppen af Kongshøj for tidligt vakte f~jendens Opmærksomhed. Dertil har de maaske været for stærkt optaget af Situationen foran dem.
De hørte et Hornsignal nede i Byen, og straks
kom der voldsom Uro i Lejren. Prøjserne fik Geværerne fat og søgte i vild Uorden ind i Byen.
Begivenhederne udvikl er sig her saa hurtigt, at
det næppe lader sig afgøre, om Prøjserne er bleven
opmærksomme paa Faren før eller efter, at det danske Kompagni er begyndt at gaa ned ad Bakken ,
men det drejer sig ikke om mange Minuters Forskel.
Det saa i Førstningen ud som den vildeste ForviiTing nede i Byen, men saa kom Prøjserne frem i
Byens sydlige Udkant, og her smed de sig bag Kaalgaardsdiget ved Kristen Winthers Hus lige ved Siden
af Vejen, og der laa de med Bøssepiberne rettede
udad mod det Sted, hvor Danskerne stormede frem.
»Dette her gaar da lynende galt, « sagde Peder
Nielsen.
»Det gaar ad rene Helvede til, « sagde MaskinHenrik og gloede ondt efter Ober'stløjtnanten, der
holdt tæt ved.
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- For Mændene heroppe paa Bakken saa det
ud, som om Danskerne var lige inde ved Diget, før
der faldt Skud. Saa bragede den første Salve løs, og
Danskerne faldt i Dynger. Mændene paa Bakken
havde det Indtryk, at de segnede saa godt som alle. Et
Par Kugler, der havde for højt Sigte, peb dem om Ørerne.
»Fy da for Skam,« sagde Maskin-Henrik. »Det
Stykke Arbejde kunde en Bonde vist endda have skilt
sig f"uldt saa godt f"ra.«

>>Ja, men nu er det vist bedst, vi ser efter al
komme af Vejen,« sagde Peder Nielsen, »for inden
ret længe har vi Prøjserne her oppe, og træffer de
saa os her,. kan de nemt komme paa den Ide, at vi
har vist Danskerne Vej, og saa kunde de hitte paa
at lage os med syd paa.«
Henrik skyndte sig· over Vejen ind i sin Lejes tue,
og de to Mænd fra Oppelstrup sprang hen til Jørgen
Christensens Heste, rev Tøjrepælene op, rinkede Tøjrene løseligt sammen i Haanden og svang sig op paa
Ryggen af hver sin. De hørte flere Skud nede fra
Byen, og Peder Nielsen mener at have hørt endnu el
Par Kugler, men af Lyden skønnede han, at de var
matte. Saa søgte de i strakt Karriere tværs over .Marken hjem til Oppelstrup, hvor alle Folk var kommen
paa Benene og stod og stirrede op efter Bakke11. De
havde set Soldater og hørt Skud, og de anede, at
den Bakke laa og gemte paa noget uhyggeligt.
- Hvad der yderligere skete i Lundby, skal senere blive berettet efter et Øjenvidne fra selve Byen.
III. l SØNDER TRANDERS.
For n n at følge Begivenhederne Skridt for Skridt
maa jeg indskyde et kort Referat efter C. Th. Sørensens »Den anden slesvigske Krig<<.
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Det tyske Strejfkorps Fører, Major Krug von
Nidda, havde ganske rigtig til Hensigt at opsnappe
den danske Forpost ved Søndertranders, og for hurtigere at komme frem slængte han en Snes Mand Infanteri paa de faa Vogne, han havde med, og med
dem og det meste af Kavaleriet skyndte han sig saa
mod Nord, medens Resten af Korpset langsomt kom
bag efter og gjorde Holdt i Lundby, hvor de rekvirerede Vogne til Hjemfarten, to fra hver Gaard. Kompagniets Chef, Kaptain Schliitterbach, der var bereden, var fulgt med Fortravet til Søndertranders.
Her stod et Kommai1do af l. Regiments 2. Kompagni under en ung Løjtnant. Der var vel en Snes
Mand og nogle Dragoner, men en Del var sendt til
Nørretranders for at iagttage Vejen til Storvorde. Ved
Søndertranders var der efter C. Th. Sørensen højst
15 Mand Infanteri og et Par Dragoner. De var vidende om, at Prøjserne var gaaede i Nattekvarter i
Gunderup, og da de i den stille Sommermorgen hører Hestetrav og Vognrummel henne imellem Bakkerne, er de straks klare over, hvad der er i Vente.
- Og saa kan jeg give Ordet til min tredie
Hjemmelsmand. Husejer Kristen .Jensen Smed i Søndertranders.
Han er født 19. Januar 1842, - .~lige de 19
Dage for sent til at komme med i Krigen,« siger han.
»Alle de, der var fyldt 22 Aar før Nytaar, var indkaldt. Jeg kom først ind 1865.«
Under Krigen arbejdede Kristen Jensen som Smed
bos den gamle Bysmed i Søndertranders. I de Dage
var Smedien altid det faste Samlingssted for Byens
Mænd og Karle, og under den Sommers mange og
hyppigt skiftende Indkvarteringer fik den ogsaa jævnligt Besøg af de fremmede Krigsmænd. Her fortaltes
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og drøftedes alle Begivenheder, og her lærte jyske
Bønderkarle og tyske Soldater saa nogenlunde at gøre
sig forstaaelige for hyerandre. Den unge, raske
Smedekarl fik her rig Lejlighed til at følge Begivenhedernes Gang.
Den Søndag Morgen var Kristen Jensen kommen
tidligt paa Benene, da der var noget at udrette i
Smedien.
»Men der blev ikke meget Ro til Arbejdet den
Dag,« fortæller han, »for saa snart jeg kom ud, mærkede jeg Uro henne i Lundby Bakker, og de første
Ryttere begyndte at vise sig.
Jeg kunde jo nok tænke mig, hvad Fyre det var,
og hvad de var ude efter, og saa lod jeg jo Smedie
være Smectie og stak af ud for at se efter den danske Forpost. Den sad ved et lille Hus, som laa bag
ved Kroen. Der var efter mit Skøn 10--12 Mand
Fodfolk og to Dragoner, og der var vistnok en Officer
som Fører, men det lagde jeg forresten ikke Mærke til.
Kromanden var ude for at skænke dem en Morgenbitter.
"Og saa er det vist bedst, l ser efter at komme
af Vejen,« sagde han, »for det varer ikke mange Minuter, før vi har Prøjserne.«
De takkede for Snapsen og trak sig saa igennem
Byen ad Aalborg til, men de tog den med en knusende Rå, saa vi af Byens Folk, der var til Stede,
begyndte at blive urolige. De blaa Husarer kom jo
stadigt nærmere, og der var mange, en hel Eskadron,
mente vi. Det kunde ikke nytte for vor Haandfuld
Folk at binde an med den Overmagt.
»I maa løbe,« raabte vi til dem. »Ellers tager
de .Jer.«
»Det har ingen Hast med os,« s varede de. »Vi
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skal kun lige her hen til Bakken. Der har Yi Reserven.<<
:Men da Husarerne kom lovligt nær, stak de
alligevel i Løh op efter Hedegaardene til.
De to Dragoner red i jævnt Luntetrav, og 6 prøjsiske Husarer skilte sig t"id fra Flokken og satte efter
dem.
»H vorfor Pokker lader de dog ikke Hestene
strække ud,« sagde vi til hverandre. »De maa da
let kunne slippe væk fra de Splejser, naar bare
de vil.«
Men lige med et snurrer Dragonerne deres Heste
om og sætter med dragne Sabler lige ind mod Husar •me, som vild

de hav

red •l d •m n d , og d l hanl •

d

s ild' ri ogsaa gjorl, for d • dansk H e ·Le var hwgl
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Saa var der jo intet mere for Dragonerne at gøre,
og nu lod de deres Heste strække godt ud.
Hu. ar rn , søgl hag •Iler vore Folk op •fl •r
He(l~.:·gaarclen
m en hva 1 d r sl l d ropp e, kunde
vi ikke se t'or vor • r l k lrak sig ind imellem B:tkk rn .
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sprang af, før de naaede Hedegaardene, en Mand stillede sig an foran Vognene, at de ikke skulde rømme,
Resten søgte i Løb ind imellem Bakkerne, hvor de
danske vel sagtens stod i Klynge for at værne sig
mod Husarerne. Vi hørte nogle Skud, og saa kom
de tilhage med de danske som Fanger.
Det hele tog ikke mange Minutter, men Husarerne maa haye brugt deres Klinger godt, for alle vore
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Folk vnr saarede, og det ''ar Hngsaar i Hoved og
Skulder, saa Biodel drev dem ned ad Ansigter og Tøj.
- Jeg maa her supplere Kristen Jensens Beretning med, at da de tyske Infanterister kom frem og
begyndte al lade deres Bagladere spille, affyrede de
danske deres Geværer og smed dem saa fra sig. Men
et af Skudene havde ramt, og i Forbitrelse derover
hug Husarerne blindt løs paa de vaabenløse danske.
Den korte Træfning, som vistnok ingen Øjenvidner
havde, maa have staaet i eller i Nærheden af en Rugmark, for da Rugen blev høstet, fandtes derinde et
Par danske Geværer.
Kristen Jensen har ikke lagt Mærke til nogen
Statfet fra Lundby, der skulde melde om Stillingen
der, men at Prøjserne havde svært travlt med at
komme af Sted, det mærkede han.
Infanteriet og Fangerne blev slængte paa Vognene. I Bunden af den ene laa en død Prøjser, blev
der sagt, men Kristen J ens en saa ham ikke.
>>De vilde haft Vog n e her i Søndertranders, « fortæller han, »men alle Heste var tøjrede i Marken, og
der var ikke Tid til at hente dem hjem.
I Anders Pedersens Gaard stod Folke11e netop og
vaskede et Par Plage, som var bleven kastrerede nogle
Dage i Forvejen. Saa snart Prøjserne saa dem, forlangte de dem øjeblikkeligt forspændte. Ejeren protesterede, da de aldrig nogen Sinde havde været i
Tøj, men det hjalp ham ikke. Prøjserne fandt· selv
Vogn og Seletøj, Dyrene kom for Stjærten og en Tjenestekarl paa Agebrædtet. Den Historie tog ikke
mange Minuter, og saa smu1:ede de af. En Husar
kom paa h ve r Side af Plagene og brugte de flade
Klinger, og saa gik de pænt i Tøj. De maatte gøre
Turen med til Lindenborg. Der slap de og blev
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sendte tilbage, og da var de tilkørte. Det mærkedes
ikke, at de havde nogen Men af den Tur.
Den Forstærkning, den danske Forpost havde
ventet at træffe her ved Bakkerne, saa vi ikke noget
til. Der blev sagt, at den stod henne ved Gasebakken, halvvejs i Gug, saa den havde kunnet høre
Skudene. Den havde taget fejl af Gasebakken og
Kragebakken.
Nu havde vi Fred en god Times Tid eller to,
men nogen Ro til Arbejde var der jo ikke. Vi havde
faaet ikke saa lidt at snakke om, og det varede jo
heller ikke længe, før der begyndte at komme Rygter
om, at i Lundby var det gaaet meget værre til end
her. Den ene Historie kom værre end den anden.
Det var slet ikke til at holde Opmærksomheden ved
de dagligdags Ting den Morgen .
Vi kom ikke til at vente længe paa ren Besked
der henne fra, for her igennem Byen kom Vognene
med noget af Dagens Udbytte, og saa fik vi jo Syn
for Sagen. «
-- .Men her maa vi foreløbig afbryde Kristen
Jensens Beretning for igennem et andet Øjenvidne at
følge Begivenhederne i Lundby, hvor IRaveddramaet
udspilledes
IV. I LUNDBY.
Min fjerde Hjemtueismand er Slagter Søren Uhrenlwll i Aalborg. Han var den Gang 22 Aar gammel
og tjente hos Gaardejer Jens Kristian Christensen i
Lundby. Derved kom han Begivenhederne paa temmelig nært Hold.
»Vi havde intet hørt om, at Prøjserne var kommen til Gunderup, « fortæller han, og vi ha,•de heller
ikke mærket Fortravet til Sønderiranders passere
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Byen. Det var jo en Søndag Mot·gen, og saa plejede
vi at ligge lidt længere end ellers.
Men saa blev vi vækket paa en Maade, saa v1
kom hurtigere i Tøjet, end vi maaske ellers plejer.
Der blev banket ham·dt paa Karlel~ammervinduet, og
ude i Gaarden var der en Raaben og Støjen og Smækken med Porte og Døre.
), Det er Prøjserne, << sagde jeg til den anden Karl.
))Hvad mon de vil paa denne her Tid af Dagen?<<
Vi kom jo op og fik Tøjet fat. Mit Uhr hang
paa Væggen. Det var 10 Mhmter i 4.<<
- Jeg maa her indskyde den Bemærkning, at
Uhrene paa Landet i den Tid gærne viste temmelig
meget, ofte indtil en halv Time for meget, men Uhrenholt hævder, at hans Uhr ikke gik særlig stærk. Det
var ikke over 10 Mim1ter for meget.
))Prøjserne havde aabnet Vognporten og var i fuld
Gang med at trække Vognene ud. Andre var ved
Stalddøren og kigede ind, men Stalden var tom.
Hestene stod ude i Marken.
Jeg kom hurtigt ud i Gaarden til dem, og der
flokkedes de om mig og forlangte to Befordringer forspændte øjeblikkelig. De svang med Sablerne og var
svært højrøstede.
»Ja, vi har kun to Heste og en Plag, som aldrig
har været i Tøj,<< sagde jeg, >>saa vi kan kun stille
med en V og n. <<
Det var nu sandt nok, for vi havde lige solgt
et Par Heste. Men til alt Uheld havde vi en fremmed Hest i i'l'larken den Dag. [(risten· Stenild, som
senere købte Gaarden, var den Gang Hestehandler.
Han var om Aftenen kommen ridende til Gaarden og
var bleven der om Natten.
Han kom nu til, som jeg stod og snakkede med
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Prøjserne, og han var bleven noget febrilsk over dette
her Staahej.
"J kan jo tage min Hest,« sagde han, og det
forstod de.
»Det kunde du godt have tiet stille med, Kristen
Stenild,'<< sagde jeg, "for nu slipper vi ikke for at faa
Plagen af Sted.<<
'aa maall · vi bu v I•olk i :vlarke n for al hcni P
H esten e hje m, og d l skuld e sk . hut·tigl. Vor cl •r en
Dr ng ell ,. [ arl som ikke Y 'tr hurtig nok i Ve ndi n ge r n fulgte d er e n Prøjser 111 d og d ' brug le den
flad e E linge.
0\rr i .Jørgen Chri~;tcnsens Gaard var d •r en g:onum ··l
11gkarl Søren 'tafT n, ' 11 Brode r Lil Jørgen
Kon e. Han var m d i Treaarskrigen og vnt· ikl\ e vi d e r op ·a L paa ·:ti dmts eHer Prøj · rn s Pib og da
han il· ke var· Yid ere h 1rLig Lil HL l<omm • u l eller
H estene, red e n Hu ·ar m ed og muntrede ham 111 d
d en llHd Kling . .Jørg ns Heste L d h Il oppe hag
YCd Kong h øj , og da d
kom d J'OJ Log Dansl<ernc
Hu ·are11 og 'ø re n Lall~ n gi ml.e M komm hj m
m d Ue l ne saa J ørgen Ok knn en H Cordrin g m ed
til II o bro den Gang.
Prøjserne blev ved at gaa og bruge Mund og kige
ind alle Vegne, men lige med et hørte vi et Hornsignal, og væk var Prøjserne som fejet bort af en
H virvel vind.
>>De fik svært travlt, << sagde jeg. " Hvad mon der
er i Vejen'? <<
i gik h · n i Gaarclsl d l ror t~l se hvad d r· \ ' 91'
pna P æ l'(! , og clu SlW vi Prøjserne løbe og boJ pe
im Il m hvera ndre, akkurat s om •n l• lok FHar f-Tllnrl en r ener. Der s , v· ··r r buvd d ·al i P •ramid ,. pa·t 7\J arl< eu l a g v d .J ør gens Lad e. J) m rna:'l ll ·'
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de jo først have fat i, og saa søgte de ind ad Byen
i strakt Løb tilsyneladende uden Jldaal og Med. Det
hele saa ud, som naar man pirrer op i en Myretue.
De saa allesammen mod Syd, og saa fik vi jo ogsaa
Øjnene den Vej .
Da saa vi, at der holdt en Rytter oppe paa Toppen af' Kongshøj. Vi kunde ikke se, om det var en
civil eller . en militær, og det kunde Prøjserne nok
heller ikke, for en Husar jog op ad Agrene imod
ham, men han var ikke kommen halvvejs op ad
Bakken, før han snurrede sin Hest om, affyrede sin
Karabin i Luften og kom saa tilbage i fuldt Firspring.
Saa vidste haade vi og Prøjserne, hvad det trak
op til, og i det samme fik vi ogsaa Øje paa den
danske Kolonne, der kom løbende ned ad Landevejen.
Vi saa Prøjserne samle sig bag ved Niels Christensens Gaard, og derfra søgte de ind i Kristen
V\Tinthers Have, hvor de smed sig bag Jorddiget med
Bøssepiberne pegende ud mod Landevejen. De laa
godt dækkede alle sammen. Kun en Befalingsmand
stod oprejst i Hjørnet af Haven, vel sagtens for at
have frit Syn over det hele.
Husarerne holdt bag Jørgens Lade, og der blev
de uden at røre paa sig, indtil hele Historien var
færdig.
Fra Jens Kristians Gaardsled kunde vi se den
danske Kolonne hele Vejen, men fra Kristen V\Tinthers
Dige blev de skjult af en Bakkeknude paa et kortere
Stykke Vej tæt nede ved Byen, og før dette var passeret, faldt der ikke et Skud. De er inden for Skudvidde, før de passerer den Bakkeknude. og der blev
bagefter fortalt, at den, der førte Kommandoen, havde
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megen Møje med at afholde de febrilske Soldater fra
at fyre løs.
San kom d ·' dansk m 'd el Hu1'1'~1 fr •m fra Bakk n, og i del sa mm e braged en Sahe løs fra Prøj·
m e. Det aa ud som om l r løh n lang Flamm
nf Jld om h le Dig t
Den Sa!Y vir!< cl voldsomt. l'"or os ·aa del ud
som om hele den danske [(olonne s •gnede, og d r b:l '
el Øjebliks Stilhed bvor del aa ud, som om cl l
hel • ar forbi. l\ll n saa gik Dan ·kerne f"rem igen.
En D l af d m, der havd e v< rel 111 d Jord en s prang
ig n op og gik paa. M n s~u1 spr dles de lidt, og
san hegyndle de al sk de.
Men der s Kugl J' gik ov r Hoved ~t pm1 Prøj s rne og nøj forvild · de om inde i B n. EL Pnr
Slyldter log mo<.l Muren læ l v d Sid 1 af o ·, og vi
r Lirered e ind i Ganrd n for al hyll vo re Skincl.
Derinde l'ra l· und e ,.i jo itttel s
men u· l hel'
vat· fon ten . narl ov rsla ael. D r faldt en Sah·e
m re o<t d refter uogle . pr ,dL Sknd, og saa h lev d · r
Slilh d.
En af Naboerne kom far nrle ind i (htard n Lil os.
:. Hvordan har I det h erovre? .: . ngde han. »Hj nnn
hos o faar vi Kuglern ind igenn.em Vinduesrud ' l'n . ~
M n da kund han gof.lt hnv bl v l hj emm e
for da VAl' del hele forbi, og d r kOll1 ikke f1 l'('
Kugler.
Sna kom Prøj ·1.m1 igen. Nu var tie ikk · saa
højllalend so m før og d vov de Ud< al slippe G •
''ror rn e m e n Yoldsoml Lravll h avde de og vi maallc
sk nde o at faa sp· ndl for.
Det var ikke at se paa dem, at de var Sejrherrer,
for de saa nærmest forskræmte ud, og de holdt aabenbart ikke af at gøre langt Ophold her.
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V. TILBAGETOGET.
Trods den glimrende Sejr, Prøjserne havde vundet, blev deres Bortgang fra Lundby nærmest et ordnet, men forceret Tilbagetog.
»Det gik, som jeg havde tænkt,« fortsætter Uhrenholt. »Vi slap ikke for at faa Plagen med. Den
blev spændt sammen med Kristen Stenilds Hest, og
det Spænd kørte jeg, mens den anden Karl havde
Kørehestene.
Og saa kom vi af Sted. Vejen, vi skulde køre,
var strøet med døde og saarede, saa vi forsigtigt
maatte dreje ud og ind for at komme frem mellem
Menneskekroppe.
Og her maatte vi tage Holdt for at faa læsset
døde og saarede paa Vognene. Den Gang var der
kun en Fjedervogn i hele Byen, og den tilhørte
Schmidt i Lundbygaard. Den vilde Tyskerne gerne
have, men Schmidt havde gemt Stjærten for at spare
sin pæne Vogn, og i den Forvirring, der blev inden
Opbrudet, tror jeg nok, den slap for at komme med .
.Jeg var kørende i en stiv Kassevogn. Bag i var
redt et Leje af Halm, og der lagde de den svenske
Løjtnant Betzholz. Han var saaret af to Kugler i
den ene Arm og en i den anden, og den ene af
Kuglerne var gaaet ind i Brystet. Lægen havde flænget hans Ærmer helt op til Skuldrene for at komme
til at anlægge en rent foreløbig Forbinding, for der
blev ikke Tid til yderligere Behandling af de mange
saarede.
Den stakkels unge Mand laa som en Død. En
prøjsisk Infanterist tog Plads paa Knæ ved Siden af
ham for at tilse ham. Han trak sin Vanbenfrakke
af for dermed at dække den saaredes halvnøgne Arme
og Bryst.
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Jeg fik en saaret Dansker op i Agestolen til mig.
Han var truffen i Foden, lige i det han kastede den
frem under Løbet ned ad Vejskraaningen. Kuglen
var gaaet op igennem ~tøvlesaalen og havde gennemboret Foden. Det Saar havde Lægen slet ikke Tid
til at se paa i Lundby.
Et Par Vogne blev læssede med Døde, andre fik
de sam·ede, der ikke kunde gaa. De lettere saarede
maatte gaa til Fods.
Mens vi holdt og fik læsset, kom Vognene med
de danske Fanger fra Søndertranders. De tog foreløbigt Holdt paa Lundbygaards Mark lige ved Landevejen.
Jeg talte 14 Mand danske Infanterister fi·a Sønder/randers, og de saa i Grunden værre ud end dem
fra Lundby, for de var alle saarede i Hoved og Skulder af svære Sabelhug, saa Blodet drev af dem og laa
i størknede Kager i Ansigter og paa Tøj. En af dem
havde faaet et Øre næsten afhugget, en anden havde
en fæl Flænge over Kinden.
Dem fik Lægen intet gjort ved. De tik ikke en
Gang Saarene vaskede ud, og de maatte spasere paa
deres Fod i det mindste til Lindenborg, de fleste af
dem hele Vejen, for deres Saar saa værre ud end de
egentlig var.«
- I Forvirringen saa i det mindste to af Vognene Lejlighed til at smutte væk. De tog Vejen Øst
paa ned over Lillevorde og Romdrup, men det har
Uhrenholt ikke lagt Mærke lil.
»Vi fik 27 danske saarede med os,« fortsætter
Uhrenholt, »og saa havde vi 13 døde af vore egne.
Tyskerne havde en død Husar fra Sønderiranders
samt en død Infanterist fra Lundby. Han var bleven forsinket, og da han kom springPnde om Hjørnet
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af Niels Christensens Gaard for at komme ind i
Haven til sine Kammerater, faldt Danskernes Skud,
og han ble\' LrufTen. Den Befalingsmand, der stod
op bag Diget, var bleven saaret i Armen, og saa var
der vistnok en saaret Prøjser mere.
Vi fik med de faldne og saarede, der laa paa
Vejen og nærmest ved, og saa kørte vi syd paa saa
hurtigt, som de spadserende kunde gaa. «
- l Gunderup gjorde en Del af Korpset Holdt
for at læsse de døde af og for at rekvirere Vogne,
og nu maa vi igen give Ordet til den daværende
Forpagter af Præstegaarden, Peder Johannsen.
»Lige saa skikkelige og omgængelige Prøjserne
havde været Aftenen forud, lige saa onde og djævleblændte var de nu,« fortæller Johannsen. »De mente
jo, at det var os, der havde haft Bud efter Danskerne.
Et Par Officerer, vel sagtens Major Krug og Kaptain Schlutterbach, red lige op for Præstegaardens
Salsdør og forlangte at faa Provst Wulff frem, og
straks Provsten kom ud, havde han to blanke Pistolløb for Brystet, og nu skældte og smældte Officererne,
saa det gav Genlyd i Gaarden . Den lille gamle
Mand stod ganske roligt og forsikrede om sit fuldstændige Ukendskab til Danskernes Komme. Samtalen førtes jo paa Tysk, saa jeg forstod ikke, hvad
der blev sagt, men Provsten rakte sin højre Haand
op mod Himlen og talte noget om, at det var Søndag, og at han om kort Tid skulde staa i Kirken og
forkynde den Herres Navn, ved hvilket han besvor
sin Uskyldighed.
Han talte sin Sag saa djærvt og godt, den lille,
gamle Mand, saa de vrede Officerer til sidst maatte
tro ham, og ban slap for at komme en Tur med til
Hobro, som Meningen var.
3
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Prøjserne vilde have Vogne, alle dem, der var
at opdrive. Men ingen af os var videre opsatte paa
at komme i Langfart med vore Befordringer, og allerede om Lørdagen, da vi saa Prøjserne i Fjellerad,
havde vi sat alle vore Heste saa langt tvi i Marken,
som vi kunde faa dem, og der var de godt gemte
inde imellem nogle Bakker.
I Præstegaardens Stald stod et Par H es te, som
Provsten skulde have at køre til Nøvling Kirke med.
Dem tog Prøjserne straks og sendte til Hobro.
Jeg paastod frækt, at der ikke var flere end de
to Heste til Gaarden, og det troede de. Men en eller anden maa have givet dem bedre Besked, for
pludselig kom en Husar ridende ben til mig med
dragen Sabel, og ban lod mig vide, at jeg havde fire
Heste i Marken. De maatte hentes hjem og det straks.
Den Besked var ikke til at komme uden om,
saa jeg maatte have begge Karle i Marken med
Ordre til at skynde sig, men lidt efter saa jeg Lejlighed til at hviske til Tjenestedrengen: »Spring etter
dem og sig, at det haster ikke, og at de i hYert
Fald kun skal komme med det ene Par.«
Jeg havde nemlig godt forstaaet, at det ikke var
Meningen at gøre langt Ophold her, og at hvis ikke
Karlene var alt for hurtige til at komme, kunde de
nemt komme for sent til at træffe Prøjserne, hvad de
naturligvis ogsaa gjorde.
Men den Husar, der havde opdaget min Træskhed, havde faaet Nag til mig, og som Straf satte han
mig til at bære den Halm, der endnu laa og flød
fra Natten, ned til Vognene, som holdt nede i Byen.
Jeg maatte gøre to Rejser med Favilen fuld af Halm,
og lige i Hælene paa mig havde jeg den vrede Husar,
der svang sin Sabel og brugte en grov Mund. Jeg
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skelede lidl efter ham . »Mon Du kunde hille paa
al slaa, « tænkle jeg.
Saa var der en Officer, der sagde noget Lil ha m,
og saa lod Fyren mig i Fred.
De Døde blev læssede af her, og jeg var med til
at bære dem op i Kirken, hvor vi lagde dem Side
om Side paa Gulvet i Vaabenhuset. Der var 13, og
flere af dem var ramte af flere Kugler.
Det var os paafaldende, at der paa de 13 Mand
kun fandtes ialt 2 Mark og nogle faa Skilling i rede
Penge og ikke et eneste Ul1r, men det var jo Københavnere, og de passer maaske ikke saa godt paa
deres Ting som vi Jyder.«
Opholdet blev kun kort, som vi havde haabet
og ventet. Saa stak de af bag efter den øvrige Del
af Korpset, som havde fortsat Marschen. Der var
ingen, som holdt paa dem, for den Dag var de ikke
meget elskelige. «
Og saa maa vi igen gi ve Ordet til Søren
Uhrenholt.
»Vi naaede til Lindenborg om ved Kl. 6 Morgen, «
fortalte han, »og her gjorde vi et Ophold paa en
halv Times Tid. Mere Ophold havde de ikke Mod
til at gøre, skønt der· i Lindenborg stod et helt Kompagni som Reserve. En halv Snes Husarer var stødt
til i Fjellerad. De kom nede fra Louisendal og
Gudum, og nogle Husarer var ogsaa forblevne i Lindenborg. Hele Korpset var nu to Kompagnier Infanteri og en Eskadron Husarer.
Men Prøjserne var af den Formening, at der
absolut maatte være flere danske Tropper ude, og de
vilde derfor helst se al naa tilbage til Hobro, før der
indtraf flere Overraskelser.
De sværest saarede blev tilsete af Lægen, men
3•
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det var ham umuligt at faa dem alle behandlede, før
vi igen maatte paa Vej.
I Lindenborg blev den svenske Løjtnant llytlel
over i en anden Vogn, vel sagtens en Fjedenogn, de
havde faaet i Lindenborg. I hans Sted fik jeg nogle
saarede menige Soldater.
Hen paa Eftermiddagen kom d til Villestrup,
og her gjorde vi et længere Ophold.
Der havde været Ordonnans forud for os, saa
Melding var naaet til Hobro. Derfra var der sendt
Sygevogne til Villestrup til Brug for de sværest
saarede.
Vi naaede H o bro henimod Aften. En halv Mils
Vej udenfor Byen blev vi modtaget af et Musikkorps,
der stillede sig i Spidsen for Toget og blæste Sejershymner for os helt ind til Byen. Det skraldede
grimt i vore Ører, og værst maatte det vel være for
de stakkels saarede, af hvilke flere var ilde tilredte.
En Del af dem døde paa Lazarettet i Hobro.
J eg blev i Hobro N atten over for at skaane
Plagen, der havde holdt trofast ud, og jeg kom først
hjem Mandag Aften . <<
VI. VALPLADSEN RYDDES.
Prøjserne havde ikke haft Tid til at fjerne alle
døde og saarede. De tog kun lige dem, der laa paa
Vejen eller i dens umiddelbare Nærhed. Inde paa
Marken laa endnu døde og haardt saarede, som de
vel ikke havde haft Tid til at samle og maaske heller
ikke Vogne til at bortføre. Dem maatte de overlade
til Byens Befolkning at lage sig af. Enkelte lettere
saarede havde skjult sig for at undgaa Tilfangetagelse.
Saa snart Tyskerne var borte, kom de forskræmte
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Beboere ud for at tage sig af dem, der laa tilbage,
og der var noJ< at Lage fat () <UL Der var ikke cl
enes/e Spænd Heste i Byen at b fordr• Ofrene til \al borg med . Alle 13 •fordringer ' rar send le ·yd pHa, og
m ed h ver af dem vat· en voJ< n Mand som Ku le
Det· var altsaa ogsatl l ndet ud m ll em dem, der
Jwnd • have hjnlpel til i del sørgelige Arbejde.
g
fra Nabobyeme varede d t noget, inden der l<Om
A ·, i Lance. D faa Morgenminuler lagde et Skær af
Gru over den lille venlige By, saa dens Naboer trykkede sig ved at nærme sig den, før den igen var
kommen tilbage i sine gamle Folder.
De første Morgentimer var Lundbyboerne overIadle til sig selv, og · det skal siges til deres Ros, at
de tog godt fat paa det sørgelige Arbejde at rydde
den blodige Slagmark.
Det fejler ikke, at der endnu maa findes Folk,
som var med til det Arbejde, men jeg har ikl<e haft
Lejlighed til al søge dem . .Jeg maa derfor henholde
mig til den Berelning, Uhrenholt kan give. Han
var ikke direkte Øjenvidne, men han har hørt Folk
berette Dagens Oplevelser saa ofte, at hans Meddelelser Yel nok kan betragtes som lige saa gode som
dem, der kan gives af Øjenvidner.
Der henlaa som sagt flere døde paa Skraaningen
foran Kristen Vinthers Dige. Blandt andre laa Side
om Side to Soldater paa Maven med Næserne nede
i Græsset. De laa ga n ke stille og ud n al røre paa
s ig og bl e'' derfor nnsele t'or døde. Men d o Lundbybo l'll nærmede sig for al opsn ml e dem, rejs le den
ne Hovedel og aa sig spejdend o m og da han
inge n Prøj ser' Ha, ml< l hnn liaanden ud g greb
si n Kam m e ral i SkuldereLl. - • R e}.'> Dig nu , Rasmus l
Nu er de væk,« sagde han og sprang op. Han fejtede
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ikke en Smule. Men Rasmus blev liggende. Han
var stendød.'')
De døde blev først samlede sammen. Der var
otte, og de blev læssede paa en Vogn for at føres
til Aalborg. Da der ingen Heste var at faa fat i,
maalte man spænde Niels Christensens to Arbejdsstude
for, og de trak saa af med den overfyldte Vogn.
Noget efter ankom Provst Wulff fra Gunderup.
Saa snart ban kunde slippe af Sted, - Prøjserne
holdt jo ikke af, at Folk gik nord paa, saa længe
de var i Gunderup, - var den gamle Mand ilet til
Lundby. Men han maatte jo tilbagelægge Vejen til
Fods, da Prøjserne havde taget hans Heste.
Provsten vilde haft alle de faldne førte til Gunderup, for at de kunde blive begravede i en Fællesgrav,
men da var Studene allerede naaede saa langt frem
med ceres triste Fragt, at man ikke uden for stor
Ulejlighed kunde faa dem hentet tilbage.
Provsten var nu behjælpelig med Indsamlingen
af de saarede, og dem yar der mange af. De blev
forbundne, saa godt det lod sig gøre, og da der
kom Vogne andet Steds fra, blev de kørte til Aalborg.
Flere let saarede havde skjult sig for at undgaa
at blive tagne. Da Tyskerne var borte, kom de
frem, nogle fra en Rugmark, der laa lige ved Siden
af Valpladsen, et Par kom ud fra ](risten 1Vinthers
Hønsehus. De havde midt under Opbrudsforvirringen
sneget sig ind i Prøjsernes faste Borg bag Diget og
var kravlet ind i Hønsehuset, hvis Dør de slmbbede
i efter sig. Hønsene gjorde nok et farligt Spektakel
*) Soldaten maa have forvekslet den døde med en anden

af sine Kammerater. Blandt de døde, der førtes til Aalborg, er nemlig ingen af Navnet Rasmus.

VED LUNDHY

39

ved Synet af dem, men det regnede Prøjserne ikke,
for Spektaklet i Hønsehuset var begyndt samtidig
med Skydningen.
Hen midt paa Formiddagen var Slagmarken
r dd t, og dens Ofre [ørle til Aalborg.
- Der gik i n.t in Barndom i Egnen en uh ggelig Hi Lori , som holdt sig i fler Aar. D r fortaltes,
at man i flere Sommeraflener erter den Da' kund e
hør> som en sagte Jamren ude fra Bakken . Om
Dagen hørte inlet, men saa snart Aftenslilheden
indtt·aadle hørte m a n den , og Folk fra Byen var
llm·e Gange ude al søge, om nogen aarel ar gleml
ind · i Korn t, men stadi gt ud e n Res ulla l. Da saa
Rugen ble\' m jet, fandt man en død 'oldal, der i
Vaande havd e g ra vet ig hal v t ned i .Jorden.
Jeg forelagd e U hrenholt den Hi Lori e, m n ban
rklæ t·ed den stntks for løst Opspind fra End Lil
anden. Alle døde og saarede blev fjernet samm e Dags
Formiddag. Ingen blev glemte.
Jeg har medtaget den Historie for det Tilfælde,
at den endnu skulde trave om i Egnen, for saa var
det bedst at faa den slaaet ned. Dagen var i sig selv
bedrøvelig nok. Den behøver ikke at blive gjort værre.
Niels Christensens Stude kom ikke helt til
Aalborg. Da de kom til Søndertranders, tog Kusken
Holdt udenfor Smedien og spændte dem fra for at
fna dem erstattede med Heste.
»Klokken kunde vel være om ved 6, « fortæller
Kris l n Jensen, :» og vi \nr inde al spi e Davre. Jeg
kom lige ud af Døren, spi ·ende paa l Ly kke Smørrebrød da Vogn n Log Ho ldt Jig ,•ed mig.
D r scul oltc døde unge Soldaler paa Vognbunden
med Ouerkroppen lænet op mod Vognsiderne , alle
ramte i Houederne og fi·ygtelig tilsølede med Blod.

40

P. M. KR. LUNDSGAARD:

De havde v l nok anbragt de ollc Lig i d 'Il
Stilling for al faa Plad · Lil dem alle, d~1 d ild e
havde flere Vogn , men uhyggeligt ·a del ucl . Jeg
blev . aa ild Lilpas ved del Syn, at j g gik hele • rmiddagen ·om i en Dø . l<ørsl flere Tim, l" fle1·
opdagede j eg, al jeg ik med Munden fuld af olyggel
Mad, og del
t •kke jeg gik med i I-Iaanden, var
ltel sammen til en Bold. «
g de~·m ecl ophør r brat Kri Len .Jensens Eriudringet· for d nne bevægede Dag. Hvad der s iden
liJd1·og ig d en Dag, ved ban al solnt intet om. Han
ved, al rler ltom Hesle for Dødsvognen, som saa
kom paa videre Rejs til Aalborg men d l hele slam·
ror ham Olll i en Taage. Han bl ev i n J" Dage
ved al kuun s for sig de olt> unge, slæl"l< M nd
siride deJ" blodige og livlø e i slærkl rorvredne
'Lillinger.
- Dagen Re ·tiltal blev for orl Vedkomme11de
21 faldne og 7('i snared , hvoraf flere sener døde.
Oc'r blev son agl kørt 8 døde Iil alborg, men da
de nogle Dag -• efl t" hl Y begravede paa Kirkegaarden ,
var der 9. En af de . aarede \ar død straks efter
lodlæggel en paa det militær
ygebus, og ban kom
med i Fællesgt·aven.

Resten af Kompagniet var komplet sprængt. Af
de, der slap uskadte, søgte de fleste mod Vest ind
over Hederne, og de kom dryssende til Aalborg i
mindre Flokke.
Et Par var søgt øst paa og naaede til Lillevorde.
Da de antog, at Prøjserne efter saadan en Sejr straks
vilde gaa til Aalborg, turde de to Soldater ikke fortsætte Vejen i Uniform. De blev klædte civilt, og
Folkene i Lillevorde gemte Uniformerne.
Et Par havde kastet sig ind i Rugmarken og
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forblev der, til Prøjserne var af Vejen. Saa gik de
ned i J ens Kristian Christensens Gaard og blev omklædte, for heller ikke de turde fortsætte i Uniform,
da de frygtede, der var flere Strejfkorps ude.
VII. HVAD PRØJSERNE FORTALTE.
»Blandt de mange og hyppigt skiftende Ind k varteringer, vi den Sommer havde her i Sønderttanders, «
fortæller Kristen Jensen videre, »havde vi ogsaa for
en Tid det Kompagni Prøjsere af 50. Infanteriregiment, der havde været med ved Lundby. Imellem
dem var et Par Haandværkssvende, der havde været
her oppe i Danmark før Krigen, og som kunde
brække lidt Dansk af sig. Desuden gik jeg den
Sommer og pratede saa meget med Prøjserne, at vi
nogenlunde kunde gøre os forstaaelige overfor hverandre.
Det var ikke saa svært længe efter Historien ved
Lundby, at vi fik det Besøg, og Prøjserne var lige
saa optaget af Begivenheden, som vi var det, saa den
bl •v omb yggeli gt drøft l i Sm di e n .
Prøjs rn • forla.lle, al d3 de opdagede d n dan s k
Dra gou paa Høj en oa mærkede, nl de havd e dans k
Tropper imell em sig og Bagelæ knin g n i Lindenborg, amwa de Kompagniets Stilling f or komp/cl haabløs , og tl re Befa lin g m æ nd Lalle endog om , at de
li ge aa godl knnde s mide G væ rern e Lrak s, men
da de l næ ppe vilde bli ve taget g )digt, tlaH I' de ko m
lilbage eft r Krig n, bl v der Lag l den Bes Jutniug,
al de i h vert Fa ld mnatl afgive Slcnd .
aa havde
Befalingsmænden e deres Ryg fri og kunde merl frelst
Samvittighed aflevere deres Vaaben til det danske
Korps og Ansvaret til Major Krug og Kompagniets
Chef, der begge var i Søndertranders.
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Prøjserne selv blev aldeles forbløffede over Virkningen af deres Skud. »De løb jo lige ind imod vore
Bøssepiber,« sagde de. »Paa den Maade maatte det
jo gaa galt for dem .«

VIII.

EN UDTALELSE TIL OBERSTLØJTNANT BECK.
Min Opgan, at give en Sldldring af Lundby
Affæren efter Øjenvidners Beretning, er egentlig afsluttet, om end Emnet langt fra er udtømt. Der er
endnu mange, som kan give interessante Oplysninger
fra den Dag, men deres Meddelelser vil sikkert indløbe af sig selv, saa snart Opmærksomheden for
Sagen er bleven vakt.
.Jeg har søgt at gengive Beretningerne saa kort
og ligetil, som jeg har modtaget dem af de gamle Mænd,
og jeg har udskudt de mange, ofte ret bitre· Bemærkninger, hvormed de ledsagede deres Fortælling.
Menigmand stod - og staar endnu- temmelig uforstaaende over den Dags Begivenhed, særlig over
for Ledelsen af det danske Korps.
Men jeg kan ikke undlade at afslutte med en
kritisk Bemærkning af en god dansk Mand til Oberstløjlnant Beck personlig, lige efter at denne er kommen tilbage fra Lundby. Den Udtalelse synes nemlig
kort og træffende at gengive den Stemning i Befolkningen, som var madende den Dag.
Min sidste Hjemmelsmand bliver derved nu afdøde Malermester Karl Petersen, Nørresundby, en
varmhjertet Patriot og en højt estimeret Mand, der i
en Række af Aar var et virksomt Medlem af Byens
Kommunalbestyrelse.
En Dag for flere Aar siden søgte jeg Maler
Petersen for at faa nogle historiske Oplysninger fra
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50eme. Den gamle Mand var nemlig kendt for sin
næslen enesiaaende sikre Hukommelse. Jeg fik beredvilligt alle de ønskede Underretninger, men derefter gled Samtalen over paa andre Emner, bl. a.
ogsaa paa Krigen.
Oberstløjtnant Beck boede under sit Ophold i
Nørresundby hos Maler Petersen, der havde afgivet
nogle Værelser paa lste Sal til hans Raadighed.
Tidligt paa Morgenen var det rygtedes til Nørresundby, at det Kompagni, Oberstløjtnanten var rykket ud med Lørdag Aften, var skudt komplet ned.
Maler Petersen blev urolig og tog øjeblikkelig over
til Aalborg, hvor han skatfede sig al den Underretning, der var at faa.
»Og det var bitre Ting, jeg fik at høre,« fortalte
han mig. »Jeg rystede na·sten af Sorg og Harme,
da jeg igen tog hjem.«
»Da var Oberstløjtnanten ankommen. Han var
gaaet lige op paa sit Værelse uden at tale til nogen!
Jeg gik op til ham og bankede paa. Han stod
ved sit Bord og ordnede nogle Papirer.
»Ja, Oberstløjtnanten maa undskylde,« sagde jeg,
»men maa jeg ikke som god dansk Mand spørge:
Mener Oberstløjtnanten at kunue forsvare, hvad der
er sket i Dag?«
Han drejede sig hurtigt om imod mig.
»Jeg skal nok bære AnsYaret for, hvad jeg har
udrettet i Dag, « sagde han haardt.
•Ogsaa for, at et helt Kompagni blev omtrent
nedskudt?«
»Kompagniet blev ført fuldt ud korrekt. «
»Ja, det maa Oberstløjtnanten forstaa, « svarede
jeg, »men for os civile Borgere ser det nærmes l ud,
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som om danske Officerer kun formaar at føre vore
Soldater til Slagtebænken.«
Oberstløjtnanten blev saa hvid i sit Ansigt som
en kalket Væg, men han svarede mig ikke et Ord.
Han vendte sig om til sine Papirer, og saa kunde
jeg jo gaa.
Men jeg syntes alligevel, det lettede lidt, at jeg
havde faaet sagt ham min Mening lige op i hans
aabne Øjne,« sluttede den gamle Maler.

OM DET GAMMELDAGS

AALEFISKERI I LIMFJORDEN
VEST FOR HIMMERLAND.
AF M. C NIELSEN .

T

Kystfund har for længe siden godtgjort,
at de første her til Landet indvandrede Folkestammer, den ældre Stenalders Befolkning, var et udpræget Jæger- og Fiskerfolk, der med Hensyn til Erhvervsforhold nærmest maa sammenlignes med de af
Nutidens Naturfolk, der lever under tilsvarende geografiske og klimatiske Forhold. Lignende primitive
Fangstredskaber, som endnu benyttes af halvvilde
Folkestammer i den gamle og ny Verdens afsides
Egne, har sikkert ogsaa fundet Anvendelse hos det
Stenalderfolk, der- under Vandringen mod Nordefterhaanden fandt Ly og Føde ved Limfjordens talrige Bugter og Vige, hvor mange Fund den Dag i
Dag fremkalder Minder om en fjern Fortid, saaledes
den kendte mægtige »Køkkenmødding« ved Ertbølle
Strand i Vesthimmerland.
Mange Steder i Landet bruges endnu Navnet
»Aalegier« som Betegnelse for et til Aalefangst velkendt Redskab, Aalejærnet. »Gier« eller »Gierd<< betyder Spyd, og der er næppe Tvivl om, at Navnet og
Redskabet har sin Oprindelse i en Tid, da Spydet benyttedes saavel til Jagt som til Fiskefangst. Aalespydet har rimeligvis faaet sin særlige Benævnelse,
ALRIGE
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fordi man lidligl erfa r de, al Lil d nne g lallc og sm idig Fisk mH a ll e IIlliil lwv en særli g ' pydform.
D n kløilede Gre u kan lænke: a l uanne Oprin delsen Lil delle Redsl<ab. Mell m dens Plige kunde
Aalen lving s ind ved 'Langningen, og man lærte al
forsyne dem med skarpe Dyretænder, Flint spidser
o. l. for al fasl11olde Fisk - n .
Lignende to- eller flergrenerle Redskaber benyttes
af adskillige Naturfolk den Dag i Dag.
Af denne grenede Spydform har efterhaanden udviklet sig de endnu benyttede Redskaber: Aalesaksen
og Lysteren. Men den stedfundne Udvikling er foregaaet gradvis gennem lange Tidsrum. I Hundreder,
ja! Tusender af Aar nøjedes Fiskeren med smaa Forbedringer af Redskabet, og - som det gik med Landbrugets Redskaber - først et Tusend Aar efter, at
Jærnet var blevet tilgængeligt, fik det almindelig Anvendelse.
Ogsaa Fangstmaaden gennemgik i Tidernes Løb
en gradvis Forandring. Hertil bidrog ikke mindst
den efterhaanden indtrædende og ret gennemgribende
Forvandling af Limfjordsegnenes hele Natur.
Den Hævning af del nordlige J ylland , der i de
første Indvandringers Tid løflede Vend ·y seJs laveste
Egne op af Havet, sy nes a l have (ort al sig i Limfjordscgne'lle lige li! vore Dage*)· thi de milelang
•ngdrag, det· i stort Tal udmunder i Fjorden har
nemlig tidligere dannel talrige Vige og Anne i hvill<e
det var muligl for den da l evende Befolkning - selv
uden Baad - al skaffe rigelig Fang t. J len den forlsatte Jordhævning forvandlede Tid efter anden disse
lavvandede Forgreninger, først til sumpede, sivgroede
'") Geologerne holder dog nok for, at Hævningen hørte op
ved Aar 300-500.
R e d.
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Moradser, siden til Moser og Enge, der Aaløhene
ha vde en naturlig Afvanding.
Ogsaa Skovenes Forsvinden i disse Egne har
øvet sin Indflydelse paa de nævnte Forhold. Vinden
og Bølgeslaget fik herved langt større Magt; Strandbredder, der før var bevoksede med Rør, Siv og talrige Alger, forvandledes til øde, sandede » Rimmer«.
Alt dette bevirkedP., at Fisken efterhaanden trak
ud paa Dybets dyndede Tangbund. Her maatte den
søges fra Baad med dertil egnede Redkaber.
Et saadant Redskab fik man i Aalesaksen, der i
de vestlige Limfjordsegne nu som forhen laves af
en savtakkel »Tunge « mellem to paa Indersiden ligeledes savtakkede »Flige«. Alle tre Grene samles i en
fælles Stilk, og Fligene fastholder ved deres Spændkraft den ved Stangningen indeklemte Aal. Gaar nu
de tre Grene tæt sammen, bliver det muligt at fange
selv meget smaa Aal; men her greb Lovgivningsmagten tidligt ind i Fiskernes - just ikke altid velforstaaede - I n teresser ved ret s trænge FredningsbestPmmelser særlig for Limfjordens Vedkommende.
Saadanne Bestemmelser forekommer allerede i
jydske og skaanske Lov, de suppleres i de følgende
Aarhundreder og samles i Chr. V. danske Lov. For
Limfjordens Vedkommende er disse Lovbestemmelser
yderligere skærpede ved Lov af 1857 og senere. Aalesaksen var herefter kun »lovlig «, naar dens Flige
havde en nærmere bestemt Afstand fra Tungen. Men
saa overdrog Fiskerne til Smedens Kunstfærdighed
I udretningen af Saks, der efter Behag kunde gøres
lovlig eller ulovlig, hvilket han opnaaede ved Anbringelse af et Par løse Nagler, der tilvejebragte den befalede Aahning, men saa snart de fjernedes, var Redskabet saa »ulovligt«, som nogen kunde ønske sig.
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Tilsynet med Fiskerilovenes Overboldelse var
som nu overdraget fast ansatte Kontrollører. Medens
disse nu om Dage arbejder i god Forstaaelse med
Fiskerne, var del tidligere helt anderledes. I Limfjordens store vestlige Bredninger, hvor lange Afstande
og det tit urolige Vand· gjorde Tilsynet mindre
effektivt, søgte man ved alle mulige Midler at omgaa de strenge Bestemmelser. Mens nogle saaledes
benyttede de omtalte Nagler, havde andre »loYlige«
og »ulovlige« Redskaber til Ombytning i paakommende Tilfælde. Men den erfarne Kontrollør opdagede i Regelen hurtigt Snyderiet, Synderen blev
grebet paa fersk Gerning, maatte opgive Navn og
Bopæl, lade -Redskabet konfiskere og siden - efter
Stævning tradske nogle kedsomme Mil til Løgstør
eller Skive, hvor ban blev idømt en - i Reglen mindre Bøde. Den sikreste Maade at undgaa alle
disse Kvaler paa var at søge Redning til nærmeste
Land, og denne Maade blev efterbaanden almindelig.
En særlig Anvendelse fik Aalesaksen ved den
saakaldte Plumpning. Denne Fangstmaade, der vistnok kun har været almindelig i Limfjordens dybe,
vestlige Bredninger, bliver nu om Dage sjældnere, og
den Tid er næppe fjern, da den helt hører Historien
til, hvorfor den fortjener en noget nærmere Omtale.
Plumpningen drives og ha1· altid været drevet af
Kystegnenes Jordbrugere i langt højere Grad end af
professionelle Fiskere, og Fangsten har for en stor
Del været beregnet paa Husets Forbrug.
Det benyttede Redskab, »Plumpen«, bestaar af
en Jernskinne paa henved l Meters Længde, der har
en Vægt af en halv Snes Kilogram og i hvis ene
Ende Saksens Stilk er fastskruet, medens den anden
er forsynet med Øsken og Kovs, hvori er fastsplidset
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et henved 20 Meter langt, tykt Reb*). Tidligere, da
Plumpning var langt almindeligere end nu, benyttedes
dertil særlig egnede rummelige Baade, klodset byggede med flad Bund og spidse Stævne. Fiskeriet tog
sin Begyndelse midt i November, naar Aalen var
gaaet i Dyndet, Markarbejdet endt og Kvæget paa
Stald.
Var Vejret gunstigt, kunde man i Farvandet
mellem Salling og Himmerland tit iagttage 30 til 40
Baade samlet paa de gode Pladser, der fandtes ved
Hjælp af Landmærker. Kendte Pladser var f. Eks.:
»Strandby Kirke i Ørnebjerg« og »Lundgaard ud af
Ertbølle Bjerg« eller ~Junget Kirke over Eskov« og
»Brandens Kro ud af Flovtrup Bakker« . Baadene
var just ikke Kapsejlere, til Krydsning duede de ikke,
og selv for »halv Vind« drev de meget af. Kun de,
der havde delvis Medbør, kom sejlende til Fangstpladsen, de andre kom roende, ·tit hele Mile. - Ankommen til Fangstpladsen, blev Baaden lagt til »Drivning« med »Langsiden i Vinden«. De 6-7 Fiskere
tog Plads langs Bandsiden og kastede Plumpen ud.
Ved et Par kraftige Ryk i Rebet haledes den lidt op
og_ dumpede saa ved sin egen Vægt atter ned i Dyndet. Paa denne ensformige Maade fortsattes der Dagen lang. Til Trods for det lange Reb mærkede den
øvede Fisker let, om der var Aal i Saksen, i saa Fald
blev Plumpen hurtigt halet ind.
Et Pa1· Erindringer fra Begyndelsen af Halvfjerdserne vil nærmere kunne illustrere nærværende
lille Skildring.
Det _er en grankold Vinterformiddag kort før .Tul
•) •Plumpning« er i de senere Aar kommel meget i Brug
paa Aalborgegnen i Stedet for Stangning - særlig paa
Isen.
R ed.
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med svag vestlig Kuling, ret et udmærket >>Plumpvejr«. I Dag kan Baaden drive med passende Fart
over lange, gode Strækninger. Sallingboer lige fra
Flovtrup til Hvalpsund og Himmerlændere fra Risgaard til Rønbjerg har samlet sig ude paa Bredningen. Fangsten er god, thi ingen af Baadene søger
ny Pladser. Det tunge Redskab gaar flinkt op og
ned; er man færdig med en »Drivning«, roes Baaden
op, lægger bi og begynder paa den næste. Søen gaar
ret højt og slynger af og til en Bølgekam ind over
Baadkanten; den stænker sit salte Sprøjt helt op i
Ansigtet pna Fiskerne; Vanddraaberne hænger fast i
Haar og Skæg, driver ned over det tjærede Skødskind og Træskostøvlerne. Og i al den Væde blinker med et den lave Vintersols muntre Straaler. Et
Øjeblik bryder den gennem Skydækket og sender et
Væld af Lys over Bredningens toppede Bølgekamme
helt ind over Bjørnsholms - det gamle Vitskøls hvide Mure og røde Tage, op over Livøens gule Lerbanker og - - - o Rædsel! over en Baad med
snehvide Sejl, der pludselig lader sig li! Syne i Farvandet mellem Fur og'Livø og for strygencle Medbør
styrer lige ned paa »Fiskerflaaden«. Det er Kontrolløren. - Blandt Fiskerne forvandles alt i samme
Nu til Opløsning og Forvirring. Langt oYer Halvdelen af Baadene fa ar ubeskrivelig tra d t med at hale
Redskaber ind, rejse Mast, sætte Sejl og hænge Aarer,
og saa tager Pokker ved dem, mest i den Retning,
Vinden blæser. Sallingboer fra HalvøP-ns nordligste
Egne maa ty til Land et Par Mil sydligere ved Greltrup og Hvalpsund. Rimmerlænderne har . Medbør
og naar hurtigt den hjemlige Strand . Nogle Sallingboer bliver i Skyndingen •forslaaet« til samme Kyst,
hvor man nu faar travlt med at hale Bandene op
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paa det Lørre og faa de »ulovlige « fjernede. Han,
» Bellefanden << , kunde jo god l hille paa al gaa i sii1
.Jolle og komme i Land!
Men Kutteren med de hvide Sejl, der i Begyndelsen halede stærkt ind paa de flygtende, vil ikke
udsætte sig for en alt for intim Berøring med Grundenes Sten, den foretager en flot Vending tæt under
Land og sætter derpaa Kurs i Retning af de Baade,
der blev liggende. - Men nu faar pludselig et nyt
Baadlav travlt med at redde sig over mod Sallingland; Folkene havde nok tænl,d at gøre Kontrollen
godtroende ved at vise ren Samvittighed og bliYe liggende i første Omgang. - Men vore Himmerlændinger slentrer op over » Lidebakkerne « ved Ertbølle,
nogle gaar hjem, andre hen til en gammel Kone, der
holder lidt Smugkro, for at faa en halv Pægl Brændevin til den tørre Mellemmad, som Kontrolløren ikke
undte dem Ro til at faa spist derude paa Fjorden.
Sallingboerne gaar med, det har ingen Hast med at
komme hjem, saa længe Fjenden er i Farvandet, det
kan godt vente til næste Dag, de er jo alle godt
»kendt<< i Egnen fra tidligere Besøg af samme Art.
En har riesuden Ærinde til den kloge Kone i Vindblæs, andre gaar hen for at slaa en lille Handel af,
hvis det da kan træffe sig.
Næste Dag fortsættes der paany med de »ulovlige<<, man skulde jo gærne have »en hitte Ret Aal«
til Højtiden. -- - - Samme Aar blev det en streng Vinter. Vinden
sprang om i Nordøst og jog tætte Snemasser hen over
Vesthimmerlands aabne, skovløse Egne, helt ud i
Fjorden, der laa som ·en mørk, skummende Stribe i
del hvide Landskab. Saa blev det vindstille med
stærk Frost, der stivnede de snefyldte Vande. Isdæk-
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ket dannede Bro mellem Salling og Himmerland, ja,
helt over til Fur og Livø, saa langt Øjet rakte. Kystfolkene fik travll med at ombytte Plumpen med
Stangjærnet, Tømrere og Hjulmænd høvlede Lægter
fra Dag til Dag. Det lange »Stangtømmer« blev nemlig samlet af tre skraatafskaarne og med Jernringe
samlede Lægter, tykkest paa Midten, over 15 Meter
langt, men glat og smidigt. Mindre udsat for Overrumpling kunde man nu med Sindsro anbringe det
»ulovlige « paa »Tømmeret«. Saa forsvandt de
sidste mørke Flader paa Fjorden, hvid og blank gik
den ud i et med det sneklædte Landskab. Enkelte
havde allerede været ude for at prøve Isen, og en
Dag kom de fra alle Kanter med Tømmer og Isøkse.--Atter mødes Folkene fra Salling og Himmerland
derude midtfjords, ja endogsaa nogle Furboer har
blandet sig i Flokken, der har samlet sig paa de fra
Plumpningen velkendte Pladser. Saa tages der fat
paa det slidsomme Arbejde med at hugge Stangvaager i den tykke Is. Praktiske Hensyn -- eller er
det kun Traditionen? - kræver, at Hullet skal være
trekantet og den løshuggede Flage tages op i hel Tilstand og lægges ved Siden af Vaagen. Det er mest
de ældre Mænd, der deltager i denne Fangst. Den
yngre Slægt mangler Øvelse i Haandteringen af det
svære Redskab, da Fjorden jo nu om Stunder sjældent er islagt. - En velkendt gammel Furbo er
- til Trods for Alderen og den lange Vej, han har
slæbt de tunge Redskaber - allerede ivrigt i Færd
med Stangningen. Den laadne Hue saavel som Islandstrøjen, de lange Strømper, han har trukket over
Bukserne og »Bælgvanterne «, alt er hvidpudret af
Rimfrost. - Stik paa Stik fører han med Færdighed
og Øvelse Tømmeret rundt i det bløde, sejge Dynd;
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saa standser han pludselig Arbejdet, føler forsigtigt
efter Jernets Gliden i Dyndet, rejser Tømmeret lodret
og haler det hastigt op ved at gaa baglængs hen ad
Isen. Saasnarl Saksen med indfiltret Tang og en stor
fed Aal er vel oppe af Hullet, falder Redskabet klirrende mod Isen, og han gaår hen for at »befri« Fangen. Det stakkels Kræ vrider sig krampagtigt om
hans Arm, idet han river den ud; ligegyldigt kaster
han den hen ad Isen, hvor den efter et Par Vrid·
ninger stivner i Frosten. Snart er den omgivet af
flere Lidelsesfæller og vor gamle Furbo finder Anledning til i sit rappe Tungemaal at henvende følgende
Bemærkning til sin yngre Nabo Sallingboen, som
han for øvrigt aldrig har set før: »A tøkkes itt' du
fa a' n o' Aal, mi' Faa'lil! « Herpaa svarer Sallingboen
drævende: >>Nej, a haa' kun faa't en jennele jen i
den hi' er Hvo!!« Ogsaa en nærsiaaende Himmerlænding falder ind med en Bemærkning, flere andre
kommer til, snart blandes de tre ret forskellige
Dialekter i en højrøstet Passiar, hvoraf en Øbo næppe
forstaar det halve, til en hel lille babylonisk Sprogforvirring. - Og saaledes pulserer Livet derude paa
den mægtige lsflade Dag efter Dag, s el v efter at Fjorden er bleven »landløs«, og man maa krybe fra og
til Isen paa et Par »Stangtømmere«. -- - - Men
saa kom Jævndøgsstormene og løste Fjordens Bølger,
der straks kom i Gang med at knuse de store Isflager og sende Smaastykkerne til Havs eller taarne
dem op paa de gmsede Bredder.
Men som Aarene gaar, deltager bestandig færre
i Vinterens Aalefangst. Nutidens Landbrug lægger
helt Beslag paa Kystboens Tid. Nutidens Ruse- og
Bundgarnsfisker har om Vinteren nok at gøre med
at ordne sine Redskaber, og betragter desuden Stangningen som tidsspildende og »brødløs«.
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Sluttelig skal anføres et Par Oplysninger om den
saakaldte »Aaleblegning«. Denne fandt Sted i lune,
lavvandede Vige i Juni Maaned, der endnu enkelte
Steder kalde. • Biegemaaned c: , fordi man da, naar
Vejr l var stille, kunde ~ slaa al paa Blege :>: e øg
t·amme den paa Bunden "l 1 t'il 2 M ter Dybd e.
I Reglen an' end le b · r! il Pig! y ·Leren, der - ligesom a k en - for del m es le er lt•eg renel men uden
Savlalt ker. Derimod finde· m llem Flige og Tunge
meget skarp Pigge med Modhag r, paa hvilke Fisken
spidd
,·ed Langningen. Jærnel anbringes p ll:it n
smidig Lægt , og Fangsten dti es rra Baad.
Det hænder endnu, naar del er finl :~~ B.I egvejr « ,
al en og anden Kystbo gaar ud i sin »Ege c: - en
Jangagtig PrHm, h is Navn og Oprind Is maa ·ke
kan føres tilbage Li l den udhul ede Egeslammes Tid.
Laugs0111l o(f r rsigligL slag r han s ig !'re m med langLøjet og Blikl<el r skarpt relte l mod Bund n, hvor
Anlen ligger og døser i Varmeu lll en dog kræmmes
ved den mindste Bevæg Ise.
l"angslen kr< ver megen Ø\" Is , <.la SL~ ngløjel ·
til ·y neladende Brydning i Vandsl\ rpen , gør Sh1gel
usikkert, rn n den kan Lil Geng:: •Id i Løhel af l<orl
Tid give l helt godt Udbylle og forener desuden
Lystfiskeriels TiiJot-kelse med ,l agtens S p· n ding.
Det c1· nu om Dage kun en Brøkdel af Landels
Aalefangst, dPr foregaar paa de nævnte Maader. Heldigvis har ogsaa paa dette Omraade en ny Tids mere
humane Tænkemaade øvet sin Indflydelse, thi denne
lille Gren af Erhvervslivet, der er saa karakteristisk
ved sin uomtvistelige Ælde, rummer en god Del af
det Barbari, der var raadende i den fjerne Fortid,
der affødte den, og maa betragtes som et Stykke Stenalder i Nutiden.

FRA "KEJSERENS TID",
ISÆR FORHOLDENE I OG OMKRING AALBORG
OG NØRRESUNDBY
AF CHH. CHHISTENSEN

Slægt, der levede i Nordjylland i 1627, havde
indtil da kun kendt fredelige Tider i deres Land.
Der var endnu dem, der som Bertel Kierulf i
Aslund -- fra deres Forældres eller Bedsteforældres
Beretninger kunde fortælle om Klementfejdens Rædsler,
om dengang, da Vendsyssel Bønders Blod flød i Aalborgs Rendestene; men der var neppe nogen tilbage,
der havde oplevet selv at se Landet i Krigstilstand.
Det skulde nu blive anderledes, og der kom en Tid,
hvor Befolkningen maatte døje alle Krigens Ulykker
og næsten 2 Aar igennem have Fjenderne til Huse
hos sig, saa at Mindet om denne Trængselsperiode »Kejserens Tid«, som den kaldtes, - mindst levede
lige saa længe i Efterslægten, som Mindet om Skipper
Klements Dage havde levet.
Anledningen til dette fjendtlige Indfald var som
bekendt Christian den 4des Deltagelse i Trediveaarskrigen, der til at begynde med ikke tmaede indenfor
Danmarks Grænser, men i August Maaned 1627 blev
ført ind paa Kongens Enemærker, da Tilly rykkede
ind i Holsten, medens \Vallenstein, der stod nede i
Østtyskland, imidlertid drog med 30,000 Mand ad
Holsten til og der forenede sig med Till y; og nu
flygtede Kongens Tropper, der vare drevne foran, i
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vild Flugt og l•o rvirring op g nn e m Herlugdømmern•
og J •!land, ud n al del lykl ede Christian d n 4de,
hvem d d n 15. ep! mber 1) passered i Flensborg
al raa rl m rdnet og tall til Fomuft 2). Di ·s Foll<,
d r mest bestod nf fr mm d L~j e lropper, alt muligt
sammenløben .Pal,, fort all llll deres Vej ad l olding
Lil og gik aavel her som andensleds, hvor de kom ,
f1·em m d Skæuden og Dræ nel n·, Drab og Plyndringer,
saa al der s •æ rd ikke ud n ~øj er hle,,en betegne l
·o m el ancH »Hmm t'log c · de o rgik i hvert Fald
i aa ·Henseende alL, hva d d r ·en re har været sel
af ijendtlig Tropper i Jylland. I<ongcn, der den 17.
eptemb r var naael Lil Kolding, ' 'e.:gav her Led 1eu af J llands \idere Fo.r var Lil sin æ ld Le Søn.
Hlen udvalgt Princls Christian « (kaldet , Chri Lian
d n 5Le) m n ns han selv n<' l· Dags Middag rej ·te
ov r Iil F n . Prinsen dJ:og amlirli' IH Vejle og med
ham fulgle d n lysk Ober l \Volf Heimi h v. au dissin (» Boul en «), hvem Skyld n fo•· en ·tor Del af
d Il< vnl
dskejelser r Il v n tillagt. Det ar vist nok Mening n 1.1 l Baudis ·in ·kul.de hisbut Prins n
m d al bring
rdeu i de adsrlill d Troppeafdelin ger, uaglel han selv næ rmes l ' 'ild gi\'e 1:. orbolclet
Udse ud af al han blot var Kurer for Prins nM)
• ra 'ejle'1) rejste Prit1 · Chrislian ·i lr Dag r Jser gennem ,f llin,g og Harsys · l lil Holstebro hvod'ra han
') Gammel Stil, hvilken ogsaa er anvendt i det følgende,
naar ikke andet er bemærket.
~) Jfr. Kongens Brev til Rigsraadet af '/to 1627 (Jahn S. 52123 og Egenh. Breve v. Molbech S. 271-74.)
8
Indk. Br. til
) Jfr. hans Forklaring under hans Proces det danske Kane. Okt. 1627.
4
Byen blev, saasnart Prinsen var rejst, plyndret - efter
)
Sigende - af Baudissins Soldater.
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fortsatte s m Vej mod N ord for at drage til Thy og
Vendsyssel, idet det var hans Agt der at samle Tropper mellem Beboerne. Den 22. September ankom
han til Vestervig Kloster, og her havde han ifølge
Vestervig Lensregnskaber Ophold med sine Folk og
Heste i Dagene 22', 24' og 25' September, - hvor
han har været den 23' ses ikke.
Beboerne mødte ham imidlertid med stor Uvilje,
og en Del greb endog til Vaaben mod ham og hans
Folk, hvilket dog førte til, at de paa Ørum Kirkegaard led et Nederlag, ved hvilket 30 Bønder faldt;
men med Udskrivning af Tropper blev det dog ikke
til noget, dels paa Grund af Bøndernes Uvilje i saa
Henseende, dels vel ogsaa paa Grund af det Uheld,
der tilstødte Prinsen, da han efter den 24' eller 25' 1)
at have forladt Vestervig for at drage til Thisted,
umiddelbart før sin Ankomst hertil faldt af sin Vogn
og brækkede sit ene Laar 2), hvorved han blev forhindret fra personligt at lede Troppeudskrivningen.
I Anledning af det nævnte Ulykkestilfælde blev
der ved Foranstaltning af Lensmanden paa Aalborghus, Otto Marsvin, over Hals og Hoved sendt Bud
1
)

2

)

Der staar i Regnskabet: "Aar 1627 den 23, 24 och 25
Septembris er efterschrefne førspist och medgangen paa
\Vestervig Kloster thil hans førstelige ~aade Printzen
och hans medhafvendis Folck. Saa och forfoeret thil
hans førstelige Naadis medhafvendes Heste etc.• Men
dette udelukker formentlig ikke- hvad der vilde stemme
bedst med det følgende - at Prinsen personlig kan være
afrejst til Thisted allerede den 24de om Aftenen. Efter
Ørum Lensregnskaber var han i Thisted den 25de.
Jfr. Suhms ny Saml. III S. 95, samt Prinsens ofte dterede Brev af 30 /o 1627, hvori han dog siger »das wir
Vor einen tagll oder achte einen schaden an einem
Scllenkell bekommen•.
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til Helsingør eflcr Prinsens Barber, M sler Jal<ob 1)
b vorhos d lo Aalbora-Borgere, Dr. Chrislen Sch. rlt ~e)
og Bendi: Ba rt ltæ1· den 25d e:1) s. l\•1. afrejste fra al borg Lil Thisted for al tage Prinsen und er Beband ling4).
Det har aabenbart ikke været Prins Christians
Mening at blive ret længe i Thisted, og det har efter
al ands rnlighed før l været hans Plan at drage vid re aennem Vends rssel til Aalborg og derefter tage
Kvarter paa Aalborghns, om end det af hans Brev af
3
% 1627 5) til Kaj von Ahlefeld fremgaar, at han nu
kun vilde passere Aalborg som Station paa sin Flugt 6).
Grunden til at han lagde sin Vej over Harboøretan1

Ifølge en i Aalbh. Lensrgsk. beroende Kvittering der er
saalydende: Kjendis J eg Elias Pedersen thienendis vel b.
Otto Marsvin, at jeg hafver anarurnet och bekommet af
ct·lig o h velagt fl e t-Lvi g Andersen, SJ.u·ifve r paa AalhotTig
Slant lhi Ri gsdale r in s pecie som vor thi! min F rtæ riog
paa Rejs ·n frem oc h Utilbag udi m ellolll Aa lborrig
Slaal och Hels ingør 1! T j eg var c pl cr Prindlzeos hans
førs telige r uudi s Bads her, nemlig Mester .J a ·ob, al ha n
s lrax schull c forføje sig ofver Lhil ha ns l'ørs teUgc a nct ·
udi Thisted i Thy . .. • l{vitteringen, der bærer den
ganske meningsløse Datum 20' September, har vistnok
som flere af de andre Kvitteringsbilag i samme Regnskab
først haft Dagen in blanco og er saa senere bleven udfyldt efter Hukommelsen ar vedkommende Skriver.
2
Danmarks Læger og Lægevæsen I S. 389
) Jfr. Ingerslev:
og A. H. Nielsen; Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg
Side 270.
") Ulykken maa altsaa være sket d. 25. først paa Dagen.
4
) Jfr. nedenfor.
") Koncepter og indkomne Breve til det dan ske Kanceli,
kronologisk ordnet (Krigsarkivet).
") • dess wegen wir auch so bald uns miieglick von hier
nacher Alburg undt weiter in Fiihnen oder Seheland
begeben werden •.
)
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gen og Thy har meget muligt været den, at han
som iøvrigt ogsaa General Bøtticher i 1657 - ikke
dristede sig til under de foreliggende Forhold at foretage Overgangen til Vendsyssel over »Aalborgsund«.
Sikkert er det imidlertid, at der paa Aalborghns, allerede forinden det nævnte Bre'' blev skrevet, er truffen
Forberedelser til at modtage Prinsen og hans Folk,
idet deres Ankomst til Aalborg var bleven bebudet
Lensmanden. Der findes nemlig i Aalborghus Lensregnskaber 2 Po;ter 1), hvoraf den ene angaar Indkøb
til Prinsens Behov, »da der var varet, at hans fyrstelige N a a de til Aalborig Slot sclullle h afve kommet«,
og den anden omhandler Forfærdigelsen af en ny
Trappe førende op til et Kammer, hvor Lensmanden
skulde have boet »imidlertid hans fyrstelige Naade
Prinsen hafde blefvet der paa Slottet«.
Det ses yderligere af Udtrykkene i de nævnte
Poster, at Planen for Prinsens personlige Vedkommende er bleven opgivet; derimod er en Del af hans
Personale, Folk og Heste m. v. den 29. September
ankommen til Aalborg og er her taget ind paa Slottet,
hvor de derefter har ligget indkvarterede til den 5'
Oktober s. A. Om denne Indkvartering faar man i
Aalborghus Lens Regnskabsbog for 1627 forskellige
Oplysninger, bl. a. ved følgende Poster:
»Gifvet Jens Jacobsen Krag, Borger udi Olborg
for 35 Tdr 3 Schpr Are 2) som til hans f. Naade
Prindsens Rideheste och Kndschvogenhesters Udfourings Bebo uf sclmide forbrugis . . . « etc.
»Gifvet en Grafsmid af Aalborig, som udi nogle
Dage hjalp hans fyrstelige Naade Prindsens egen
1
)

2

)

hvis tilhørende Kvitteringsbilag ere daterede henholdsvis
»d . . . . 7 b r 1627 • og •d 26 Se p tb 1627 •.
:>: Havre.
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Smed al ·med o h besla·~ hans f. Naodes He:t paa
Aa lborig Slot: P ng l Rd 2 S Mk. c
" Er L fveret Therk el Poul e n .L ifkarl efl r ha ns
Beg iering Ul Be ndel och and l, som han vill forbrug Lil han først elige 1 aadcs He te : P nge 1/2 Rd
1
/s S 1Ju
Er udfouril Lil hans l'ør ·telige Naade Pl'lndsens
Rideheste saa vel so m Lil ban · Naad s Kuds ·hvogenhe l r, midi r lid <le or paa alborig lol heligg ndis . . . .35 Tdr. 3 Schpr.•
•Er blefve n ~ rbrugt Lil Prind ~ n H sle Be ·lag:
S tangieren 3 Lispund «.

Yderligere Oplysning giver en Erklæring fra Rentemesteren Johan Urne 1), hvilken Erklæring begynder
saaledes:
» 0 1627 d neJ 29 eptemb r anlwm til Aalbo rg
Slot lhiufv o ·h oll a( han s førsl lige l aade I rindlzen Rid h csler och Vog nh es ler, ·om l clis ni , Kam erjuncl:l er en · o ·h lhu nde Ho(jnn b r Hest ' r, huorlil
er opl'ourel fra [or~ Tid c h indtil den 5 Oclobris
der n esl fl r lhr dv ocb feml Thønder thre S h e pp r re . . . c et .

Da Prins n Fo lk blev saa læ nge i Aalborg, har
del vel være t fordi de stadig har venlel paa, al b a n
s kulrl e komme efl r. D elle sl\ele som ·agl ikk ,
enl n nu Grunden h a r vær l h~ms Sygdom ell r •n
a nd en.
l h an endm d en 5 te Oktober var i Thi Led ,
vi er n af ha n Køkken lu·i ver ud ·ledt K iltering
paa Føde·varer, m ctta gn fra Vestervig Klos ter, og e n
anden Kvittering l rdende paa Kom leve re t samm stedsfra til Prinsens Hofholdning i Thisted, udstedt
af hans Hofmarchal Kaspar Schult 2 ), hvorhos der 3 )
1
)
2
)
8
)

Regnskabets Bil. 36.
Begge Kvitteringer findes i Vestervig Lensrg.
Ørum Lensregnsk.
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foreligger 2 lignende Kvitteringer fra denne, daterede
Thisted, henholdsvis 6' og 7' Oktober 1627. AL Prinsen stadig personlig har opholdt sig i Thisted og været under Lægebehandling, viser en paa Aalborg ByLin g d en ~ 8/11 1629 af B n lix Had ·kj ær afgiv n Vidneforklal'.in g, h,, r fler B ndix d n 25' Seplemh r 1()27
drog m d Dr. Chrislen Sch ll fra Aa lborg og til
Thi. led hvor de l erandl sig d n Dag, da Kej ser en
Folk kom til Aalborg, nemlig den 8' Oktober, og
samme Dag drog Mester Bendix fra Thisted, medens
Dr. Christen blev der, og da han kom til Sundby,
var hans Hustru dragen med Jacobe Bendtzen ('J: Dr.
Christens Hustru) til Hals den Dag, førend Kongens
Folk plyndrede i Aalborg. Ved samme Lejlighed forklarede Karen Thøgersdatter, at Dr. Christen Schytte
efter Lensmanden, Otto Marsvins, Begæring var draget til Thisted i Thy den næste Tirsdag før Set.
Mikkelsdag 1627, og den næste Lørdag efter Set.
Mikkelsdag da drog Jacobe Bendtzen bort fra sit
Hjem i Aalborg 1).
Det vilde være vanskeligt at forstaa, af hvilken
Grund Dr. Christen skulde have forlænget sit Ophold
i Thi ' l d i SL d l for al følg s hjemad m d Bendix
f nd ·kj ær, da lenn e len 8' OI<Lober rej ·Le Lilbage Lil
~d borg, naar man ilik lwn.de gaa ud fra, al l• 01"holdel bar været del, al Prinsen endnu sladin var i
Thisted og havde Brug for hans Hjælp, ellers skulde
man synes, at der var Anledning nok for Doktoren
1
)

AL de h.cr unrø1·Lc Tidsangivelser ere paalideligo, bestyr-

ltes ved, al de ar de to\ idner ere betegned ved rorskellige dtryk og dog slemmer over ns. Del var san ledes
netop Nullen mellem Lørd;~g og Søndag eller MikJtelsdag
nt Aalborg blev plyndret al" Kongens Folk, ligesom (\en
25tlc Sep lemb r val' Ti rsdagen eller Milcltelsdag.
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til under de forhaandenværende urolige Forhold at
sørge for snarest muligt at komme tilbage til sin
Familie og sit Hjem. Prins Christian er derfor utvivlsomt først draget fra Thisted efter den 8de Oktober,
og da Aalborg inden denne Dags Udgang var besat
af de kejserlige Tropper, maa det saaledes ansees for
udelukket, at han kan være undkommen ad denne
Vej; tilmed var det jo under Hensyn til Vendelboernes forbitrede Stemning 1) hvilken efter hans Brev
at dømme ikke har været ham helt ubekendt - alt
andel end farcfi·il ~ r ham al begiv sig saa lan gt
mod ø l som Lil
nds rss l og der er d rfot· ingen
Grund tjJ ~1 L lvivl om , a l d n i uJ1111s n re arnJ.
omhat1dlcde Slotsfoged J •ns Nielsen har Ret, naar
ban meddel r, al Prinsen clen 10' klober ved Thorup2) er gaaet ombord i et Skib og med dette undkommen til Norge 3 ).
Det Forsøg, Prinsen havde gjort paa at rejse et
Forsvar i Thy og Vendsyssel, var altsaa hermed fuldstændig mislykkedes. Noget bedre var det gaaet syd.
for Limfjorden. Her havde Oberst Conrad Nelle, der
i en af Dagene efter den 18' var landet i Horsens
med en Del Tropper, imidlerlid ovet·Lagel Led else n,
idel Baudi sin paa rund af de mod ham retled gra verend Besl<yldning r var bl ven aCskecliget som
Fører. D l l rld{edes Nell al faa samlel a. 3000
Mand, Levninger af forskellige Regimenter, mest bestaaende af Ryttere, og med disse havde han i de
første Dage af Oktober taget Kvarter i Viborg, hvor
') Jfr. nedenfor.
) Thorup Strand i Hanherred.
8
) Ny kgl. Saml. fol. Nr. 617, Suhms ny Saml. III S. 95 og
96 samt J. S. III 6 B S. 89--·92.
2
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ogsaa Obersterne Bm1rlissin og Calenberg skal ha ve
været tilstede.
Imidlertid vare de kejserlige Tropper rykkede
frem syd fra, dog ikke med saa rivende en Hast,
som man kunde tro efter de kongelige Troppers Flugt
at dømme. Wallenstein havde ikke Lyst til personlig at komme op i det afsidesliggende Jylland, men
havde overgivet Kommandoen O\'er den fremrykkende
Arme til Feltmarschal, Greve Heinrich von Schlick
(Schlewich), blandt hvis Officerer vare Obersterne
Scharffenberg og Melchior v. Hatzfeldt. Greven var
med sine Tropper den 30te September il{ke naaet
længere end til Haderslev; næste Dags Morgen brød
de op herfra til Kolding, som de naaede samme Dags
Aften og iværksatte fra nu af en hurtig Fremrykning,
paa hvilken de passerede Aagaard 1), Balle 2) og Nimb,
og den 3die Oktober naaede Byen Hornum ())Hunum«)
i Hvirring Sogn 3 ), hvor de fik Meddelelse om, at Nelle,
Galenberg og Bandissin personlig opholdt sig i Viborg,
medens deres Folk laa indkvarterede i de omkringliggende Landsbyer~). Herefter satte Schlick sig strax
igen i Bevægelse og drog videre frem, idet han først
passerede et Sted, som han kalder )) H under«, men
som sikkert maa være Funder, og gik derefter over
Engesvang til Thorning. Den 4de Oktober indtog
de kejserlige Krigsfolk Hald Slot 5), og Natten til den
1
)

I Ø. Starum Sogn.
Formentlig i Bregsten Sogn.
') Jfr. Hallwiseh: Ftinf Bueher Gesehiehte Wallensteins
III S. 223 og Kt·ehs: Au s d. Leben Melchiors v. Hatzfeldt
Note 103.
') J fr. Hallwisch: Il S. 224 og Chlumechy: Die Regestern
der Arehive zu Måhrn I Briefs Wallensteins Nr. 105.
") Ifølge Udskriften paa Hald Lensregnskab for 1627 (Tiden
efter Phil. og Jae. Dag).
2

)
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6' skrev Grev Schlick - fra Thorning - til Melchior
v. Hatzfeldt, hvem han forinden havde givet Ordre
til at marchere mod Holstebro, om nu at støde til
ham i Viborg, idet han i Brevet hem~ rker, at Kongens Tropper den foregaaende Dag (» ge. Lem «) skulde
have forladt Viborg - e(ler forinden al ha ve stukket
Forstæderne i Brand. Nelle og hans Folk vare ganske rigtig brudt op og i største Hast dragne til Aalborg. Efter Udtrykket »gestern« - i Schlicks
Brev skulde dette Opbrud altsaa have funden Sted
Fredagen den 5te Oktober, men maa i saa Fald være
·k L me11eL Lidligt p·ta Dagen , idel V j 11 mellem
Vibor.g og Aalborg er ea . 10 Mil, og all lyrler paa,
al Nelle g hans F lk allerede have vær l i alhorg
len 5l inden Aften. l\1Ied Udtryk!< t ~ ges t l'Ll <~: kctn
jo iø·vrigl ogsaa vær iglel lil den 4de hvis Bt·evel
er bl '1en all'a llel ind n 1idnaL
om Kilder, der give Oplysning r om d følgende
Dages Tildrag ] ·er, har man før ·t og fremmest d n
Rapport Uer • HelaUon '~- so m ar Nelle og alenberg
[l r d kong lige Troppers Overg i vel e h l >v lilstillet
Christian d. 4de. Den bestaar af 15 Punkter, hvoraf
de 12 første indeholder en Hedegørelse for Begivenhederne ved Aalborg og de 3 sidste en Bøn til Kongen om trods det uheldige Resultat at forunde dem
deres »-velfortjente« Gage og Sold. Rapporten bærer
ingen Underskrift1), men er forsynet med et Segl,
hvori Familien Schlammersdorfs Vaaben. Endvidere
findes der i St. Arehiv i Wien et Brev fra Grev
Schlick til Wallenstein, dat. Aalborg 18/1o 1627 2), hvori
Greven skildrer sin Fremrykning mod Aalborg og
1
2

)
)

Følgeskrivelsen er underskrevet af Nelle og Calenberg.
Ny Stil.
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Tilfangetagelsen af Kongens Tropper. Af dette Brev
findes der tillige en Afskrift i Arkivet i Pirna '), aftrykt i Chlumetskys Die Regesten etc., hvori det urigtigt er opført som et Brev skreven af Wallenstein 2).
Endelig giver ogsaa Oberst Baudissins Procesakter 3)
og navnlig Aalborg Bys Tingbøger vigtige Bidrag til
Oplysning om de nævnte Forhold"').
Fredagen den 5te Oktober synes Nelle at være
ankommen til Aalborg 5), og det var her hans første
Tanke at sætte over til Nørresundby med sine Folk.
Han havde ventet, at der var truffen Foranstaltninger
til denne Overgang, men der var intet ordnet i saa
Henseende. Vendelboerne, der allerede længe havde
været vidende om, hvorledes Kongens Tropper havde
bam·et sig ad paa deres Tog gennem Jylland, havde
desuden sørget for at faa alle Fartøjer og Baade trukket over paa Vendsysselsiden og vilde ikke have disse
Folk over til sig. En af Kongens Ingeniører ved
Navn Doucet (eller Touchet) var af Prins Christian
bleven sendt til Aalborg med det Hverv i al Hast at
ordne Forholdene i Aalborg med Nelles Komme og
Overgang til Vendsyssel for Øje. Han har muligvis
været blandt de af Prinsens Folk, der den 29' September ankom til Aalborg. Af hans skriftlige Vidneforklaring, der findes blandt Baudissins Procesakter,
fremgaar det, at han i alt Fald maa have været der
i Byen, da Bandissin kom dertil, idet denne (der
rimeligvis er kommen i Følge med Nelle) i Aalborg
') Jfr. Reg. ctipl.
Jfr. Hallwisch II S. 222 Anm. 511.
)
8
Indk. Breve til det danske Kaneeli ho 1627.
)
4
J fr. iøvrigt A. Larsen (Lilje falk): Kejserkrigen Kap. 16.
)
") Han har dog vistnok ikke ført sine Soldater ind til selve
Byen, men ladet dem tage Kvarter et Stykke derfra.

2
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spurgte ham, om han havde faaet noget Arbejde udført, hvormed han vel har sigtet dels til Byens Forsvar dels til Transportmidler over Fjorden. Doucet
havde svaret benægtende og til sin Undskyldning anført, at Lensmanden ikke kunde skaffe ham Folk
til at udføre Arbejdet.
Da Nelle altsaa var klar over, at Overgangen til
Vendsyssel ikke kunde lade sig realisere, fattede han
strax den Plan at søge at komme derover ad en anden Vej!), nemlig over det Pas, som i Rapporten kaldes >> Engebiirge «, hvilket vil sige Passagen ved Engbjerg og Harboøre~). Dette yar ganske vist en lang
og besværlig Vej, men paa den anden Side var det
jo sikrere at passere Harboøre- Tangen end med· Baade
at forcere en Overgang ved Aalborg. Nelle underrettede herefter Regimenlerne, der vare meget skuffede
over, at de ikke kunde komme videre, om, at man
1
)

2

)

Jfr. Nelles Rapport Punkt 3) Als mann dahin kommen
undt befunden das kein præparatoria die Regimenter
ii.berzusetsen verhanden gewcsen, hatt der Obrister Nelle
sampt den anctern Officirern vors heste erachtet, schleunigst mit der Reuterey zuriick und auf den Pas bey
Engebiirge in Wensiissel zugehen, zuvorn aber die Regimentern welche sich albreit Als sie ihrer geschiipften
hofthung nach nieht ii.berkommen kønnen und es so
iibel hesteilet befunden , bcschwcret, znvct·stchen "ehen,
das mann anf andcre Weise das Vol·k zu salwiren "Cmeinet, dabey sic erinnerl si ·h zu t·esolwit·en wcnn der
Feindt uns rencontl'iren wurd en wes ·en man n sich zu
ihnen zuversehen und zngewisten hette.
At •Engebiirge< skal være det samme som Engbjerg er
utvivlsomt, da det eneste Pas, ad hvilket man kunde
komme til Vendsys cl, faktisk var der. Engbjerg findes
iøvrigt i æ ld r Tid ogsaa skrevet • Eogbet·g• eller Engeberg,
og der findes ikke meJl m Hals og Løgstør Bredning
nogen Lokalilet
avnet vil lwnne passe paa .
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nu paa anden Maade havde sørget for deres Sikring.
Hermed erklærede de fleste Regimenter sig tilfreds,
hvorimod de Calenbergske Folk gjorde Mytteri og
trods alle Forhold ikke vare at formaa til at marchere videre 1).
Imidlertid havde Bandissin været i Virksomhed
for endnu engang at forsøge paa at faa Vendelboerne
stillede til Taals og med det gode faa dem til at
modtage Kongens Ryttere, men uden Resultat. Disses
Rygte var som sagt for længe siden gaaet forud for
dem, og Vendelboerne havde samlet sig og stod nu
mandsstærke ved Nørresundby for at forsvare deres
Land mod Venner og Fjender. En af deres
Førere var Herredsfogden i Kjær Herred Anders Sørensen Rierulf fra Knepbolt i Vadum Sogn 2).
1
)

2

)

Rapportens Punkt 4) Hierauff das Calenbcrgischc Regiment, unangesehen die Andern, ais das såchsische undt
die iibrigen Truppen von Nellens Regiment zu allen vorfallenden occasion, da uns der Feindt unter augen ziehen
wiirde ais redliehen leuten undt Soldaten gebii.hret sieh
zu erweisen resolwirt, gantz in disputation undt Uffstandt
gerathen und keines Vleges weiter zu marschirn oder
andere mittel vorzunehmen, ais sehr sie auch von ihrem
Obristen, Obristleutenent undt a11dern Officirern IJu·es
Regiments Ihrer Eyde, Pflicht undt Schuldigkeit kegen
ihr konigl. Maytt. zum hochsten und fleisigsten erinncrt,
auch zum fiberflus umb Gottes willen sich von soleher
hosen Intention und vornehmen abzukehren und wass die
Andern beiden Regimenter vor deren Officirern sie ebenmiizig in consileration ihrer pflicht und Eyde zu aller
ehr und billigkeit adhontirt und ermahnet wcrden, endtsebiossen wehren, neben den sclben zu præstirn, gebethen
word en.
Herredsfoged fra 1602 til ca. 1629, tilhørte den navnlig i
Vendsyssel vidtforgrenede Slægt Kierulf, af hvilken omtrent 250 Aar igennem Herredsfogderne i Kjær Herred
udgik. Han var Søn af den tidligere Herredst'oged Søren
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Om denne Bonderejsning er Oplysningerne
forsaavidt Enkelthederne angaar - meget sparsomme,
men i Kj ær Herreds Tingbog for 1631 findes der dog
under den 22de Marts en Tilførsel, der giver et lille
Vink desangaaende. Under en Proces mellem Tingskriveren i Kjær Herred, Lars Pedersen i Øster Halne 1)
og nævnte Anders Kierulfs Søn, Christen Andersen
Kierulf, der i 1631 og følgend e Aar boede i Fogedgaarden i Vadum Sogn 2), bemærker Lars Pedersen
paa det anførte Sted - uvist i hvilken Anledning -·
følgende :
»F orgnn g n An r 1627 føreud Fjend ern kom til
OJborrig, der Kon ge ns Ryller laae i Aalbori a, kom
Christen Andersen i I nepholt i ha nss) aard bad
hnn em haslig udlwmm e til Sundbye, Gunde Lang ")
will endelig ha(\ Kon g ns R lt r ofver, och sagde
dersom han 6) Fad r hafde i ke veril saa h Ide de
veril ofver o ·h sagde al h a ns I•ad r sagd e, al han
SCllU lle fø r døed paa tecJ en før d
chnll e )tO tn >
ofve1·. c

Ganske vist benægtede Christen Andersen, dels
at have ved denne Lejlighed nævnt Gunde Lange,
hvem han slet ikke vilde have kendt, og dels at have
Christensen Skriver i Holt, Ajstrup Sogn, og Hustru Else
Andersdatter Kierulf.
') Var ligeledes af Slægten Kierulf og Farfader til de to
adlede Brødre af denne Slægt. Han var Tingskriver fra
ca. 1607 indtil han ved Anders Kierulfs Død efterfulgte
denne som Herredsfoged. Han døde 1643.
2
Lars Pedersen sigtede Chr. Andersen for at have undsagt
)
ham paa hans Liv.
") c: Lars Pedersen.
4
) Gunde Lange til Breiningaard (Bredning) i Bølling Herred, Søn af Hans Lange, var senere Lensmand paa Aalborghus, j fr. Molbech : Chr. 4's Breve S. 273.
5
) ;:J: Chr. Andersen.
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nævnt sin Fader, men Lars Pedersens Beretning tør
dog vistnok i alt væsentligt staa til Troende overfor
Christen Andersens Benægtelse, navnlig da sidstnævnte, efter hvad der ellers foreligger om ham, hvilket ikke er lidt, idet han idelig forekommer i Tingbøgerne, har været en krakilsk og i det hele daarlig
Person, til hvis Erklæringer man ikke kan fæste
Lid 1). navnlig overfor Udsagn af Lars Pedersen, der
var en hæderlig Mænd.
Andre Førere ved denne Lejlighed kendes ikke
med Sikkerhed, det er muligt, at den bekendte Delefoged Lars D rskjøl (Skjøl) bar v. rel til ·tede i unrlb
paa d lL Tidspnnkl. Han .Søn P d t' D •r kjøl siger
nemlig l un , al Fad ren under d kejserliges Indfald
var Kaptajn for Egnens Bønder g paal nhle al hindre de nævnte Troppers Overgang til Vendsyssel,
hvilket dog blev opgivet, men nævner intet om nogen Rejsning overfor Kongens Folk 2).
Da Vendelboerne altsaa ikke vare til at overtale,
blev det besluttet, at Calenbergs Oberstløjtnant tilligemed nogle andre Officerer og l 00 Ryttere skulde forsøge at sætte over Fjorden for at sætte sig i Besiddelse af de paa den nordre Bred liggende Fartøjer,
der derefter skulde anvendes til Overførselen af de
øvrige Folk 3). Dette Overgangsforsøg blev iværksat
om Natten og, saavidt man kan slutte af Nelles Rapport4), maa det være sket N atten efter Ankomsten til
') Maaske sindssyg. Han endte sine Dage i Slaveriet paa
Bremerholm.
2
Peder Dyrskjøt var sikkert for
) Jfr. Borgervennen 1799.
loyal af Sindelag til at ville bringe denne prekære Situa·
lion i Erindring.
8
) J fr. Jahn: Chr. d. 4's Krigshistorie II S. 335.
4
Dennes 5te Punkt lyder saaledes: lmmittels hatt man n
)
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Aalborg, ~1 1l aa
all.en m llem Fredag den 51 og
Lørdag den 6Le lttoher. For øg l rnislykk des ald les. Vendelboerne hnvd v rel paa d res Posl og
mod l g H. rllern ned ved Slmndbredden jagede d m
ud i Vandel igen og huggede dem ned der, saa al
ikl<e en af dem kom j Land . r Rappo•·L n omtales
ikk , hvor denne Tt" fning fandt Sled (se Not 4 paa
for gaaende Sid ) men d l maa være den , der sigle
Lil, naar det i en ~ krilllig edd l• so m en Gaardmand, Han Nielsen fra 1øJT
Urup ved Sundby,
d n l ' No,•emb •· 1631 fremlagde paa Kj· r Ht>JT d ting, hedder : •Den Torsdag, førend Kon'"'ens R rller(e)
hlef slagen vid Sundby . . . « I d nn
eddel, d r
var udfærdig l f Hans Nielsens Hnslru , beretter
denne bl. a., hvorledes h •odes Modparl den u ~ vn le
Torsdag i hende Mands P' t"\ V' · rels b a vde lokkel
hende til at tage sin Kiste op af Jorden for at laane
ham nogle Penge, som var deri, hvorved hun mistede
alle de Sengeklæder og Beklædningsgenstande, som
ogsaa var hengemt ~ samme Kiste. Den omtalte
Torsdag maa efter det foreliggende og de brugte Udtryk1) antages at have været den 4de Oktober, og
Træfningen har da funden Sted enten Natten mellem
Torsdag og Fredag eller den følgende Nat. Senere
mit Rath undt Zuthun des Obristen Baudissens noch
allerhandl miigliche Mitte! so wohl in der giithe als mit
einer Entreprise die nachfolgende nacht erheischender
hoben Notturft nach uff Wensussel iiber zu kommen
· undt sich dahin zu salwiren versuchet, aber nichts erhalten konnen, also das auch des her obristen Calenbergs Obristlieutenant neben andern Officirern undt Rentern von den Bauren undt Imvohnern des orths zuri1ck
ins wasser gejagt undt darin niedergemacht worden.
') Havde det været den 27/o, vilde Konen sikkert have brugt
Udtrykket •Torsdag før Mikkelsdag.
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kan den ikke have været, da den laa forud for Aalborg B
P lyndring, 1le1· fand t ted Nalten m llem
Lørd::~g og Søndag.
Efler dlJ·ykkel »cl •n Tor ·dag e
at dømm
kunde det ligge 11< r al tro al de n gik
for si , d n følge nd e Nat a ll ·aa Natlen m ellem den
4' og 5' m en N ll e . kuld cia all r de have været i
alborg om Torsd:-~geu h vilkel IU\ lurli.gvi s r muligt.
Da nu en vergang direlt 'Iil Vendsys l dellnitivt havde vist sig ugørlig, vendte General Nelle tilbage Lil sin lidligere Plan om at gaa s d t>aa igen
og ad Engbjerg Iil l'or al forsøge o er Barbaørelangen al komm e Iil V ndsyss l og brød i denne Hens igt d.e n l'ølg nde l\'lm·ge n op fra K\'arler l m ed ine
Folk idel d , Ca lenbergske Trojlpei· der nu va re
bragte Lil Lydighed danu d
vanlgarden . Derimod
bl v Bau.dis in og de schlesi ·ke Tropper lilbage i
K varteret 1).
Dette skete om Morgenen Lørdag den 6te Oktober.
Imidlertid havde Borgerne og Bønderne fra de
omligg nde B r r og Landsb r ligeso m ogsaa V nd lboerne sendt Fj nd n nd rrelning om 1 Il es Folk
g d t·es . vag S tillin g og Uo rd n idel de kraftigt
opford red d n Li l saa h urligl som m uligt al r Id{
frem mod diss 2) . V 1111 lboem skal endog bave
1
)

2

)

Rapportens Punk l ()) ~ A l die ·c1· Ans ·lllag mizlungcn
uudl mann das [nle nl nic.ht CITeichen kønn e n, hat m:wn
widerumb :.:u v rige•· •·esoluli.on gegrictfen undteinhellig
bes hlOl\SCn, mil eio er Caval ada durch E ngebilrgc un·
Wcmdizel :.:ugch en in Uolles nahm •n zu ve1·suchen clarau/r au · h l'o lg n<l n morg('n n11s den Quarliercn ufgehrockcn uncll des \V r ·l<s cin \n fang g ma h l, d<1 gl eichwohl li
alenbcrgisch n mil gcz g un ll tli Avnngarcl •
g baht, die S hlcsis hen Hhcr be ' 111 Ohrisl n 13nudizcn
i n cl en quarli c r co :wrC1 ·k verp li ben.
Rappo•·lcns Punkl 7) Mi tl crweilc clie Bl'trgcr undt Bauei'O
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tilbudt at udlevere Prins Christian, hvilket Løfte
maaske ogsaa var bleven opfyldt, saafremt han ikke
havde holdt sig borte fra Vendsyssel.
Grev Schlick opholdt sig, som ovenfor næ,•nt,
Natten mellem den 5te og 6te Oktober i Thorning,
hvorfra han synes allerede samme Nat at være draget til Viborg 1) for strax efter at rykke videre mod
Nord, idet han efterlod sin Bagage og nogle Hundrede
Mand i Viborg. Opel siger nemlig, at han den 6te
Oktober var i Holleris 2), der ligger ca. 2 Mil nordøst
for Viborg, og i sit Brev til Wallenstein fortæller Grev
Schlick selv, hvorledes han af alle Kræfter sætter
efter de kongelige Tropper og støder paa dem den
7de henimod Aften 2 Mil syd for Aalborg. Da disse
mærker, at han med sin hele Styrke rykker imod
dem, trækker de sig tilbage, idet de lægger deres Vej
gennem Aalborg.
N elle fortæller paa sin Side, at da hans Fortrop
opdager de kejserlige, lader han sine Folk vende om,
hvorefter de gennem et Pas ved Aalborg trækker sig
in Stadten undt dorfern daherumb neben den Einwohnern
uf W ensussel dem Feinde bis weit jenseit Wiburgk Kundsehaft von uns iiberschikt undt fleisig bitten lassen,
weil wir so schwach undt allbreit in einer disordre
wehren, er sich nicht seumen, sonde~·n auf uns dringen
møchte, die Wensiisselschen wolten uns bey Alborch
nicht allein nicht ii.ber das Wasser setzen oder setzen
lassen sondern auch zu lande iiber zu kommen nicht
gestatten. Zu mehrer Versicherung sie, was sie vom
kønigschen Volk angetroffen, niedergeschlagen, ja den
Printzen zu Dennemarck, Ihr fiirstl. Durchl. selbst zu
liefern sich erbothen, zumassen denn nachmals bald geschehen wehre, wo es Gott nicht gnediglich abgewendet
undt verhiitet.
1
) Hallwisch II S. 224.
') Jfr. Opel III S. 334 og Hallwisch II S. 224.
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tilbage for at tage Opstilling paa et Bjerg der i Nærheden og der afvente Fjendens Komme. Ogsaa de
Galenbergske Tropper, der som nævnt havde dannet
Avantgarden, fulgte med tilbage gennem Passet, men
da· de vare komne igennem dette, tog de fuldstændigt
Magten fra deres Oberst, og i Stedet for at følge efter
de andre Ryttere, drejede de til venstre omkring et
Bjerg 1) og red tilligemed Obersten ind til Aalborg,
hvorefter de udplyndrede Byen paa det grusomste.
De Begivenheder, der her omtales af Schlick og
Nelle hver paa sin Side, ligner jo hinanden paafaldende. Der er kun den U overensstemmelse, at de
efter Schlicks Angivelse foregik den 7de, medens det
er gi t, al
ell
Fremmarch og den paafølgende
Plyndring ar Aalborg fandl Sted om Lørdagen (allsaa
den 6') og d n føl.gende Nal, og om nogen Pl ndring
Natten mellem Søndag og 1landag Lales int tsled .
Men uagtet denne Uoverensstemmelse kan der næppe
være Tvivl om, at det er de samme Tildragelser, der
omhandles, navnlig naar man ser hen til, at saavel
det af Schlick som af Nelle omtalte Sammenstød tydeligt nok er det første mellem de to Hære, og at
derhos Stedsangivelserne stemme saa nogenlunde overens, ligesom efter begge Beretninger Kongens Tropper
uden Kamp trækker sig tilbage til Aalborg. Da saaledes Nelles Fremrykning er sket den 6te, tør det
herefter antages, at der i Schicks ofte omtalte Brev 2),
der er dateret Aalborg den 18' Oktb. 3) 1627, maa
være indløbet en Skrivefejl, saa at der i Stedet for
1

2

)

)

3

)

De synes altsaa at være komne ad Hadsundyejen, og
•Bjerget« ruaa være den Højde, hvorpaa Sohngaardsholm
ligger. Jfr. S. 78 Anm.
I Brevet, der har ny Stil, staar •17' dieses«.
Altsaa 8/10 gammel Stil.
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die ·es« s lutid e ba e
laaet ~ 16' dieses « 1) .
H orom alting er kan r elle meget vel antages al
V< •r brud l op fra ihorg a llerede den 6' om Morgenen og l •·efler kan ban med ·ine Folk sagtens,
omend han har mødt en De.l Hindringer fra Befolkningens Side 2), allerede samme Dags Aften være naaet
saa langt frem som 2 Mil syd for Aalborg.
Man kunde endnu indvende, at det efter Nelles
I3erelning ser ud som om Mødet med Fjend t1 fandt
St d først paa Dagen men hertil kan svares al del
er lige aa ands nli a L a l iallfald Tilbagetoget først
fandt Sled ved Aftenslid da alborg Plyndring beg) ndte Lørdag Allen.
Om denne Plyndring findes der adskillige Meddelelser i Aalborg Tingbøger, der skildrer, hvorledes
Soldaterne brød ind i Borgernes Huse, røvede deres
Penge og Bahaye og jagede dem ud af deres Hjem.
Saaledes meddeler f. Eks. en Borger i Aalborg ved
Navn Villum Koch 3),
» 17'

,al den Tid Kongen· Folk kom her ind i alborg som \ar om Løl.l"rdagen anno 1627 før K j erens Folk kom efter orn Mandagen, da kom Koo ens
H 1 1lere i salig Hans Vandels-1) Hu· , den blaa Gaard 6)
hel· i Aalborg, ·om han da iboede o h indlog Husen
saa er han goen ind Lil d nem i H u s n och goendis
paa Loflen da møtle de han.ern med nogen af hans
æld<e med Malt i , om d bafd splet ad o ·h der
han kom til del Kammer som Ha11 Vandel. Børn
1
)

2
3
4

5

)
)
)

)

I modsat Fald vilde formentlig "gestern« være et naturligere Udtryk
Jfr. J. S. I R. 2 B. S. 3-4.
Aalborg Ting. 12 /n 1631.
Borgmester i Aalb., jfr. A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalb.
Laa ved Aalborgs Vesterport
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hafde Lukels och Los for, da saa han, at samme Dør
var slagen i Støcker, och Losen soed enda der for,
och saa han, at noget af forne Hans Vandels Børns
Gods vor split ad, dog hvem der fick det, veste han
iche, thi de jaged hanem ud af Rusen«.
Michel Schorup vidnede, at tvende af Kongens
Ryttere til samme Tid med Vold indtog det nævnte
Hus og beholdt det og hvad deri var, indtil Kejserens Folk kom og jagede dem ud derfra, og da var
der ingen andre 'i Husel end de selv on dere Horer
og Folk som raad de der, ·om d l stede. V< r t
l •d r nogl Vidneforklaringer, som den ~•;., 1631
hleve afgivne paa Aalborg B Liug angaaende Plyndringen af Poul Jensen Mater·s Hus. Lancrs Niel · n
Aa s, Borger i Aalborg, foridarede herom , al im ellem
Lørda d og øndag, fø1· •jenden kom om Mandageu
i det ar Hi27 hid til Byen, cla bl v bnade Poul Jen·en Maler og hans Hustru udjagede af der s Hus af
kgl. May. Krigsfolk, og de · var efter ham paa S. Bodels') Kirkegaard og 'ilcte hav s kudt ham med dere· Pistoler.
'amme Foridaring afg:\\' Han Guldsmed og Marsilius Skomager. Niels Madsen Snedker
forklarede, at Aar 1627 den 7de Oktober kom Povl
Maler ind til hans Fader, sal. Mads Snedker, og »af
·stor Banghed« beklagede sig over, at Rytterne havde
kastet en Snor omkring hans Hals og vilde have kvalt
ham og taget hans Sølvknapper af ham, og at de,
da han omsider slap løs fra dem, skød efter ham
med deres Pistoler, hvorefter han »fait af stor Banghed, saa hans Klæder var meget schiden". Tømmermand Peder Offersen 2) i Aalborg forklarede, at da
kgl. May. Ryttere i Aaret 1627 var kommen til Aal1
)

2
)

:> •
:> •

Budolfi Kirkegaard, der la a ved Kirken.
Christoffersen.
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borg, kom nævnte Povl Maler til ham paa S. Bodels
Kirkegaard og anmodede ham om at gaa ind i hans
Hus og se efter, om Rytterne skulde have stukket
Ild paa derinde og i saa Fald se at faa det slukket
og i øvrigt se H uset noget til Gode, men han havde
svar~t Poul Maler, at om denne saa vilde have givet
ham Aalborg, vilde han ikke gaa derind. Endelig
forklarede Hans Guldsmed 1), at Aar 1627 » emellom
Løfrdag och Søndag om Natten, førend Fiendeme
kom her til Byen om Mandagen« da blev Povl Maler
og hans Hustru udjagede af deres Hus af kgl. May.
Folk, deres H u s blev ødelagt og hvad Goder var deri,
frataget dem, baade deres eget og hvad de havde i
Forvaring for andre, medens de selv med Nød og
Neppe undkom og frelste Livet.
Der gik allehaande Rygter om Aalborgs Plyndring.
Det hed sig endog, at Lensmanden, Otte Marsvin 2),
var bleven plyndret paa selve Slottet og berøvet alle
sine Ejendele, og at navnlig Oberst Eaudissin havde
været Mester for alle disse Udskejelser. Eaudissin
hævdede dog bestemt sin Uskyldighed og gjorde gældende, at han slet ikke havde overværet nogen Plyndring af Aalborg, og det er meget muligt, at man paa
dette Punkt har gjort ham Uret. Hvad Otte Marsvin angaar, kunde det godt se ud, som om han, da
den omtalte Plyndring af Byen fandt Sted, havde forladt denne med sine Ejendele, hvilket støttes af Doucets Vidneforklaring 3), der gaar ud paa, at Lensmanden da med alle sine Ejendele, undtagen Hestene,
') Aalb. Tb. 5/12 1631.
Broder til Christian d. 4's Svigermoder Ellen Marsvin,
)
hvis Gaard paa Gl. Torv er den saakaldte »Ravnborgs
Gaard•.
3
Baudissins Proces i Indk. Br. til d. d. Kane.
)
2
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var taget over Vandet til Vendsyssel, efterladende sit
Hus tomt. I Lensregnskaberne findes intet, der strider herimod, men paa den anden Side heller ikke
nogen sikker Oplysning i saa Henseende. Om Forberedelserne til Flugten meddeles der i følgende Bilag
til Lensregnskaberne:
»Bekjender jeg Peder Koch af Aalborg, at jeg
efter Lensmandens Befaling hafr veret med Mads
Koch, som thiener Otte Marsvin voris kjere Lensmand, och paa Kongens Veigne paa Aalborg Slot
slagtet och saltet it H undrede firesindstiufve och otte
Faar och Lamb, desligeste firesindstiufve Gjes, som
blef i Thønder pachet, och til same Slachteri medgick at salte Maden med sex Tbø11der 2 ·hpr o ·h
l Fr. Spanschsalt, hYilken Slagteri schede 2 Dag
førend Fjenderne kom til Aalborg. Delle l.lekj nd r
jeg med mit Zignet her neden under. Aclum Hals
den 8 Octob 1627 (L S)«. 1)
I hvert Fald er Regnskabet afsluttet den 6te Oktober, saaat Lensmanden eller hans Folk næppe har
været længere i Aalborg. H vad Bandissin angaar
ha,•de han sammen med en Del andre Officerer, deriblandt Otto Powitz og Ulrik Sandberg, samt Doucet
været til Gilde hos Lensmanden paa Slottet, og det
var ved denne Lejlighed, at han efter de under Processen til ham rettede Spørgsmaal at dømme skulde
have udplyndret Otte Marsvin, medens han den følgende Dag skulde have taget de Heste, der endnu var
paa Slottet. Bandissin selv erklærede Sigtelsen for
det rene Opspind, og Doucet forklarede, at der gan') Peder Koch, der altsaa var i Hals, synes - hvis Bilagets
Dato er paalidelig -- at have væ1·et forkert underrettet
med Hensyn til Begivenhedernes Forløb i Aalborg, idet
Fjendens Ankomst hertil faktisk først fandt Sted den 8de
sidst paa Dagen.
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ske vist var bleven drukket lystigt og stærkt ved
Gildet, men der havde ingen Misstemning været lilstede og endnu mindre havde der været Tale om
Plyndring, ·aml al der paa delle Tid ·plmkl ndnu
ikke havde æret B lleri indk varteret i Byen, J orlset
fra nogle Offi erer. Ollo Powilz erldæred endog, al
saa læ nge 13audissin var i B ren l lev der h oldl god
Juslils medens PI miring n først slcete, dn .han v:u
draget borl.
Samtidig med at de Calenbergske Tropper red
ind til Aalborg, tog de andre Folk Stilling øst for
Byen paa en Bakke, hvor de schlesiske Folk under
Bandissin stod opstillede ved deres Komme 1), men da
Fjenden trængte stærkt paa, maatte Nelle samme Nat
trække sig •derligere tilbnge, nemlig nd paa den nord
for Nørr -Trander ligaende Halvø d r dnnnes ved
J\jordeus Bugtninger og hvorpan H IT gaat·d n Rørdal og igna Jbakkern ligger; m n her blev hnn slra:
fra Landsiden af Fjenderne afskaaret fra al Forbin') Happortens Punkt 8: Nn h dem mann nun ungefchr 1'/t
Meil wegs mars hirt, hall ·i h d r F i11dt prasenlirt, da
maun sich zul'iiclc llber eincn Pass bey Albor h zu relcl"irn undt an dem Bcrge daran s.ich in padaglia zus lel.lc n
undl des Feiodes zu t>rwartcn fl11· rathsam eracblel wie
denn auch gesellehen da s ich die ch l.esischen Rculc•·
finden lassen undl im Felde g -standen.
Pu nkt 9: Ob nu n wohl neben andern Regimentern
auch den Calenbergischen, so d ie Avengru·de, wie ermclt,
ebcn damals gchabl, ordre gegcben, jtmseidt des hesaglen
Passes sich zu sclz n da man des Fcindes \Varten undl
mit ihm fechlen wolt>, sind l siez wa1· zu1·ii ·k, durch den
Pass mar hirl, aber lluen Obristen mil ge\valt undt
wider sei nen v illen zu sich genommen undt ufi' d ie
lincke Hanrit umh eineo Bergk na h der Stn<lt ;"u mil
ihm gerilten undt zn keinem Sb111d 1nøgcn gebrachl
werrl•n .
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delse med det øvrige Land (se Noten paa foregaaende
Side), medens Vendelboerne hindrede enhver Flugt
over Vandet, og uforbeholdent tilkendegav deres Glæde
over den opstaaede Situation.
Jahn siger, at det var til en Ø i Limfjo.rden, at
Nelle ved denne Lejlighed trak sig tilbage 1), men
dette maa være en Misforstaaelse, der antagelig skriver sig fra, at Stedet i Nelles Rapport kaldes »lin
holm« 2), hvilket vistnok maa læses som »Linholm«,
ihvorvel Stavelsen lin ogsaa kunde tænkes at høre til
det foregaaende Ord og være det samme som » lein «.
Nogen Ø i Limfjorden øst for Aalborg findes imidlertid ikke og fandtes ejheller dengang, men »Linholm«
kan have været en Betegnelse for den nævnte Halvø,
der meget rimeligt tidligere har været en Ø og derefter beholdt Navnet, ligesom f. Eks. Tilfældet var
med Bakkeøen ligeoverfor, hvor Sundby og Hvorup
ligger, hvilken i gamle Dage og endnu hen mod Midten af forrige Aarbundrede kaldtes »Sundsholmen« 3).
') Danmnrl<s l>elt·1g. i Trcdivcaa1·skl'igcn S. 335.
Rapportens Punkl 10: \Vie mann nun hey soleher disor)
dre nirgcnds andc1·swolun g wust undt inmittels der
Feunul tarck ~1 nmar hirl, hall mann sich nach gehaltener Communication mit den Officircrn uff da!;j Landt lin
holm hinter Alborch iiber einen Pass in dersclben Nacht
reterirn miissen, welcher orth nachmals von dem Feinde
rundturub besetzet, alle Passe undt Ausfliichte abgeschnitten undt verligt, das sich also kein Mitte! ferner
uffzuhalten erauget.
8
) Jfr. Trap IV S. 404 og Flindts Beskr. af Sundby-Hvorup
Pastorat i Nationalm. II Afd.s Arkiv - Navnet var dog
paa den Tid - ca. 1840 -- ved at gaa af Brug. Jfr. for
• Lindholms« Vedlwmmende Danske Kancelirg. 153550 S. 189, hvor det omtales, at en Mand i Tranders Sogn
fa ar Livsbrev paa en Eng ved • Lindholms Bro<, hvilket
Sted neppe kan have været Lindholms Bro i Kjær Her-

2
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Efter Schlicks Beretning skulde Nelle paa det
her omhandlede Tidspunkt have haft den Plan at
drage videre ud til Havet for langs dette at undkomme til Hobro 1), men blev forhindret heri af Oberst
Scharffenberg, hvem Schlick allerede to Dage, før
han traf paa de kgl. Tropper syd for Aalborg, havde
udsendt for at afskære Nelle fra Forbindelse med
nævnte By, og som skulde have nedhugget den største Del af hans Fortrop, der bestod af ca. 300 Ryttere. Denne Begivenhed omtales ikke i Nelles Rapport og formentlig hellerikke af de danske Forfattere.
Jahn omtaler dog 2), at Scharffenberg og hans Folk
havde nedhugget en Rest af de kgl. Tropper, men
dette fandt Sted ved Hals og efter Tilintetgørelsen af
Hovedstyrken 3).
Nelle stod som sagt fuldstændig afskaaret med
sine Officerer og Folk paa Halvøen ved Nørretranders.
Kun Oberst Bandissin havde reddet sig ombord paa
et lille Fartøj, med hvilket han var sejlet til Hals og
derfra med et andet Skib afsejlet til Sjælland. Stillingen var saameget mere kritisk for Nelle, som de
Calenbergske Folk aldeles ikke vilde kæmpe, men
trods alle Forestillinger fra Officerernes Side gjorde
red, men naturligere maa antages at have ligget i Nærheden af Tranders, da det formentlig vilde være mindre
forstaaeligt, hvad Nytte Manden skulde have af en Eng,
der laa saa langt fra hans Gaard og tilmed paa den anden Side af Fjorden. - løvrigt fandtes der illg. Markbogen paa N. Tranders Mark nogle Agre, der kaldtes
» Hohnsagre«.
') J fr. bl. a. Hallwich II S. 225, Khewenhuller Annales Ferdinandei II S. 1434 (hvor der dog ikke slaar >Hobro•,
men • Haber•), samt Chlumecky: Brev CV.
') Chr. 4's Krigsh. II S. 336.
") Jfr. nedenfor.
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Mytteri og erklærede rent ud, at hvis man ikke vilde
tillade dem at sende en Underhandler over til Fjenden, vilde de skyde saavel deres Oberst som Generalmajoren eller udlevere dem til Fjenden, og hvis de
andre Regimenter vilde gaa løs paa Fjenden, vilde de
gøre fælles Sag med denne og skyde paa Kameraterne.
Og da de, saasnart Fjenden viste sig paa en overfor
liggende Bakke, uden Nelles og de andre Officerers
Vidende og Vilje paa egen Haand sendte en Trompeter derover for at underhandle om Overgivelse, saa
Nelle ingen anden Udvej end at kapitulere med hele
sin Styrke 1), hvorved han selv og hans Officerer til1

)

Rapportens Punkt 11 : Ob nu wohl hierzwischen indem
wir 2 Tage undt Nacht uf solchem Landt lin gestanden,
die werlosen Einwohner uf 'Vensiissel zum wenigsten
das Volde, wo mann ja die Pferde hette stehen lassen
sollen, salwiren undt davon bringen konnen, habcn sie
doch keines Weges dass konnen bewegen werden, sondem viclmehr mit sonderlieher Beliebung undt Congratulation solehe Tragatien angesehen, dem Feinde Ansehlege geben, Mittel undt Wege gezeiget, was sie gewisset meineydiglieh verrathen undt in suinma sich als
unsere ergsten abgesagle Feinde bezeiget und gerne gewolt, das unsers Gebeins nicht da von kommen sonllern
samptlich niedergemaeht wehren, gestalt mann hernaehher genugsam erfahren undt mit unsern Augen ansehen
miissen.
Punkt 12 : Bey soleher Besehaffenheit, zumal aber
weil die Calenbergischen Reyter gantz nicht fechten
wollen sondern meutenirt, auch von keinem Officirer zur
guten resolution konnen gebracht werden, sondern siclt
expresse vcrnehmen lassen, wen man ihnen nieht zulassen wl'1rde, das sic einen Trompett an den Feindt sclliekten undt mit ihm aceordirten, sie ihrer Obristen neben
dem General Major niederschiesen, oder dem Feinde
sampt den andern Officirem iiberliefern, oder do die andern Regimenter schon fechten wi1rden, auf dieselben
G
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ligemed 3000 Ryttere blev tagen til FangE af de Kejserlige, der tillige gjorde et rigt Bytte saavel af Heste
som af Vaaben og andet 1). Nelle og Calenherg bleY
ført til Aarhus, hvorfra de den 23de s. M. afsendte
den oftnævnte Indberetning til Kongen og bad ham
løskøbe dem og betale dem deres Sold. De øvrige
Folk blev afvæbnede og for Størstedelen i smaa Afdelinger til Fods sendt ud af Landet.
Der har været nogen Tvivl om, hvad Dag denne
Kapitulation ved Nørre- Tranders har fundet Sted.
Nogle har saaledes sat Tidspunktet til den 1 %o Oktober, medens andre holder paa den 8 /ts s. M. Dette
sidste maa formentlig være det rigtige. Herfor taler
for det første, at det Brev, hvori Schlick gør Indberetning om Overgivelsen, er dateret den 18de Okt.
(ny Stil). Det maa vel herved indrømmes, at der,
som af OpeJ2), antaget, maa foreligge en Unøjagtighed
i det nævnte Brev, men denne maa, som ovenfor udviklet, søges ikke i Dateringen, men deri, at Dagen
for Fremrykningen mod Aalborg anføres som den 17'
i Stedet for den 16' (ny Stil). En nyere Forfatter
som Hallwich 3) mener da hellerikke, at der er Grund
scharsieren wolten, auch ohne Wissen und Willen ihres
Obristen, des General Majorn und anderer hoben und
niedern Offieirern von anctern Regimentern, so baldt der
Feind sich an den Bergk kegeniiber gesetset undt mit
den Vortrouppen sehen lassen, mitlerweile der General
Major an dem andern Passe gewesen undt denselben mit
mehrem Volck zu besetzen besiehtigt, einen Trompett an
ihn abgesehickt undt umb Aeeord anhalten lassen, ist
man soleher gestalt dem Feinde sieh zuergeben endt1ieh
gezwungen und gedrungen worden.
') Geseh. des niedersaehsiseh-diinisehen Krieges Teil. II

s.
2
)

336.

Chlumeeky Br. CV.
') Fiinf Bueher Gesehiehte Vi1allensteins II S. 225 Anm.
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til at tvivle om Dateringens Rigtighed. For det andet maa det anses for sikkert, at den Tid, hvori Nelle
stod indesluttet af de kejserlige Tropper, var 2 Nætter og Dage, hvilkel meddeles saavel i Nelles Rapport
som af Khewenhiiller 1), der næppe har haft sin Viden
fra denne, ligesom det ogsaa efter de foreliggende Beretninger er tilstrækkelig klart, at Nelle er bleven omringet umiddelbart efter sit Møde med Schlick og paufølgende Tilbagetog, (altsaa den 6/ls Okt.), idet Mødet
jo fandt Sted faa Mil fra Aalborg, og Schlick derefter
ufortøvet rykkede frem i Hælene paa Nelle. Regner
man herefter de 2 Døgn fra Lørdag Aften og antager,
at Overgivelsen er sket Mandag Aften eller Eftermiddag, stemmer dette Resultat saavel med Tingbøgernes
Beretninger, der ansætter de Kejserliges Indtog i Aalborg til dette Tidspunkt, som med at Schlichs Indberetning virkelig er bleven affattet den Dag den angiver. At nogle af de Calenbergske Tropper Natten
mellem Lørdag og Søndag har været i Aalborg, kan
formentlig ikke afkræfte denne Argumentation, da de
vel næppe kan antages under de foreliggende Forhold
at være vendt tilbage til Hovedstyrken alle eller paa
samme Tid.
Grev Schlick holdt altsaa sit Indtog i Aalborg
Mandagen den 8/1s Oktober, og, som det synes, har
Borgersl<abet ikke lagt ham nogen Hindring i Vejen
heri, hvilket vel hellerikke havde nyttet, tilmed da
Byens Forsvarsvæsen neppe har været i den bedste
Orden.
Aalborg var dog paa dette Tidspunkt ikke helt
uden Befæstning, hvilket fremgaar af følgende Syns-

1
)

An X. S. 1434.
6*
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forretning 1), som det maaske kan have sin Interesse
at fremdrage, da man hidtil har antaget, at Byen,
siden Aaret efter at den blev indtaget af Johan Rantzau, ikke havde nogen Befæstni_ng, før den i 163Q 11 e
fik en saadan eller ialtfald en Begyndelse dertil 2):
:. Anno 162() den 21 mnrlii bafve1· de eplerskrefne
. . (Nav ne) . . ep ter dier s .Borgm ler o h Raad ts
Befaling verel Lil Siun Lil Plandtverkedl omkring Olborg n es Grafve baad ved Østerport deslige ·Le ved
Svingelen o b Priordam dtn) Plnn kverked om olden fra Østerport o ·h Lil H ndri ·h Gllldsm d Hauf e,
al derudi findes 27 suust~haaren H rdl. D mæsl
bafver de eel ved Svingelen och ved Priorthun d
Plant rerltedl om for" n B rens Grat've 55 saugschoren
1
Boere! t.
ocb ved Va ncl1 o r le n a) r sat v d Siden a f
Trappen som gaar necler Lil Aa n, 8 Fj J o ·h ingent els d
a a n o reu n • I la nkverk, om k unde vere
op ·al i det forgangen ar ncl n dell • l'orschrevne och
var meget af Plankverkedt slet henne och øde och
Volden mangestedts ruodt forderfvedt af Svin och
somestedts ru o t n eder i Grafven n . . . « etc.
Som man ser, vare »Fæstningsværkerne« i 1626
en slet Forfatning, og Doucet har neppe faaet dem
synderlig forbedrede. Hvad Slottet angaar, synes
dettes Forsvarstilstand paa Indfaldets Tid at have
været noget bedre end Byens, idet man dog i Løbet
1
)
2

8

4

)

)

)

Afhjemlet paa Aalborg Byting den 22/s 1626.
Jfr. J . S. 2 R. III S. 411 f. og Wullf: Aalborg før og nu
S. 3 samt D. AU. V. S. 113, hvor omtales en kgl. Befaling
af 1535 til at lade Aalborg Bys Fæstning •strax nedbryde
og gjøre slet rundt omkring Byen •.
Maaske beliggende ved •Priorhaven•, der er afsat paa et
Kort af 1847 og laa syd og vest for det Sted, hvor det
militære Sygehus nu ligger (jfr. Priorgade).
(?) næppe den »Vand port•, som dannede Grænsen mellem
Algade og Bredegade.
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af Sommeren havde truffen forskellige Forberedelser
i saa Henseende, hvorom følgende Poster i Lensregnskabet vidner :
»Er blefven forbrugt til Støcherne 1) paa Slottet,
som slet var forrustet inden udi, til at løsne samme
Rost och Scharn udt med saavel som ellers til at
probere Slø h rne m d, efterdi medl dennom udi lnng
Tid i k
o1· ·hoL, rnen s i t lan øde baade m d Lad r och andet, hvorlil medgik Krud 2 1/ 2 Li puncl«.
»Gifvet Bendt Scrubstømmennand for t! n , St.øcheJader til 4 .Jern tø her m d Guolfv l af Fjelle der
Llllder gjort [o r h v 'r Lad ocb cl es Tilbehør 4 Sdr. c
Des l'i g l for f mb andre Lad r Lil Kobberstø ·her al
forf rdige och for 1 al gj ørl? slet :o1f 11 •e, lwor for
bnnnem s ·hu li gifvis for hver af de ga mm l al fol'fcrdige 5 ' . Mrl< <>·h for d t n •e 3 d1· . . . « elc.
H v o rom alting er, var Slottet vel ved Grev Schlicks
Ankomst. saa godt som forladt af Besætningen og blev
strax taget i Besiddelse af ham som Residens.
Der var naturligvis ikke faa, der under disse
urolige Forhold havde forladt Byen med deres Ejendele, mest var de flygtet til Norge og Sverri g; men
ogsaa efter de kejserlige Troppers Ankomst rejste
Borgerne bort i stort Antal og sejlede med deres Gods
ud af Fjorden, og der synes, mærkværdigt nok, ikke
at være bleven lagt dem Hindringer i Vejen heri fra
Fjendens Side. Dette ses saaledes af en Retssag, under hvilken Christen Nielsen Stubdrup, Borger i Aalborg, sagsøgte en anden Borger sammesteds. Oluf
Rokjær, i Anledning af noget Gods, som denne havde
modtaget af ham ~ 1627 den 8 Oktob. før Fienderne
kom her Lil Aalborg«, i sin Skude for at føre det
med denne og aflevere det i Marstrand, uden dog at
1

)

:>:

Kanoner.
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have efterkommet dette Løfte, idet han var bleven
tilbage i Byen hos Fjenderne. Under denne Sag
fremlagde Citanten den 2/11 1629 paa Aalborg Byting
følgende af Købmand Hans Borthus udstedt Erklæring, der skulde vise, at O. R. havde haft god Lejlighed til, uanset Fjenderne, at føre Godset afsted :
»Kjendis jeg mig Hans Borthuus, Borger udi
Aalborg, at det er mig fuld v.i llerligt udi Sandh d, al
jeg Aar 1627 den 8 Oclol . d n ame Dag, Fienderne
kom til Aalborig, da begjønl j eg at indschibe mil
Godts udi min Schude och blef saa ligend 14 Dag
for Byen før jeg løb ud, och idismedlertid kund Oluf
Rokjard vel hafve vered udløben, om hand hafde
vild, saa vel som mange andre got Folck i dismedlertid udløb. Til Vitterlighed min egen Rand underschrefved, dat. Aalborig den 20 Octob. 162\1.
Hans Borthuus.
Egen Ha and t«.
De fleste af Byens Øvrighedspersoner havde fulgt
Lensmandens Exempel og var draget bort, saaledes
vistnok samtlige Borgmestre og Magistratspersoner,
undtagen Raadmanden Just Nielsen, der som Belønning herfor senere blev udnævnt til Viceborgmester 1).
Byfogden, Mogens Jespersen, flygtede ligeledes, men
undgik da hellerikke senere at faa det at høre, idet
han engang efter sin Hjemkomst, da han plejede
Retten paa Bytinget, tvende Gange blev angrebet af
Anders Guldsmed, der gjorde »Buldren og Ulyd« og
tilraabte Byfogden, at han hellere skulde være bleven
hjemme, dengang da han rømte, og taget Vare paa
Byens Forsvar 2) . Byfogedens Hjem 3) og det Gods, han
1

2
3

)

)
)

J fr. A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg S. 130.
Aalb. Tgb. 2 /u 1629.
Ved Vesteraa.
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maatte lade tilbage i Aalborg ved sin Flugt, led løvrigt en ilde Medfart, og følgende Beskrivelser herom
viser, at det ikke alene var de fremmede Soldater,
der i de Tider gav sig af med at plyndre. Den 19/1o
1629 irellelagd Byfogd n nemlig en Sag mod Mild<el
Blok og d un . Huslru saml Did ·h l r,,dder i Aalborg i An i dning af at di s efter hans !3orlrejse og
imod hans Vi lj og Mind var Lt·ængl ind i han Hu·
og havde udjaget hans Folk og Tjenere og derefter sat
sig i Besiddelse af hans Ejendele, hvorom to af hans
Folk den 16/lt s. A. nærmere under Ed forkl:;ll'ede, at
de i Aaret 1627, om Morgenen, efter at Mogens Jesper · n den , de
liloher m d II u l ru og Bøm var
dragel borl fra Fjend ns ,,erfald og ar Vidnerne var
bleven bragt ombord paa ha n Skude, d r laa \Cd
• Laden e') ved deres Tilbagek m l Lil Aalborg vilde
gaa ind i Mogen .le persens Hus for eft r han B Caling at bliv d r og tage Va.l'e d rpaa; men da var
3 Personer rl ,. l'ra By n, n mlig Mild< l Blol og
Hustru samt Dirich Andersen Skrædder, imidlertid
trængt ind i Huset og havde taget det i Besiddelse.
Under kraftige Skældsord udjog de Byfogdens Folk
med Hug og Slag, og Skrædderen huggede endogsaa
løs paa den ene af Folkene med en Øxe. De tre
ubudne Gæster holdt derefter »et slet og uskikkeligt
Levn d oa Hu ., i L jligbedcn og drak og sv ired e
al' Hjerlens L s l, saaal de Lil idsl hnvd sal Lil Li s:
5 Tønd r T 'Skøl 1
x.ehoved Rødvin, fl Fad·
Danskøl forud n lwacl d r randles ni' l j ø d Fl t~ k,
Fisk, Sul og »andre Guds Gaver«. Under dette Regimente blev ligeledes forødt og bortstjaalet 3 Kedler,
1
2

)
)

Aalb. Tgb. 16/n 1629.
Færgestedet ved Ø. og V. Laden.
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2 Staalgryder, 5 Tinfade, 5 Tintalerkener, 4 Hoveddyner, 13 Sengesteder, 5 Skabe, 2 beslagne Ligkister,
20 Tylter » Savdelen 1), 4 Tdr. Humle, 3 lange Bøsser,
en Tønde med »Røstning« 2), tilhørende Fru Karen
Lange til Tjele samt en Pakke Sengeklæder, som tilhørte Knud, Hr. Nielses Søn i Kjetrup.
Om Kongens Tolder i Aalborg, Hans Sørensen,
vidnede Købmændene Jens Bang 3) og Johan Brandt
m. fl .4 ), at han den 9de Oktober, Dagen efterat de
kejserlige Krigsfolk havde bemægtiget sig Aalborg,
med stor Livsfare var kommen ud til dem, der da
befandt sig ombord paa Frants Comelsens Skib, der
laa i Aalborg Fjord ved Hals, og han havde ikke
reddet det mindste og havde neppe Klæder paa Kroppen. De forklarede derhos, at Hans Sørensen i sit
Hus og paa forskellige Steder i Byen havde liggende
et Parti af Kongens Korn og Proviant, som tilligemed
hans eget Gods blev fortæret og ødt af kgl. Majestæts
og de kejserlige Krigsfolk »och iche det var hanem
mueligt siden K. M. Krigsfolk med Mact indquarteret
dem i Aalborg 5), enten at schibe af K. M. eller sit
eget Korn eller Proviant, thi de ingen, ditz være, ville
udstede 6) af deri s Quartier eller fra Byen« etc. Disse
Udtryk og den Omstændighed, at Hans Sørensen jo
allerede Dagen efter Fjendens Komme til Aalborg var
naaet til Hals tyder nærmest paa, at det har været
Kongens Tropper og ikke Grev Schlicks Folk, der
o : Brædder.
o: Udrustning.
') Jfr. D. H. Wulff: Jens Bang.
4
)
Aalborg Tingb. 5/a 1632.
5
Der sigtes formentlig her til Begivenhederne Lørd. den
)
6
/lo 1627.
6
lade komme ud.
) Udstede =
1
)

2

)
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havde lagt ham Hindringer i Vejen med Indskibningen, og dette falder jo ogsaa bedst sammen med Hans
Borthus' ovenciterede Skildring af Forholdene.
Noget af det første, Grev Schlick foretog sig, efterat
han var kommen til Aalborg, var at sende nogle
Tropper ned til Hals, og efter Jahn 1) var det Oberst
Scherffenberg, der blev sendt derned som Anfører for
disse. Han angreb den i Hals posterede sidste Rest
af de kongelige Tropper i Jylland og nedhuggede dem
efter en kort Modstand . Dette Detachement afgik
med Skibe fra Aalborg, hvilket fremgaar af Aalb.
Tgb. for 24/s 1629, hvor Jens Christensen, Baadsmand
i Aalborg, forklarer, at han kom gaaende uforvarende
ned til Færgebroen, den Tid Færgerne roede ned til
Skibene, da tog Kejserens Folk ham og skød ham
med Gevalt ned i en Færge, og han maatte ro ned
med til Hals, og var der Soldater paa samme Færge,
en hel Hob. Jens Jensen ibm. forklarede 2 , at den
Uge Kejserens Folk kom til Aalborg, befalede Lauers
Guldsmed ham at gaa i en Færge og sagde, at han
skulde ned med de andre, og var der saa mange
Soldater som kunde sidde frem og tilbage paa begge
Sider i Færgen og var baade Løjtnant og Korporal
med.
Der stod nu tilbage for de kejserlige at besætte
Vendsyssel og Thy, og den 13/2s Okt. gav Grev Schlick
fra Kvarteret i Aalborg sine Ordrer i saa Henseende,
ved hvilke de nævnte Landsdele blev anvist som
Kvarter for 3 Regimenter, hvis Øverstbefalende var
Hertng Frants Albert af Sachsen-Lauenburg. De 2
af disse Regimenter, nemlig Fodfolket under Oberst1
2

)
)

Chr. 4's Krigshistorie II S. 336.
Under samme Sag.
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løjtnant Montoya og de saakaldte bnye Ryttere«, bestaaende af Franskmænd, under Oberstløjtnant de
Bousmard foretog Overgangen ad Harboøretangen og
maatte under store Besværligheder vandre gennem
det dybe Sand paa den smalle Landstrækning mellem
Engbjerg og Agger 1). Efter Vestervigklosters Lensregnsiwher skulde denne Overgang have fundet Sted
umiddelbart før den 19' Oktober, idet denne Dag angives som den, paa hvilken Klostret blev indtaget af
Fjenderne. Den 14-/2.~, Okt. havde det 3die Regiment,
»de gamle Ryttere«, hvis Oberstløjtnant var Melchior
v. Hatzfeld, foretaget Overgangen til Vendsyssel, hvilket vistnok maa være sket ved Nørresundby, og det
kunde -- som det senere vil ses - næsten se ud,
som om denne Overgang er sket ad en dertil bygget
Baadebro. I alt Fald havde Vendelboerne ikke mere
gjort Vanskeligheder. Efter hvad Peder Dyrskjøt fortæller, havde Bønderne vel været organiserede - hans
Fader, Lars Dyrskjøt, var en af Lederne - men de
opgav dog at foretage videre, »da det ingen Gode
gjorde at sætte sig til Modværge«. Dette blev dog
ikke taget naadigt op af Regeringen, der dog maaske
var mere fortrydelig over Vendelboernes Stilling overfor dens egne Tropper, men dog under 28 /J. 1628 2)
meddelie dem Tilgivelse ved følgende BreY:
Christian IV el . g. a. v. »at eftersom Bønderne
og menige Almue udi Vend yssel haver for nogen Tid
indiagel der udi Landel vore og Rigen Fjender, og
de nu underdanigst ho · os h~1ver andraget, Vi naadig l slig deres F rseelse vi ll dennem eflerlade og
tilgive, da haver Vi af Vor , •nder)ige Guns t og Naade
naadigst dennem saadan deres Forseelse efterladt og
1
)

2

)

Jfr. Krebs: Aus dem Leben Melchiors v. Hatzfeld S. 95.
Jyske Registre.
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tilgivet, og hermed naadigst efterlader og tilgiver, dog
at de herefter skal blive udi vores Devotion og udi
al indfaldende Occation staar os troligen bi, som tro
og ærlige Undersaatter vel anstaar«.
Grev Schlick blev endnu en Tid i Aalborg og
var der endnu den 19/29 Oktober, hvorefter han rejste
tilbage syd paa 1). Overkommandoen i Landet nord
for Limfjorden havde som nævnt Hertug Frants Albrecht, der imidlertid helst var der saa lidt som muJigl og hyppigt var fraværen e og i h an
Led fung red da den ovenu vn le gennem Arkivar Kreb '
Bogs) ·aa bekendle Ober Lløjln l'l nl Mekhiur v. Hatr.feld.
Inden sin Afrejse fra alborg b~tvde Gr v S ·hlick
paamindet ham om at fare frem med Lempe overfor
Vendelboerne, der vare et paa een Gang kraftigt og
ømtaaligt Folkefærd, og uden nogen Persons Anseelse at haandhæve Mandstugten saavel mellem de
menige som Befalingsmændene, saa at der ingen Overgreb fandt Sted overfor Beboerne 3), en Ordre, der
iøvrigt var i Hatzfelds egen Aand, idet han ogsaa fra
dansk Side 4 ) har faaet et godt Skudsmaal og omtales
som en from Krigsmand, der ikke kunde fordrage
Letfærdighed, og synes saaledes at være gaaet frem
efter Ordren. Han gav af egen Drift Ordre til, al
alle de Adelspersoner i Vendsyssel, der endnu var
hjemme paa deres Gaarde, skulde være fritagne for
Indkvartering, hvilket til at begynde med ogsaa gjaldt
24

Han var den

~)

Til denne indholdsrige og interessante Bog henvises
det hele, da kun nogle Hovedtræk deraf ere optagne
nærværende Afhandling.
Krebs S. 96.
Danske Saml. II R 6 B. S. 296.

3
4

)
)

' Okt.
3. Nov.

i Aarhus og den
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Pr· sler og Fog der men d el isle sig imidl rlid , at
der paa d vend •ss lsk Herregaard af Adel sland n kun fandtes 3 Enkefrner og en ga mmel Adelsmand, der ikk
ar borlrej L, og H err ·gaarden
aa
efler Hal:~.fe lds Beskrivelse sørgelige ud , id t d • me ·L
fore fnudl · Lomme og ndplyudred a f Bøndern e. ·
Med Hensyn til Ford lingen af Kvartererne var
del af Frants Albrechl overdraget Hal~fe ld al ordn
. d nne, og d nne FordeJing fandl d rener ncleJig Sted
ed et Mød i Hjøning 1) engang i ovember Maaned,
men allerede i MaJ·L 1628 skele d r en
mordnin g,
idel d l franske Regim en t, d r nd Juki end havde
været indkvarteret i Thy, efter Ordre afgik til Holsten.

Regimenternes Fordeling i Vendsyssel og Thy var
saaledes:
J. D e g a m l e R y t t e r e.
A. De første Kvarterer.
laben: 4 Herregaarde: Hmumelmose, HjermilsIevgaard, HeslTup, Nihslrup, 5 ogne : Tise (28 Gaarcl ),
Talstrup (24), V. Brønderslev (22), Tømmerby (23).
Obersll. 1'\l' elchior v. Hal.zf'•ld: 2 Herreg. :
d den,
El kj ær, 3 Sogne : Mygdal (19 G.), Tver ted (19),
Bjergby (16).
1' Liukompagni: 3 Hen·eg.: A ·dal, Villerup,
Kjærsgaard, 6 Sogne : A dal (6), Horne (l ), Tom by
(21 ), Sltallerup (23), Alslrup (14), Ral<keby (20).
O b rsll. tJ . Hatzfeld (yderligere om Kompa :rnichef): Børglumklo ·ter 6 Sogne: Børglum (33), l' urreb y (10), Vejby (1 l) Emb (10), 'tenum (15) og
Vrend ·Led (29}.
Oberslvaglmester 11. Delltl: Bang·bo, 4 Sogne:
Flade (29), Aasted (52) Hellevad (2::1), Elling (7).
Ritmester Loreu/z : 3 I-Ierreg.: Boller, Tidemaud holm og Aas, 4 ogn · : Taar (36) Hallund (11),
Lyngby (16) og .J t·marl< ( 8).

') Krebs S. 98.
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Ritmester Sclliersledl: 3 Heneg.: ~ Ther·il c 1) Aastrup. Fuglsig, Byen Hjørring amt
Sogne : Set.
Hans (21), Set. Olni (16), Venn bjerg (<W), .Jelsll.'op (18).
Ritmester Pannwilz : 2 Hen·cg. ; Hnssioggaard og
Kjølskegaard, 3 Sogne: Ø. og V. Hassing (51), Haverslev (4 7).
Ritmester Darlyn: 2 Herreg.: Bøgsted og Hvidstedgaard, 3 Sogne: Aastrup (16), Saltum (68),
Hune (14).
Ritmester Melleeoven: 3 Herreg.: Aggersborggaard,
Kokkedal og Bratskov, 6 Sogne: Aggersborg (24),
Brovst (33), Torslev (24), Svenstrup (13), Lerup (7),
Arup (17).
Ritmester Taig: 2 Hm·reg.: » Nørgaard« og Rødslet, 4 Sogne: Vadum (48), Øsløs (28), Vesløs (14),
Hjortdal (1 0).
Ritmester Eltz: 2 Hen·eg.: Vrejlevldoster og Sejlsirup, 4 Sogne: Vrejlev (52), Sejlstrup (12), Hæstrup
(16), Serritslev (18).

B. De senere Kvarterer:
Hertug Frantz Albrecht: Voergaard og Hundslund
(Dronninglund) samt Sognene Hundslund og Vraa.
Oberst!. u. Hatzfeld med Stab: Odden, Hammelmose og Hjermitslevgaard samt Sognene Tolstrup,
Bjergby, Mygdal, V. Brønderslev og Jetsmark.
1ste Livkompagni (under Kapt. Otto): Asdal, Kjærsgaard, Sejlstrupgaard og Rugtved samt Sognene :
Tornby, Herne, Asdal, Alstrup, Vrejlev, Harritslev og
Skallerup.
Oberstl.s Kompagni: Børglum Kloster samt Sognene : Stenum, Vrensted, T bise, Vejby, Emb, Børglum
og Furreby.
Oberstuagtm.s Kompagni: Bangsbo, Hæstrupgaard,
Ellinggaard, N ibstrup og Skjørtholt samt Sognene ;
Flade, Aasted, Hellevad, Ø. Brønderslev og Understed.
Ritm. Lorentz: Boller, Tidemandshol m, Aas og
1

~

;:>:

Tjered, nu: Rønnovsholm, Vrejlev Sogn.
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Agerup 1) ·amt Sognene: HallL1nd Taat", L ngby,
Klim og Tømm rby .
Ritm. Sclliersledt: Vreilevkloster, Rønuovs holm ,
Aasln1p og Fuglsig a n1l Sogn ne : S·L. Han ·, Set.
Olai, Jei·Lrup, V unebjerg og Byen Hjøning.
Ritm. Pannwil - : Hassinghovgaard og Kjølskegaard saml ognene : Haversle , V. og Ø. Ba iug.
Ritm. Darly11: Bøg led og fhidstedgaa1·d samt
ogn ne: Hæstrup
ejlsll·up, Rakkeby all:um , Hun
og A::~slrup.

Il. De nye Ryttere:
(Alle indkvarterede i Thy.)

III.

Fodfolkets lste og senere Kvarterer:
Livkompagniet: f·Jen·eg.: El kj, r og Stensbæk
senere Lillige Skaarupgaard .
ognen : Toln (13)
ggerby (13), Bindslev (28), Klim (30), senere Raabjerg
og Skagen samt (i SL. for KJim) Tversted.
Ober tl. u. 1\'Jantoya: Henegaarden Hørbylund senere: Sæbygaard Vang, S. Elkjær, Sten hede (nu
Ollestru p), Ha en og Slwdvange.
ognene : Volstrnp
(24), Hørby (19), Albæ l< (25), Sk. >ve (25) sener lil lige TOJ"slev, Sæby, Gjøl, Lild og , Millested c(?).
Oberslvaglm. J(ølh u. Wanscheid : Herreg. Aagaard, ( enere : Aaleg ard og Ve løsgaard). Sognene:
Kollerup (29), Gjøltrup (10), Bejstrup (32), lnæm (8),
Torup (16), Vust (:JO) og Kieltrup 20).
Hauptm. u. Wacl]enheim: Herreg.nc Eskjær og
Egebjerg, senere tilUge Lind rnmgaard.
ognene :
Hellum (10), MHarup (5 1/2) Ørum (Ul),
gilt (30),
Mosbjerg (20).
Hauptm. Wellwarth: Herreg.ne Gjerumgaard Sl'nere tillige Lengsholrn. Sognene: Gjærum (22), Vidstrup (14), Lendum (23), Rubjerg (9), Karup (7).
Hauptm. Hermann u. Hatzfeld: Herreg.ne Birkelse,
') Agdrup i Taars Sogn.
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Rævkjærgaard og Oxholm. Sognene: Aaby (54),
Øland (20), Slette (7) 1).
Senere: Hauptm. Aschenbroich, der lillige fik Rødslet, Slell g:~ard og Vndnm Sogn.
Haup lm . Lamolly: Hcneg.'"" (Gl.) Vn1<1 , S. E lkj ~l:'r
og Vang saml Sognen : Ulsled (1 ), Hals (12), Horsens (14), Sulsted (21), Ajslrup (l4).
r Lamo/lys Stecl Lraadte senere Hauplrn. Glabenow
cler havde Gammel Vraa og Sognene : Hot· ens, Sulsted, Hals og Tntnum.
Ha u ptm. Frantz .Julius u. Carsliicll: Sognene :
Sundby (25), Hvorup (16), Hammer (16), Biersled (26).
Hauplm. Siroll : Herreg."' Knivbolt, Eget og Høgholl. Sognene: Skjæmm (7), Rubj L'g (12), Vraa (30),
Gjøl (16), » Homese« 2) (17).
Hauptm. v. Degeler: Herregaarden Lundergaard
samt Sognene: Hjermitslev (16), Ingstrup (32) og
»Ehraum« (Tranum?) (15).
Hauptm. Hatzinger: Herreg.ne Lerbæk, senere (i
St. for denne): Baggesvogn. Sognene: Sindal (17),
.1 erslev (33) Serri dsl · v (26).
Senere følgende 4 Kompagnier:
Hauplm. Rulgert: Herreg.ne Høgholt, Knivbolt og
Lerbæk s a m t Sogn n e: Elling, Hørmested, Skjæru m
og Vraa.
Hauptm. Degenfeld:
Herreg.ne Kokkedal og
Svendstrup samt Sognene: Aggersborg, Hjortdal og
Torslev.
Hauptrn. Molsberger: H erreg.no Lundergaard med
Sognene: Ing trup, Hjermitslev og Vust.
Hauptm. Fiirsl IJ. A.n lwlt: Dele af de tidligere
Hertug Frantz Albrecht tilhørende Kvarterer: Voergaard og Hunclslund.
I Aalborg laa Oberst Peter Ferari om Øverstbefalende med L l aval riregiment beslaaen<.le af 9
Kompagn ier, og vest for Aalborg i Egnen omkring
Skiv og Viborg saml paa Mors og Thyholm R gi1
2

)

I Hjortdal Sogn.

)

Horne?
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menterne Strozzi og Breuner, bestaaende af henholdsvis Fodfolk og Rytteri.
Efterat Tropperne saaledes vare fordelte i deres
forskellige Kvarterer, begyndte man al tænke paa at
sikre Stillingen .ved forskellige Befæstningsanlæg, dels
ved Østkysten af Vendsyssel for at forhindre en Landgang fra dansk Sid , dels ved Aalborg og Nørresundby for at kuune behersk Overgang stedet og
holde Vejen aaben fo r el even tuelt Tilbagelog fra
Vend ·yssel. Der blev saalede opført kan . er ' ed
Elling, Sæby oa Hal og en . aakaldl »S Dig for i:
ved Voersaa. Over Fjorden mellem Aalborg og Nørresundby blev der byggel n Slags Baadebt·o, om
doa syne· sna rt fler al være bleven ødelagt - mulig af Drivisen - hvilkel fremgaar af et Bre,· fra
Torquato Conti (hvem Grev Schlick ved sin Bortrejse
havde tildelt Overkommandoen i Jylland) til Oberst
Scherffenberg, skreven i Marts 1628 og h Yoraf en Del
findes. citeret hos Krebs 1). I Brevet udtaler Con Li, at
han anser det for hensigtsmæssigt at lade »Kirken«
befæste, saaledes som han havde giYet Ordre til, da
han var der, for at Folkene kunde faa et sikkert Tilbagetog og for i del hele taget ved given Lej.l ighed
al kunne benytte . ig af el saadnn l Anlæg. Den
Kirke, der her omlales er næppe, som anlaget2), nogen af Kirkerne i Aalborg - , hvilkel iøvrigt hellerikke siges. Disse laa nemlig ind e i Byen tildels tæl
omgivne af Hu e og har vislook ikke værel egnede
i den Retning og der foreligger da heJJerildte no • l
herom hverken i Tingbøgerne elle r i Lensregnskaberne.
Derimod !ør del, som del følgende vil vise, il<k rl
') Note 151.
) Krebs S. 125.

2

>}FRA 1\E.ISERENS TID«

97

antages, at det har drejet sig om Kirken
Nørresundby. Der blev dog af de Kejserlige gjort en hel
Del for at udbedre Aalborgs Fæstningsværker og meget mulig ogsaa bygget nye Skanser ved Byen, som
det kunde fremgaa af Aalborg Tingbog for 24/12 1632,
hvor Christen Nielsen Snedker vidnede, at det Ladehus, som stod udeu Vester Port her ved Aalborg,
hYilket tilhørte sal. Hans Ovids Børn, og som han
havde i Leje af Anders Jensen Krag, nu lndvaaner i
i Nykjøbing, indtil Ufredstiden, var, dengang Fjenderne
kom til Aalborg, vel ved Magt baade med Tømmer
Ler og Tag, men blev >}slet spoleret« nedbrudt og i
Grund ødelagt af Fjenderne, og laa nu samme Jordsmon under Byens Vold og Grave 1). I Aalborg Tingbog for 15 /12 1662 omtales dernæst en Skanse, der nu
var sløjfet, men som i Aaret 1645 laa >}vesterude ved
Set Jørgens Kirkegaard« og vistnok da ikke havde
existeret i længere Tid, uden at det dog omtales, naar
eller af hvem den var bleven anlagt.
Om Befæstningen af Aalborg ved den her omhandlede Lejlighed fortæller en Mand ved Navn Hans Sørensen - sikkert identisk med den ovennævnte Tolder - følgende i et Brev, som hiw i Oktober 1628
Marstrand skrev til Kansleren 2).
»Aalborg By er sterk befested rundt omkring.
Grafvene er 12 Alne vide och Volden 9 Alne høj, nesten ferdige met Vindebroer och lboe Porte, dog hafver de ingen Styker Lil Byens Vold . Til de Styker
paa Sloted hafr de bidindlit ingen Kugler haft, nu
hafr der nylig verel en Hollæ nd er inde for Aal') Den af Christian den 4de paabudte Befæstning af Aalboi·g Val" vistnok endnu ved sin første Begyndelse paa
dette Tidspunkt.
~) Indk. Br. til det danske Kane.
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horig mel e n Bø rerl 1) ·om der f"nw hafr ndførl !((J h r, Thin Mesiug, Hud e r, St·hind Thalig och Smøcr.
Mel amm e ~ chipr hafr F rare beslilel Kugl r, Munition o ·h aodr
are. Sa me S ·hi pr · r mel førs t
Veslenvind for ve nt ndis lhil
a lbarig m l tbu tHi
chib . . . ~ 2 )
Med Hensyn til Arbejclet paa disse Fæstningsværker, synes dette at være bleven besørget af Byens
Folk. Under en Sag mellem Laurs Nielsen Guldsmed i Aalborg og Købmand Jens Bang tilspurgte
saaledes Førstnævnte en Del Vidner 3 ) , om det ikke
var dem vitterligt, at hvad Obersten eller hans Officerer eller endog den ringeste Soldat befalede Borgerne at gøre, om de ikke maatte gøre det og endda
lide Hug og Slag dertil. Hertil svarede Vidnerne, at
hvad Obersten eller de som var indlagt i deres Huse
befalede dem at gøre, enten med Arbejde med Skandsen, Graven og andet, eller forskaffe af Penge, Øl og
Mad efter deres Vilje, som hos dem var indkvarteret,
det maatte de rette dem efter og gøre.
De mest omfattende Fæstningsværker blev dog
anlagt nord for Fjorden ved Nørresundby, der ved
denne Lejlighed har været omdannet til en hel lille
Fæstning, hvilket jo maa være sket, fordi dette Sted
var Porten til Vendsyssel, som det gjaldt om at have
forsvarligt garderet, ikke mindst i Tilfælde af et Tilbagetog.
1
)

Et lille Skib med een Mast.
Hans Sørensen havde sin Viden bl. a. fra 2 Aalborg-Borgere, der 10 Dage forud havde været i Aalborg, jfr. nedenfor.
") Aalb. Tb. 14 /ø 1629.
4
Et enkelt Vidne svarede, at hvad hans Løjtenant, som
)
var indkvarteret hos ham, befalede ham, det maatte han
gøre, »mens andet eller andre deris anbelangendis kan
vere, vidste han intet om.«
2

)
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Det var ikke Iidi Materiale, der maa være medgaaet til disse Anlæg; rundt omkring fra Kjær Herred blev det hentet, ja, Pndog helt nede fra Hals blev
der ført Sten til Skanserne, og det gik haardt ud
over baade Skovene og Bygningerne der i Landet
men ikke mindst over Bønderne i Nørresundby og
Omegn, der maatte hente Materialet og arbejde paa
Skanserne . Til Oplysning om disse Forhold skal
her anføres et Par Meddelelser fra Tingbøgerne: Ifølge
den lste fremstod Jens Laursen i Sundby, Chr. Pedersen Hougaard, Niels Christensen, Niels Mm·mester,
.Jep Andersen, Hans Nielsen, Svend Jensen, Simon
Jensen, Anders Rasmussen og Jens Jensen ibm. d. 7/H
1631 paa Aalborg Bytil1g og vinnede med oprakte
Fingre og Helgens Ed, at de i Fjendernes Tid hentede mange »Fergelad« Sten i Hals, som korn til det
Hus, som staar i den store Skanse paa Sundby Bjerg,
og berettede de, som samme Sten til dem udførte til
Færgerne, at de havde taget dem af Hals Kirkegaards
Mur. De nævnte Mænd vidnede derhos, at det var
mod deres Vilje, at de hentede samme Sten idet de
var nødt og tvungen af Fjenderne dertil.
3
I Hals Birks Tingbog
/5 1631) meddeles det
1
derhos om Halsgaard ), at den, da Fjenderne kom i
Landet, var »kostelig vel « med 8 Huse bygget med
4 Skorstene paa, men blev siden af Fjenderne aldeles ødelagt, og at at de Sten, som fattedes i nævnte
Skorstene, var nogle forbrugt til Hals Skanse og en
Part kommen til Sundby Skansehus. Paa Kjær Herredsting2) vidnede Anders Rasmussen Dal i Vodskov
m. fl., at det var dem vitterligt, at Morten Kjerulf i

e

') Nu Hals Ladegaard.
•;, 1633.
)

2

7'

100

CHR. CHRISTENSEN :

Ravnstrup blev bortjaget af Østbjerg 1) i Fjendernes
Tid saavel som hans Broder Peder Nielsen, der nu
boede i Hebbelstrup 2), saa at de ikke var Gaarden
mægtig i langsommelig Tid, medens Fjenderne var
der i Landet, og vare helt borte fra Gaarden indtil
kort før Fjenderne drog af Landet, og da vilde Løjtnanten, som laa i Sundby, og som havde Sognet under sig, have ladet hugge Østbjerg ned og ladP.t det
føre til Sundby Skanser, men Peder Kierulf i Agdrup og Jens Kierulf i Gandrup 3) med flere af Morten Kierulfs Brødre købte ha m til Gaarden, fora t
Fjenderne ikke skulde hugge den ned.
Slet saa godt slap ikke alle fra det, idet der stadig i Tingbøgerne omtales, at den eller den Bygning
er bleven nedbrudt af Soldaterne i Fjendernes Tid.
Hvad Skovene angaar, var det navnlig Jomfru
Sofie Høgs til Elkjær, det var gaaet ud over. Hun
indstævnede forskellige Vidner, der den 7/s 1631 gav
Møde paa Kjær Herredsting og afgav Forklaringer
herom. Lars Jensen i Hvorup vidnede saaledes, at
det var ham vitterligt, at der i Fjendernes Tid blev
hugget nogle Ege i Bjørum Skov i Jomfru Sofie Høgs
Skovpart til »det Skansehus ved Sundby.«
Peder Andersen og Morten Kjeldsen fra Hvorup
forklarede overensstemmende hermed. Mads Pedersen fra Hvorup forklarede, at han nogle Gange var i
Skoven med Tømmermændene, og da blev der undertiden hugget 85 Ege om Dagen og sommetider flere.
Christen Pedersen fra Sundby forklarede, al han en
Gang var med i Skovens og huggede paa een Dag
1
)

Østbjerg var Navnet paa 2 nu nedlagte Gaarde i Hammer Sogn, Kjær Herred.
2
I Jerslev Herred.
)
') Skal vist være Gjerndrop i Jerslev Herred.

FRA » KEJSERENS TID «

101

15 Ege, hvilke blev ført til Sundby. Morten Lausen
fra Uttrup var med en Dag i Skoven, og der blev
da hugget 16 Ege, hvorhos Jens Christensen fra
samme By og Lars Jensen i Hvorup forklarede, at
deres Vogne ofte var i Bjørum Skov for at køre Ege
til Sundby. Peder Kierulf i Agdrup vidnede ligeledes,
at der var bleven mange Ege hugget i Bjørum Skov
og ført til Skansen og Skansehuset. Endelig forklarede Simon Laursen i Vesterhalne, at Løjtnanten,
som laa i Sundby, drog til Bjørum Skov og .havde
mange Soldater med sig med Tændelunter og med
en stor Hob Vogne og huggede der i Skoven Ege og
førte til Sundby som Byggemateriale til Skanserne.
Disse Fæstningsanlæg strakte sig omkring hele
Nørresundby. Den befæstede, højtliggende Kirkegaard
beherskede Byens vestre Indkørsel, der laa, hvor nu Kirkestræde skærer Vestergade; en mindre Skanse beherskede Færgebroen; en tredie Skanse, kaldet >> Skansen
ved det røde Hus«, laa i Byens sydøstlige Hjørne nær
Fjorden, og endelig laa ovenfor Byen oppe paa det
saakaldte )) Sundby Bjerg «, - der vistnok først ved
denne Lejlighed blev befæstet1) - »den store Skanse«,
som tildels er bevaret endnu. Fra denne gik der
Volde og Løbegra ,.e, dels mod vest til nord for Kirken og derefter drejende mod syd ned til Skanserne
om denne, og dels mod syd ned til Byens østre Led,
der laa paa Østergade paa det smalle Sted mellem
Fjordgade og Nørregade.
Til nærmere at anskueliggøre disse Fæstningsværkers Indretning og Udseende tjener et Par Synsforretninger, som findes indførte i Aalborg Bys Tingbog, og af hvilke navnlig den ene er ret detailleret:
1

)

At Skipper Clement skulde have opført Skanser her,
savner formentlig enhver Hjemmel.
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D n 11 /1 2 L629 fremstod paa alb rg Byling l'ølgende
8 S nsm æn d der var udmeldt Lil ·~l he iglige Sundb
'kan · r, nemlig Jørgen Pedersen Smed, Ebb .Jen ·en,
,brislen Hansen, Chri len l edersen, Jens Pedersen
Kold, Palle Pedersen, Didrik Henriksen og Anders
Nielsen, alle boende i Sundby, »som bestod,
al d d •n 14' Xbri saae d n .·Lore S ·handl~e
undb , Bjet·e 111 d Grafve o ·h Vindbrou l'or saa
·h m d Schandlzer ch Vold Olllkring, som en stor
Parl af •r sveglige '). Staat· el 2 Loft høigl Hu , muril m ' llom Sl nger 2) med Tagslen p!ta , bøf,til udi
Fjendcrni Tid, 111 d .Tordl<.j lder under och en Scborslien mil igemel f-JusiL, lhem lig ved Magt · er der 2
Sluer ofven paa, begg · findi med 7 Vindukarme udi,
ln"r til 6 Vinduer, o ·b 2 Karme hv •1· Lil 4 Vind u r,
och findi i samme Karme 28 Vinrlner, nnd och
gode ·om en Parl er sønderblesl de andre Vinduer
r ucll~1gen o h borlsloll n uden 7 Vinduer, som tiger
arslagen i Hused som o ·h sønder. Findis 2 Fellquernsl.en:1), ctog Ofver ·ten er borte. Fin di en liden
S ·hifved) o h 2 Benke. Ilem pun Volden fem Jern gatlioge5), de fire liger paa Lad, dog Jernen och Hasp l' meste Parten (er) al't:1gen. Findi 3 Vagthuse
lld ·npaa amrn store chandlze. Fiudis n Dør for
OfversLoufve1·n och en Dør f'or Neder loul'ver, om
Jern r aflagen.
Dern æs t na de den lille ø ·L r Schandl7,e med et
Q,·orlugar 6) mil i af Fie! samm n ·tagen med en liden
S hor li en udi o h 2 'aglhnus paa d l sudo L och
nordve L Hjørn med Fiel ·amelslagen. llem aa de
len liden S hnndlze veslen Fergebrofveu, som stod
el lidel Vagthus udi , hvilked Hus er mest ndeJ foL·pan

1
)

Sammensunken.
Med Bindingsværk.
3
Kværn til Krudt.
)
4
)
~: Bord.
") Vistnok en Art Kanoner, Skibskanoner?
" ~: Kortegarde = Vagthus.
2

)
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fald, , . Sundb Kirk ·gcll er och oml(asl med S ·han lr o ·h Løbgraf o ·h indbror ror derp~HI 4 lenslø k 1·, de 2 med Krudkamer o h rl 2 ing n Krndkamer. Higemande hiemle<i de, al der •r Løbgraf
med Vold fra Kj l'i\en
ch op lbil Bjerged ocb pun
nj rged
ch rundt om ned thi l d ·l røde Hll hvorudi n Part af Kongens Thi n ri Agetj ord udi amme
' handlze indtag n h r, en Part lang ned 111 d deris
Ager o b en Parl ·hanL~~:e lver · ot\er. Del hjemled
de for et fuldt Sjun.«
Y.

Den

andE'.n

'ynsforre tnjn g findes intlførl j
Hl·
1;.1 1631: Chri len Peder e n i
nndby mødte pa a Len manrl ns Vegne og ~ ·ked
Vidne!, hvorefte r frem lod Jørgen Smed i Snndl y m d
3 andre Mænd fra samme By og

L.torg Ting)Jog for

, hekjende efte r 'Om de er L'i Ila g ' n al s e oc b rori Sundb r Schandtz , hvad som Ondi fonøgl
o ·h Lot·Ltagen der udi, da hafr d e i aar Y ril paa Aa·tedern o h e t at den lid n S band lze v · d del
røde Hu~ ofven om er aflage n alle de laketer, d r
baf1· e1·ed
aave l om pHa d n s tore S bandtze paa
Bergil er ochsaa den tø r le Pm-L af same Tre artag n . Hvad den '· b a nlr.e ig ved Kirkeaaanlen anh ela ng r r o ·hsaa de n stør t Part ar sam Stakeler
oven Olll aftagen Ocl\ S ·and l:t.en n d ' l li k en 1) i S011
Side. Del af hj ml ed de l'or ' l fu ld Sjun .4
l~u·e

Hvad de enkelte Skanser angaar, findes der formentlig ikke flere Meddelelser om Skansen ved Færgebroen, men dens Beliggenhed er jo i øvrigt ogsaa tilstrækkelig tydelig angivet.
H vad Kirkegaarden angaar, kan der her herefter
vist ikke være Tvivl om, at det er denne Befæstning,
Conti har sigtet til i sit Brev. De i Synsfonetningen
omtalte >>Stenstykker« har været Jærnkanoner, til
')

:>:

nedsunken.
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hvilke som Projektiler benyttedes Stenkugler. De
var, ialtfald tildels, efterladt, da de kejserlige Tropper var draget bort, hvilket ses af følgende Post i
Aalbh. Lensrg.: »Anamed som Fjenden hafde efterlat sig udi Sundby Schandtze och der paa, hvilke nu
nu først ehr ført bidthil Slotedt: Jernstøcher, srnaa
och store - 6. «
Paa Kirkens Loft opbevarede Fjenderne deres
Korn, og det omtales i et Kirkesyn 1), at 2 Egebjælker
som Følge heraf var »slet søndertvungne«. Om de
har omdannet selve Kirkebygningen eller lavet Skydeskaar deri o. 1., kan ikke ses af de paagælde Kirkesyn, men de har vistnok borttaget en Del af Blytaget og i det hele efterladt Kirken i eu sørgelig Forfatning. Den 21 /a 1631 blev der saaledes paa Aalborg
Byting afhjemlet et Syn over Kirken, og Synsmændene forklarede, at de først inde i Kirken havde set,
at 2 Bjælker var »sønder« og opstøttet med Stivere,
Gulvet var brøstfældigt for 400 Mursten, Loftet helt
raadnet og ødelagt, ligeledes 2 Vinduer aldeles ødelagt og udslaaet af Soldaterne. Vaabenhuset fattedes 100 Tagsten og 3 Tøi1der Kalk. »Noch«, siges
der sluttelig, »er hun (:>: Kirken) bøgfeJdig for 6
Schipd. Bly paa N01·side saa och paa sønder Side af
Torned.« - Af Fæstningsanlægene omkring Kirken
saavel som af Voldene, der forbandt dem med Skanserne paa Bakken, findes nu inlet Spor tilbage, men
det er sandsynligt, at der i 1644 har været noget tilbage deraf, idet Svenskerne efter Slaget den 18. Januar besatte Kirkegaarden 2).
»Den store Skanse paa Bjerget« er den, som
1
2

)
)

Aalb. Tgb. 21 /a 1631.
J. S. 4-1-S. 67.
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staar endnu, og som har givet »Sundby Bjerg« dets
uuværende Navn, »Skanssbakken« eller slet og ret
>>Skansen« 1).
»Skansen ved det røde Hus« er ligesom de 2
førstnævnte Skanser jævnet med Jorden, og det er
ikke aldeles klart, hvor den har ligget, eller i hvert
Fald, hvor hvidt den har strakt sig. Til Oplysning
herom skal dog følgende anføres: I Synsforretningen
af 14/12 1629 staar der, som nævnt, at der gik Volde
og Løbegrave fra Bjerget ned til »det røde Hus«, og
for disse Volde og Graves Vedkommende kan det
paavises, hvor de har ligget, idet der samme Dag
blev afhjemlet en anden Synsforretning[ under hvilken Mændene forklarede, at de havde set, at Jørgen
Pedersen Smeds 2 Agre fra det røde Hus og til Bjerg ·•l paa Sundby Mari{ \ar helt opka let med Løbesi anser, saaat de ikke mere ar tjenlig W at saa og
p l øj e i. Disse 2 . gre ' ar n ml i g efter Ma r kb o gen 2)
de 2 ø Uig le i :t Mølleagt•eue c oa ·Lrakte sig allsaa 3)
fra den store Skanse lidt østligt for Galstersgade, paralelt med denne og ned til Østergade, hvor Nørregade
munder ud i denne, :l: ned til Byens daværende østre
Led, hvilket ganske stemmer med, at disse Forskansninger efter Beskrivelsen gik ned mod »det røde Hus«.
Dette Hus's Beliggenhed kan nemlig ogsaa bestemmes
saa nogenlunde. Det var et Beboelseshus -vistnok
opført af de Kejserlige - og hørte til et af Byens
') Nogle af Frk. Augusta Zangenberg i afvigte September
afdækkede Munkesten (eller Murrester) paa Bakken vest
for den egentlige Skanse kan mulig være Rester af det
stm·e Skansehus eller et af Vagthusene.
2
Smh. m. Matr. af 1662 og Jordebøgerne.
)
8
Udstykningskortet af 1777 srnh. m. Udstykningsforretnin)
gen.
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B l, hvis Brug r i den følgende .Pel"i d
hwdlal
og Tingbøger ladig anfø re
·om N. N . i del rød
Hus. D Il Bol h·u v. rel let al id ntilk •·e, idet flet
var den en l af Byen Ejendom m e der ikke henhørt til del saal<ald le »Sun Jby God c (der lilliørle
Kronen), men derim d laa til Hjermil·levgaard (og
· nere tjJ Rødslet) . Dets B gninger laa netop ved
del østre Led, s rd for delle og Kongevejen og mod
Vesl s tødende ud Lil den nuværende Fjordcrade. Ikke
langt fra denne Ejendom har alt ·aa l<ansen ligget,
men nogen bestem l Besked om, h vordan dens B li ggenhed bar været i Forhold til del røde Hus, faar
n.1~1n ikke gennem S~lmtiden
lle•·etninger. Di se viser kun, at Huset maa hav liggel mind t 24 Favne
fra Fjorden (idel Brugeren fra .Byens Fælled bavd
indlaget et Stykl<e Jord af denne Længde' ), hvilken
.Tord .l aa s d fm· det •·øde Hu , aiL ·aa mel! m d!:' Lie
og Fjorden), og da denne dengang naaede lige p lil
den V j, der nu kaldes Engvejen, og om da var
Byen F gang ud Lil l æret, maa del anses ror sikkert, at selve det røde Hns netop har ligget ved østre
Led, h vorhos det af en Synsforretning ses, at det har
ligget paralelt med Fjordgade med Gavlene i Nord
og Syd. Endelig ses det, at Skansen har ligget noget fra Huset, adskilt derfra ved et Mellemrum, paa
hvilket Gaardens Mødding laa 2). Skansen maa derhos lla v li ggel en len øs l e li r syd for H ns l : nord
for dell J~a jo Kongev jen og Løb grav n
og vest
for la a Fjordgade og B •ens Gmude o • Hu e, hvorimod der paa de Lo andr Sider var ub ebygget.
En ynger e Kilde, nemlig S heel: Krigen Skue1

2

)

)

Agrene gik i Retning Syd og Nord.
Der omtales i Tgb., at Fogden fratog Brugeren en Ko,
der gik mellem det røde Hus og Skansen, paa Møddingen.
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Kbh . L7R5, m la ler, Hl d kejs rli g Tropper
bygg de kanser saav 1 paa S uuclby 13jerg · som ved
Strandbr den, og del maa vistnok
•re h er, vi maa
søge d n omhan<Lied Skanse. Afsln n'clen fra østre
plads

L ed til Fjorden var jo d ngan g som nævnt il<k rel
tor, og da 'ka n en eller den oven :iterede ' •nsforrelnin g al dømme ciog man ha\e optaget et nogen lund e stort Areal id et der har ligg l et Hu inde i
den og l p<t a h rl af de to Hj~rner, l(an d n gotll
hav slra kl s ig temmelig n r op mod del røde Hus,
s l vom den bar li gg l m ed Syd i den ,. d fjm·dcns
Bred. Hvad der imidlertid mest taler for denne Antagelse, er den Omstændighed, at der endnu i Slutningen af det 18' Aarhundrede faktisk laa en Skanse
- eller en Rest deraf- nede ved Fjorden i Retning
sydvest for »det røde Hus«. Denne Skanse kaldtes
»Batteriet« og omtales i »Jydske Efterretninger« for
5
/2 1779 i en Artikel omhandlende de stedlige Festligheder i Anledning af Christian den 7' Fødselsdag, og
h v o ri det hedder:
»l Nørre Sundb e have ogsaa lndvaanern e ind byrde · fomøj L i g, og lvers over for Slotlet paa del
øs tre bøje Balleri oprejsl en svc r 1ast, hvorpaa vaTe
hængte nogle Lanterne der lige ledes forestillede Kougen · Navn i CbifTr og bJ·. udle Ul ben ud pMI Nat len dH d · imidlet'lid li! l'< Iles Fornøjel ·e var
am lede etC.<<
Der lever endnu i Nørresundby en gammel Mand 1),
som kan erindre Navnet. Han siger, at det nærmest
forekommer ham, at »Batteriet« i hans Barndom var
N avnet paa et H u s, der la a nede ved Fjorden østligst i Byen, og dette stemmer saavel med, hvad der
siges i den citerede Meddelelse i J. E., nemlig at
1
)

Veteran og Dbm. Lars Chr. Nielsen.
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Batteriet laa lige overfor Aalborg Slot, som med det
gamle Matrikelkort over Sundby af 1812, der findes
i Matrikelkontorets Arkiv. Paa dette Kort ser man
omtrent nede ved Fjorden lige vest for det Sted i
Fjordgade, hvor Engvejen drejer fra denne1) , en
temmelig stor Forhøjning i Jordsmonet, og lidt fra
denne Forhøjning i sydvestlig Retning ved Fjorbredden ses et lille Hus 2 ), som maa være det, Meddeleren
har sigtet til, da det var det eneste Hus ved Fjorden
i Byens østlige Del. Dette Hus beboedes iøvrigt i
1816 og 1822 3 af Niels Pedersens Enke, der efter alt
foreliggende at dømme er den samme, som døde i
Sundby i Aaret 1830 og i Aalborg Stiftst. Nr. 14 for
s. A. betegnes som >> Niels Pedersen Batteries Enke «.
At der har ligget en Skanse paa det anførte Sted
er saaledes næppe Tvivl underkastet, men hermed
er naturligvis ikke bevist, at det har været den samme,
som blev anlagt under Kejserkrigen, idet der er den
Mulighed, at den kunde være anlagt i 1657 af den
danske Oberstløjtnant Ziegler, der ved denne Lejlighed skal have opført en --- eller to - Skanser ved
Sundby4 ).
' ) :>: hvor nu Enkefru Galsters Have er.
2

)

3
)

•)

Daværende M. Nr. 123.
Iflg. Arbejdsjournalen og Sogneprotokollen i Matrikelarkivet.
r 16tl4 er d er næppe a nlagt nye Sl<ans r·, hvorimod de
ga mle skal væ re bl even nd b ch·ede af Bønderne og l.Jeny ltelte mod Svenskernn und r Ka mpen den ' 8/1. Den
a f Obet·sU. Zie •ler i 1657 opJ'ørle Ska nse - de r· omtales
kun ecn S<lada n i L e n s r·c~ n s lm b cmc - va r iøvr·igl ikke
færdi g, da Sv n ·kerne ko m Lil Nørresundby, og <111 Omkostningcmc ved dens Opføre! e s nes at have V<creL
meget duge, ha r det vel ogsaa her kun dr·ejel sig om
en d bedr·ing a f ct e ctau1l e Fæstning væ l'l<e r·. .rr... iø vri gt
His t. T. 7 R 3 B S 120- 21.
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Med Hensyn til Skansernes Skæbne, efter at
Fjenden var dragen bort, synes de hurtigt at være
forf!llden. I 1629 blev der dog af Lensmanden ansat en Mand fra Sundby til at holde Opsyn over
Fæ tningsanlægene fra hvilke d r i rigeligt Mani bl v
sljaalet af M.ale1·ialel. l en saadan Anledning bl v
Opsynsmanden Chl"islen Tpsen stævnet til al rnød
1 Ml Aniborg B ting d n ~/f> 1G31 , 11 efl r om han haver haft Hused i Skand en og Sl<and em e der for
Sundby i Forvaltning, om band iche burde at staa
K. M. til Rette for hvis, som kand forefindis och bevisis der at vere forrygged ocb forsørned for hans
Forseelses Skyld,<< hvortil Christen Ibsen svarede, at
del: var ham umuligt at vare det for Tyve om Natten, men om Dagen havde ban taget Vare derpaa det
bedste, han kunde.
Den 24;'10 1631 blev der paa Aalborg Byting
af Delefogden i Sundby nedlagt Forbud mod at
komme enten i den øverste eller nederste Skanse ved
Sundby eller i noget af de Huse, som stod i samme
Skanse, undtagen i Kirken.
Hvad det Skansebus angaar, til hvilket Materialet væsenligst blev hentet fra Jomfru Sofie Røgs Skove
-- vistnok det i den øverste Skanse - blev der af
hende indgivet Ansøgning til Kongen om at maatte
lade det nedrive og erholde Tømmeret tilbage, i hvilken Anledning Kongen under 5 /s 1630 tilskrev Lensmanden om at undersøge Sagen 1). Der blev saa bl.
a. afhjemlet en Synsforretning over del nævnte Hus
den 14 /2 1631, - til hvilken Afhjemling Sofie Høeg
var indstævnet. H uset betegnes her som »det røde
Hus i Sundby Skandse«, men maa dog ikke fonrexles
') .J. T. VIII fol. 274.
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med det tidligere omhandlede »røde Hus«, der laa
nede i Byen og iønigt endnu existerede i 1679. Om
det her nævnte Skansehus siger Synsmændene, at det
er» med Stolper, Stifver och Føder rundtomkring udaf
Egh bøgit, mens hvis Bielcher och Remstøcher, som
findis i same Hus er af Fur undtagen 5 Egehjelker,
mens hvad Overed belanger sig, er af Fur og Gran.«
Under 28 /s 1631 udgik derefter følgende kgl. aabne
Brev 1):
»C. 4tus etc. at eftersom os elsch. Jomfru Sofie
Høg os underdanigst hafver ladet tilkjendegifve hvorledis de keyserlige Folch skal hafve ladet opbygge it
hus udi Skandtsen ved Sundby och hvis Thømmer
thertil er kommen, at skalthen mesten Parten vere kommen fra hindes Skoufve, underdanigst therfor begjerendis naadigst maatte bevilgis samme Hus at lade
nedet-tbage och Thømmeret henføre, hvor hende lyster, da efterdi det er gjort bevisligt, Tømmeret, som
udi samme Hus findis, mesten Parten at vere kommen fra fm·ne Jomfru Soffie Høgs Skoufve, da hafve
vi naadigst bevilgit och thilladt och hermedt bevilger
og thillader, at f01·ne Jomfru Sophie Høgh maa samme
Hus lade nedertage och Tømmeret henføre och gjøre
det sig saa nøttig, hun kand. Forbjudendis etc.
Gifvit Glychstad dend 28' Aug. 1631.«
Lidt efter lidt blev ogsaa det øvrige Materiale
ført bort fra Skanserne. I 1632 1 ' blev der afhjemlet
en Vurdering over ca. 3000 Mursten og ca. 1400 Tagsten, der var nedtaget derfra, og i Efteraaret 1635
blev der paa den øverste Skanse afholdt Syn 2) over,
hvad der endnu var tilbage af Mursten i samme, og
der var da kun ca. 6000 Stykker. Forskansningerne
mellem »Bjerget« og »det røde Hus« er rimeligvis
1

)

2
)

Tingsv. af Aalb. Byting "/o 1632 (i Lensrg.).
Aalb. Tgb. 26/10 1635.
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bleven siaaende en rum Tid efter, siden Brugeren,
paa hvis Ager de stod, endnu i 1657 1) faar Moderation
i sin Landgilde af denne Aarsag. Selve den store
Skanse staar som sagt endnu, men om de øvrige af
Nørresundby FæstningsYærkers senere Skæbne kan
der i Øjeblikket vistnok ikke oplyses yderligere end
foran anført.
Til Oplysning om de ved Hals opførte Befæstningsanlæg og deres Udseende findes der ikke i Tingbøgerne nogen udførlig Beretning, men kun et Par
smaa Synsforretninger, afhjemlede paa Hals Birketing
henboldsvis d. 29 /1 1630 og 6fo 1631. I den første
hjemlede Synsmændene, al de havde beset Hals
Skanse og da forefunden Muren paa begge Sider nedfalden og en Del af Stenene sønderslagne samt nogle
af Murstene borttagne. EndYidere var alle Vinduer
og Døre bortstjaalne, 2 Vinduskarme borte og de nederste Vindusposter sønderslagne. Endelig var en
Del af »Skandtzeskoren «2) borttagen, og fandtes der
intet igen uden det blolte Tømmer.
I den anden Synsforretning forklarede Mændene,
at paa nordre Side ar Skansehuset var M urstenene
borte i en Længde af 5 Favn. Paa søndre Side var
en Mur af l Stens Tykkelse borte, i den inderste
Skanse 84 Kurve borte, paa »Skilderhuset « Dørene
og Fjælene borte, uden om Skansen var 24 Pæle
borte, og i den indre Skanse 30 Stormpæle borte, og
endelig var paa den yderste Skanse i det nordvestre
Hjørne 32 Skansekurve fjernede.
Foruden de større Fæstningsanlæg ved Aalborg,
Nørresundby og Hals etc. synes det, som om de kej') Aalbh. Jordebog.
Slmnseskure(?) eller maaske snarere Skansekurvc.

2
)
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serli ge Tropper og ·aa h ar indr tl l nk elle Landsb •kirk r ntecl l ev nluell Forsvar for Øj , som f. Ex.
Hammer l irkc, der dengang l:1a li.ge ved Kon g vej n
mellem Aalborg og Hjørring· i Il\' rl Fald bær r forskellige Kirkesyn for Kjær Herreds Vedkommende
Vidnesbyrd om, at Kirkerne er bleven ham·dt medLaget af de fjendtlige oldater, navnlig derved, a l
di se haa· borttaget Blytaget, rimeligvis Lil Kugler. l
l ammer Kirke har Soldalern vi lnol< la\'el Skydeskaa •· og om d nn Kirkes Tilstand udtaler Syns ·
mændene 1), al " · ønder Side af V ol en huset junles
denem Mor n at være bt·e het, en Pat·t Slienen ~•f
falden, nøTre ide Tornet r taglam 2) vesten for Vobenhu el8) r Muren o h brechet som oldaterne gjord .
Nord ide l{jerchen 3 Steder r Muren bre h L« elc.
Om Hals Kirkes Forfatning meddeles følgende i
et Kirkesyn, der den 24/u 1631 blev afhjemlet paa
Hals Bir~eting:
» .. . først fornødengjøres 6 Lester Kalch
200
Mm·stien. Kjerk Vinduerne megit brø tfeldig ·h en
Part gjøre af ny. 4 Døre al gjøre af ny och di
andre Døre med Heng el o h Jem al l'erdige gjøres.
Ilhem Kjel'ckeguollel er gand l ch brø Lfeldig paa
uolslien og omlegi · pau ny. Sejt>rvercl<il n Parl
af Jemil vere forøckl af Fj nderne saa,el om 2 .Jern
Kirch ri ter4 ), di o ·Llsaa borliLlog udi lige laacl
Kalch och Disch.
f n s køn e Mur om Rjerkeg:;"~rden
Lienen borlførl af fiiendeme thil Sundbye Skandl:r,
saa vel om di Saudi l r 1'), Muren \ 'Ul' LIHlCI<l m cl ,
Corøckl.
Il delle af r1 net rne bortlaget og spo l r l. •
1
)

2
8
4

)
)
)

5
)

Kjær Hrd.s Tgb. 22/a 1631.
brøstfældigt paa Taget.
der laa paa Kirkens Sydside.
Gitterlaager til at hindre Kvæget i at komme paa Kirkegaarden.
·
:>: Brædder.
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Om Hvorup Kirke siges delt), nt den øslre Ende
af Kirken fattedes Bly, og at Tredieparten af Blyet
pna Vaabenhuset var bleven borttaget i Fjendernes Tid.
Bøndernes Gaarde bleY naturligvis ikke bedre behandlede og ofte plyndrede, navnlig for, hvad der
var af Træværk, endog Vinduer og Døre. Træet brugtes iøvrigt - naar det var af Eg - af Soldaterne
ikke alene til Skanser og andre Bygninger men anvendtes ogsaa til at brænde ved Til virkningen af
Krudt, til hvilket Øjemed de kejserlige bl. a. havde
anlagt en Mølle ved Elling, om hvilken det hos Krebs
berettes, at der ved denne blev brændt i Hundredvis
af Egestammer 2). - Som et Exempel paa en saaledes
medtaget Bondegaard skal nævne.<> »Biersted Præstegaard«3), om hvilken det i en Synsforretning4) bl. a.
siges, at den i vestre Ende var »slet forfalden«. »Laden er i vesler Ende aaben, och Gauflen hene 5). Paa
øster Ende er Husene slet afbrøt, som Soldaterne
gjorde, Raalingen 6) er tagfældig vesten och sønder paa,
er Østerstuen øde med Dør och andet, och nogle
Haanbjelcher borte i øster Ende, och Vinderne er
ude, som Soldaterne gjorde.« - Beboersken af Gaarden meddelte derbos paa Tinget, at Fjenderne fordærvede samme Hus og jagede hende nogle Gange
fra Huset. Vil man iøvrigt gennemgaa det Materiale
- som Tingsvidner o. l. - , der kan bringe Oplysninger om Bøndernes Kaar under Krigen, vil man
stadig finde som Omkvæd paa Beretningerne: »ud') Kjær Hrd.s Tgb. 22/a 1631.
Side 120.
)
3
var Annexgaard og beboedes af Bønder.
)
4
Kjær Hrd.s Tgb. '"/• 1631.
)
5
3: borte.
)
2

")

3: Stueh~sct.

8
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plyndret, skaltet og slet forarmet«. Ham·de SkatLer lutvd de alle IltHall l mirede og Tiogsvidn rn
er for aa vidl paalicl lige nok, omend nogle vil indvende, al de fleste af di se Tingsvidner er oplaget
netop i del Øjemed al katTe Vedkommende Lellel ·e
i Skatter og Afgifter og derfor maaske til Tider udmalede SiluaUonen mere nkelig, · ud den trængt
taget bar værel; navnlig l unde d lte gælde de Tings\idner, h\"ori de ba·ugte Udlr l· er mere almindelige
og a b lra k Le. Men bortse l fra disse linde der en
Række Beretninger, der ved deres bestemt formede
Udtryk ikke vækker nogen Tvivl og giver et rel mørkt
Billede af Forholdene under Krigen.
For Kjær Herreds Vedkommende skal i denne
Forbindelse nævnes følgende:
I Biersted Sogn blev Anders Ibsens Gaard i Biersted By »slet afbrøt af Fjenderne och øde«; det
samme siges om Mikkel Pedersen i N ørbalne. 1)
I Vadum Sogn blev Inge Christensdatter (barne·
født i Nordkjær), Bertel Thomsen og Mads Nielsen i
Vester Halne samt Lars Jensen i Rævsgaard aldeles
udplyndrede og jagede fra Hus og Hjem af Fjenderne2). Jens Klemmensen i Vester Halne blev siaaet
og udplyndret af Fjenderne og udjaget af sit Hus,
saa at han tilsidst gik ganske i Armod. 3) Paa Herregaarden Rødslet i samme Sogn havde Fjenderne ogsaa huseret slemt. Gaarden var dengang delt i 2
Parter, der hver synes at have haft sit Stuehus. Det
ene af disse, der tilhørte Fru Dorthe Budde til Oxholm, Yar bleven ganske udplyndret, Vinduer og alt
itusiaaet og endog Jernbeslaget taget af Kaminerne,
1
)

2
8

)
)

Kjær Hrd.s Tgb. 19/e 1632.
Do.
do. 22/2 1631.
Do.
do. ' 0/" 1635.
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hvorhos alt, hvad der var af Korn, blev borttaget; og
i det andel Hus var det gaaet til paa lignende Maade,
og her blev tillige Træværket nedtaget tilligemed de
omliggende Skure og ødelagt eller opbrændt. Fjenderne medtog ved deres Afrejse bl. a. ogsaa alt det
Sengetøj, som Bønderne i Vadum havde maattet aflevere paa Rødslet til Brug for de der indkvarterede;
en stakkels Kone fra Vadum, der vilde indløse sin
Seng og herfor betalte en Daler, mistede baade denne
og Sengen. 1)
Om Forholdene iøvrigt i Vadum Sogn vidnede
den 25 /5 1630 paa Kjær Herredsting 24 Danemænd
fra Herredet, at det var dem vitterligt,
»at kgl. Mayt.s Tjenere udi Vadum Sogen udi
Fjendernis Tid er møged udschatted, och nu udi forgangen Pindsuge Aar 1629, anden Pindserlag den 25'·
Maj, er der kommen fire Cornpenier Rytter der til
Sogned och lagde der ofver udi fire gansche Dage och
da udthered Kuoren och Fetallie, och hvis de ikke
fm·terede, det tog de bort med denom, røfved och udpløndret det mindste med det mjeste, vere sig Kuoren, Kaabber, Kleder, Thin, Messing, Heste, Øg, Faar
og ther med andet, hvis udi Husen fandest, saa der
iche fandest en Gaard eller Hus i det ganske Sogen
joe blef udpløndret, førend de aureyste, och hvis Rug,
som var saad i Marken, blef en Part afslagen och
fortered til djeris Heste och en Part nederrent och
forderfvet, hvorofver di fattig Folk er meged komen tilagters och icke komen til Aufling undtagen
en gandsche ringe Ting och en Part gandsche inted,
samledis en Part gandsche øde och aldielis forarmed och ingenlunde formaa at udgifve dieris Landgildeschat eller Tiende eller nogen anden Tønge, om
di schal blifve ved Magt och igjen komme til Aufling. Y denniere vidnede forne Men d, at siden at
same Rytter var afreysed, kom tvende Cornpenier
') Krebs: S. 225 Note 160.
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Fuodfolk och laa i Skandzen for Sundby nogle UgE'r
och matte da paa ny igjen contravere, och saa tog
fra dennom paa een Tid 40 Kjør och mere, hvorefter
same Sogen er gandsche kommen i stuor Armod.«
For Ajstrup Sogns Vedkommendl' meddeles det,t)
at »Vraagaard« (;>: Gammel Vraa) blev meget udplyndret, og af dens Bygninger borttaget baade af Stenene,
Tømmeret, Jærnbeslagene paa Dørene og Bryggerkedlerne. Loftene blev taget af nogle af Husene, og
andre Huse blev helt nedrevet og Materialierne ført
til Hals, saa der ikke var mere i Behold paa Gaarden, da Fjenderne var uddraget, end 2 gamle Køer,
2 Skabe og en Stenskive 2), nogle faa Svin, 2 gamle
Ølkar, 2 Øltønder, en Staalgryde, en Rist samt en Del
af en Egeskive. Mere vidste Mændene ikke, at Fjenaerne havde levnet. De forklarede yderligere, at hvad
der var af Øxne paa nævnte Vraagaard, blev, da
Fjenderne nærmede sig, straks ført fra Gaarden og
øster paa, men hvorhen vidste de ikke; men herom
oplyste Christen Rasmussen og Povl Laustsen i Nejsig, Niels Nielsen og Niels Laustsen i Rottrup m. fl.
Mænd fra Ulsted, at de nævnte Øxne fra Vraa blev
drevet ud i et Morads i Hundslund Sogn - hvilket
Morads kaldtes >>Oldingen« - og blev der borttagen
af Fjenderne.
I Horsens Sogn blev Peder Jensen i Kinderup
jaget fra Hus og Hjem af Fjenderne, der ødte og fordærvede alt, hYad han ejede 3 ). Hans Thomsen i
samme Sogn gik det paa samme Maade 4 ).
Paa en Gaard i Lindholm i Sundby Sogn var
1
2
3
4

)

Kjær Herreds Tgb.

)

:>: Stenbord.

)
)

18

/o 1631.

Tingsv. af Kj. Hrd. 20 /• 1630 (Lensrgsk.)
Do.
do.
"/• 1630.
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»Overet« og Gavlene taget af et Hus 1), hvilket jo var
rene Bagateller mod, hvad der passerede andre Steder, som i Uttrup i Hvorup Sogn, hvorom Lars Dyrskjøt i Aagaard 2) paa Jerslev Herredsting forklarede,
»at der Krigsfolket var Landet mægtig, pinte de >lden
fattig Mand«, salig Peder Jensen i Uttrup, Bold Tamsters Husbond, ihjel og tog fra hende alt, hvad hun
ejede, saa hun derefter med sine fattige Børn maatte
gaa derfra udi største Armod.«
Om lignende Grusombed meddeles der fra Ø.
Hassing Sogn, hvor Rytterne spolerede Lars Rasmussens H u s og Bo og pinte ha ns H u s tru ihjeJS); og fra
V. Hassing Sogn, hvor en Soldat af Kompagniet Pannwitz paa Hassinggaard pinte en gammel Kone til
Døde 4); og andre Steder i Vendsyssel og Thy fandt
der mindst lige saa raa Udskejelser Sted, som f. Ex.
i Thisted, hvor en Soldat bed det halve Øre af en
Bonde, - hvorfor ban dog blev straffet med Fængsel - , og en Flok Soldater under et fingeret Paaskud om Natten trængte ind i en Købmands Hus,
hvor de huggede og skød omkring sig og opbrød Kister og Skabe, og i Sæby, b'•or Ritmester Lorentz'
Kusk huggede Hovedet af en 9 Aars Dret)g 5).
De anførte Tildragelser fra Kjæt Herred er som
sagt kun Exempler, og saavel for de udtrykkelig
nævnte som for de ikke særlig nævnte Sognes Vedkommende foreligger der en Mængde andre Meddelelser om Krigens Ulykker, omend holdt i mere almindelige U d tryk end de citerede. Men deraf, at der
') l{jær Hrd.s Tgb. 2 'h 1638.
Jerslev Hrd.s Tgb. ""lo 1631.
") Tgsv. af Kj. H. ••111 1629 (Lensr.).
•) Krebs: S. 137.
') Sammesteds.
2
)
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ikke fra alle Sogne foreligger lige haarrejsende Enkeltheder, tør man naturligvis ikke slutte, at FOI·boldeue har været stort bedre i det ene end i det andet
Sogn.
Vender vi os nu til Landet syd for Limfjorden,
vil vi se, at det i Himmerland ikke stod bedre til
end i Vendsyssel, tvertimod, og navnlig synes det i
Fieskum Herred at være gaaet haardt til i Begyndelsen af Krigen, modsat i Vendsyssel, hvor Ødelæggelserne vistnok kulminerede henimod Slutningen af
denne. De fleste Beretninger er fra Fieskum Herred,
idet Tingbøgerne fra cle øvrige Herreder i Aalborgs
Omegn enten ikke er bevarede for de efterfølgende
Aars Vedkommende eller indeholder yderst sparsomme Oplysninger i saa Henseende.
Fra Aars Herred hører vi om, hvorled~s Ryttere
og Soldater Juledag 1628 bortjagede Lars Vinter i
Blære med hans Hustru og smaa Børn fra den Gaard,
han boede F), og hvorledes Fjenderne kort forinden
deres Udmarch af Landet havde anrettet store Ødelæggelser i Byen Lille Binderup og derfra var draget
over til Søstrup og Aars og udjagede alle Folkene i
disse Byer fra deres Huse og Gaarde, hvorefter de
borttog, sønderslog og ødelagde alt, hvad de kunde,
»saa der blef sletintet ved Magt igjen, den Gang de
drog hen« 2).
Fra Fieskum Herred findes følgende Beretninger:
I Nørre Tranders Sogn blev Filsted Ladegaard 3)
nedre\"et. En Mand i Ø. Sundby, Villads Lauersen,
blev senere beskyldt for at have haft Del heri, og
1

2
3

)

)
)

Tgsv. af Aars Hrd. ' 0 /u 1629 (Lensr.)
Do.
do.
••;,. 1629 (Lensr.).
Nu: Sohngaardsholm; var dengang Ladegaard til Aalborghus.
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under en Sag desangaaende forklarede Jens Lauersen
i Søndertranders, at paa den Tid Kejserens Folk var
i Landet, og han boede i Ø. Sundby, slog Villads
Laursen ham, fordi han ikke vilde hugge ned af Filsted Ladegaard. En Gang undløb han, men da hentede Rytterne og Villads Lauersen ham og slog ham,
for at han skulde hugge ned af Ladegaarden. En
Mand ved Navn Christen Tamesen i Ø. Sundby
havde derhos fortalt ham, at Villads Lauersen havde
taget Tømmeret og Bunden af Filsted Lade, sønderhugget og nedbrudt NagJerne i Bunden og siden ført
det til sin Gaard. Hertil svarede Villads Lauersen,
at han ikke havde faaet af samme Ladegaards Tømmer, uden hvad Rytterne havde ladet føre til hans
Gaard, medens den næn1te Christen Tamesen beedigede, at han baade af Villads Lauersen og Rytterne
var bleven tvungen til at hugge Tømmeret ned i Ladegaarden1).
En Mand i Nørre Tranders, Mads Øst, blev i
Ufredens Tid meget udskattet, og tilmed den Vinter,
før Fjenderne drog af Landet, af disse i nogle Ugers
Tid holdt i Fængsel paa Aalborghus, · hvorover han
blev meget forarmet 2).
I Sønder Tranders blev en Mand Yed Navn Jens
Nielsen af Kejserens Folk siaaet og skudt, saa at han
i sin højre Arm var »stomperet«3 ) og aldeles ikke
kunde arbejde eller udrette noget med den 4 ). Yderligere meddeles det angaaende Sønder Tranders By,
»at først Kejtzerens Folch kom her i Landet, da
blef Synderiranders Grander och Byemend af denem
1
2
3
4

)
)
)
)

Fieskum Ht·d. Tb . 2/n 1629.
T. V. af Fl. Hrd. 31 /• 1630 (Lensrgsk.).
Lemlæstet, skamferet.
T. V. af Fl Hrd. 24 /• '1630 (Lensrgsk.).
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jage l fra Gaarde, H u se och JJi m b, o ·h h vis di ha fde.
Ocb aa hafde d r femb I<ompHni Ryll r dj ris Leger paa nogle ger tid der i Byen b\ il ·h sa me Thid
ødelagde fortered och bu01·llu g hvi s der udi var,
Øxen, Kjør Faar Svin , Gj cs Fetnlli o h dj ris Kuon
medl cljeris Hes te opfuordel o h und er H e Leføder
ncden·ed, scllam elig o ·h slemelig det t rød e ndpløn derel ch ilde m ed bnndlet, hvi s udi same B 1 var,
o b id n for" c R •ll er var de a·fra kom en, lod di ig
saa vel som andre Soldater, udi O lb01·g vor h ed enføre o b buortlba gE', hvis Kom der var ofv nbl fven,
SH::l cl e fatlige Folk udi n •en intet af djeri
eget beholdte men malte vig fra djeris f-luse och Ga-u·d ,
i b kund e der ' 'er . . . 1) saa di 11ødlis Lil o ·h oldelis
molt drage fri'l llyen, sa~1 d en siden stod ød fra
f01·n Thid, J( eilzerens folch korn d er udi Leger, o ·b
Lbi l I aa ·he derne l eplher o b ln'is th itforn e i hi
var forød bl ef d smedJerlid, H n ·e, Bos ·ba h , Lofle
och :tndel, ron·øvel och borlthaget, saa di fa tti ge Folk
maalte mo :en bede och besøge an dre olfolk om
djeris n der hold . .: 2)
Af Skovene i Fie kum f-Ien ed va r d et navnlig
gaaet ud over Lundb 1 Krat (Gunderup ogn), over
hvilk el der blev optaget en S nsforrelnin g for al kon·tal r , b ad der var blev n bugg L der meus K j . rens Folk var i LandeL Syn mændene erklæ red
efter lien 7/D 1629 a l ha-ve værel paa Aa ·Ledet »al
Il vis Threr, Haslet·, • gi, Bogi och andet Threr som
hafvet· vered i same Lund, var slet og aldielles ophugget, buorl fø1'l o ·h fra lobhen hedeolhagen saa
d r nu intet findes i ·ame for"e Lund och Kral c 9) .
Af aauh·e •fterre luinger fra Gnnd nap 'ogn hav• · en Vidn eforklari ng fra Fieskum Herred Ung, afgivet af 24 Danemæ nd h vor efter Christen Nielsen i
1
Ulæselige Ord.
)
") Fl. Hrd. Tb. ''/o 1629.
")
Do.
do. 7/o 1629.
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» Fielrot« 1) i den første Tid, da Kejserens Folk kom
til Landet, og en Del af dem havde deres Lejr i Vaarst,
blev jaget fra Gaard og Grund og berøvet, hvad han
havde af Korn, Fæ, Faar, Svin, Gæs, Heste, Øg og
andet, som var i Husene; og senere satte Krigsfolkene
Ild paa hans Gaard, saaat hans »>stera « 2), en Lade
og et tredje Hus brændte tilligemed hans Indbo, Korn
og Foder, saa at han derved var bleven en fattig og
forarmet Mand og ude af Stand til at faa samme
Gaard opbygget paa ny~).
Om Vaarst By vidnede den 2/11 162H 24 Danemænd paa Fieskum Herredsting, at det første Kejserens Folk kom der i Landet, da blev menige Vaarst
Grander og Bymænd af Fjenderne jaget fra Gaarde,
Huse og Hjem og maatte ligge i Kær og Moradser.
Derefter havde en Del af Kejserens Folk deres Lejr
i tre Ugers Tid der i Byen og ødelagde, forlærede
og borttog, hvad der fandtes der af Øxne, Køer, Faar,
Svin, Gæs og andre Fødevarer, medens de forbrugte
Bøndernes Korn til Fodring eller red det ned med
deres Heste og i det hele plyndrede og handlede ilde
med, hvad der var i samme By. Ligeledes blev Husene nedbrudt, »Bo, Boskab og Lofte tilsammen forbrendt«, saaat de fatlige Folk maatte gaa Tiggergang
hos andre Godfolk for at faa deres Udkomme og
endnu var meget forarmede 4 ).
Præsten i Gunderup Sogn, Hr. Kjeld Christensen,
led en særlig haard Behandling og lod den 30/u 1629
paa Fieskum Herredsting optage et Stokkenævn af
1

Fjellerad.
Stuehus (skrives ogsaa »lsterad«).
8
Fieskum Hrd.s Tgb. 28/o 1629.
)
4
J
Dd.
do. 2 /u 1629.
2

)

;>:

)

;>:
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24 Danemænd, der tilligemed de paa Tinget værende
menige Herredsmænd \•idnede,

• al del før te Keit~eren · Krigsfolcb kom her i
Landel o h en sluor .Part af denetll v d lbusind I yri erer, m d djeri Poga ie' ) hafd e djeris Leger udi
Vo,r l B , li ggendis i Gunclerup Sogen som pløndret
og buorllhng hvis Penge fa tlig Fol l\ her udi Egnen
formelle, dl-1 var for' 11' Hr. Kjeld i und eru.p aa vel
som mang llere med in Bøstrue och Børn f rj agel
af dem fra sin Hu · o ·h GaaL·d paa lb1•e Ugers Thide
hveJ he d r och emedlerlid hafver spo1 ret o h berøf,·et hanem fra den m e le Parl af han Formue
sampl ød lagt buorlførl och opbrendt hans Kuorn
Formue, Kleder, Boschab o ·b hvis i Gaard n fan des! o ·b som di nu var in dquorleredl och hand kom
igjen bjemb til sin H ns ebr hand af (fi 'eremc med
idelig og ulidelig Conlrebudl~ion, 11emblig ju Rixdlr.
hver ge, denem at onlenlere besverget, indtil han
om id r blef forarmet o ·b ud chatledt och i hi Leng r
fonnolle at contrib r ; elll' derfor tll1areben o h paa
14 elle1· 16 gets Tid feng ligen anbo lden .«
De nævnle 2

Danemænd aml. menige Herrcd!: mænd vidnede dcl'bo ·, al nævn le Kjeld Chrislensens
lve11de Sogne 2) var af KTig -folkene >forvuslel o ·b
mo,·en ød c, og Bønderne aa forarm •de ng udskalLed , al de ikke formaaede al giv e ham Tiende og
Rellighed, om d L sig burde 3 ) .
edrørend Forholdene i I•ersleu Sogn bereltes4)
om ogn Pedersen 11) i rø u n, al ban :i den først
Tid, da K •j rens Fol\ vur d r i Landet, af de111 hl ' '
') Bagage(?).
2

::J: Gunderup og Nøvling.
)
') Fl. Hrd. Tgb.
4
Do.
1629.
)
") Søn af Herredsfogden Peder Selgensen (Kjerulf) i Hvetbo
Herred.
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bortjagel fra sin Fæstegaard dersteds, hvorefter de'
satte Ild paa samme Gaard og afbrændte tvende Huse
med Korn og Foder, som var deri, tilligemed 2 Kornstakke ved Gaarden.
H rredsfog l n i Fieskum Herred, Jost Pedersen,
der ligeledes bo de i Ferslev Sogn, led ogsaa ham·dt
under Krigen og maatte tilsidst flygte til Vendsyssel.
Om hans Genvordigheder meddeles der i et Tingsvidne, som han lod optage paa Kjær Hen d tin g dc•n
!lf co 1632 1) , \'Cd hvilken Lejligbed 1 iels Ludvigs n
i Vest rgaa rd 2) , Ped t· I jet·ulf j gdrup Jørgen Smed
i Nønesundh
Chris len Andet" •n Kierulf i fogedg:Hn·d en m. n. af Herredets Storbønd •r vidnede m ed
h øj e l l!.d al del va r dem ville rli gl, al i arel 1627,
da Fjenderne førs t kom ind i La11del, lwm der nogle
R •ll · re og indlagde sig i K\·arler hos J l Peder en
i Ferslev og forlær de derefler all, hv ad ha ns Hus
fonnaa de af Øl Mad og Brændevin og da det· ikl\e
var mere i Huset, maatte Just Pedersen til Aalborg
for der at købe Øl, Vin og andre stærke Drikke, saa1 •nge han var .i Stand Lil al betale og kund l'na pa a
Borg. Da han ban saa ikke kund skafTe mer lilveje u<.lpl n lrede Ry ll erne ham ganske og førte h::un
:o rn Fang med sig Lil Aalborg og udbød ham her
til Salg for Penge. Det lykkedes ham dog med stor
Fare at undkomme over Fjorden til Vendsyssel, og
baade hans Hustru og Børn maatte flygte og forlade
Hus og Hjem og kom ligeledes Lil Vendsyssel, hvor
de var i lang Tid, medens hans Hus bleY udplyndret
og han selv kom »gandsche rnøgid til Agters«.
For Hellwn Herreds Vedkommende er Efterretningerne yderst faa fra Tingbøgernes Side. Der for') Kj. H.s Tb. 9 /Jo 1632.
i V. Halne, Vadum S.
)

2
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tælles om, at Askildrup 1) Bymænd af Fjenderne fik
Befaling til at nedbryde en Gaard dersteds, som vedkommende Beboer havde forladt, idet de blev truet
med Prygl og >> Træhesten «, saafremt de ikke vilde
efterkomme Ordren. Ellers findes der for dette Herreds edko111m nde kun en enk l.l Sag a f Inler se
i d nne Samm e nh æ ng omlall i Tingbøgern e, nem lig
omhandlend e Forh l<l cn · paa li en egaard en Lind n borg, der deng:tn g bar
avn et Næs. og h vod he relLes om Fogden der paa GM rden, Laurids E dtzen , om
hvorled es han før t hj æ lpe r Bønd ern e m d al fn a deres Kontribution udredt og derved frier dem for
F< ·ngsel, derefter se h• bli ve r l"ru ngs let men p a a en
::evenly rlig M~Hld e lipp r ud og det·ved nndga ~11· a l
blive lagt paa P in eb, nk en sø••er Tilf1ugl i ~l<ave og
Kj ær, indtil ba n drager ind Lil alborg l"ot· at kJage
til Obers ten af hv >m h a n raa r beviJ gel Korn Lil al
saa paa Gaarden, som han saa under Resten af Krigen, trods den indkvarterede Ritmesters Modstand søger at lage Var paa saa go Il som muli gt.
m li. s
n læ n gere Be retning saa v J i Fl •Begivenh eder ha ye
s kum Herr ds som i H Lltnn Herr ds Tin g bocr, me n
da d en er udfø rligs l før s ln æ vnle Sted ska l den gen give · h erefter med Tilføj else af, hvad der find es de rudover i Tingbogen for Hellum Herred.
Den 16 /n 1629 mødte paa Fieskum Herredsting
ærlige og velforstandige Karl Lauers Edtzen, Foged
paa Næs, og begærede og fik el fuldt Stokkenævn uf
24 Danemænd, hvilke tilligemed de menige Herredsmænd, som da var tilstede paa Tinget, samdrægteligen
vidnede etc.,
»at den Tid Keitzerens Krigsfolch kom her udi
') l Blendstrup Sogn.
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Landet, da var der aldielisingen paa Nees 1), føre end
di blef der indquorleren, och der eplher ehr Fogden
Lauers Edtzcn strax dragen thil Øfversten och forschafde Bønderne Sal\·aguardia, hvemb det var begjerende, och siden der epther hafver han draget lil
Olborig oc~ andensteds, hvor di hafvet· vel"it beger ndis eller Behouf gjordes, bode SYoret 2) for dem saa o ·h
udlagt Contrebudtzion for denem saa vit han m mneligt var, och løest !Tiange af Fengsel og Jern. Af den
Am·sag ehr endnu mange ved djeris Huse och Gaarde,
som ellers havde veret bum·tløbet; och der han d ichi
lenger kunde bekome at betale med, eptherdi enhver
blef sjelf saa bart betrengt, saa der ingen var, som
kunde forstreelle een medt en Schjelling, saa hafver
di soed hanem udi Fengsel i Olborg, dernest paa et
Kamer paa Gaarden, hvor der malte thue Rytter altid vare paa hanem med djeris fuld Gever, at band
ichi maatte gaa uden Døren. Dernest saad di hanem
udi Pompen 3 ) och der mole lege som en Mesdedere hus
mange Bønder, som da derinde var och ichi kunde
udgifve djeris Contrebudtzion, aarsagen at band sclmide
forschaffe denem Sølf och Pending, Kjøbmenden var
scbyldig, och derfor vilde hafve pint hanem och haft
hanem til Krastrup, og der de soed hannem af Pompen och schulde til Kr~lt strup, bad band, at han
maatte gjøre set Regens ·hab, och der di gich til Seng,
saatte di Vagl for Puorten och band da ehr blefven
ad varet ved en af djeris Drengi, at h and sclmide
forse 4 ) sig, och er saa sprungen ud af et Vindue ned
paa Volden och kommen ofver Graven ocb ofver
') Den ejedes da af den bekendte Franz Rantzau, Chr. 4.s
Svigersøn, der 1632 druknede i Rosenborg Slotsgrav.
') :J: kaveret.
8
>Pompen• er Betegnelsen for et Fængsel, vistnok af den
)
aller ringeste Art -for »uærlige'' Fanger. - Under »Muret Port• i Aalborg var der et Fængsel ar dette Navn
til Brug for Rakkere, - pænere Folk kom i Raadhuskælderen, jfr. iøvrigt .T. S. 1- 9-115.
') Forse sig :J: flygte.
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Aaen, och Christen 'Vendelboe hafver ført hanem sin
Hest, hvormed band er undkomen, och veret fra Gaarden udi 3 Fjerdingaar och forholdte 1) sig undertiden
paa Landsbyer, i Schouf. och Kiere, hvor band kunde
hest, thi di hafde ladet beslaa 2 ) alle Fergesteder, saa
han ikke kunde korne af Landet, och der Retmesteren er comanderit at schulde ud til Frederiksstad,
lod band blifve en Foriir med lhoe hnns Thiener och
hans Huore som tog vare paa, hvis der var, i Gaarden, thi! han kom igjen, saa ehr forne Lauers Edsen
dragen til Øfversten och gifvid hanem sin egen saa·
velsom Bøndernes Elendighed tilkjende, hvorledes
Retmesteren hafde thyranisered, begjerde at maatte
forlofYis noget Rug at saa, hvelched band hanem bevilgedt, och band hafver saneked paa adschiellige
Steder med noget af Gaardens Rug, som ehr blefven
saaed, dog det ofte ehr schjed udi Lifsfare; och emedlertid var band om Dagen paa Gaarden och om Aftenen ebr reden derfra, thi band ichi thurde lege paa
Gaarden om Natten, band troede denem indtet. Emod
Foraaret vilde band saa Byg och Hafre, huelked
band hafde hanem forbøden, med mindre han vilde
med visse Forlofver forseclue hanem Betaling derfor;
men der han anden Gang er comendert at schulde
ud til Hamborg, bafver band taget hans Røestyogen·
heste og spend denem udi fire Bønderploug och fich
saa Hafverit saaet, men der band hjembkomen och
begyndte at sverre ocb bande, for band hafde saaed
ald Hafveren och band hafde indtel thil hans Heste,
hvorfore bandt befalde alle 4 Smeden at gaa udi
Marchen och sønderslaa Piougen och tage Jernen af
denem at forarbejde, hvorofver der indtet Byg blef
saaet. Desligest, førend di ehr buortdragen, hafver di
buortsold baade Rug och Byg och, hvis der hafver
veret af Fetalie, med dem taget saa och udschift
eblandt Rytter saavelsom och Femonet saa ner som
8 Kjør, nogle Faar och Lamb och nogle Svin. Disligest vilde di slaget Brøgpanden sønder, hafde Fog')

J:

opholdt.

2

J:

besætte.

)
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den ichi kjøpl den af denem. Och der Fjenderne
var bortdragen, hafver forne Lauers Edtzen forschaf.
fedt Bønderne Heste och Øg och mange Korn at saa,
paa det Guodtzet ichi schulde blifve slet øde, och
ellers mange hafde veret miere fra H u s och Gordt,
end de nu ere. «
Yderligere vidnede paa Hellum Herredsting Hans
Rasmussen, tjenende paa Gudingiund 1), Christen Vindelbo i Flamsted og Troels Christensen i Doldp 2),
»at Kyndermis Nat da var de paa Nees den Tid
Lauers Edtzen blot kom udaf et Vindue, paa Volden
och offr grafven och saa offr Aaen, och der scllaffet
Christen Vindelboe hanem sin Hest och band kom
bort och Yar fra Garden til epter S. Michelsdag 1628;
och dersom band hafde iche begih•et sig igjen til
Garden, hafde de den slet nederbrøt og forderfvet, ej
helder der hafde blefYet en Randfuld Kornseed dete
Aar enten Rug eller Hafre.«
Lavrids Edtzen fik senere Teglgaarden i Skjørping Sogn, hvor han boede bl. a. i 1643, da han
omtales som Lensmanden paa Aalborghus, Gunde
Langes Fuldmægtig og Ridefoged, og vistnok indtil
sin Død, idet hans Enke, der giftede sig med Mogens
Jensen, og efter dem hans Søn, Christen Lauridsen,
havde Gaarden. Hans Navnetræk skal endnu findes
paa Kirkestole i Skjørping Kirke med Aarstattet 1631,
ligesom Danske Atlas 3) meddeler, at hans Navn fandtes paa Klokken i samme Kirke 4) .
Vender vi os endelig til Aalborg By, udtaler Lensmanden Jens Juel om Forholdene der i al Almindelighed, at Byen »udi denne Feigdis Tid meget ilde er
') o : Gudumlund.
o : Dollerup.
)
3
5 B. S. 44.
)
") J fr. i øvrigt Gjerding: Hellum Herred, udg. v. D. H. Wulff.
2
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medfarens, saa en stor Del deraf gandsche er ruinerit, och hvis igen er staaendis gandsche spolerit och
udpløndret, saa den største Del af Borgerschabet derofver næsten er forarmet och nu ved gansche ringe
Formue.« Det er med andre Ord gaaet til her noget lignende som paa Landet med Udskrivning af
ham·de Skatter, med paafølgende »energisk« Inddrivning af disse, Nedrivning af Bygninger og anden Beskadigelse af Ejendom, hvorpaa findes adskilligs specielle Exerupier i Tingbøgerne, hvorimod man vil
finde forholdsvis lidt om personlig Overlast. Helt
hyggelige har dog Forholdene næppe været, og følgende Uddrag af Aalborg Tingbog giver maaske et
lille Indblik i, hvorledes Forholdene og Tonen ret
ofte har været under den fjendtlige Indkvartering:
Christen Klemendsen vidnede 1) at Poul Jespersen
Brygger og dennes Hustru »nu forgangen Vinter«
blev udjaget fra Hus og Hjem og alt, hvad han ejede,
hvorhos samme Vidne og Jens Klemendsen forklarede,
at den Rytter, som da laa i Povl Bryggers Hus, kom
ind i Jens Klemendsens Hus i en gul Lædertrøje med
Sølvknapper i, et Par brune Buxer med blaa Snore
paa, et rødt Feldttegn og en Sølvting og sagde til
hans Rytter: •Det haver jeg bekommet af min Værts
Hus.« Da sagde Jens's Rytter til ham: »Skaf Du
mig liges a a meget!«
Jo længere Tid der gik, desto større blev naturligvis Nøden imellem den indfødte Befolkning, da der
jo skulde meget til for at skaffe Føde til alle de
Fremmede, og de urolige Forhold i høj Grad hæmmede al Næringsdrift. Der blev derfor af Fjenden Yaaget nøje over de forhaandenværende Lev1

)

Ab. Tb. "/to 1629.
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nedsmidler, og naar der Lil Tider blev uddelt Korn
til Bønderne, var det kun til Saaning, for at ikke det
hele ad Aare skulde slippe op.
Herom fortæller den ovennævnte Borgmester Hans
Sørensen i sin Skrivelse til Kansleren af /10 1628
saaledes:
»Fra Jydland och Aalborig hafver jeg fangen
Schrifvelse och mundlig Beretning met tvende af
Aalborig Borger, som er der fra kommen met en
Boe d och hafr for l O Dage siden veret i Aalborig.
D ber ll r a l d t fatlig Folk i Land l b fl·y l l' dem
for slerkere Indquarl ring och ·chrifvi s mig Lil, al
Oh rsl S ·hat·p nbjerig, om hal'ver General ·ommando
i Landet, lnfver llileli g vi iler t ald Landet, hvad Fo•·raad al' Kor n og Fe pna b verl Sted var, ch d t
antegned o ·b \~'al lenstien r sin Re ·olution derom lil sencl. Korn r møg l svang 1) d g holder ffic r n
hver i sil Forbedl2) saa s i l' k agt, saa Bunden iche
mM afl rs ·h
n S h •p Korn uden Forlof, och er
Kornlagerne for Bunden af Soldaterne tillugt. «
Wallenstein nærede megen Omsorg for at holde
Maskineriet gaaende og udsendte stadig fra sit fjerntliggende K varter Befalinger til Con ti angaaende Foranstaltninger til Landbrugets Opretholdelse og Forhindring af Hungersnød 3 ). Der blev saaledes udstedt
Forbud mod Udførsel af Kvæg og Korn, og det paulagdes Fogderne omkring paa Landet at instruere
Bønderne at1gaaende Jordens Dyrkning, hvorhos Præsterne fik Ordre til fra Prædikestolene al formane deres Sognefolk til at tilsaa Markerne, bringe Høet og
Kornet i Hus etc. samt Paalæg om at indlevere til
Kaptajnerne Fortegnelser over, hvad der var saaet i
')

:>: mage•·, gold.

2

Distrikt.
Krebs: S. 144.

8

)
)

9
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hvers Distrikt. Det gik dog vistnok kun meget smaat
med Agerbruget; i December 1628 var der - ifølge
saadanne Indberetninger - i Vadum Sogn saaledes
kun saaet 4 Tdr. Byg, i Vraa, Børglum og Vrensted
Sogne slet intet, medens det dog meddeltes fra Talstrup Sogn, at alle Agrene der var tilsaaede.
Officerer og Ryttere fik dernæst stræng Befaling
til ikke uden bydende Nødvendighed at forlange Kørseler af Bønderne, for at disse saa lidt som muligt
skulde forstyrres i deres Sysler; men paa den anden
Side skulde de holde Bønderne til Arbejdet og eventuelt tvinge de genstridige til at dyrke deres J ord, og
for at ingen skulde kunne undskylde sig, skulde Officererne skaffe sig Underretning om, hvad enhver
Bonde plejede at faa ud af sin Bedrift, og hvad han
ellers havde svaret i Landgilde og Tiende.
Medens de Fremmede saaledes tilstræbte at bringe
en vis Orden i de daglige Forhold paa Næringslivets Omraade og i det hele sikkert indrettede sig
paa at blive for bestandigt, var alt, hvad der hed
borgerlig Retspleje, vistnok suspenderet, ialtfald efter
Tingbøgerne at dømme, da disse ikke har været benyttet under Krigen. Det kan dog spores, at Fjenderne har udøvet en vis politimæssig Myndighed, der
dog maaske kan være grundet nok saa meget paa
økonomiske som etiske Hensyn, nemlig Paalæggelse
og Inddrivelse af Lejermaalsbøder. En Karl i Ulsted,
der i 1632 af sit Herskab blev afkrævet en saadan
Bøde i Anledning af et uægte Barn, han var udlagt
som Fader til, undskyldte sig med, at det var sket i
Fjendernes Tid, og han havde »fæstet op 1)« til Ryt1
)

Opfæste = paatage sig en Forpligtelse, her vistnok: vedtage Bøde.
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l rne derfor 1) . l) n 11/ 1 (); l lilspurgl<' 2) Povl And rs n i H vil bøjgaard paa si 11 Hu · h ncls V gn
øren
og Morl n Laoer n fra Nørgaard i
lln11 ~ hvad
Orsag der vm· Lil de iche v ille lad ham vide pau
flo:h ndens egne de bnfver hv r l ·hel ocb beleget
l il Qvindfol ·h , c hvorUl Mort •n ' var t.l
»al hand
i Fjenderni Tid b afver lo ·h l l Qvindfolch vid afn
Sid l ,T ensdatter ocb derfor i Fj nd rn i · Tid led stor

Tribolads och matte paa Trehesten at ride och matte
gifve Lyttenanten en Hest(!) derfor.«
Hvorom alting er, var Retstilstanden yderst slet,
og æ 1T og yæne bl v den. Efterilaanden som Fattigdommen liltog og b lev føl lig ogsaa ror de fj ndtlige Tropper, dannede der ig rundt omkring navnlig
i
nds , seJ, nander hestaaend deJ ar forarmed
Bønder og andr af Land ts Folk deL<> nf Des rtør t'
fra cien fjendtlige Arme og dis e Foll< d t' var bev~

.b nede med Bø · r Leet· Høtyve g lign n d • Vaaholdt om Dagen til i I<O
og paa andre afsides liggende teder o gjorde ved Nalletid
megnen
u si Id< er, id t d
rø v d
og plyJHlrede l'ra Ven og
Fjende 3) . Det hat· vislnok • rel di - Forhold, der
b lev s igle l Ul da 2 .a l borg B01·ger paa By lingel den
1
~!to J 629'1) sagde Lil
n vis Jens Madsen al han
skn lde drage Lil Hjørring og 11 h nl in Besked< d rfra hvori de hnn havd skikl< l sig d r og b sky ldte
ham for, ~ll han havde ' 'æt·et samm n m ed Ryller
og Soldal r
g plyndre t og røv l fra Hønelem o
<l n ni dning holdt sig sl<jull l h Il Aat· ig nnem
pna s in S igerl'ader. L fl. Efler Krei s skH I saadanne

hen

1
)

2
8
4

)
)
)

K. H .s Tgb. 28 /to 1632.
Paa Kjær Herredsting (Tgb.)
J fr. Krebs S. 160-62.
Aalb. Tingb. 26/to 1629.
9*
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Røverbander især have huseret i Torslev og Hørby
Sogne og i Egnen omkring V oergaard i Dronninglund
Herred, og der nævnes som Exempler paa Overfald
fra saadanne omstrejfende Folks Side en Række Tilfælde, hvor det dog synes kun at have været de fremmede Tropper, der havde været Genstand for Overlast:
Ved Hammer i Kjær Herred blev saaledes en af
Oberstløjtenant Montojas Saddelknægte skudt ned af
Bøndeme1). I Jerslev Sogn brød nogle Bønder om
Natten ind i en Soldats Kvarter, rev ham og hans
Hore nd af Sengen, pryglede dem begge igennem paa
det jammerligste og frarøvede dem derefter Brændevin,
Tobak og 17 Rd. - En >>Betler«, Christen Jensen
fra Sulsted, førte en fjendtlig Rytter -- i Stedet for
til hans Kvarter - ud i en Mose i Nærheden af Ø.
Brønderslev, og da Rytteren mærkede Uraad, kastede
han Tøjlen om Halsen paa Christen Jensen og red
ham ned 3 Gange. Christen fik imidlertid fat i Rytterens ene Pistol, men hans Modstander tilføjede ham
med sin anden Pistol et Skud i Laaret, hvilket dog
ikke hindrede Christen i at give Rytteren et kraftigt
Slag i Hovedet med Kolben af den Pistol, han havde
bemægtiget sig. Dette Slag bevirkede, at Rytteren besvimede og faldt af Hesten, hvorefter Christen Jensen
»gav ham sin Rest« og kastede Liget i et Vandhul i
i Nærheden.
Naar disse omstrejfende Folk blev fanget, blev
de som oftest underkastet et pinligt Forhør, og nogle
af dem skal da under Torturen have bekendt, at Præsten i Vester Hassing - Mag. Anders Hansen -havde vidst god Besked med deres Færd og været i
Ledtog med dem, og at Præsten og Fogden samt dis') Krebs S. 160.
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ses Børn plejede at afkøbe dem deres Koster. I det
hele taget mistænkte Fjenderne særlig Præsterne for
at være dem, der stiftede og organiserede Sammenrotteiser i Befolkningen, og for saadanne hemmelige
Anslag ligesom ogsaa for Landgangsforsøg fra den
danske Krigsmagts Side havde de kejserlige omtrent
ligefra om Efteraaret 1627, da de havde besat Vendsyssel, næret en stadig nervøs Frygt, der iøvrigt heller ikke synes at have været ugrundet, navnlig da
adskillige Vendelboer ikke var bange for at tale højt
derom, som Smeden paa Hjermitslevgaard, der til en
fjendtlig Soldat ytrede, at Fjenderne ikke maatte tro,
at de slap ligesaa let ud af Vendsyssel, som de var
kommen derind. I December 1627 overraskede Ritmester Eltz i Vrejlev en Forsamling af bevæbnede
Bønder og arresterede 3 af Førerne samt beslaglagde
en Del Breve. Paa samme Tid fratog Ritmester
Scllierstedt Borgerne i Hjørring deres Borgerfane og
lod afholde Forhøt· over en Bonde, der i Vennebjerg
havde uddelt Krudt blandt de andre Bønder, hvorefter Hatzfeldt udstedte en almindelig Befaling til Landets Befolkning om at aflevere deres Vaaben, hvilken
Befaling ikke synes at have mødt nogen synderlig
1\<Iodstand. Det gærede dog stadigt mellem Folk, og
der var naturligvis bleven sl<jnlt en hel Del Vaaben
og Arnunition paa forskellige Steder, bl. a. ogsaa i
Kirkerne, hvilket f. Ex. antydes i en Synsforretning
over Biersted Kirke, afhjemlet paa Kjær Herredsting
den 22 /3 1631, hvori det meddeles, at Fjenderne- foruden Kalk og Disk - havde borttaget 2 Skippund
Bly, som blev opgravet af Jorden i Vaabenhuset og
derefter ført ud til Sundby. Samme Dag forklarede
forskellige Vidner fra Lindholm, at det Bly, som var
beholden og laa i Sundby Vaabenhus - hvilket var
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3 Stykker
det ene Stykke var gravet i Jorden i
Vaabenhuset - , blev altsammen borttaget af Fjenderne Aar 1627 ved Juletid. Endelig vidnede nogle
Mænd fra Hvorup angaaende ~et Værge «, som Christen Snedker i Aalborg havde givet Mads Pedersen i
Hvorup i Forvaring, da Fjenderne kom til Landet, at
det blev borttaget af Fjenderne i Hvorup Kirke med
mere af nævnte Mads Pedersens Gods.
Blandt Førerne for saadanne Sammensværgelser
nævnes hos Krebs en flygtet Borgmestersøn fra Aalborg1); hans Navn anføres ikke, men det kan maaske have været en Søn af Borgmester Jørgen Olufsen~),
der andensleds i Bogen omtales blandt Flygtningene
fra Aalborg 3). I de hjemlige Kilder nævnes bl. a.
Delefogden Lars Dyrskjøt i Aagaard. Han var som
ovenfor anført en af Lederne for Vendelboerne, da de
havde samlet sig ved Nørresundby for at forhindre
en fjendtlig Overgang, hvilket de dog til Slut opgav.
Han har vel herefter stadig været blandt de Mistænkte og blev i Juni Maaned 1628 af Fjenderne
fængslet i Sæby sammen med en Del andre Storbønder fra Jerslev Herred, som Herredsfogden i nævnte
Herred Peder Jensen Kjærulf i Kornumgaard, Oluf
Pedersen i Røgelhede og Poul Andersen i Hebbelstrup. De var mistænkte for at have planlagt et Angreb paa Hals Skanse, og en Karl fra Nørre Ravnstrup havde for at undgaa »en skammelig Død <<
- efter Herredsfogdens Sigende løgnagtigt - overfor
Fjenderne forklaret, at de ovennævnte Mænd 4 ) havde
1

)

2
)
8
)
4

)

Krebs S. 122.
>Georg Hollesen •, vel en Fordrejelse af •Wollesen•.
Krebs S. 128.
Krebs omtaler S. 126, at Fogden i Hundslund m. fl. Bønder sad fængslede i Juni 1628. Det har rimeligvis drejet
sig om samme Sag, som den her omhandlede.
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lagt Raad op om, at naar Kongens Skibe kom ud
for Hals for at sætte Folk i Land, og en af dem udslog 3 hvide Flag, og Kejserens Folk derefter drog
imod dem for at formene dem Landgangen, da skulde
de være rede til at falde Fjenderne i Ryggen og udrydde dem. Karlen meddelte ogsaa om en hel Mængde
Vaaben, der til Brug ved den nævnte Lejlighed var
nedgravet i Jorden, og om nogle halve Tønder Krudt,
der var hentede fra kgl. May.s Skove ved Sundby og
gemt paa Kirkeloftet!), hvilket Lars Dyrskjøt skulde
have gjort. I sin Selvbiografi, hvori han omtaler sin
Fængsling 2), hævder Lars Dyrskjøt sin Uskyldighed i
Sammensværgelsen og skildrer, hv"o rledes han i Sæby
>>i elendig Fængsel og gruelige Pinsler nogle Gange
ynkelig og uskyldig blev mishandlet« og maatte udstaa disse Lidelser, til han den 29 . August s. A. kom
ud. At der har været forsøgt Landgang i Vendsyssel
adskillige Gange fra dansk Side er nu ikke tvivlsomt,
Krebs nævner saaledes et Landgangsforsøg ved V oersaa
i December 1627 og omtaler, at danske Krigsskibe
stadig saas i Nærheden af Kysten mellem Hals og
Skagen 3). men der er uden TYivl ogsaa i selve Landet baade her og der kommen Uroligheder til Udbrud. Naar Karlen fra Ravnstrup angav, at der havde
været gemt Amtmition i Skoven ved Sundby4), vil
man næsten tro, at der har været noget om det, naar
man læser følgende Uddrag af Aalborg Tingbog for
1

J . S. I-9-S 38- 39.
Borgervennen 1799.
") S. 123-24.
4
Der var i Begyndelsen af 17. Aarh. en saadan Skov ved
)
Nørresundby, men den nævnes ikke i Oldenregistrene for
Aarene efter Kejserkrigen og er maaske ødelagt under
denne.
2

)
)
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9

/u 1629, der ialtfald synes at tyde paa et Oprørsforsøg i den nævnte By. Niels Clausen i det ovennævnte
»røde Hus« i Nørresundby havde indstævnet forskellige Mænd der fra Byen til at afgive Vidneforklaring,
og af disse vidnede Mads Pedersen med oprakte
Fingre, at »den Tid, de satte den gamel Liutenant af,
da blef Niels Clausen tingslet och sat i Vagthused
och hans Korn hanem fratagen.« Jens Skrædder vidnede, at »de anholte Niels Clausen i Schandsen i
Sundby· i Fjord Høst och thog hans Korn och førte
i Christen Persens Lade,« hvorhos Christen Pedersen
forklarede, at den Tid, Niels Clausen var fangen og
anholdt i Sundby Skanse, var baade han og andre
bleven tvunget til at høste hans Korn etc. Samme
Niels Clausen synes at have været med til at iværksætte Oprørsforsøget, idet hans Gaard jo laa lige op
ad den ene Skanse, og han rimeligvis jævnlig har
haft sin Gang der. Han beklager sig saaledes under
en Retssag over, at Løjtenanten i Sundby havde frataget ham en Hest, og at han paa den Tid maatte
gaa og løbe, hvor det behagede Løjtenanten 1).
Nogen samlet Rejsning af Vendelboerne kom ikke
i Stand, og Udsigterne for en Befrielse blev efterhaanden mørkere og mørkere, da tilmed Landgangsforsøgene mislykkedes. Hertil kom saa en Begivenhed,
som vakte den største Bestyrtelse mellem Befolkningen. Det var en Ordre, som under den 9de Oktober
1628 udgik fra Wallenstein, og som gik ud paa intet
mindre, end at Befolkningen i Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Jyllan~ skulde aflægge Troskabsed til
den tyske Kejser, Ferdinand II. For Vendsyssel og
Thys Vedkommende blev det overdraget Melchior v.
') Aalb. Tb.

~/u

1629.
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Hatzfeldt at sørge for det Fornødne i saa Henseende,
og i Henhold hertil lod han derefter Søndagen den
18. December s. A. samtlige Præster fra Prædikestolene bekendtgøre, at alle Mandspersoner over 16 Aar
til en nærmere fastsat Tid havde at fr·emstille sig for
den til Edsaflæggelsens Foretagelse beskikkede Kommission, ligesom Præsterne fik Paalæg om til samme
Tid at medbringe nøjagtige Fortegnelser over de Personer i deres Sogn, der var pligtig at aflægge Eden.
Denne gik ud paa, at den Sværgeude lovede at anerkende og ære Kejser Ferdinand Il. som deres eneste
af Gud foresatte Overhoved, afholde sig fra alle Ans.l ag im od ha m , æ re sig m-1benba re He r h mm elige,
og me cl L h•, Blod og God s hj æ lpe Lil a l 'lfvende aad a nn e og i d l b e l • tj n - h Am som tro og l dige
nd erS'Hl ter. Edsfo nnul !l r n s lull · d ' m d S;; lnin gen :
»Saa sandt hjælpe os Gud og hans hellige Ord!«
Trods den meget uheldige Optræden, som ved Krig ns l eg •ncl e lse va r ud vis l a l' tl c kong •lig L 'j e tt·o p ed d >r s
p r, h a ng B l'olkningcn d o r i de1·cs Hj t>r t
egen Kon g og d e res
ali ona lit l og b:rvd e, li ge l'ra
d l'r mm de Trop p ,. s log s ig ned i L ·u1 d t · l med
uvilli g Øjn e p au d m og d l va r da n a turlig t :1l
d h tmglede d · l so m e n s to r () l •k k og Va n:'r a l
s ku l! a fh gg
n sm1 d a n Ed. Der :am m nt raa clte
da i n i rrasl n Fo rsam ling i Sæb for ·tl d røft
hvad der var at gøre, og dette Udvalg rettede nu i
»hele Provinsens Navn« et Andragende til Hatzfeldt
hestaaende af 7 Punkter, hvori det bL a. anførtes, al
den fastsatte Frist for Edens Aflæggelse var altfor
kort under Hensyn til, at det drejede sig om saa vigtig en Sag, og at Vendelboerne i alt Fald vilde anse
det for en Skam at aflægge nogen Ed, før de havde
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set denne aflagt af Beboerne i de Dele af Riget, der
først var bleven undertvungen, idet de ellers baade
overfor deres Samtidige og i Efterkommernes Omdømme vilde høste evig Skam og Skændsel, naar Kongen og Kejseren med Guds Hjælp igen sluttede Forlig, og de havde vist sig som de første og villigste til
at falde fra Kongen.
Om Edsaflæggelsen i Vendsyssel og Nordjylland
er bleven exekveret, vides formentlig ikke, Protesten
fra Sæby har naturligvis ikke kunnet forhindre dette,
men for Holstens Vedkommende udstedte dog Kejseren i .Januar 1629 en Befaling til at stille den i
Bero, da han i dens Fuldbyrdelse saa en Hindring
for Fredsunderhandlingerne, der da var begyndt, saa
det var jo ret tænkeligt, om de samme Grunde havde
bevirket noget lignende for de øvrige Landsdeles Vedkommende, om n d d r il.<ke for ligger n og l herom 1) .
Nogen praktisk Bel rining fik Sagen jo ikke, i l l
!'reden blev slull l i Liih ck d n l 7. (27 .) 1\11aj 1629
hvor fler Troppernes dmarch fandt Sled i cl n L"ørste Del af .Juni Maaned. Hatzfeldt drog med sit Regiment Natten til den 3. (13.) .Juni over Aggertangen
og fortsatte derefter Vejen ad Haderslev til.
Landet var frigjort for Fjenderne, men det var i
en højst sørgelig Forfatning, Markerne stod næsten
øde, Gaarde og Huse var forfaldne eller ødelagte og
for en stor Mængdes Vedkommende helt forladte af
Beboerne; den Ulykkestid, som var overstaaet, satte
sit Spor i lange Tider, hvilket navnlig ogsaa ses af
det nævnte store Antal af øde Ejendomme, der først
henimod 1640ne korn til at svare til Antallet før Krigen. Det gik ogsaa langsomt med at faa J ordens
') Jfr. nærmere Krebs S. 158-60 og 300-01.
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Dyrkning i normal Drift for dem, der var bleven siddende ved deres Ejendomme, og som et Eksempel
herpaa skal til Slut nævnes Forholdene i Nørresundby,
som de var 1630. Christen Pedersen i Sundby tog
den 28 /2 nævnte Aar paa Kongens Vegne et Tingsvidne
paa Aalborg Byting, hvor da fremstod Laurs Nielsen
i Lindholm og Jørgen Smed i Sundby og vidnede
med oprakte Fingre og Helgens Ed, at de havde forfaret, hvad hver Boelsmand havde saaet i Sundby
Mark i det forgangne Aar 1630 og set de Gadehuse,
som var forarmede og øde. Af Boelsmændene (13)
havde Jens Pedersen og Mikkel Nielsen saaet 1/4 af
deres Sæd, Christen Pedersen 1) 1 /4, Jørgen Pedersen
1/6, »thi hans thou Agere ehr opkast med Løbschandze«, Anders Nielsen 1/4, Dirich Henriksen
1
/3, Christopher Mortensen og Anders Kid 2) 1/4, Christen Pedersen Hovgaard, Peder Thøgersen og Svend
Hansen hver 1/5, Niels Mikkelsen 1/6 og Jens Pedersen3) 1/G. Af Gadehusmændene, af hvilke der i 163031 var 55 i Sundby, betegnes de 13 som forarmede
og 9 som øde. For Nabobyen Lindholms Vedkommende fremgaar det af et Tingsvidne af Aalborg Byting af 21 /6 1630 4), at 8 ('J: samtlige) Gadehuse der i
Byen stod øde.
»Kejserens Tid« blev sent glemt af Nordjyderne,
men Smærterne derfra var knap forsvundne, før
»Svenskens Folk« i 1644 oversvømmede Jylland og

1

2

3

4

)

)

)

)

Senere Herrelisskriver i Kjær Herred .
Delefoged i Aalborg Birk, boede i Gaarden, hvor Apo:
theket nu er.
Broder til Chr. P. Hovgaard.
I Aalbh. Lensregnskaber.
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paa ny .i 1657 og bragte de baarde Tider tilbage.
ialtfald for den h e1· om hand lede Egns
Vedkommende - siges, al af disse 3 Krige var l{e,i set·krigcn den, der lyngede haardesl og længst paa
J3efolkniugen.

Det lør· dog -

FIRE POLITISKE BREVE.
Meddelle af ALEXANDER RASMUSSEN.

D

nedenfor gengivne Breve ere sammen med en
Del andre Papirer fundne i et gammelt Hængeskab i Nørre Kongerslev Mølle og ere af Møller Chr.
Christensen velvilligt o·v erladte til Meddeleren. Papiren1 hidrøre nem lig fra Møll re ns i 1883 (21'. September) afdøde Fad r Christen Niel n (Skomager)
Lil lwem de politiske Dreve ere r Uede.
m d nn
sa ml om Breven · Afs nd re, Landsthingsm'1ncl
Gaardejer Søren Pedersen, Sønder Kongerslev, og
Folkethingsmand, Boelsmand Niels Peter Hansen,
Lyngby Skov, skal som Indledning gives følgende
korte Oplysninger :
Christen Nielsen (kaldet Skomager) var født i
Nørre Kongerslev i Aaret 1795. Han var Søn af en
Husmand og Skomager. Den meget begavede Dreng
var allerede før sin Konfirmation Omgangslærer, først
eet Aar i Dokkedal, derpaa eet Aar i Lille Brøndum.
Senere kom han som Skriver til Sigsgaard hos Herreds('og d , KaJH: llir:-tad Claus issen. Her var ha n
~11'holdl og paas kø nn L og vilde formo<leuLHg vær
bl >ven hjulprl v i.d .r fr m hvis ild Claus Ni sen
va r død i 181Sl ( l l S pl mb r).
u bl v luis le n
Nielsen i Bondestanden; han overtog sit Fødested, et
Fæstehus under Sigsgaard, og' levede der som sin FaE
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der, dels af det lille Landbrug og dels af Skomagerhaandteringen. Huset, som nu er nedrevet, laa paa
den smalle Strimmel Jord imellem P. Tofts Gaard og
det østlige Kirkegaardsdige.
Medfødt Begavelse, de i Ungdommen erhvervede
Kundskaber og en livlig, altid vaagen Aand gjorde
Christen Skomager til en for sin Tid ualmindelig interesseret og oplyst Bonde. Ved sin Skrivefærdighed
var han i Stand til paa mange Omraader at kunne
føre sine Standsfællers Sag. Der findes iblandt de
omtalte Papirer en Skatteklage fra Kommunens Husmænd, affattet af Christen Skomager, samt Sogneforstanderskabets Svar derpaa, udfærdiget af den myndige Sogneherre, Pastor Mogens Nielsen. Sognepræsten tiltaler her den fremtrædende og dygtige Husmand i en Tone af Overlegenhed og Haan, som nu
til Dags vilde være utænkelig. Denne kommunale
Strid fandt Sted i 1849. I det politiske Liv, hvortil
dette Aar aabnede Adgang, kom Christen Skomager,
formodentlig paa Grund af sin beskedne Samfundsstilling, kun til at medvirke i sin lille, hjemlige Kres.
Men at Egnens politiske Ledere regnede ham for en
Mand af Betydning, derom vidne de Breve, som nedenfor skulle meddeles.
Søren Pedersen, kaldet Søren Nøtting, fm·modentlig fordi han har haft een eller anden Tilknytning
til Byen Nølten (rigtigere Nøtting) i Ferslev Sogn, var
født i Oppelstrup, Gunderup Sogn, den 26 . .Januar
1802. Han kom i 1833 til S. Kongerslev, hvor han
levede som Husmand og Skrædder og samtidig drev
nogen HøkerhandeL Efterhaanden arbejdede han sig
op til at blive Ejer af to Gaarde i Byen, hvilke han
sammenlagde. Derved dannedes en fortrinlig Ejendom paa omtrent 10 Tdr. Hartkorn, kaldet Nørgaard.
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Som større Hartkornsbesidder naaede han indenfor
cl e v d .1tu1igi·uudlov n f'ot· Lan d Lhings mæ nd salte
Valgbarh d gn n r, og den 29d De mber l 49
valgles ha n Ul 4de Landsl11ing m a nd i ?de La nd sLhing kres (Hjørring og Aalborg mte r), men ud gik
all rede v d
plø nings\algel 3d i Juni 1853. Aa r L
efl r so lg t ban Gaard n i S. Kongerslev men købte
ner
e. ler Ma ri e nela l ved alborg (Budolphi Landsogn). Han s politi ke irks omhcd var dog ikk al'slullel med L:-1ndslbings tid en · ba n repræs nlered senere Bælumluesen i Folkethiliget efter den nedennævnte Chr. Peesen i Gerding. Han døde 78 Aar
gammel, den 14de April 1880 1) .
Niels Peter Hansen var født den 2den April 1809
som Søn al' elvejerbl.Ismand Han Bundgaanl i
L rngb Skovhus ved T •rndt·up . 'o m ung var ban
Hj •lpe kolelæ rer l< rl
se ner
Sm ed haandvæ rkel,
var e n TidJang Sm d i Bælum m en o erlog saa sil
Pød ·led en s lørre Hus j ndom , om han d eriigere
forøged . Han kom ind i Ri 1s dage n 14de .Juni 1855
da han aiJø l
kol e læ r ,. . Jun gers u
l. Brøndum
om Bælumlu·esens Folk Lhing m a nd (AaJJ)org 3di ).
I-Ian re pr~ senlerede nu denn e Kr
i en l.æ nger
arrrokl< e indlil ban: Holdning und er Grundt vsforandrin gen 1866 h er dl han Fall. Hans nedenfor gengivn Brev fonm1aed e ikke ·1 1 overb -vise Cbr. S ko ma er om h a ns Af L mnings Rigtigh d , og som cl e l
visl s ig, var F l rlallel ar Vælg •·n misl'ornøjecl . V d
Valg t den 4de .Juni 18()6 del fo r runcllo,•sl'o randrin gen ud lig ai'gøreud Va lg faldl N. P. 1-Ians n ror
') Søren Peders '11 ( ø l ting) nu~:\ ikke l'ot·vexles med Lan dsthiogs mand Søren Ped rs n (J elsm:lrk) eller med sin Efterfølger, Bæl u mitresens ttwn gca~1 rig Folkethingsmand,
G-aardfæster Søren Pcd rscn (Ba ·h) i Gudum.
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Gaardejer Christian Nielsen Peesen af Gerding. Men
hans nye Meningsfæller valgte ham ind i Landsthinget, hvor han sad endnu en Aarrække. Mange i
Østhimmerland huske endnu den gamle, elskværdige
Mand, der opnaaede den høje Alder, 91 Aar (død 8de
December 1900).
Lige til det sidste vedblev han i Tankerne at
krese om den skæbnesvangre Afstemning i 1865; men
han hævdede bestandig, at han havde handlet ret, og
med ikke ringe Bitterhed omtalte han Venstreførerne
og den Tvang, de menige Partifæller vare underkastede.
Om alle Brevene gælder det, at de ere gengivne
ordret. Derimod er Originalernes Bogstavering og
Tegnsætning ikke fulgt. Større Lakuner ere betegnede
ved . . . Hvor mindre Lakuner have kunnet lade sig
udfylde med ret stor Sikkerhed, er det tilføjede sat i
Parenthes.
J.

Fra Landsthingsmand S. Pedersen til Chr. Skomager.
Sølvgaden Nr. 415 i København,
d. 6te November 1851.

Endskønt jeg ikke kan tilmeld e Dig noget vi d r
behageligt angaaende vores politiske Forholde, kan
jeg dog ikke undlade i saa Henseende og formedelst
vores sidste AI'Lale at Lilsende Dig en Skrivelse. Hvad der nu angaar vorl Lands poliliske Stilling j
Henseend til ' lesv ig og Holsteen da seer d lmeg lu L· •nl<e ligl ud. Higsdag . n har, Landslbingcl saavelsom
Folketllin l opfordret Ministeriel*) Lil ~~ ~fremko mm e
med sil Program d •rom , og Folkethingel har derfor
nu i tr Dag ener hverandre holdt hemmeligt Møde;
*) A. W. Moltkes 4de Ministerium, der sad fra Oktober
1851 til Januar 1R52.

FIBE POLITISKE BREVE

145

men det er vel ikke [ikke] lykkedes endnu at høre
De Herrer Ministres Program, og hvad Aarsagen er
dertil, veed vistnok meget faa. Jeg tænker, at de enten ingen bestemt Program har eller ogsaa, at de
ikke kan være bekendt at komme med nogen, da
det muligt er noget, der ikke svarer til Folkets retfærdige og billige Krav. Vi skal have hemmeligt
Møde i Landsthinget i Morgen den 7de, der angaar
det samme, som ovenfor er omtalt i samme Anledning, der angik Folketingets hemmelige Møde; men
jeg tænker, at det bliver til Betænkeligheder i Stedet
for et Resultat med et Program.
Diplomatiken, saavel iblandt de udenlandske Gesandter som de indenlandske, i Henseende til Monarehiets Ordning, gaar vistnok ikke ud paa mer eller
mindre end at styrte vor Forfatning, i det mindste
har man da stor Grund til at mistænke dem derfor,
og- dersom Gud ikke paa en forunderlig Maade og
af sin forbarmende Naade giver den danske Rigsdag
saavelsom det danske Folk sin Aands kraftige Bistand, og at det med fælles Kraft og Styrke bolder
paa d n gode H.el, \1 i har til Slesvig saavelsom vor
Fol'falning, - saa lø1· jeg ige al mulig begge Dele
gaar tabt. Vort Mini lerium har j g ingP.n Lid Lil ·
men jeg haab r cloa, at Rigsdagen og Folkel j sin Almind eligh d ska l bli e enige i delle viglige Spørgsmaal· thi el'ler hvad jeg kno skønne af Bladene rorekommer det mig sikkerlig, at Folket eller dem, som
før havde reven ned paa Rigs(\agen nu derimod nærmer sig den med Bøn om al. hold e paa nmdlov n
og paa Slesvig, uadskillelig fra Danmade Der er ogsaa mange af dem Lil Højre i Rigsda g n navnlig i
Landsthinget, som vis ln ok liers r ægte Ari loluater
der vel ellers ikke i Hjærlel re. p >(d rer Grund loven
som nu i dette faretmencl e Øj blik holder 1 aa Grundloven og Lul r højL imod .MinisterieL og beder det om
ikke at komme med noget Program, som kan give
Anlednin~ Lil a l l'Old< e Grundloven.
Men hvorfor er
det, at di sse On Herrer kommer frem i denne Skikkelse? D n stor n h !l f Københavns Befolkning u n10
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derskriver Adresser til Rigsdagen om Rigets Uadskillelse og dets Selvstændighed*) og i modsat Tilfælde
maaske hemmelig true med en R volution - , og en
meget vigtig Grund, hvorfor d i ær bør al hold e paa
Slesvig og Forfatningen og a l mod æ tle sig Hnisti·enes Plan, der vistnok er den al Jade de lesvig l<
Provincialstænder sammenkalde, hv ilkel vild være.>
det farligste; thi da vilde det tydske Herredømme faa
Overilaan d og oversvø mm hele Danmark og om faa
Aar maa ke gøre det Lil en Vasal af Tydskland. Jeg
troer, a l d r ·om Folk l over hele Landet kunde blive
enigt om al frem l<omm med Andragender, saavel
stilet til Ministeriet som til Konge og Folk, da vilde
Rigsdagen finde en fast Stølte deri, g det svage Ministerium vilde vist afskrækkes for al gaa el Skridt
videre, end hvad de paa Samviltigh d vil forsvare.
Ministeriet har ikke alen e ·-- saavel det afgaaede som
det nuværende - ladet sig paavirke af Udlandet i
Henseende saavel med vor indenlandske som udenlandske Politik; men det har ogsaa ladet sig paavirke
af det indenlandske Aristokrati, og derved er det bleven a kte nde og saa al ige bleven til et Virvar. Lader o blol kaste Blikk t pna Rosenørn, den atlraadte
Ind nrig mini Ler, og h a ns Kommunallov**); han vil
ikke, al an dre maa vælg s Lil Formand i ogneforslanderskabet end Præ len, og den høj e Census, han
opstiller for at blive valgbar til Henedsraadet·, n av nlig med Hen yn Lil lncltæglerl Han tal er ikke om , al
nogen r valgbar ved at svare Ska tter · den, om nu
kan blive v~1l gba r Lil La ndsthinget efter Valgloven,
kan il<ke efter cl enn ell er dette Kommunallov-Udkast nu blive valgbar til Herredsforstander, ikke en
*) En Adrc s i næv nte R tning sa mlede vcc! cle nnc Tid
over 33,000 · nd r lu·ift r. D n vnr nll'att •l og sat i
,-ung a r Per on r, sn m ell rs n rm csl regnedes for
rcllk tionærc.
*") M. E . Hosenøm, cl ·· r so u1. Intlcurigsm ini s l. t' (Sepl'e mher
18•~9 -.luli 1851 ) ha vde kt·iliserel Ts ·hemings Kommu nallovf'ors lag, fremsalt se n r s lv cl saoclanl. Dette
blev dog lig ·aa lidt so nt T s lu rnings vedtaget.
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Gang bliv Formand i cl Sogn ror land erskab. Vor
fralrandlc d migsmini. l r har ogsaa ,·æret dum nok
Lil ol berør d tlll
Alglov, som i llll har Lil K j·erell af Ru land og næslen belegnet den som bet~ nkelig*), ott den lib ral God ' ejer-foren ing hm· vi ·tnok gj rl, ll.vad der h:n slaa l i in iV!agt, for al om s tød cienn Lov, hvilk l man har lydeUgl Excmpel
pau, navnlig m d Blix n -Fi ne kes Optræden i follteLhin.gel som Gruncl(ejer)foreninge ns Formand**)· men
Gud være Joyeli d L har (for Re l n) lykk cde ham
meg l Jet· ban har b landig re ndt ancten imod, og
hvordanl han nd bærer sig ad , faar han beslan li g
paa Hovedet, og del næ·ten fra a lle Kan ter· men
ban er lige frimodig , og derefter udlnll Ts h >rning
sig oasaa navnlig i l Fort>drag imod Bl'ixen-Finecke,
at ban havd e hørt mange Ride! re havde dre~ ge l ud
i Tog, nu•n aldrig havde hørl nogen saa uh ldi g og
m re frimodig. Del bero r k es : Blixen-Fineck er ogsaa 'lidt nog l ridcl mgtig, og T -cherning mangler al dt'ig Id eer ell r rd , hvilkel Blix n tlll maa bekende,
saa lede man kan · ige, al ban næ len bliYer Lil b·He
Fir1 c l .('?). Del va r imod Fæ teloven han lall e da
han fik denne Snært· men '}1a le<.l
gaar del gærne
den, som vil b •gge 1 aa fa) k Grund, og Forsynet
kan nok styre del saal de ·, al audhed og Retfærdighed kan sejre, im d n Løgn og Fal khed maa gaa
til Grunde, og gid derfor ogsan, al Løgnens Falskhedens og Tvedragtens Aand mere og mere maa
*) U . C. Hcedlr. uesltylclles for som

denl'igsminister (August 1850ktobcr 1H5 1) pna n liplom aUsk ncjs Lil
\ • nrschnu, hvot· hnn med C.:'.arcr1 slwld drøf'le Monar·hi ls Nyordning cfl r·
IJI'Øt'el s Dæ mpelse at hav
indtodL sig paa ForlHHHiling om Indskræ nl<ning af d •n
dnnslte Grundlov, h vis d moJu·alisl< Cha ra\tl r v:ol<le
Cr.n1· Nilwlajs Mishug. Denn e B •sk y ldning var ikl<e
h eiL bcr Lli gc l ; men He dtz hnvd c dog si kkert ndlall,
al vo r H lglov vor • b c ld ngc l i g•.
••) Gnmclcjerfor ningen stiftedes i Ucc niiJc r 1850 og havde
pan sit Pt·ogram : H Jslute n (• Hig ls delelighcd•) g
1oclslantl m d Bondcvennern s R formlu·av (• E.i ndomsrettens Ukrænkelighede)
10'
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kvæles og tabe sin Kraft i Roden, hvorfra den har
sil dspring, og at Sandhed o R tfærdigh d maa
teds mere og mere vinde Krafl og Sl q·k , og at
Gud i del id le villægge sin Vel igncl e, og a l fredelig Forhold derved igen kan indt•·æde i vort FædreL~md · lhi nden Fred kan ingen sand Glæde være, og
hvad e•· Livet uden Glæde?
Derfor lader os bede til ham, den almægtige
Herre, der har alt i sin Magt, ham, for hvem de jordiske Magter kun er et Gran, at han vil holde sin
kraftige Haand over vort FædreJa nn og be,r ~u·e gam l
Dannemarks Rige og Relligh d e•·, al ingen qendtlig [-!Pr
(skal) kunne faa Lov til al h u·æde d ts Gr(æn r),
og at alle onde An lag imod vores (vel)ljenl Grund lov, jeg siger, al s:uu1anne (An)slag maa strande, og
at Fredens Velsignelser maa udfolde sig og fæste Rod
ved Kærligbed og Bendrægtighed; thi om vi havde
alt og (havde ikke) Kærlighed, (havde) vi dog intet.
Med Venskabelighed
S. Pedersen.
Velædle Christen Skomager
i N. Kongerslev.

Il.
Fra Lands/hingsmand S. Pedersen til Chr. Skomager.
København, den 21de December 1852.

Gode Ven!
Endskønt jeg vel kan tænke, at Du nok veed,
at et Udkast til en Forandring i vor Kommunallovgivning er forelagt Rigsdag n , saa ' eed D n allige l
ikke, paa hvad Stadium d enne ag s laa r, og jeg
troede, at det vilde interess re Dig al vide li.dl derom
især da det er en Sag, som li gger os a ll e m eget nær·
skal jeg derfor fremsætte følgende:
Det ovennævnte Forslag er nu færdigt med anden Behandling i Landsthinget, hvorved det nu er
bestemt, at de nuværende Sogneforstanderskaber skal
udtræde til Udgangen af næste Aar, og at enhver,
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som varer noget som hels t Bidrug Lil Kommunen.
skal aavel væ re valgberettiget 0111 valgbar Lil at
vælge den halve Del af Sogn forstanderskab t MedLemmer, og det" m Tallet er ulige, den mind te Halvd l ; me n til al -.;•ælge d •n anden Halvdel og mulig
den · tørs te Halvdel, er Valgretten ind lu· •nkel lil d n
5Le Del af aUe Kommunen Vælger , hvilken Feml del skal beregn e l'ra d n høje l beskallede og nedad
b ilk l \'il gi re Anledning Lil , al mange af dem, der
før har vær t valgberetti gede Lil at være med al vælge
alle Sognefor tandeme, nu kLln bUve beretligede Lil
ul vælge paa den mindste Halvdel; her seer Du at
del vil blive let for denne Femtedel højestbeskattede
Behoer d r nu faa en dobbe!L Valgret at vælge af
dere· egne Midte den største Del af 'ogneforslanderkabets Medlemmer, hvem de øn ke.
Du seer all aa heraf at en ns · n er lagt paa
Valgrellen, i Sledel for al den ved Grundlo en er
lagt paa Valgbarheden, navnlig Lil LandslingeL Jeg
lillig med flere var imod saadan en Fremgangsmande
fordi at den stred imod Grundlovens and, og vi
vare derfor 7 Medlemmer, der stillede et Ændringsforslag, hvorved Valgrellen W agneforstander ·kabel
sl<uld være lige om Lil Folketbingsvalg m n derimod al lægge Censussen paa Valgbarheden aaledes
al den halve Del, og mulig den mindste Halvdel,
dersom Tallet skuld være nlig vare frie Valg, lnor
enhver, der er valgbar til Folkelingel, kunde vælg ,
og del'imod den anden Hulvdel (eJler tørste Halvdel)
simide vælges nt' dem, d r enten havde 2, i det mind ste 2, Tdr. Hm·ll om eller svarede 5 Rdl. om Aarel
Lil Kommunen, enten i Penge eller Naturalydelser
r gn L Lil gangbat·e Priser. Der vilde da aaled s bl even givet Lejligbed Lil for nhver Vælger ~tl \'ælge 2
Gange, im dens der paa den and n Maade lmns gies Lejlighed til l'or de hre F mledele at vælge een
Gang og den 51 Del af de højestb skallede 'll vælg
2 Gange; men dette vo rt Æn dringsforslag bl v forkastel med 24 S t mm er mori 14; men el Gode opnaaede vi der ved Forslaget, som det er: at de større
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Lodsejere ikke længer skal have Sæde i Forstanderskabet uden Valg, og endelig, at vi faar alle Husmændene med til at vælge den halve Del, hvilket
vort Ændringsforslag bidrog en Del til; thi ved første Behandling af Sagen. var saavel Regeringens Udkast som U d valgets saaledes, at Husmændene skulde
svare 9 Mk. til Kommunen, beregnet baade i Penge
og i Arbejdsdage og, hvad der kunde beregnes ·i
Penge, og en hel Del vilde derfor bleven udelukket
fra Valgretten, som nu faar den.
Til Amtsraadet skal vælges 9 Medlemmer, hvoraf
de 6 vælges af Valgmænd, som Sogneforstanderskabet sender, de 3 derimod · kal vælges af de m
m
ere valgbare til Landsthinget, Lil lwill\ e sid le saavel
Valgret som Valgbarhed er ind kræ nkel og Du kan
derfor -snart gøre den Regning, til hvilkel faal dis ·e
Herrer . . ...... i Almind li ghed .
mtmanden skal
som (saadan) være Medlem i Amtsraadet, og en Provst
. ....... ogsaa vælges af Amtsraadet selv, altsaa ..
. . . . . . der sikkert gøre Rt,gning paa 5 af di e høje
Aander; men det er da allerede el Moo, al · degaardsejerne ikke skal have s~ de uden Valg
amt
at hele Amtsraadet skal træde ud til lsle April næste Aar. Altsaa, der er noget Haal
g d igter Lil
et bedre Amtsraad end det nuværende, dersom Folk
ellers vilde vaage en Iill Smule over dem selv, og
del er ikke en Hg gyldig ag, hvordant et Amtsraad
•r at. Alle de Ulæmper, der har været os paaført i
Nørre og Sønder lon gerslev angaaende Hef -\7ejen*)
i de ·enere Aar b r A ml ·raadet en Del foraarsaget ;
men jeg haabe1· ikke, al den Tid sl al være ~jærn, ol
denn e læ mpe skal afhjælpes, blot vi kan være saa
beldige at faa el go<il Amtsraad i Aalborg; thi omendskønt al vi nu og aa faar en ny Lov ud, som
del . . ... ... (8revel ' lulning mangler).
Til Christen Skomager i Nørre Kongerslev.
"') Vejen fra Hovedgaarden Refsnæs over Refsnæs Kjær
til Gudumlund . Om dette Vejspørgsmaal findes en Del
Indlæg i Chr. Skomagers Papirer.
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III.
Fra Folkefilingsmand N. P. Hansen til Chr. Skomager.
København, d. 22. Januar 1861.

Da Bchoerne i min Kr
ved a ll L jligherh:r bar
la rl en saa sjæld n Opofre! e l'or Dagen med al Ull d erslø lle e nln- r god Sags Frem m i Sarnfund >ls g
F· d r land ls Tjen sl
Lillad · t" j •g mig al gøre Dig,
god Ven! en Ulejligelse med ~Il l ring denne medfølgend Adres e*) Lil Bebo m s Kundskab i Dil Pastorat. Den sv~ · vende Tilstand hvorunder
i saa
k nge har b fundet os, har i d •n enere Tid grad vis udviklet sig til o Lils ,nelad nde alvol"lig Cbarakler, som har givel Thing ne i Higsdagen
nledning
til al for lflge n< rværendc .
Vi h tvivl ingenlunde, al Fædre landskædigh eden
jo siaaer ligesaa varmt i del lianske Br l 1111 son•
tidligere, og d
1·d ·om ig nnem Adr ssen erc udgaaede
re ingensind e r Lted
om noget Opraah Lil
anskiledens V •kkels · men hvnd der n· t"ln l hnr
gjort o· d l Lil Pligt er den hov rend Tone, som
gaar igennem de t d k Organer, r. Ex. al Qanmarl<
er l Appendi: Lil del store Tydskl:tnd og maa nød ' e neligvis gaa op i d ll e slore og mægtige Rige, og al
Øj 'hlikk l still r s ig gnnsligl ror R snllaler i cl n n
Hen· •enrle da d t danske F'olk er hlev l l saa ind ·
b. ' rd s uenigl og splictagtigl l"oll< , som med Letbed
lader sig besejr , pan Grund a1~ :tl vor gen Afmagt
har bragt os Lil d en Eri\ ncl Ise, al vi ild· e lt ngrr
r rmaar al hold fonarchi l sa111m n , - og al R -

n sun l<nldle •store H.igsdagsarlress •,
som und 'I"Skreven ar Higsdagsmænd ar alle Pnrli l"
sa ml ni' 71.000 Borger fm hel Land l O\' l"l"aktcs Minist •ri l [)nll i Maj 1861. D n kræved
n l<o n · Ululio~
ncl ForbirHlclsc illlellcm Duomark og l svig saml Dcsl<ytlclse ur den dam; l< e l ntionalilels llel i Slesvig.
Deo om en sj:clo n Enighed og rn stor Begejstring
"irln ndc Adn~ssc besegl d 13r·udd l med llcls latspoliliken og lir v Regeringen !"rem m <l d n Politik, ti r
l"ørl til [(alaslro~ t1 i 181i·L
d r .ss n og Hol! Svn1· pan den findes aftrykt i
l. \ . Hansens Forfotningshistoric fil 683 n:

*) Tal en er 0111 d
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pel<l for T skiand er m r en d Lil trækkelig lit under
Anl •dni ng r Iil muli.g o Kamp imod os at opgiv
Tanken bos o ·elv paa Herlugciømmerne. fremtidige
Forening med Kongeriget 011 at en stykke,•i Erobring snart nuu1 medføre en Opløsning af vor egen
Existen . - F rat afgive et B · vis paa, al de muligvis har forregnet ig er det, at vi Ila
sat n ærværende i Bevægel e i alle Landels Egne og for al LiJv j bringe saa mange
nder lnifter som muligt men r jeg al Adre sen kan tiltræde· baade af Gamle og
Unge, og en aa almindelig Udtale! e, saa lalrig om
muligt, kan heller ikke andet end give Han Majetæl Kongen eu fornyet t rke sanvelsom han 1 gering. Fremmes Sag n saa ha tig ho Eder al den
kan endes hertil , inden jeg lommer herfra bedes
Adres en tilsendt R daldør Plougs Kontor i. København.
For mig at fornd ige Krig eller Fred vilde være
en tor Daat· kab da det for Øjeblild el ligger ganske
skjull· m n her i København er d r næ ·ten ingen,
som Lroer paa Freden mere . . . . . . . . . . . . . . . . og de
Forberedelser, som her foregaa paa .. . . .. ... .. ... .
København stiller sig ogsaa ... ... .. .... . .. f•·a Jy lland under pa·~kom1uende Tilfælde, id el al den første
er Om æL • . • . . . . . . . • . . . . en stor Del ar KrigsforDødeohedeme, meden. den idsle er udsat f r al . .
. . . . . . . . . . . . . hvot·til jeg dog med Guds Hjælp haa1 er, al det ikke skal komm , imid .. ............ . .
Tanlten paa Muligheden ~~f, at saadanl lwn ske, forstyn Land l . . . . . . . . . . . . . . . . Eder .. . ... .. .. . .
bat· 6 gers Frist ou i denLle Tid ltan mange dunkl
i<yer a l predes ....... ... . . .. København er overordenllig træng m d Frost og Ku lde, og Armoden
kr mp r sig ............. e r stor og Liv, fornød nhed cme d re og ingen Penge fordi disse holdes m re
... .. ... .. nu end lidlig r . Kun Hm bel paa Foraar t
dlø ·ning ar Vinteren .... . .... hold · r Mod t oprej l fra at . gne under Byrderne; thi, gode
Ven l Haahel alen . .. ... .... b r paa ,lorden. Lev
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nu vel, til vi sees og hils alle mine Venner, og selv
med kære .. .. .. . . .... hilset ved Din hengivne og
forbundne
N. P. Hansen.
Velædle Christen Skomager,
Nørre Kongerslev.
Hermed 3 Stk. Exemplarer af Adresser for Nørre
og Sønder Kongerslev og Komdrup.
IV.
Fra Folkethingsmand N. P. Hansen til Chr. Skomage1·.
København, d. 19. Januar 1866.

Gode Ven!
Jeg var hjemme i Juledagene, og jeg vilde ogsaa
gærne været oppe hos Eder; men der levnedes mig
ikke Tid; men jeg haaber at skal erstatte det senere,
naar jeg engang kommer herfra.
Du, gode Ven! og mange flere ere vislook utilfredse med mig, f01·di jeg har givel mit Ja Lil den
forandrede Form i Landstingets Samm o ætning*) ·
men jeg har ,;æret ledet af den amm e Betragtning
her, som dengang jeg maalle votere Freden · jeg og
flere maatte den[ne] Gan g overfol' Overm agten bestemme os til at miste nog l for al (red)d e R sten,
og saadant blev det ogsaa med Fot'falnings(sagen) i
Rigsraadet. I E"olkelhinget llavde Juniloven kuns
den tredie Del af d l Medlemmer som dens sande
Forsvarere, og Rigsraadets Landsthing, som skulde
afklæde sig selv**), det kunde vi paa ingen Maade
blive af med uden efter Overeenskomst, og Landsthinget vilde ikke gaa ind paa at stemme for det nu
vedtagne, n a ar det ikke igennem Folketbingels Ud•) Der sigles Ii l t\fslcm n ingen i Foll<e lhingct tlen 22d
Dcccmb r J865, h vo1· d n revid rod
rundl ov vedLoges med 61 S lemme r imod 27.
n) n Il e V;)l' cc t ~r Tide ns poJitis l\ . lng rd , l'ø rs le Gnn l{
brugl 11 f Ko nscilspræs idc.nl Dl uh rn e lUlder n D e h t~ l i
Ri gs raadcts FolkeUting Augus l 1864.
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va lg kunde s ikre sig d els Vedlage lse i Folk elhingel,
e llers vilde d e fastholde Regeringsfors lageL U nder
d enne fore løbige f' o rha noling tilbagevandt uwn lidt
e fter lidt Junilove n i d en s nu værende Skikkelse; d e l
h a vde være t e n lettere Vej l'o r mig al ful g l de en k elte, s om sagd e Nej Lil !'~Il ; m en naar j eg og tl er e
vilde fulg t d elle E ksempe l og løsr evet s ig rru al U n d e rhandling, s aa l< o mmcr d el a n pn a, i hvilken S kikl<else Gruudloven havd e fo re liggel nn , og s a a komm e r d el an paa, h vem Ansva re t sa a vild e pnahvil c l
fo r en Ha ardnakke th ed , h vo•·ved b edre Ilesulla le r
vare forspildte. Naar j eg sa ~• e nde li g vilde s at s tørre
Pris paa el fo rgylde ! Navn e nd paa n l vær e lw nsP.k venl i min Handlemaade, s~Hl kund e j eg jo h av(•
hnndle t ligesom e n e nkell Man d a f U d valget g j o rde,
som slutlede Overeens l<Om s l og ste mte Ja i (Jd va lgel
den (en e) Dag og Nej d e n næste i Thjnget ; m e n derved e r han (og)saa kornme l galt o p al k ør e s ide n , og
d e l saak a ldle Ven s lrc har maallel taa le voldsomme
Prygl for d enn e (Fa da ise'?).
J eg lilstna r, god e Ve n ! :H j eg mange Gange undrer mig og lnkke•· Gud fo r, al rle l er ly kked es os i
\ 'O t' totale Afmag t a t naa d e rtil, so m \'i m1 e r kom m e l : saalænge vi saa J unilovens Tilstand s aa sønderreven , som d e n ved 18 d e-Nov e mher-S ystemel v ur Lilredt, s aa syntes m a n n o k al v ille bringe n oget Oll'e r ;
m e n nu mnn har vundet m egel, nu er del naturlig t,
al m an h e ll ere vilde b ave vunde t all tilbage, og ved
m in S lemme va r m a n kuns voxel fra 27 Lil 28 imod
nog le og 60 S te mme r fo ruden d e n O vermagt, m a n
især havde imod sig i La nds lhingel.
.J eg har e ndnu d et Hoab , al F æ dre lande ls J o rd
nok endnu i lange Tider vilde kunne fød e Lan d e ls
13ø rn, naar e n fred e lig og fo rd ragelig S a m v irke n
iblandt os aller maalle vende tilbage; m e n m edens
Euro p a hj em søges a f P est bande bl a ndt Me nn esk e r og
Dyr, s aa er cler en o ndm·te l politis k P est, som b u serer i Kø benhavn , og den v il ikke lad e s ig dri ve ud
m e d naturlige Midl er, l'ordi d e n e r gaacl o ver til e n
feh er uglig Arrigh e d m ed uafbmdle A n fa ld Lil S p e k -
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takelmageri, h vorved der vedligeholdes en Forstyrrelse i deo indre Rolighed hvorefter Folkel længes,
og hvortil Lflndel -~lfl ha~ndl lræoger, og Lil (T'\•e)draglens Ve(cllig hol)d l e erc næslen alle Midi r alle
i B · vægels · , baacle (h.ie)mmc og ude ; naar man f.
Ex. den ene Dag læser i t"r1111 l e Ulade el ler i lydske
Tidender om Telegrammer 'l" . Lil , Fædrelandele li er
»Dagbladet« om Personalunion*), saa giver saadant
disse 2de loyale Blade det forønskede Stof til at oprøre Luften til et Tordenvejr over Konge og I ongehus, og derved ere Gemyllern paa beregnet Muade
irriterede, og Talen om al • t·yd de af Vejen c'''*) opholdes derved i Erindringen; naar mau den næsle
Dag læser om skandinaviske Forb indelser og Slesvigs Tilbagevenden etc., saa konserverer man de fantastiske Begeistrin ger for Ideerne; men naar man saa
f. Ex. erfarede, at i Tulsted-Hansens Søn, som Københavnerne kalde »Spidsmusen«***), i ham indbefattes baade Evangelisten og Profeten, saa maa man
sande Verdens den afsagte Dom over os, at intet Folk
har gaaet med saa overlagte og dristige Skridt sin
Undergang i Møde som vi; thi Danmark vil bedrages, og derfor er den bleven Bedrageriets udseete Offer. - Det eneste Middel, som er at gribe til vor
Redning, det er at vise Verden; at vi efter Ulykkerne
bringer Ligevægt i de opbruste Stemninger og slutter
os til en forenet Samvirken og lever Yort eget Liv og
kuns pløjer indenfor vore egne Grænser, saa kan vi

•J

nlionnllibemlc havd • Kon g .hrislian IX.. misul hun fr e mdel es forfulgte Pluncn om al
l Uve Hegcnl i el med Danmark personaluneret Slcsvigholstcen .
..) rt crrncd sigtes Lil co i den Tid m gel o mtnll Piec ar
E llllsrancl Lieb nhcrg • Om nl ,. ·dele K ng n ar ejen
m. m. cl .- v11r udkommen i Slulnin~cn af 1864 og
indchoidl el lucfUgl ngrcb pan de NnlJOnallibcral '• ••) Den senere s aa b J endt Und rhandl ,. Jens Juliu s
(1<:1lclet Jules) Hansen var Søn nf e n i ITimm erland velkendt Mand, Pr pl"i Læ•· Ch.-isli:lll Henrik Han ·e n, der
en T id ej •rl' Ganrdetl Tulsted i Tot·up Sogn nord for
Madum Sø.
De

lænid for
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ved Guds Hjælp hæve os igen til fo rn yet Kraft og
Velvære, (og) Europas Gunst alter tiJbagevindes for
vor Existens . . . . . . . . . . . . . . fo1· de graadi ge Øjne,
som vogte paa os for al opsluge den sidst e Re l ;
men vil man med samme Beregnethed sammenbinde
Norden med Danmark, som man vilde raslbinde Sle ·vig, saa bliver den sidste Rest af Danmark tllykkeli.gvis spaltet, ligesom en Brændehugger spalter Brænde ·
saa veed man, hvorhen Jylland og Fyen gaar, og
om det øvrige vil Ørnene rives.
Hils Jens Peter, Jens Jacobsen, C. Lundsgaard,
Smeden og mange flere, og vær selv med kære Familie kærlig hilset
ved Din hengivne
N. P. Hansen.
Politiske Forbrydere, som f. Ex. ville »rydde af
Vejen«, risikere deres Hoved derved; men nu har
Ploug raadet Bod paa denne Forlegenhed i den ny
Straffelov*), som n u er i Landsthinget; man er bleven mere følsom for skyldige Forbrydere end for
uskyldige Borgeres Liv og Sikkerhed.

*) Almindelig borgerlig Straffelov udkom 10de Februar
1866.

LOVE FOR HISTORISK SAMFUND
FOR AALBORG AMT.
§ l.

Formaalet for »Historisk Samfund« er at
\'ække og nære Sansen for Egnens Historie og Minder.

§ 2. Samfundet vil virke til dette Formaals Opnaaelse:
a. Ved Udgivelse af et Tidsskrift, som udkommer
med mindst et aarligt Hæfte og bringer Bidrag til
Egnens Historie, fremdrager Minder om Befolkningens Liv og Færd i tidligere Tid, meddeler Oplysninger om Amtets historiske Steder, og indeholder en Beretning om Samfundets Virksomhed.
b. Ved Afholdelse af offentlige Foredragsmøder rundt
~m i Amtet.
c. Særlig vil Samfundet interessere sig for Bevarelse
af historiske Bygninger og Mindesmærker, for Anbringelse af Mindesten paa de Steder i Amtet,
der har været Skueplads for historiske Begivenheder, og for Registrering af de Archivalier, der
maatte findes f. Eks. omkring paa de større
Herregaarde.
d. Samfundet vil tilstræbe Dannelsen af et Arkiv.
§ 3. Samfundet ønsker at samle alle historisk
interesserede Mænd og K vinder i og udenfor Aalborg
Amt som sine Medlemmer. Medlemsbidraget er mindst
2 Kr. aarlig elJer ri1indst 25 Kr. een Gang for alle.
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Alle Medlemmer modtager gratis de af Samfundet udgivne Skrifter.

§ 4.

amfondets Beslyre l e beslMtr af 7 Med·
lemmer, valgte ved simp IL Slemmeflerlal. Afstemrungen l<er krifllig, hvis nogen ønsl<cr del.
alg l
gælder for 4 Aar dog afgaar eft r d før te 2 Aars
Forløb den mindste Halvdel - rørsl Gang ifølge Lodtrækning, Endvidere ælge · lo Rev isorer.

§ 5. Bestyrelsen fordeler selv Arbejdet imellem
sig, vælger af sin Midte Formand, Næstformand, Kasserer, Redaktør, Sekretær og Redaktions-U d valg.
§ 6. Samfundets

ar mød afho ldes ordinært i
Maj eller J u ni paa el le l lilgænge ligt Sted i A m t l.
O r Hfvelde· med Mødesteder. Et ol~ 'n Uigl Mød
luller sig hertil, b''Ot særlig Mødest dels bislo1·isl<e
Minder afgiver E m n r for d l eller de l~ ored rag, 'a mfundet lader afholde. Aarsmødet bel<endtgøres for
Medlemmern e pr. Brevkort.

§ 7. Generalfor ~11nling •tfltoldes hvert andet ar
i Aalborg, bvor der anægges Regnsl<ab og vælges Bes lyt·else. Den er bes lutningsdygtig ud en E ensy n ti l de
mørlendes Antal og træffer sin Al'gørel er 1ed simpel
Stemmeflerhed. Dagsorden forGencra ll'orsamlingen kal
være bekendlgjorl millllst R Dag fø1· dens Afho lde!$ .
§ 8. Ændringer i disse Love kan kun foretages
paa Generalforsamlingen med 2/a af de afgivne Stemmer.
Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen den
27. Februar 1912.

FRA
BESTYRELSE OG REDAKTION.
For at lette saavel Indbindingen som Aarbøgernes senere Benyttelse vil 3 Aarbøger komme til at
udgøre et Bind. Pagineringen bliver altsaa fortløbende, og Titelblad samt Indholdsfortegnelse og N avneregister følger merl 3. Aarbog.
Bestyrelsen opfordrer herved Medlemmerne til
hver især at virke for større Tilslutning til Samfundet, saa det kan blive i Stand til ogsaa at paatage
sig andre Opgaver end Udgivelsen af Aarbøger. Indmeldelser modtages saavel af Formanden, Pastor Alex.
Rasmussen, Kongerslev, som af de øvrige Bestyrelsesmedlemmer (se Side 3). Samfundet har paa dette
Tidspunkt et Par Hundredede Medlemmer.
Samfundet udvexler Aarbøger med de andre historiske Amtsforeninger i Jylland, og dets Medlemmer
vil almindeligvis kunne faa disse Skrifter for halv
Pris. Forhandlingerne rlerom er ikke afsluttede
endnu, men en Del har allerede givet et saadant
Tilsagn. Samme Betingelser gælder ogsaa for de af
Anton Jacobsen i Sæby udgivne Am·bøger: »Vendsyssel, Folk og Land«.
Samfundet er Medlem af »Dansk historisk Fæl·
lesforening«, og de af denne udgivne Skrifter om for-
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skellige Emner vedrørende den historiske Forskning
kan faas til Laans hos Bestyrelsen.
Medlemmer af »Aalborg Amts hist. Samfundc
kan i Følge velvilligt Tilbud fra Konsul N. K. Strøyberg, Aalborg, faa den af ham i Aar udgivne Bog om
Overkøbmand Jacob Kjellerup i Aalborg for 4 Kr.
pr. Expl. (Bogladepris 6 Kr.) Ligeledes kan C. Klitgaard: »Blade af Vendsyssels Historie« faas for l Kr.
pr. Expl. (Bogladepris 3 Kr.). Rel,visitioner modtages af Samfundets Sekretær, Lærer P. C. Knudsen,
Aagade 19, Aalborg.
Samfundets Bestyrelse modtager med Tak Oplysninger om, hvor der maatte findes Optegnelser fra
ældre Tid, Dagbøger, Breve o. l., som muligt kunde
egne sig til Udgivelse i Aarbøgerne. Ligeledes beder
man Medlemmerne have Opmærksomheden henvendt
paa, om der i privat Eje maatte findes Arkivalier fra
gejstlige eller verdslige Embedsarkiver eller fra Godsarkiver o. l., og eventuelt lade Bestyrelsen tilflyde
Meddelelse derom.
Redaktionsudvalget anmoder om snarlig Tilsendelse af Bidrag til eventuel Optagelse i Aarbogen for
1913, for at denne kan udsendes noget tidligere paa
Aaret end den foreliggende. Alle Bidrag, der benyttes,
honoreres, og hvis Materialet ikke foreligger i en saadan F01·m, at det kan gaa lige i Trykken, yder Udvalget gærne sin Bistand ved Bearbejdelsen. Henvendelser til Redaktionen adresseres til Postexpedient C.
Klitgaard, Aalborg.
Samfundets Revisorer er Partikulier S. Kjeldsen
og Lærer K. K. Nicolaisen, Aalborg, hvilket er forglemt meddelt Side 3.

KLAVS G.TERDING
AF ALEXANDEH fiASMUSSEN

Mand ved Navn Christian Nielsen, kaldet Peesen, som var født i Vaarst, Gunderup Sogn,
Fieskum Herred, fæstede i Aaret 1843 en under Grevskabet Lindenborg hørende Gaard i Gerding Sogn,
Hellum Herred. Den laa lidt udenfor Gerding By,
sydøst for denne, var lidt mindre end de andre
Gerding-Gaarde og meget forsømt. Chr: - Peesen---var
imidlertid en ualmindelig dygtig Landmand, havde
en ligesaa dygtig og arbejdsom Hustru og forstod,
da deres Børn voxede op, at sætte dem i det samme
flittige Tridt, hvori han selv bevægede sig. Gam·den
blev grundig forbedret, Besætningen stærkt forøget
og hele Driften gjort meget indbringende, saa at
Chr. Peesen efterhaanden blev en velhavende Mand,
omendskønt han ved at købe Gaarden forøgede sine
aarlige Udgifter betydeligt. Han overgik langt de
andre Gerding Bymænd i praktisk Dygtighed, men
var ikke synderlig afholdt af dem. Hans Slægt ovre
i Fieskum Herred var religiøst bevæget, og midt i
sin travle Stræben følle ogsaa Chr. Peesen en aandelig Trang, som ifølge hans ejendommelige Natur ikke
kunde tilfredsstilles ved den vante folkekirkelige Forkyndelse.

E

N
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Efter at den første jydske Baptistmenighed var
bleven oprettet i Aalborg i 1840, drev den i de følgende Aar en temmelig stærk Propaganda i Omegnen;
særlig kom dens Udsendinge til Gunderup Sogn og
fik nogen Indgang der. 1) Af denne nye, skrappe
Sektbevægelse blev Chr. Peesen greben; en Dag i
1848 (4de November) 2) kørte han, uden at have underrettet sine Nærmeste om sit Forehavende, ud til
Aalborg og lod sig døbe.
Han tilhørte i mange Aar Baptisternes Samfund,
men blev senere udelukket deraf (20de April 1872). 2)
Skønt han ikke paany indtraadte i Folkekirken, blev
han dog i sine sidste Aar en flittig Kirkegænger. En
Psalme, som han har skrevet, og som han lod trykke
Aa ret før han døde, er vel uden digterisk Værdi, men
vidner om den gamle Mands fromme Sind. - Politisk interesseret var Chr. Peesen ogsaa, og da man
i Bælumkresen i 1866, misfornøjet med Folkethingsmand N. P. Hansens Tilslutning til den reviderede
Grundlov, ønskede at faa en Mand valgt til at stemme
Nej ved den sidste, afgørende Behandling af Grundlovsforslaget, lod han sig opstille mod N. P . Hansen,
overvandt denne, mødte som Folketbingsmand for
Aalborg Amts 3die Valgkres paa Sommersamlingen
1866 og afgav sin Nejstemme. Men hertil indskrænkede sig hans Rigsdagsvirksomhed; ved det første
Valg, der samme Efteraar foretoges efter den nye
Grundlov, stillede han sig ikke. 8 )
')
9

)

e herom S. Bansen og P . Olsen : De danske Ba ptist rs
l·!istode. Kub . 1896. S. 500', Ul hvilke n l'.'re mslillinfl
der dog kunde væ re adski((jgt al føj e.
Diss Dnh1 meddelte efter Baplis tsaml'undcls Medlems-

protokol af Menighedsforslander Chr. 1-Tnnscn, V:uu·s l.
') Se nrc,·vrcrcud c Anrhog, . . 14;!1'.

J( LAVS

.
en i

G.IEHDJNG

163

Chr. Peesen var
mange Maadet· ejendommelig Mand; gansJ,e begavet og aandelig vaagen, men
egensindig, afstikkende og sær. Hans lavstammede,
men tætte og faste Skikkelse, hans runde Ansigt,
omrammet af det langt nedhængende Haar, de buskede
Bryn ov r de maa, rindende Øjne han s hel noget
opsigtsv· l k nde Fr · mtræden og han højt raabenrt
Stemme hnsl·
endnu tydeligt af Egnens Befolkning.
Han blev en gammel Mand. I sin høje Alderdom
kom han til Skade ved en Kørselsulykke i Skørping
Stationsby, blev vel helbredet, men skrantede derefter
og døde 6te April l 905. 1)
Chr. Peesens begavede Hustru, som forøvrigt
ogsaa blev Baptist, tilhørte en betydelig Slægt. Hun
hed Henriette Amalia Johannsen og var Datter af
Skolelærer Claus Johannsen i Gunderup. Denne, en
dygtig, ung Seminarist fra Sydslesvig, var i Begyndelsen af det l 9de Aarhundrede af Lehnsgreve Heinrich Ernst von Schimmelmann, der var en Ven af
Oplysningstidens Skoleta n ker, bleven kaldt op til .
Grevskabet Lindenborg og gjort først til Lærer i
Fjellerad og dernæst til Lærer og Kirkesanger i Gunderup, hvor han virkede i mange Aar. Gennem sin
talrige Børneflok blev han Stamfader til een af Fieskum Herreds ypperste Bondeslægter.
Chr. Peesens og Hustrues anden Søn fødtes i
Gerding den 6te Oktober 1851. 2) Da Forældrene paa
') Denne og andre følgende Tidsangivelser efter Gerding
Kirkebog.
2
Der var foruden ham i dette Ægteskab to Sønner og
)
to Døtre. Sønnerne vare: Niels Christiansen (Peesen),
nu Aftægtsmand i Blendstrup, og Søren Christiansen,
der, da han blev døbt som Voxen, i Daaben antog Efternavnet Peesen. Han døde som Gaardejer i Asti·up,
Hindsted Herred. Ch1·. Peesens andet Ægteskab vedkommer os ikke i denne Sammenhæng.
11•
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dette Tidspunkt vare Baptister, blev Barnet ikke
døbt, men fik tillagt sin Morfaders Fornavn Claus
og kom altsaa efter den endnu den Gang brugte
gamle Navneskik til at hedde Claus Christiansen.
Som Barn besøgte ban Skolen i Gerding, hYis
Lærer paa den Tid var Christian Willumsen, en
Thybo, Seminarist fra Snedsted. Han var ikke anseet for at være nogen god Lærer; men Thomas
Bjørnbak i Fjellerad sagde dog, at han havde faaet
nogle af sine dygtigste Elever fra Willumsens Skole.
Til disse hørte Claus Christiansen. Da hans Jævnaldrende skulde gaa til Konfirmationsforberedelse,
kunde han jo som Baptistbarn ikke følge med dem;
han blev saa i Stedet for sendt til Fjellerad Højskole,
som netop dengang blev oprettet.
Det var i 1866, at Thomas Bjørnbak begyndte
at holde Skole i Fjellerad; det første Aar undervistes
der i et lejet Lokale; men i 1867 rejstes Skolens egen
Bygning. Thomas Bjørnbaks Historie skal ikke skri.ves her, 1) det skal kun siges, at han for Himmerlands Befolkning fik en overvældende stor Betydning
som Oplyser og politisk Vækker, ligesom hans endnu
mere fremragende Broder Lars Bjørnbak fik det fm·
Aarhusegnens Bønder. Som Lærer havde Th. Bjømbak sin Styrke i Matbernatik og Naturlære. Netop i
disse Fag synes det ogsaa, at Claus Christiansen var
') Især da hans Sønnesøn, Pastor E. Bjørnbak, S. Onsild,
for Tiden arbejder paa en Biografi af ham og en Sididring af Fjellerad Højskoles Historie.
P. Christensen har i sine : Smaatræk og Skitser fra
Vendsyssel, Særtryk af Brønderslev Avis, Brønderslev
1897, S. 234ff, givet nogle Meddelelser om Thomas
Bjørnbak, særlig om hans Virksomhed i Vendsyssel.
De ere stærkt prægede af Forfatterens grundtvigianske
Standpunkt.
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særlig flink; Drengen blev da e en af Bjørnbaks kæreste Disciple. Han besøgte Højskolen i 1866-67,
og da det allerede nu var paatænkt, at han skulde
læse videre, modtog han samtidig privat Undervisning
i Tydsk hos Provst Vlulff i Gunderup. 1) Han blev
meget dygtig heri - saa at han mange Aar senere
spøgende udtalte, at han kunde Tydsk ligesaa godt
som Dansk, ja i den tydske Grammatik var han
endda bedre hjemme end i den danske.
Den Forberedelse, som Hjemstavnen havde kunnet yde, viste sig imidlertid i sin Helhed utilstrækkelig, da Claus Christiansen (allerede i Sommeren 1867)
som Privatist forsøgte at tage den saakaldte Præliminærexamen ved Københavns Universitet. Efter at
have faaet uheldige Charakterer i de første tre Fag
udeblev han fra den øvrige Del af Examen. 2) Han
indsaa, at han maatte have en mere planmæssig
Undervisning. Denne kunde hurtigst og bedst faas
paa et københavnsk Kursus; paa et saadant blev han
da optaget og tog derfra Præliminærexamen med godt
Resultat. Hans Hensigt var at blive Polytechniker,
og hans næste Maal var altsaa Adgangsexamen til
Polytechnisk Læreanstalt. Denne Prøve bestod han
i Juli 1869 med Charakteren »Antaget«, 3) og han
havde nu fri Bane foran sig til Studiet af »anvendt
Naturvidenskab«. Megen Tid anvendte han i disse
Aar paa Botaniken, som vel nok tiltrak ham mere
end hans egentlige Fag.
For den nnge Bondekarl var Overflytningen til
København og Tilvænningen til Hovedstadslivet ikke
') Se nærværende Aarbog, S. 9.
Efter Fagprotokollerne for •Præliminærprøverne• paa
)
U niversitetsbibliolheket.
") Der gaves kun denne ene Hovedcharakter.
2
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let. I eet af hans fra den Tid bevarede Digte hedder det:
Og hvad kan v l ogsm1 S !skab gavne,
naar jeg ikke mer er Hj mm l nær,
stedse vil jeg deres elskaJ savne,
Hovedstaden s ent j g vil faa k '1'.
(28de August 1869.)

Hj m v J lag d ·' )uun L, rid, og del var,. efter
hans •gel dsagn , denne Hjemve, som drev ham Lil
all red i disse Cør t Køb .nhavn aar at kaste sig
over hi Lorisl· -lopografisk . Studier. Ved al sysl
med . in Ej megns Beskrivels og ved al ransage
Ar ·hlverne for al op ·pot· ' hin ' sbyrd om d ns Fot·tid kund han lig om elohue Hjemveen.
D r er bevaret en D el and re Digl af ham
fn1 Aareue omkring l 70 : e L <t[ dem r Lr kl i den
af MøJler-Jiolst og HerleJ udgivne »Dan ·k LandboLidencle c: .1) D L h rer Overslo-ift n »Til elvandreren « og begynder med det kraftige Anslag:
Vil Du sælge Dit Hjem, vil Du sælge Dit Land,
for det røde, det skinnende Guld?

Andr Digle r Hge om delle tærld p!'llriolisk ,
tl pri e Danmark og klage O\er d l Lahl Sies ig,
nogl ere fortællende m d Eft rligning af Folkevisestilen. Del m te ·r Efterklang · men der J· an og aa
lTæ!Tes enkelte ejendommelige Ver· der lyde friskl og
ny l, r. Ex. dette:
g vil Du range med mig i Høst Mari?
Og il Du gange m d mig i H~st, Ma ri '!
g vil Du med 1 1ig Lil l irken gange
mens Degn n ynge1· dE' 'B r llupssan •e,
') 5te Bind, Kbh. 1870, S. 384.
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og vil Du være
min egen kære
Mari?
Forøvrigt lide disse Ungdomsdigte, saaledes som
rle foreligge, af mange formelle Svagheder; men som
de findes, skrevne paa løse Blade, ere de øjensynlig
kun i Kladdeform, et enkelt er skrevet med Blyant
og rettet med Blæk. 1)
Efter den noget trange Begyndelse kom Claus
Christiansen i Tidens Løb til at føle sig rigtig godt
hjemme i København. Hans interessante og begavede
Personlighed gjorde sig snart gældende iblandt Kammeraterne paa Kursus og paa Læreanstalten, og ban
fik mange Venner, hvoraf nogle indførte ham i deres
Hjem - saaledes kom han tidlig i det D. B. Adlerske Hus. 2)
Som udøbt stod Claus Christiansen jo udenfor
Kirke og Christendom. Men netop denne hans Undtagelsesstilling tvang ham ind paa Undersøgelse af
det religiøse Spørgsmaal. Han var aldrig en ligegyldig; men han var en Spørger, og de Svar, han
fik, og hvormed han en Tidlang · slog sig til Ro,
vare ikke Kirkens. Nogen nærmere Forbindelse imellem ham og de unge radikale Gennembrudsmænd
fra 70erne kan ikke paavises, om han end vistnok
har kendt J. P. Jacobsen og Erik Skram. Men han
havde andre Læremestre. Han har senere selv betegnet sit religiøse Standpunkt i disse Aar som rationalistisk, og han har sil,kert dermed villet sige,
at han var paavirket af Mænd som A. C. Larsen og
Svenskeren Viktor Rydberg. A. C. Larsen begyndte
') Oisse Digte ere godhedsfuldt ovedadte mig af Aftægtsmand Niels Christiansen (Peesen) i Blendstrup.
2
Biogr. Lex. I. 100f.
)
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netop i denne Periode sit senere fortsatte og videreførte theologisk-kritiske Forfatterskab, og den aaudfulde V. Rydbergs opsigtsvækkende kritiske Skrift
»Bibelns låra om Kristus<< var udkommet 1862, medens hans Bog >)Den siste Atenaren«, hvor han i
Romanform forfægter sine frireligiøse Anskuelser, var
noget ældre, men først vakte Opmærksomhed i større
Krese, da den kom i ny Udgave 1866. Af disse og
lignende Skrifter var Claus Christiansen stærkt optaget, og eftersom han i disse frodige Ungdomsaar
voxede og udviklede sig i aandelig Henseende, tilegn~de han sig deres Tanker.
Den nedarvede baptistiske Uvillie mod Folkekirken og den senere indsugede moderne Kritik af Kirkens Lære forenede sig
hos ham og gjorde ham bitter og fjendtlig mod den
orthodoxe Christendom, der traadte ham imøde som
den herskende og eneste anerkendte. Naar han i
Ferierne var hjemme i Gerding og aflagde Besøg i
Præstegaarden, kunde han ved sin ungdommelige
Disputerelyst blive besværlig nok for den brave
Pastor Rasmus Windfeld (Sognepræst for Gerding og
Blendstrup Menigheder 1865-77, død som Sognepræst i Christrup ved Randers). Han var ikke let
at hamle op med for Præsten; thi som denne sagde:
>)Claus har læst en uhyre Mængde, og det værste er,
at han kan huske alt, hvad han har læst«.
I denne unge og radikale Polytechnikers Sjæl
skete der imidlertid en pludselig og fuldstændig Omvæltning. Han talte senere ikke meget herom, han berørte det nødig; mærkelig nok synes det, som om
han angaaende dette Punkt ikke har talt helt ud
overfor sine ellers saa fortrolige Studentervenner; men
til sit Byesbarn, Barndomsvennen Morten Jensen fra
Gerding (nu Lærer og Kirkesanger i Komdrup, Hel-
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lum Herred), som senere var Fadder ved hans Daab,
har han om sin Omvendelse fortalt følgende: Han
maaUe engang tilbringe Julen i København; det maa
have været i 1871. 1) Paa den for en saadan Hjemløs usigelig triste Juleaften drev han uden egentligt
Maal omkring i Byens Gader, og det hændte da, at
han kom forbi Vm·tou, hvor de oplyste Kirkevinduer
vakte han s Opmæ rksomh eri o lol\keue ha m ind Li l
Her holdl Grundh,ig Jnlepr. uil<en
Gudstje11esle n..
(allsaa den sidsle Jul, han leved e). Pa a de nn e H elligaflen ble v Claus Christian n et andel Mennesk ·
den Juleprædiken pusled all del omkuld so m han
lidiigere ha vd kaldl Sandhed. Han gik nd nf KirJ<cn n1.ed den clobb !te Beslnlning : a l v ili døbes og
at ville være Præst.
Han begyndte det nye Afsnit af sit Liv med at
forberede sig til Artium, hvilken Examen han tog i
Sommeren 1873. Han blev privat dimitteret af Cand.
philol. Janus Møller og erholdt Charakteren »Bestaaet«. 2) Med Daaben tøvede han noget; den fandt
først Sted i den følgende Vinter hjemme i Gerding;
her fik Pastor Windfeld den store Glæde at kunne
døbe den unge Disputator, der saa tidt havde staaet
ham haardt imod. Han døbtes den 1ste Februar
1874 ved en Sidstegudstjeneste i Gerding Kirke. Som
1
)

Der findes, ifølge Provst A. Anderse ns Medd elelse, ikk
opbevaret nogen Gudstjenestebog, om ka n konsta l re,
at Grundtvig har prædiket i Vl'l rto u den J ul eaften ·
men af andre Grunde maa dette Aa rstul a nsces for al
være det rette.
') Ifølge Universitetets A.arbøger. At hans Examensresultat ikke er betegnet med 1ste, 2den eller 3die Charakter,
kommer af, at han har. opnaaet 'Artiumsrettighederne
ved at tage en Tillægsprøve til sin polytechniske Adgangsexamen.
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Faddere vare indskrevne: Sognefoged Jens Mortensen
og Hustru, Anne Katrine Olesen, samt Søn, Morten
Jensen, alle af Gerding. Ved Daaben erholdt han
Efternavnet: Gjerding, saa at hans fulde Nav n nu lød:
Claus Christiansen Gjerding. Han skrev dog i den
følgende Tid stadig sit Navn i Formen: Klavs Gjerding, hvilken Skrivemaade derfor ogsaa benyttes her
i det følgende.
Strax efter Daaben rejste han tilbage til Købenbavn og genoptog sine Studier, der jo i dette hans
Rusaar først og fremmest gik ud paa at følge Professor H. Brøchners filosofiske Forelæsninger; men han
havde ogsaa strax efter Artium altsaa allerede
før han blev døbt - taget fat paa Theologien.
Klavs Gjerding gjorde dengang, baade aandeligt
og legemligt, Indtryk af at være ældre, end han var.
Med sit store, rødbrune Fuldskæg vakte han en vis
Opsigt i Rusauditoriet, han vittige og fornøjelige
Væsen vandt ham ogsaa her mange Venner, og hans
overlegne Begavelse og Modenhed var ikke fri for at
imponere hans Kammerater.
Klavs Gjerding var en smuk Type paa Bonde-.
studenten, en Figur, som skulde blive saa hyppig i
det 19de Aarhundredes Slutning. Før den Tid var
der selvfølgelig ogsaa Bondesønner, som vare komne
til Studierne og havde færdedes ved Universitetet,
tidt med den allerstørste Berømmelse ; men det var
sjældne Fugle, Undtagelser, opdagede og fremhjulpne
af een eller anden Velgører. Først i 70erne blev det
almindeligt, at Bønder af egen Drift og ved egne
Midler lode deres Sønner studere. Klavs Gjerdings
Omgang og Vennekres var en hel Flok af Bondestudenter.
Der var de to Fyenboer, Niels Chr.
Munkebo (nu Sognepræst i Horbelev og Falkerslev)
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og Mads Chr. Jensen (først Missionær i Santhalistan
og Præst i Folkekirken, nu katholsk Katechef i Helsingør), de to Østjyder, Niels Bak (død som Sognepræst i Vissing og Vorladegaard) og Jens Volduro
(nu Sognepræst i Hjembæk og Svinninge), og endelig
hans Landsmand i snævreste Forstand, Himmerlænderen Søren Nielsen, født i Skibstedbro 1) (død som
Sognepræst i Baarse og Beldringe).
Den filosofiske Examen bestod Klavs Gjerding
med Glans i Sommeren 1874 (ug.) 2); men den følgende Vinter (187 4-7 5) tog ban, delvis af økonomiske Hensyn, Plads som Højskolelærer hos Forstander Svendsen paa Tune 3) (Københavns Amt).
Chr. Peesen var forøvrigt slet ikke kneben med sine
Tilskud til Sønnen, tværtimod ofrede han i Aarenes
Løb villig mange Penge paa ham, og han stillede
kun enkelte, men bestemte Betingelser, blandt andet
den, at han ikke maatte smage Tobak; Klavs maatte
og skulde leve rigeligt og godt i København; men
»den føst Cigar, Do røge, Klavs, den blywwe virkelig
te en Noel, dæ søjje mi Lomm sammel !« Chr.
Peesen yndede altid at udtrykke sig i billedrige,
pathetiske Vendinger.
Faderen tænkte altsaa ikke paa at slaa Haanden
af Klavs Gjerding; men det vilde jo unægtelig være
heldigt, om Sønnen snart selv vilde bidrage noget til
sit Underhold. Derfor tog han Pladsen paa Tune,
og efter Tilbagekomsten derfra søgte han en Alumneplads paa Regentsen. Han mente at have en god
Talsmand i den theologiske Professor Chr. Herman') Broder til Højskoleforstander Chr. Nielsen, Hindholm.
Universitetets Aarbøger.
Se om denne Skole: A. Svendsen: Tune Landboskole,

2
)
8
)

1871-90. Kbh. 1890.
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sen, 1) der jo var født i Store Brøndum, og hvis særlige Omsorg for de himmerlandske Studenter var
velkendt; men dog opnaaede han først Aaret efter
den ansøgte Regentsplads, der som sædvanlig gaves
paa tre Aar til lste Marts 1879. Forøvrigt forlængedes hans Regentstid ifølge senere Ansøgning til l s te
September samme Aar. 2)
Det rigtige, ungdommelige Regentsliv var Klavs
Gjerding vel for udviklet til at finde Smag i og tage
Del i; med sine. Venner derinde, navnlig Voldum,
Munkebo og Mads Jensen, førte han derimod under
Samtaler og Diskussioner et rigt aandeligt Samliv. I
Regentsens Arehiv er der ikke opbevaret noget Spor
efter ham 3 ); han har ikke levet med i de tidsspildende, men for Deltagerne fornøjelige Smaating, der
opfylde Regentsianemes lille Verden. Hans Interesser og Stræben førte ham imidlertid paa anden
Vis udenfor en regelret Examensstudents banede Veje.
Særlig var det de lokalhistoriske Studier, Politik
og Journalistik, der lagde Beslag paa hans Tid . De
tidligere begyndte Undersøgelser om Hellum Herreds
Fortid fortsatte han med stor Iver; han var en næsten daglig Gæst i Arehiverne, og hans Arbejde, der
allerede fra Begyndelsen af var ret stort anlagt, greb
efterhaanden videre om sig og stillede ham større og
større Opgaver. Man maa dobbelt anerkende og beundre den Flid og Ihærdighed, hvormed han drev
sine Undersøgelser, naar man betænker, hvor langt
besværligere saadanne vare i hin Tid i Sammenligning med vore Dage, da Arehivforholdene ere blevue
1

)

2

3

)

)

Biogr. Lex. VII. 390ff.
Meddelt af Viceprovst, Justitsraad Skouboe, Regentsen.
Meddelt af stud. mag. Hein Nielsen, Regentsens Archivar.
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saa fortrinligt ordnede, og en Mængde Archivalier
gjort lettere tilgængelige.
En anden Hovedinteresse ';ar Politiken. Klavs
Gjerding var selvfølgelig Venstremand hjemmefra og
blev ved at være del, om end den oprindelige bjørnbakske Farve i Aarenes Løb fik en grundtvigiansk
Ov rmaling. Hau fø lte ig a llsaa midt i 70ern e god t
hj emm i d L forened V nslre og b ley n nittig 1ednrhejder v d dette Parti Hovedsladsorgan :. Morg nbladet«, der jo var s lifle l 1873. Han stod dettes
l daklø r
. .J. Larsen') og navn li g C. B ·rg m ge l
nror og han s ympathier l'ulgt B rg og den radika le
Fløj under de Parlil\ampe
om opslorle i An led Ding
af del før Le Provi o1·ium og lel før Le Forlig (l 77)
og som ført til d l forened • Venstres Spt" ngning
(1878). Del var navnli g om Boganmelder, h a n var
k n) Ltet Lil :o Morg nblaclel « : han havde a llsaa en rel
vigtig og b lroel lilling ' 'e l Venstres n este Køb nh a \ n ·blad i diss Aar da Blad ls pgav ikke va r
nogen ringere end den: at opstille og hævde en ny
Dannelsesform i Kamp mod den mægtige nationalli)) ral , romanliske Kllllur.
Som Grundtvigianer
havd. I In
Gjerding imidlertid ind t's l inde san m gel Lilfæll e · med den n , al ban iltk • følte ig oplagt
Lil at laa haardl til de n. fra den Hørup k Sid
aa ma n d rfor ikk a ltid med Tilfredsb l paa han s
Meda rb jderskah. Han selv var imod lul uing n !ll'
sil Liv meget utilfreds med Blad Ls Holdning und •r
d n lile r r .Jule- og N •taarsfejd 1879- 80 og 111 d
de derefter følgende Pingelske Artikler 2) saa det
er let at slutte sig til, hvor han vilde have taget
1

Biogr. Lex. X. 95f.
)
') Brev til Volduro af 23de Marts 1880.
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Plads
Fremtidens Kampe, hvis han havde oplevet
dem.
Medens der sikkert ikke i disse Aar indtraadte
nogen Afkøling i Klavs Gjerdings Religiøsitet, kunde
det ikke undgaaes, at hans theologiske Studium
maatte træde en Del tilbage for hans mange andre
Interesser. Han kunde godt selv ryste paa Hovedet
over sin Sendrægtighed med Fagstudiet, og naar han
sammenlignede sig selv med sin flittige Kontubernal,
Niels Munkebo, kunde han citere Wessels Ord:
Han tegner Landkort og læser Loven,
han er saa flittig, som jeg er doven.
Doven var han vel egentlig ikke; men som saa
mange andre ypperlige Hoveder truedes han af den
Fare, at sprede sig for meget. Hans Natur var dog
for solid til, at hans Evner saaledes kunde løbe ud
i Sandet.
Klavs Gjerding var bleven vakt ved Grundtvigs
Prædiken. Dette blev bestemmende for ham, forsaavidt som han stedse derefter følte sig knyttet til de
grundtvigianske Krese. I dogmatisk Henseende var
han vel egentlig ikke Grundtvigianer; men han nærmede sig efterhaanden mere og mere til at blive det.
Som Kirkegænger søgte han stadig til Vartou, hvor
C..J. Brandt i 1872 havde efterfulgt Grundtvig. At
og til drog han ud til Lyngby for at høre P. Rørdam.
De demokratiske Anskuelser, som Klavs Gjerding
nærede baade paa det politiske og det kirkelige Omraade, bragte ham til at interessere sig stærkt for en
Kirkeforfatning paa bredt, folkeligt Grundlag, - han
har formodentlig tænkt sig noget lignende som den nuværende Menighedsraadsinstitution. Han synes at have
gjort Udkast til en saadan, og lejlighedsvis indledte han
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ved Møder Diskussioner om herhenhørende Æmner 1).
Fra Regentsaarene skriver sig Klavs Gjerdings
bekendte skønne Psalme, No. 652 i Psalmebog for
Kirke og Hjem, »Den er slet ikke af Gud forladt«.
Den er digtet i Anledning af en Begravelse i Gerding.
En lRaarig Bondepige, Karen Marie Laursen, Datter
af Gaardmand Laurs Christensen, kaldet Carlsen, i
Gerding, var afgaa l ved Død n den 25de J uli 1877,
og til hendes Begravelse den 2den
ugust send t
Klnvs Gjerding en l nuls inden i hvilk n han h avd
lngl e l Blad Papil· hvorpan han havd skrevet de
La· Ver . Pigens Fader lod ·enere Bladet
æH i
Glas og Ramme og fandt mange Gange Trøst ved
at læse Psalmeordene. Han sagde tidt:
»Af al
den Tl'øst, der er ydet mig, er der intet, der har
gjort mig saa godt som de Vers; dem kan A søge
hen til Gang efter Gang«. Det indrammede Blad
findes endnu hængende paa Væggen i Gaarden, som
nu ejes af Pigens Broder, Simon Laursen.
Psalmen foreligger her i følgende Form :

Karen Marie Laursen.
Den er slet ikke af Gud forladt,
som han fratager de hjertenskjære;
ti hvor vi have vor bedste Skat,
der vil og altid vort Hjerte være,
og om vi græde og længes saare,
da faar vi Glæde en Gang ad Aare.
O Gud ske Lov!
') F. Ex. om Præstenddannelsen ved eet af Professor P.
Madsens •theologiske Themøder•, hvor hans Forslag
som han selv skriver, kom •som en Hund i et Spii
Kegler, og Keglerne vare Professor St. Peder og de
hjærtenskære Pastorer Schepelem og Schoushoe« (Brev
til Munkebo, 28de Febl'lwr 1878).
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Naar Herren tager d n Skat ha n •:rav
han gjemmer den kun Iil bedre D age,
i Fred og Frelse fra Død og Gra v
i kjærlig Favn, uden Graad og Kla g ;
vi ved saa sikkert: hvad Gud har givet,
en Gang vi skuer opr jsl Lil Live t.
O Gud ske Lov l
Saa lad os længes til Himmerig
og til at samles med vore kjære,
og bede Herren saa mindelig,
at han vil altid iblandt os være,
da vil han styrke os i vor Trængsel
og evig stille vort Hjærtes Længsel.
O Gud ske Lov!
Da Sygdommen et Par Aar senere ramte Klavs
Gjerding, og han saa Døden for Øje, har han sikkert
mange Gange trøstet sig selv med sin Psalme, og
han har formodentlig givet sin Forlovede en Afskrift
af den; hans københavnske Venner have derfor
ment, at Psalmen var skreven som et Trøsteord til
hende altsaa først i Aarene 1879-80. Som
ovenfor paavist er den imidlertid noget ældre, digtet
før Klavs Gjerdings Forlovelse. Dens senere Historie er følgende: I sit sidste Leveaar sendte Klavs
Gjerding den til det af Th. Rørdam udgivne »Kirkebladet«, h'.'ori den blev optaget 1); han oplevede at
se den trykt; men tre Uger efter var han død. Den
findes her i sin oprindelige Form med Overskriften
• Gravsang «. Den senere Biskop Skat Rørdam, som
havde lagt Mærke til den i »Kirkebladet «, foranledigede2) nogle Aar derefter, at den blev medtaget i det
') 4de Aargang. Nr. 14. Den 15de Juli 1880. S. 287.
Han har i Aaret 1906 selv fortalt dette til Pastor Vol)
duro i Hjembæk.

2
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af ham og en Del andre københavnske Præster samt
daværende Professor F. Nielsen udgivne Forslag til
en ny Psalmebog »for Kirke og Hjem« (1885). Den
staar som Nr. 697, men har her faaet den noget æn·
drede Skikkelse, hvori den nu kendes. Hvem der
har foretaget Ændringerne, kan ikke paavises. Psalmen har formentlig tabt derved. - Det omtalte Forslag til en ny Psalmebog fandt ikke almindelig Tilslutning1), hvorfor dets Ophavsmænd nøjedes med at
:søge Autorisation paa et nyt Tillæg til den gamle
Psalmebog for Kirke- og Hus-Andagt (Konventspsalmebogen). I dette, der autoriseredes 1890, optoges
Psalmen som Nr. 986, og derfra gik den over i den
af det kirkelige Raad i 1897 udarbejdede, i 1899 autoriserede, nu almindelig benyttede Psalmebog som
Nr. 652.
Aaret 1878 blev sikkert det lykkeligste i Klavs
Gjerdings Liv. Hans Helbred var endnu godt, hans
Udsigter gode, hans Sjæl i fuld Kraft og hans Sind .
lyst og muntert. Kronen paa alt dette var hans Forlovelse med den ganske unge Ingeborg Møller-Holst
(født den 8. Maj 1860). 2) Denne elskelige unge Pige
var Datter af Landøkonomen Erhard Møller-Holst 8),
hvem Klavs Gjerding i mange Aar havde staaet i Forbindelse med som Medarbejder ved hans Blad »Dansk
Landbotidende« og hans andre landøkonomiske Foretagender. - Hun blev Lykken og Velsignelsen for
Klavs Gjerding i hans kort tilmaalte Rest af Levetid.
1

)

2)

8)

Om hele denne Psalmebogssag se Forordet til •Psalmebog for Kirke og Hjem• samt J. C. Kall m. fl.: Biskop
Fredrik Nielsen, en Levnedsfegning. Kbh. 1911. S. 226 ff.
Hun lever endnu som Lærerinde i København og er
forbleven ugift.
Biogr. Lex. VIII. 20 ff.
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I Sommerferien 1878 gæstede de Forlovede med hinanden Slemminge Præstegaard paa Laaland 1); alt saa
da lyst og godt ud for dem; Forlovelsen havde ansporet Klavs Gjerding til at skynde sig med Afslutningen af sit Studium - næste Sommer vilde han
indstille sig til Embedsexamen.
Men midt under
den noget forcerede Læsning dertil ramtes han i Marts
1879 af sit første og meget heftige Anfald af Blodspytning. Han boede den Gang endnu paa Regentsen
og behandledes af Alumnernes Læge, den bekendte
Professor \Varncke 2), som trods de alvorlige Symptomer dog gav Patienten og hans Kære noget Haab.
For at komme under bedre Forhold flyttedes den
syge fra Regentsen hen til en Slægtning
sin Forlovede; i det hele tog hendes Familie sig med største
Kærlighed af ham i denne trange Tid. Examen maatte
selvfølgelig foreløbig opgives, han tilbragte Sommeren
1879 ganske hvilende, dels i Sorø, dels hjemme i
Gerding; men der indtraadte ingen virkelig Bedring
i hans Helbredstilstand. Da Efteraaret kom, vendte
han tilbage til København; trods alt vilde han indstille sig til Nytaarsexamen 1880, skønt man næppe
troede, at han vilde kunne overstaa Rejsen, langt
mindre Examen. Hans Holdning i denne Periode
·kan ikke betegnes med andet Ord end: heltemodig.
Han var dødssyg af Lungetuberkulose, lidende af en
stadig smertefuld Hoste, døjede økonomiske Bekymringer; - thi saadanne kom ogsaa til - skulde læse
til Examen, skønt Doktoren kun tillod ham tre Timers
Arbejde om Dagen, og saa havde han trods alt dette
sit gamle, tørre Lune og sit glade Sind i Behold og

af

') Her var den unge Piges Bedstefader eller rettere sagt,
hendes Stedmoders Fader, Præst.
") Biogr. Lex. XVIII. 267 ff.
12*
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bevarede under alle sine egne Sorger en levende Interesse for alt, hvad der rørte sig udenfor hans Sygeværelse, Vennernes Skæbne, det offentlige Livs Gang.
Pastor Munkebo, som paa denne Tid besøgte ham,
giver følgende lille Billede: Han traf ham »siddende i
Puder, men med sit lyse Sind og sit mærkeligt barnegode H u mør, med et Glas Portvin, og deri en raa
Æggeblomme, staaende foran sig paa et lille Bord«.
Efter Ansøgning fik han Tilladelse til at maatte besvare sine skriftlige Examensopgaver i Løbet af sex
Dage i Stedet for tre (den saakaldte Sygeexamen), og
det gik over hans Forventning godt. Da den mundtlige Examen kom, den 22de Januar 18~0, var han saa
svag, at han maatte køres op paa Universitetet i en
lukket Vogn og i Mellemrummene imellem Examinationerne opholde sig i et for ham reserveret Værelse.
At han under disse Forhold opnaaede Hovedebarakferen Haud illaud. primi gr. maa siges at være al
Ære værd. Professor Scharling udtalte da ogsaa, at
Fakultetet i det hele var særdeles tilfreds med ham,
medens Professor Nielsen ikke kunde undlade at tilføje, at han skyldte ikke Lærdommen, men Modenheden sit Held.
Koncentrationen og Spændingen i Anledning af
Examinen forbedrede tilsyneladende for en Tid Klavs
Gjerdings Helbred. Fra den første Examensdag begyndte
hans Appetit og Kræfter at tiltage, og siden gik det
stadig fremad. Derfor dristede han sig til, da Foraaret
kom, at overtage en let Huslærerplads hos Pastor
Kofoed i Todbjerg ved Aarhus, hvilken hans Ven J. V oldum netop forlod for at tiltræde et Præsteembede. Hans
bedre Befindende var dog kun en sidste Opblussen. I
Sommerferien 1880 opholdt han sig som Gæst hos Pastor
Vedel i Vejle, hvis Hustru, Christiane Aaby, en Slægt-
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ning af Pastor Windfeld, kendte ham fra Gerding Præstegaard og siden den Tid nærede Godhed for ham.
Her blev han dødssyg, og her indtraf hans Død den
6te August 1880 1). Han følte sig til sidst saa svag og
træt, at Livet ikke længer havde nogen Tiltrækning
for ham, og han ejede et saa levende Haab, at han
gik glad i Døden. Han var, som han under Sygdommen skrev til Mads
Jensen, »naaet til den
Forvisning, at trods
alt det, jeg har tænkt
at
skulle
udrette,
saa kan Gud dog let
undvære mig her paa
Jorden« 2). Han fik en
stille og mild Død,
sov ganske rolig hen
uden at røre sig og
laa med et saa fredeligt og skønt Udseende, at det var hans
Forlovede og de andre,
som stade om hans
Dødsleje, til stor Trøst
at se hans Ansigt.
!Havs Gjenling.
Hans Lig blev ført
hjem til Gerdin g, og den 11 te August blev han begravet paa sin Fødebys Kirkegaard, hvor en lille Mindesten viser Stedet for hans Grav. Faderen talte
over ham i Hjemmet. Jordspaakastelsen foretoges af
1

)

2
)

Altsaa ikke 1881, som der fejlagtigt staar i de biografiske Notitser om Psalmedigterne i »Psalmebog for Kirke
og Hjem•.
Brev til Mads Jensen, 3die December 1879.
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Stedets Præst, S. Ploug Rasmussen, der i 1877 havde
efterfulgt Pastor Windfeld. »Gravsangen« blev sunget
over ham.
Klavs Gjerdings historiske Arbejder ere 1):
A.

Bidrag til Ilellum Herreds Beskriuelse og Historie,
udgivel af Sel l<aJJel for jydsk Histol'i og Topografi ved O. H. Wul11', Aalborg, 1890- 92. 253
ide1·. Delle tore Samlerarbejde r desvæt-r
ufuldendt (Lærer A. C. Nielsen har som Tillæg
derlil beskrevet S. Koneter l Sogn); d l behandler kun agnene Gerding, Blendstrup , Skørping,
Ftæ r og Lore Brøndum og er ikke en Gang
for disses Vedkommend b lt fuldførl · men det
rummer en Rigdom af Optegnelser, hentede fra
Archiverne og samlede paa selve Stederne. Af
inter ssante •nkellh der skal fremh æves at Klavs
Gjerding l1er som den før ·Le har gjort Rede for
St. ' l. 131icher · Slægt, angaaende b'viU<-en Digleren selv var fuldstændig i Vilder de, og har paa' i ·t han · Af tamning fra Herredsfogden .J ens
NieJ·en ·j Hor en , Blend ·trup Sogn. (S. 36) . .Dette
Re ·ttllal t'
n re l enyll t af Vilb. Bang2) og
dernæst at' de nyere Blich r-Biografer, Hans Han ·
sen og Jeppe Aakjær. Bogen giver selvfølgelig
ogsaa gode Bidrag til Lindenborgs Historie.

B.

Jørgen Marsvin, en herremand midt i det
å1·hundrede. J •dske amlinger. Før l Hække
VIII 342- 63. Et lidet lysteUgt Tidsbill d fra
Tid n omkring u eræneteten Indføre! ·e. .Jørg n
lar vin til Aun bj rg, lar viuslund, Sl. Re LJ•np
og senere ti l Abildgaard i Ø. Hornum ogn er
o dsl kend l fra E Binnsloww som » Maahswyn luhn « Opr lter, og d t er s lvfølgelig herigennem, al Klav. Gjerding et· ble\ren inler s rel for

1
)

De er alle trykte efter hans Død.
Personalhist Tidsskr. III Række, III Bind 1894. S. 126 ff.

2

)
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ham. Han arbejdede paa dette Skrift i sm sidste Levetid.
C.

Vårstgård og Familien Rod. Jydske Samlinger.
Anden Række, III 449- 63 . En Undersøgelse om
en nu forsvunden Sædegaard i Vaarst, der skal
have ligget, hvor Mads Sørensens Gaard laa, før
den blev udflyttet, samt om den uddøde
Adelsslægt, der beboede denne Sædegaard.

Hans øvrige trykte Ting ere spredte omkring i
i Blade og Tidsskrifter, hvorfor nedensiaaende Fortegnelse ikke gør Fordring paa at være fuldstændig.
l. En Række Artikler i »Morgenbladet« .
2. I »Dansk Landbotidende « udgivet af Møller-Holst
og Herte! :
l ) DigLeL 11 Til dvandreren «,
Bind S. 3
2) E n popul r bola ni k Afhandling »Om PJanLern es Befrugtning c , Vil Bind S . 214 ff.
3) n lignende »Om Pla ntern es Søvn e VIII Bind
S. 186 ff.
4) »Madvielse «, opbyggelig Artikel med et Digt,
VIII Bind S. 255 ff.
5) »Korsbyrd «, en lignende, VIII Bind S. 415 ff.
6) »Om Planternes Hjemstav n «, botanisk Artikel,
IX Bind S. 51 ff.
3. I »Kirkebladet « udgivet af Th. Rørdam :
l } ~ n ophyggelig Belragtuing »Forldarel en paa
Bjerg h IJ Aargung, S. 129 IJ'.
2) Digtet • Gud Rigec I V Aarga ng, S. 119 0'.
3) »Gra' ·a ng« samm e·teds, S. 287.
4) 13: n Omdiglnin g af av ids 103cli P ·a hue sa mmesteds, S. 387 IT., med en Efterskrift a f Blad Is Redak tør, hvori h an medd ler Læ rn e
Klavs Gjerdings Død.

Jeg bringer Lærer Morten Jensen, Komdrup, Sognepræsterne Munkebo og Voldum samt Katechet M. C. Jensen en
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hj ærtelig Tak for velvilligt meddelte Oplysninger, uden hvilke
jeg ikke vilde have været i Stand til at skrive ovensiaaende
Biografi. De tre sidstnævnte have ogsaa godhedsfuldt stillet
en Del Breve fra Kl. Gjerding til min Raadighed.
Al ex a n der R as mus sen.

FRA HOVERIETS DAGE.
AF A. C. ERTBØLL-NIELSEN.

de gamle Papirer, der er Kilden for efterfølgende Meddelelser, første Gang kom mig i Hænde,
syntes deres Indhold mig mindre læseværdigt, eftersom det væsentlig bestod af tørre Fortegnelser med
en Mængde Talangivelser af ret tvivlsom Værd for
andre end netop de henfarne Slægter, for hvem de i
sin Tid havde saare alvorlig Betydning. Ved nøjere
at gennemse Optegnelserne fik jeg imidlertid Syn paa
adskillige Bemærkninger af landbrugshistorisk Interesse - saa mange og saa klart talende, at de gav et
helt godt Indblik i Jorddyrkningsforholdene for noget
oyer 100 Aar siden-, friske Forestillinger om Hoverilivet paa en himmerlandsk Het-regaard begyndte at
dannes for mig, »mellem Linjerne « fandt jeg en Del
at læse, og da jeg omsider var fuldt fortrolig med
den gamle Fremstilling, forekom det mig, som kunde
jeg for mine Øjne se Træk paa Træk af det forbigangne Folkeliv paa og omkring Herregaarden, vekslende med Aarstiderne som den frie, livfulde Landbrugergerning i vore »bedre« Dage. Jeg har derfor
ment at turde bringe i det mindste en Del af de
tilsyneladende tørre og ordknappe Opskrifter frem for
Offentligheden, idet jeg formentlig tør gaa ud fra, at

D
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de vil kunne give andre et lignende Udbytte, som
de gav mig.
Den Herregaard, som Optegnelserne gælder, er
Randrup i Skibsted Sogn, Hellum Herred. Den ligger
noget skjult og indestængt mellem Bakkeknuder ved
Kanten af et af de store Kærdrag, der som Udløbere
fra »den liJle Vildmose« strækker sig Vest paa og
her og der danner Indskæringer i det egentlige »Land«,
Herredets Agerland. Kun ud OYer Kærene, mod Mosen
og Kattegat er der fra Gaarden frit Udsyn. Randrup
Hovedgaards temmelig betydelige Tilliggende 1) er for
en stor Del bakket og af højst forskellig Dyrkningsværdi, dog gennemgaaende god Jord. Dens vidtstrakte
Enge var i ældre Tid utvivlsomt meget mere »vandede« end nu - de grænsede nær til en lille Indsø,
Smidie Sø, hvis Afløb var meget mangelfuldt, og som
først for godt et halvt Hundrede Aar siden bleY
udtørret. Ved Auktion d. 17. Juli 1786 solgtes Randrup
Hovedgaard med 26 Tdr. 7 Skpr. l Alb. Hartkorn, Skibsted og Lyngby Sognes Kirketiender, respektive 12 og 13 Tdr. Hartkorn, 216 Tdr. 5 Skpr. l Fdkr.
Hartkorn Bøndergods og 7 Skpr. 2 Fdkr. Skovskyld
af dens daværende Ejere, Løjtnant Emmicke Y.
Deden og hans Broder, Junker Severin BrønsdoriT v.
D. til Købmand, J ustitsraad Christen Bertelsen Ryberg2) af Aalborg for 40,000 Rdlr. Kurant.
Efter 5 Aars Forløb lod denne nye Ejer affatte:
"Efterretninger efter Plakaten af 24. Juni 1791 for
') ca 400 Tdr. Ld. Markjord og ca. 300 Tdr. Ld. Eng og Kær.
') En Bondesøn fra Rybjerg i Salling og Broder til den bekenrlte Handelsmand og Godsejer Niels Ryberg til Frederiksgave m. m., død 1804, omtalt i >> D. biogr. Lex.•, Bd .
14, S. 444 ff.
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Randrup Hovedgaard«, udgørende et Hæfte i Folio
paa 48 beskrevne Sider. Det er disse »Efterretningerc,
hvoraf her gøres Uddrag, og som nu følger, mest ved
ordret Anførsel, betegnet ved Citationstegn.
»Randrup Hovedgaard« fra Aalborg Købstad 3 Mil,
Hobro Købstad 3 Mil/) Lyngby Skov, fra hvilken hentes Brænde, 1 1 /~ Mil 840 Alen, Fræer Mose noget over
2 Mil. Fræer Hede, fra hvilken hentes Lyng, ligeledes.«
(1.) Herefter er i "Efterretningerne« indført en udførlig Fortegnelse over Gaardens Markvange, ialt 10
og hver for sig nævnet ved Navn: Skibsted Vang,
Svanfolk Vang, Sandgravs Vang, Vangen sønden
Laden, Vangen vesten Haven, Røde Vang, Risdals
Vang, Vangen norden Haven, Vangen østen Haven
og Refshøj Vang, hvorefter hver enkelt af disse anføres med sine Agerskifter under Løbenumre, den
mindste Vang med 31, den største med 117 Agerskifter, der er meget forskellige i Udstrækning: mindste Længde 30 Alen, største 1200, de fleste der imellem - mindste Bredde 6, største 75 Al., de fleste om
ved 20 Al. brede. For hvert Skifte anføres Navnet
(Navnene) paa den (eller de) Gaardmænd, hvem dets
Dyrkning paahviler. Det er Bønderne i Skibsted,
Lyngby og Tvorup, ialt 29. 3 af dem, Brugere af et
mindre Hartkorn, regnes
2 med almindeligt Hartkorn - altsaa til Hovedgaarden 28 Gaardes Hoveri.
2. »Engene kan ikke skematisk angives, da den
største Part vel har været delt mellem de hoverigørende Bønder· saaledes, al hver to har haft sit Skifte
at bjerge, men nu ved Tidens Længde og Forsømmelse af at lade opkaste eller vedligeholde det mellem

=

1

)

Vejlængden fra Randrup til disse Købstæder er større
end her opgivet, navnlig til Hobro.
13'
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hver Lod eller Skifte hafte Skelmærke, saa kan nu
for Tiden ikke haves derover nogen tilforladelig Oplysning om Skifternes rigtige Indhold.
Men som Randrup hele Hovgaards Mark er endels
uden Fællesskab, saa er samme i Aaret 1787 ved
Landinspektør \Vesterholt bleven i det hele opmaalt,
som hans derover fuldførte og hermed følgende Opmaaalingsforretning udviser, og erfares, al den derudi
kaldede Stor-Eng, som ellers bemærkes med det Navn
Randrup Kær, indeholder Kvadratmaal: 2,700,828 O
Alen.
Det øvrige til Gaarden værende Eng er beliggende
blandt Agermarken, som bestandig har været bjerget
til Fælles eller i Flæng af Godsets Bønder, og for
Eftertiden maa det saaledes forblive, da det ikke alt
bliver bjerget, thi alene det Mark, som bruges til
Kornafgrøden og hvorudi findes Eng, bliver Græseller Høafgrøden bjerget og i den Anledning ikke kan
bestemmes til noget vist aarligt.
Bemeldte Ejendoms Indhold er Kvadratmaal:
28,109 D Al. Avles i et Middelaar 180 Læs Hø a
32 Lispund. Engens Figur er irregulær.
Saa er og Engene formedelst Sumpighed, Krat, Skov,
Sten eller Tuer ikke vanskelig at bjerge.
Af denne Eng slaar og river Hovfri-Bonden Rasmus Mikkelsen af Lyngby tilligemed Randrups Ejere
hver et Skifte, de lader Høet tillige hverve og stakke,
men de hoverigørende Bønder kører saavel Høet af
disse som af deres egne Skifter, ligesom de og bjerger
det øvrige af bemeldte Eng.
Skoven. Lyngby Skov udskiftet. Længde 2125
Al., Bredde 2012 1/"' Al., irregulær.
Fræer Mose ligger i et meget vidtløftigt Fællesskab
og ikke udskiftet. Dens Strækning er meget stor, og
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enhver af Lodsejerne søger det for sig nærmeste og
bekvemmeste. Der, hvor Tørvene graves til Randrup
for nærværende Tid, er ligesaa for dem det nærmeste
og bek vemmeste.
Fræer Hede er ligeledes i et vidtløftigt Fællesskab,
hvorved Grænseskellet er uafgjort og følgelig ikke kan
bestemme dens Størrelse eller Fraliggenhed.
(3 .) En Mark af
Rug besaaet, deraf høstes i et Middelaar 6 Fold.
B~

8

Havre
Havre

6

Bn

1

Lige mange Marker saas et Aar som et andet, men
Vangene er af forskellig Størrelse, som erfares af medfølgende Oprnaalingsberegninger, hvilket i Tiden vil
forekommes ved en ordentlig Inddeling til alle Vanges Lighed, og agtes da fornødent tillige, at enhver
Bonde i alle Maader bliver sit tilkommende Hovmaal
tildelt paa et Sted.
Til alle Tider og endnu har været saaet Rug, Byg
og Havre, og andre Kornarter har ikke været brugt
eller bruges endnu.
4. Til Rug pløjes en Gang, til Byg to Gange, til
Havre en Gang.
5. Hertil Gaarden forrettes intet Arbejde af Ejeren
selv. - Bønderne harver til Sæd alene.

G. Hidtil har ingen Hovmaal været hver Bonde
især tildelt af Grøfter eller Jordvold, som er det Slags
Hegn, der bruges omkring Gaardens Marker, men alt
har været forrettet som fælles Arbejde. Dog ikke
desmindre skal Hovmaalene udi bemeldte Arbejde til
næste Foram· blive enhver Bonde tildelt.
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7. Imidlertid opgives herved Maalet i ethvert
Slags Hegn, som bør vedligeholdes:
Grøfter uden Vold er 2775 Al. lang, Bredde 3 Al., Dybde
2 Al. Jorddige med Grøft er 32651/2 Al. lang, Bredde 2 Al.,
Dybde 1 Al.

Hvoraf hver Bonde tilkommer at grøfte 99 1/9 Al.,
og af Jordvold 116 5/s Al.
8. Bønderne blander aarlig Jord i Møddingen og
henter samme i Hovedgaardens Marker og især i den
Mark, som næste Aar skal bruges til Bygafgrøde.
Anden Blanding bruges ikke, undtagen hvad ellers i
og omkring Gaarden kan sammensankes, saavel ved
Rendestenen som og ved Afløbet fra Møddingsstederne.
Dette Arbejde kan beregnes til 4 Spanddage og 4
Gangdage af hver hel Gaard.
9. Bønderne gøder ikke Gaardens Jorder med
Mergel.«
(10. Om Tienderne, hvorved intet særligt, udover
det foran anførte, oplyses.)
» 11. Alle Hovedgaardens J ord er er udskiftede af
Fællesskab og indhegnet for sig selv.
12. Bønderne er ikke fritagne for nogen Slags af
tilladeligt Hoveri.
13. Bønderne har forrettet alt Hovarbejde uden
Hensigt til vist Antal Spanddage og Gangdage.
14. Omgangen har begyndt med Skibsted By og
derefter er fulgt Lyngby, derefter Tvorup By. - Bog
er ikke holdt over Hoveriet, men Ladefogden har ladet
alt ankomme paa sin Hukommelse fra Tur til Tur.
- Hoveriet tilsiges ved Ladefogden. - Omgangene
har været delt i Langægters, · Stakketægters, Gangdages Omgang. Godset er ikke delt i Lødder 1) ,
Rode- eller Boelsvis. Saadan Lettelse er ikke betin1
)

Lodder.
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get Bønderne. Hoveri, for hvilket de øvrige Bønder
er forskaauede og visse Bønder særdeles er henlagte
til, findes ikke her ved Godset.
15. Her ved Gaarden er ingen Omstændigheder,
som enten letter eller besværer Bøndernes Hoveri.
16. Hoveriet forlanges ved denne Hovedgaard bestemt til den Hovmaal af Ager og Eng, i Henseende
[til] Pløjning, Saaning, Harvning, Hø- og Kornhøstning, Opbinding, Rivning, Røgtning og Indkørsel i
Laden med videre, ligesom og Gødningsblanding og
sammes Udkørsel, alt paa den Maade og· til den Jord
og Engstykke, som Hoveribønderne hidtil har været
pligtig samme at forrette og til andet tilladeligt
Arbejde af Spand- og Gangdage.
17. N a ar de l O Vange, hvoraf 5 a ar lig tilsaaes og
5 ligger til Græs (se efterfølgende Anmærkninger), i
sin Tid bliver inddelt til lige Størrelse, saa vil hver
Vang indeholde 38 1/2 Td. geometrisk Land, og da der
ikke saaes mere end 9 Skpr. Rug i 14000 O Al. Jord,
vil det beregnes til 43 Tdr. 2 Skpr. Rugland.«
Pløjningen af de 5 Kornvange ansættes nu til 7
Gange 56 = 392 Pløjedage aarlig. Harvningen af
samme Areal ansættes = 546 Pløjedage. Høstarbejdet
beregnes til 140 Spanddage og 756 Gangdage.
A n m. 1. »Vel har Randrup Hoveribønder hver med en
Plov i dette Efteraar pløjet 2 Tdr. Rugland i to Dage, men
her maatte hver ansættes til 2 Dages Pløjning til hver Vang,
da det ikke kan gøres en Dag - dog vel ellers kunde gøres
1'/• eller P/a Dag.«
A n m. 2. • Hidindtil er Høstarbejt.let paa den Maade,
som har været brugt her, forrettet ved mindre Antal Spandog Gangdage, som vil ses af efterfølgende 1\.nm re rlmillg og
kommer deraf, at tvende Gaardmænd m·bejde1· i Fælli 11 .•
Nu følger Fortegnelsen over øvrige Spand- og Gangdage.
Transport fra Kornhøsten 140 Sd., 756 Gd.
»Hø-Høsten paa Randrup Kæreng, Markengene og Baa-
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•·er. naar heg nes alt I l al h øste tilsammen 56 S d . 420 Od.
Grøfter og Jordvold bliver enh ve t· Bonde sin Ende! tildelt,
an æ ltes for 56 Gd . Til Tromling intet. Til Møgagning,·
i æ t· oaat· de læ ngst fraliggende Vange indtages, 224 S e!.,
224 Gel . NR. Men n:uu· hver B nde bruget· 3 a 4 Vogne om
Dagen , brnge · il< !<e S!H\ mauge Gangdage. Til at blande
:\!øg 112 Sd., 112 Gd. Til Damme og Vandsteders Rensning
28 Sd., 28 Gd. Til Slwdtørvesl<æring og -udhæring 168 Gd.
~D. E n Karl bør daglig slw~ re 4. Læs, hver paa 400 Stk.,
hver Tørv 9 Tommer la ng, (l Tom . bred og 3 Tom. tyl<.
Til Rejsning og Skt·uning i Mosen 84 Gd. Til al h en te Tøn ·
336 Sd. Til al hente L ng og sa mme al s.laa 112 S L, 112
Gd . Til Tærskning, der er 2 Dage ugenllig l'ot· hve•· bel
Gaard, 1456 Gd. 1 B. Kunde Dagsar·bejdet bestemmes e fler
F'or01·d. af 1771') den 3. TAbel , vilde ikke behøves sna m a uge
Gangdaf.( der til. Til Kome ls Hen:ning ~ at opbt·inge pllll
Loflerne448 Grl. T il Hæssernes F lyt ning, nnar have. , l-l SeJ..
2 Gel . Til Skovning 28 Sd . 28 Gd . . Til Dorge- og Ladegaards Ved ligehold else : 1. Maleri nie fra ,\ aJbor·g at hente
'28 Sd. 2. Ler Sand og Sl n Ul Ladeloens Ved lige holclcJse,
saa og til Murarbejde mPd Brolægning e tc. 28 Sd. 3. Til
Haandlangeral"IJejde, <l\t ved tilladeligl liOYcr·i , 84 Gd. Til
Kornregler Lil a lborg, nn a r saa mange sk uld e behøves, san
vel som aal'l ig al hente 30 Td t·. Sæd rug paa • ibe Marked ,
280 d. Til llalms Ocl nytni ng af Lader, naal' haves lilovers ·
14 Sd., 28. Gd. Til at rense Marken og Engen for Sten og
e ner· behøves til ammes Bortførelse 14 Sd ., 56 d. Til a l
blandes i_ Møddingen bruges al pløje tre nde .Furer i hve•·
.-\ger i den Ma ri<, der s kal gødes, hvorlit behøves l4- Pløjedage, s m ansættes til28 Sd. TilKornets Røgtning paa Marken.
NB. Naar Høste n en vuad , behøves mere, 56 Gd. T il a l gøre
Baand for binde al Komet med som brugeli.g 28 Gd. Til al
nclsaa Komet i M:lrlten (hvilltet Arbejde Ga.ardfæstere n ·e h·
· kaJ forrette, naa r Ejet·en ikke vi l Hnt11g hans Tje nesl karl
de rtil ), a n laaes 70 Gd. Til a t føt·e Fedevarer til Aalborg 28
. d. Til Plylnillg for Eje•·e ell er Forpaglere mHII' indtrroll'er,
28 Sd. Summa 1498 d., 42•!2 d.
') Ligesom den foran nævnte Plakat af 24/. 1791 en af de
mange Bestemmelser, der udgik fra Regeringen, tilsigtende
Ordning af de ofte indviklede Forhold mellem Godsejerne og Bønderne.
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A n m. Hoveriet til Randrup Hovcdgaard gøres ikke efter
Hartkornet, men enhver hovgf'lrendc Bonde forretter Helgaards-Hoveri undtagen trende af Tvorup By, som forretter
2de hele Gaardes Hovarbejde. -- Og bliver da hver Pl"ovsAnsætning af Hoveriet efter foranstaaende Gennemsnitstabel
som følger.•
Paa Grundlag af samme "Tabel• anføres nu for de
nævnte forskellige Arbejdsdele, hvor mange Pløjedage, Spanddage og Gangdage ethvert af dem kan bringe til at falde
paa hver enkelt hel hoverigørende Gaard og hver enkelt 2 /o
hoverigørende Gaard om Aaret. Denne Beregning foretages
selvfølgelig ved ganske simpelt at dividere de paagældende
Dagetal med Antallet af de "hele<< BØndergaarde, altsaa 28.
(l et enkelt Tilfælde synes det, som om Dageantallet skal
deles med 29.)

»Ugentligt Arbejde. Høstarbejde: Naar Kornet er
modent, tilsiges en Høster og en Opbinder daglig fra
hver hel Gaard, som vedbliver at høste, ligesom det
modner Kornet.
Til Indagning: 4 Folk fra hver to hele Gaarde,
som medbringer en Vogn og vedbliver daglig saa
længe behøves, og Vejrliget tillader det. - Høhøsten:
ligesom Kornhøsten. - Pløjning og Saaning forrettes
For- og Efteraar, ligesom Ejeren finder for godt; da
Randrnp hoverigørende Bønder kan holde hver to
Plove, kan de pløje hjemme med den ene og til Hove
med den anden. - Møgagning: Efter at være tilsagt
bruger de 3, 4 a 5 Vogne hver paa en Dag, som
Bønderne anser selv dermed bedst at være tjent, da
de bruger kun en Persoi1 til at fylde med flere Vogne.
Med Møgblanding: Dertil kommer to Vogne fra
hver daglig. Tøruehjemkørsel forrettes gerne mellem Kornsæd og Høsten, naar Tørvene er tørre; de
hjemføres i en a to Uger. Tørveskæringen sker i en
Uge. Af alt andet Hovarbejde kan gøres med en
Spanddag og to Gangdage ugentlig.«
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»Efterretningerne« indeholder nu en Fortegnelse
vedrørende Hovbøndernes hjemlige Forhold.
Deres Navne er følgende:
I Lyngby: Laurs Pedersen Bak, Laurs Povlsen,
Kristen Kristensen Skibsted, Anders Pedersen Kær,
Kristen Jensen Juul, Jens Jensen Juul, Kristen Nielsen Bundgaard, Søren Kristensen, Peder Kristensen
Smed, Kristen Kristensen Tisted.
I Tuorup: Jens Andersen, Klemen Sørensen, Kristen
Kristensen Vestergaard.
I Skibsted: Niels .Jespersen, Knud Madsen Kær,
Jens Sørensen, Kristen Nielsen Nørgaard, Niels Kristensen Lang, Niels Andersen, Anders Sørensen Rytter,
Mads Sørensen Nørgaard, Peder Pedersen, Kristen
Kristensen Hvidbjerg, Peder Kristensen Nørgaard,
Søren Mouritsen, Laurs Knudsen Kær, Jens Kristensen Tvorup, Kristen Bertelsen, Jens Mogensen.
>> 18.
Hver Gaardmand i Lyngby har 60 Tdr.
Rugland, besaaet og ubesaaet, og avler i et Middelaar
24 Tdr. Rug, 40 Tdr. Byg og 40 Tdr. Havre, desuden
10-12 Læs Hø, og kan græsse 3 Høveder paa Overdrevene. Tvorup Bønder har 50 Tdr. Rugland,
avler 20 Tdr. Rug, 34 Tdr. Byg og 34 Tdr. Havre,
8 Læs Hø og kan græsse 2 Høveder. - Skibsted
Bønder ligeledes 50 Tdr. Land, avler 20 Td. Rug,
48 Td. Byg og 48 Tdr. Havre, 9 a 10 Læs Hø og
kan græsse 2 Høveder.«
Disse Opgivelser, der stammer fra Bønderne selv,
ledsages af følgende: »J orddrottens Anmærkning«,
som oplyser, at de omhandlede Beboere har deres
Jorder delt i 9 Marker eller Vange i hver By for sig,
at hver af dem besaaer aarlig 5 Marker eller Vange,
en med Rug, to med Byg og to med Havre (altsaa
som paa H ovedgaarden), og at Skibsted Beboere saar
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aarlig 5 1/2 Tdr. Rug, 15 Tdr. Byg og 20 Tdr. Havre,
Lyngby Mænd henholdsvis 61/2, 16 og 22 og Tvorupperne 5, 13 og 16 Tdr. »At denne Udsæd, særdeles Byg og Havre, i saa gode og frugtbringende Jorder,
som her haves, ikke skulde afgive flere Fold, end her
af Bønderne er opgivet. falder noget mistænkeligt.
Ved at opgive Kornavlingen har Bønderne formodentlig ment en 1) l\iisvækstaar, thi i et Middelaar har det
ingen Rimelighed. I Henseende til deres Høavl falder det ligesaa mistænkeligt«.
l 9. Af Hartkorn har hver Gaard i Lyngby tæt
ved 7 Tdr. samt en Smule Skovskyld og svarer i
Landgilde, Penge og Srnaaredsel, anslaaet til Penge :
den laveste 3 Rdlr., de to højeste hver 6 Rdlr. 5 Mk.
8 Skilling.
Hver Bonde har af Bæster, som kan
trække, 6 eller 8, l, 2 eller 3 Plage, 3 a 4 Køer og
Tyre, l eller 2 Stude, 2---'-4 Stkr. Ungnød, 8-13 Faar,
2-4 Lam og Beder, l Svin og 2 a 3 Grise. »Jorddrotten« bemærker hertil: »Foranstaaende Angivelse
synes lige saa lidet tilforladeligt som Opgivelsen om
Kornavlet«.
·
Tvorup Bys 3 Gaarde er hver for sig noget mindre end en af Lyngbygaardene, men har dog i det
væsentlige samme Besætning af Kvæg, Heste og andre
Husdyr. - Hver Gaard i Skibsted er af Hartkorn 7
Tdr. 2 Skpr. 2 Fdkr. 1/2 Album, giver i Landgilde,
Penge og Smaaredsel, anslaaet i Penge 3, Rdlr. 5 Mk.
8 Sk. og bar lignende Kreaturbesætning som de andre.
»Hver af de tre Byer er udskiftet af Fælleskab fra
andre Byer Gaardenes Antal, - hver Mand udskiftet
for sig selv Gaardenes Antal, men ikke hver for sig
udskiftet« 2).
1

2

)

)

Man sporer her og flere Steder i det følgende,
Ryberg selv har Ordet, Vestjydens Talesprog.
Denne Passus synes uforstaaelig.

hvor
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»Efterretningerne« slutte med følgende Anmærkning og Tilføjelse af Godsejeren, J ustitsraad Ryberg selv:
»A n m. 177 3 befindes af Hoverireglementerne, at
der ikkun var 20 hoverigørende Bønder til Randrup,
og som var pligtig at gøre og gjorde alt til A v lingens
Drift med videre udfordrende Arbejde, endskønt det
af Marken da i Brug værende var det samme som
·nu . 1780 lod de daværende Ejere Skibsted By's
Gaardfæstere gøre lige paa Hartkorn, nedsatte Landgilden til det ubetydelige af 3 Rdlr. for hver Hoveribonde (foruden sædvanligt Smaaredsel: l Lam, l
· Gaas og 2 Høns, som i J ordebogen findes beregnet
til 5 Mk. 8 Sk. for hver) og derved fik de tilforn
værende hovfri Bønder til at gøre Hoveri, og hvorved
de hoverigørende Bønders Antal blev forøget til 29 i
alt. Deraf er 26 Fæstere, som gør hel Hoveri hver,
og trende [Tvorup Bønder] gør hver 2 /s, der ialt er
28 Plove eller saakaldte hele Gaarde. Ved denne Lejlighed af Hoveribøndernes Forøgelse er Vangene i
Marken, ligesom de Aar efter Aar blev indtaget, delt
mellem dem, (men formedelst dels Vejens Længde fra
Gaarden, dels Jorderne'> Forskellighed af Banker og
Dale, fed og mager Jord, dels Jordstykker af særdeles ulige Længde og spidse Stykker med videre) efter
Bøndernes egen Forlangende og ved dem selv ved
Hjælp af daværende Forpagter, saaledes som foran
Pag. 2·--29 (inkl.) findes anført.
I Aaret 1787 lod jeg Marken opmaale ved en Landmaaler (Afskrift af hans Beregning findes her indført)
og ellers hver Vang for sig.
Jeg vil her gentage hver Vangs Indhold af Maal,
efter som samme Aar efter Aar fra dette Aar at regne
skal indtages, og derhos beregne, hvad 1/2s af hver
kan beløbe for hver Helgaard«.
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Den herefter følgende Fortegnelse med tilhørende
Beregninger udviser: Den mindste af de lO Vange
er 29 Tdr. Land, den største 50 1/2, de øvrige der
imellem. 1/2s af hver udgør altsaa mellem l og 2
Tdr. Ld.
»Var nu hver af disse 10 Vange lige store, vilde
den blive pp 38 1 j~ Tdr. geometrisk Land og da for
hver Helgaard l Td. 3 Skpr. geometrisk Land. Den
Forandring vilde jeg særdeles gerne have gjort, da
jeg i Aaret 1787 havde Landmaaler her, men da
Gaarden var under Forpagtning, som udløb først til
Majdag 1790, saa kunde samme ifølge Forpagtningskontrakten ikke sættes i Værk. Nu vilde det være
fornærmeligt for Hoveribønderne og følgelig mod disses Villie straks at gøre denne Forandring, da de 5
mindre og mindste Vange fra Nr. l til 5 inclusive i
de 5 følgende Aar skal indtages, og de nu har de 3
af de største i Brug. Men naar disse omrørte Vange
er passeret eller før, om det befales, vil jeg saaledes
lade gøre Vangene af lige Størrelse og derhos, naar
Bønderne det tillader, lade hver hel Gaard tildele sin
Skifte paa et, to eller tre Steder i hver Vang efter
.Jordstykkernes Beskaffenhed af l Td. 3 Skpr. geometrisk Land eller 19250 C Al. og hver de 2/3 Gaarde
deres pr. advenant 1). Dog med de Vange, som, naar
saadan Forandring gøres, da haves i Brug, maa og
bør det imidlertid gaa efter nærværende Inddeling, til
den sidste Havre deraf er indhøstet.
Den store Eng kan og skal ogsaa blive delt mellem de hoverigørende Bønder, saaledes at enlwer faar
2, 3 eller 4 Skifter (noget af det gode og noget· af det
slette) derudi. En hel Gaards Andel i denne Eng vil
1

)

::> : efter Tilkommende.
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blive 93,000 O Al., og en 2fs Gaards Andel 62,000 O
Alen.
Et Bevis, at Hoveriet ved Randrup ikke er trykkende, ses deraf, at jeg i Aarene 1789 og 1790 ha1·
bortfæstet 4 fæsteledige Gaarde, de to i Lyngby og de
to i Skibsted, til 4 Karle (de tre tilhørte ikke Godset,
og den fjerde havde udtjent som Soldat for Godset)
med fuld Hoveri og Landgildens Forhøjelse, hver i
Lyngby med 3 Rdlr. og hver i Skibsted med 2 Rdlr.
aarlig. De er alle fire gode Bønder, og jeg er med
dem velfornøjet som arbejdsomme og duelige Folk.
Denne Hoveri-Efterretning har jeg i Overensstemmelse med den allernaadigste Plakat af 24. Juni d .
A. ved Hovedgaarden Randrup ladet forfatte saa nøjagtigt, som det har været mig muligt, efterat jeg havde
erfaret, at Hoveribønderne dertil, efter gjorte Forsøg,
ikke vilde indgaa mindelig Forening om Hoveriets
Bestemmelse; altsaa insinueres samme de høje Vedkommende under den lovmedholdende Paastand fremdeles at maa nyde og beholde det Hoveri til Randrup
Hovedgaards Bedrift, saavel til Hovmaalet af Ager og
Eng som til Spand- og Gangdage til alt andet opgivne
Arbejde, som i denne Hoveri-Efterretning findes anført«.
Aktstykket er dateret Aalborg, d. 31. Oktober 1791.
Det var næppe helt frivilligt eller udelukkende af
Reformiver, at Justitsraad Ryberg lod de omstændelige Hoveri-Efterretninger udarbejde og selv - meget
kendeligt - tog Del i i deres Affattelse og skriftlige
Behandling. Han har som ny Ejer gerne villet foretage riogle Ændringer vedrørende Gaardens Drift og
med Hensyn til Bønderne tænkt sig de Spørgsmaal
ordnede ved »mindelig Forening « om Hoveriets
Bestemmelse. Men her har han stødt paa nogen

FRA HOVERIETS DAGE

199

Modstand. Saadan og saadan var Skik og Brug hidtil, har de Mænd af Lyngby, Skibsted og Tvorup
ivrigt hævdet, og dermed maatte det have sit Forblivende. Paa de Steder i »Efterretningerne «, hvor
Justitsmaden rent personligt lægger sine Tanker om
Tingene for Dagen, ses det da ogsaa let, at han er i
det mindste smaafornærmet paa sine Hovbønder for
deres Modvillighed i omhandlede Henseende og kanske tillige af anden Aarsag. Han tvivler stærkt om
Rigtigheden af deres Meddelelser om deres egen, hjemlige Høst, for han ved - eller tror at vide - , hvor
meget Korn enhver af dem aarligt saar - de maa
ubetinget kunne avle en god Del mere '.end paastaaet l
>)Ved at opgive Kornavlingen har Bønderne formodentlig ment en Misvækstaar«, skriver Christen Ryberg. Et ægte) folkeligt Mundhug af den Slags, der
føles, hvor de falder l
Ellers bruger han lettere og finere Slag: smaa
halvskjulte Spydigheder. Udtrykket maar Bønderne
det tillader« er sikkert fremsat med en let Næserynkning og ingenlunde helt ærligt ment, og der, hvor
han benævner Bønderne »de samme høje Vedkommende « i en for Resten meget daarligt formet
Sætning-, er han jo lige ved at være lidt ondskabsfuld.
Men nu, da »Efterretningerne« er udarbejdede, er
der skaffet Sort paa Hvidt for, hvad han efter »Plakat« og »lovmedholdende« kan fordre af Hoveri, og
hvad Hovbønderne altsaa har at rette sig efter, saa
nu kan de ligge, som de har redet l
Godsejeren vil dog mene og vise, at ikke alle
Randrup Bønder er hans Uvenner. Sine fire nye,
unge Fæstere klapper han venligt paa Skuldrene og
kalder dem »arbejdsomme og duelige Folk «.
Der forlyder iøvrigt intet om, at Forholdene mel-
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lem Herremand og Bonde paa Ranrirup Gods nogen
Tid har været særlig dam·lige, hvilket som bekendt
var Tilfældet mangfoldige andre Steder, ogsaa her i
Himmerland. Men indviklet og i høj Grad upraktisk
var jo i det hele taget Hoverivæsenet, uordnet og ubestemt, som det tilmed ofte formede sig, og bedre
skulde Herregaardens _og Bondens Arbejdsplaner saavist ikke blive, naar der ikke førtes Bog over Hoveriet, men Ladefogden »lod alt ankomme paa sin
Hukommelse«.
Kiv og Rivninger maatte Hoveriet
næsten med Nødvendighed volde.
Og tungt arbejdede i Hoveriets Blomstringstid det
hele Landbrugssamfund - selvfølgeligt. »De tunge
Redskaber« tales der jævnlig om af de gamle, hvis
Forældre kørte Hjulploven og læssede Gødning med
store, klodsede Trægrebe, og som selv mindes en
Mængde svære, trælse Arbejdsvaaben, de som unge
Folk maatte bruge og tidt havde Døje nok med fremfor Nutidens gode og let »handelige« Genstande ..
Men selve Hoveriforholdet med dets altfor ufrugtbare
og lønfattige Virkemaade var dog vistnok det gamle
Landbrugs allertungeste Redskab - for »Jorddrotten«
som for Fæstebonden.

AF DR. MED. NIELS JESPERSENS
REGNSKABSBOG 1661-1668
VED C. KLITGAARD

hørte jo til tidligere Tiders Krav, at enhver,
som havde nogen bonnet Ambition, og som
vilde regnes for noget indenfor de højere Samfundskredse, maatte have tilbragt en Tid ved U diandets
mere bekendte Universiteter, og var det videnskabelige
U d bytte, som de her bentede sig, end ikke altid stort,
idet de som oftest kortvarige Ophold paa de forskellige Steder ikke tillod mere indgaaende Studier, saa
kunde man dog hjemme fortælle, at man havde
studeret ved disse berømte Læreanstalter, og desuden
vandtes der jo altid noget Kendskab til de forskellige
Landes Sprog og Kultur, ligesom man ogsaa paa
saadanne Rejser havde Lejlighed til at tilegne sig
forskellige Færdigheder, som Fægtning, Dans, Strengespil m. m. -- ja, f. Ex. Tandbørstning - og i det
hele en højere social Politur, hvormed man kunde
brillere, naar man atter vendte tilbage til den hjemlige Arne.
Dog maa vi indrømme, at der selvfølgelig var
mange, der med Alvor anvendte deres Tid og Penge
paa Studierne, og som fra det fremmede tilførte dansk
Aandsliv betydelige Værdier, og selv hvor Udbyttet
kun blev en ydre Afslibning, var denne vel heller

D

ET

14

202

C. KLITGA.ARD :

ikke at foragte, om end dette jo tilsidst medførte
det Skaberi, som Holberg rettede sin Satire imod,
og som forekommer os saa komisk, skønt vor Tidsalder
maaske paa mange Maader er ligesaa naragtig.
Da slige Udenlandsrejser jo vare ret kostbare,
var det almindeligvis kun de mere velstillede - den
højere Adel og enkelte GP.jstlige -, der kunde lade
deres Sønner faa en saadan Uddannelse, men naar
Sønnerne vare unge, maatte de ledsages af en Hovmester, og som saadan opnaaede mange mindrebemidlede Studenter jo ogsaa at komme til at studere i
Udlandet.
I det 17. Am·hundrede var der endnu en Samfundsklasse, som kom til at yde et stort Kontingent
til disse udenlandsdragende, nemlig den driftige Borgerstand, der fornemlig i Jylland svang sig i Vejret,
tildels paa den gamle Adels Bekostning; Tiderne ''are
jo onde for de Godsejere, der ikke havde andet end
J ordegods at holde sig til, og snart gik den ene, snart
den anden adelige Sædegaard over paa borgerlige
Hænder ved Indførsei.l)
Navnlig var der en borgerlig Slægt, som Lykken
syntes at tilsmile, nemlig Efterkommerne af Borg- mester i Randers Niels Jakobsen (·r 16U) og Hustru
Maren Pedersdatter Lasson (t 1635), 2) og man skal
1
)

2

)

Særlig var Randers bekendt for sine mange Pengemænd,
og det lød i et Vers: •Saa stor en Pung band (;>: Tyren)
med sig bær, - som Randers Rentenerer, - fra Viborg
Omslag, naar man der - pro Cento sex lefverer•, lige~
som ogsaa: •Den trængend Mand han hid i sitAnliggend
skref, - og store Summer fik, kun for et lidet Bref•
[Se Randers March, Vers 10].
Haandskrevne Ligprædikener over dette Ægtepar (af Oluf
Olufsen) findes i Karen Brahes Bibliotek (Odense)
Haandskr. Nr. 254 og 256.
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saa Henseende kun henvise til Stamtavlen
Hofmans V ær k om Peder Lasso ns Fundationer.
Niels Jespersen, hvis Regnskabsbog vi her skulle
gøre Bekendtskab med, hørte netop til denne Slægt,
idet hans Moder, Karen Nielsdatter, var Datter af
den nævnte Borgmester. Hun var født 1599, blev
1621 gift med Axel Aand, kgl. Forvalter over Dronningborg (t ca. 1627), og 2. Gang (ca. 1628) med
Jesper Lauritzsen, Borgmester i Randers ("f 1657). I
sit l. Ægteskab havde hun 5 Døtre, og i 2. Ægteskab
3 Sønner og 3 Døtre, om hvilke der henvises til
ovennævnte Stamtavle samt til Noterne i det efterfølgende. Hun døde 1675.
Angaaende Niels Jespersen selv kun dette 1): Han
var født i Randers 1636, studerede som ung dels
Medicin og dels Theologi og tog 1668 Doktorgraden
i Medicin ved Universitetet i Padua, hvorefter han
nedsatte sig som praktiserende Læge i Aalborg. Hans
Livsgerning faldt saaledes her i Byen, og da han var
en af sin Samtids betydeligste Mænd indenfor det
aalborgske Bourgeoisi, ligesom hans Efterkommere
ogsaa for en stor Del have været knyttede til Aalborg
Amt 2), har man heri ment at finde nogen Berettigelse
til at fremkomme med nærværende Artikel i dette
Amts historiske Aarbog, selv om der kan indvendes,
at hans Rejseoptegnelser ikke have nogen stærk lokalhistorisk Farve.
Foruden sin Lægegerning gav Niels Jespersen sig
ogsaa af med juridiske Forretninger, og som et Bevis
paa den Anseelse, han nød, kan anføres, at han fra
') A. H. Nielsen : Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg
S. 275 ff.
2
) Familierne Gleerup, Hastrup m. fl.
14*

204

C. KLITGAARD :

1691 til sm Død 11. Septbr. 1696 var konstitueret
Stiftamtmand i Stedet for Stiftamtmand H. Meyercrone, der aldrig kom til at overtage Embedet, men
opholdt sig som overordentlig Gesandt i Paris.
Jespersens Virketid faldt i det hele i en overordentlig uheldig Periode, og hans Stiftamtmandsgerning satte sig da heller ikke dybere Spor; Aarene fra
1660 til omkring l n5 vare jo i høj Grad trykkende
for Næringslivet,. og selv i en saa driftig og forholdsvis heldigt stillet By som Aalborg var alt da i Forfald; det gælder Handel og Haandværk, og det
gælder ikke mindre selve Bystyret; men det vilde
føre for vidt her at komme nærmere ind paa dette
Emne. 1690 blev Niels Jespersen udnævnt til titulær Konsistorialassessor, og ligeledes blev han
Kancelliraad; endvidere berettes der, at han blev
nobiliteret under Navn de Jesperson, men dette er
dog urigtigt; det var hans Søn Jesper, der blev adlet.
Her i Byen findes endnu et Minde om Niels Jesper·
sen, nemlig den smukke udskaarne, ægte forgyldte
Altertavle, som han 1689 gav til Budolfi Kirke, hvor
han havde Pulpitur, skønt han - vel efter eget Ønske
- ligger begravet i Frue Kirke. Endvidere gav han
1682 et Bidrag paa 45 Rdl. til Udvidelse af Budolfi
Kirkegaard 1).
Ser man hen til, at Niels Jespersen var udgaaet
fra et meget velhavende Hjem, og at han giftede sig
mange Penge til, maa man forundres over, at han kun
efterlod sig 5,884 Rdl., hvilket vel nok vilde svare
til et halvt Hundrede Tusinde Kroner i vore Dage; men
Sagen var sikkert, at han levede Pengene op; han
var en Grandseigneur, der holdt af at omgive sig
1
)

Jydske Saml. 2. III. 395.
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med Pragt og Komfort, og hans Praxis indbragte ham
næppe synderligt i Forhold til hans Udgifter. Y derligere havde han mange Børn, som stillede store Krav
til hans Pengepung.
1685 havde han en Strid med Politiet i Aalborg,
der havde konfiskeret 3 slagtede Kreaturer, som nogle
af hans Fæstere i N. Sundby vilde sælge i Aalborg i
Overensstemmelse med, hvad der havde været Skik
fra gammel Tid, at Sundby Slagtere solgte Kød i
Aalborg, hvor der var indrettet Slagterboder ved
Muretbro. Jespersen klagede paa højere Steder over
Politiinspektør Munksgaards Optræden, og efter at
Sagen var undersøgt gaves der ham Medhold 1).
Niels J es persen var gift 4 Gange; 25. April 1669
ægtede han Kirsten Hansdatter, f. 1646, død 1680, Datler af den fornemme, velsiaaende Borgmester og Tolder
Hans Sørensen i Aalborg 2). Dernæst ægtede han 27.
Okt. 1681 Anne Hansdatter, f. 1665, død 1686, Datter
af den rige Aalborgkøbmand Hans Rasmussen 3); tredie
Gang (22. Novbr. 1687) ægtede han Margrete Eriksdatter, f. o. 1631, død 1689, Enke efter Christen Henriksen, Raadmand i Aalborg 4), og endelig blev han 20.
April 1691 gift 4. Gang med Ane Poulsen, f. o. 1668,
død 1732, Datter af Assessor Jens Poulsen til Søbygaard; hun ægtede efter Niels Jespersens Død Thomas
Fisker til Allinggaard. I første Ægteskab havde Dr.
Jespersen 4 Børn, hvoraf Sønnen Hans døde spæd
1675; de øvrige vare:
I. Ane Jespersen, f. 1670, død 1743, gift 1689 med
') Jydske Saml. 2. III. 442.
) Se A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg,
s. 99.
3
) a. St. S. 106.
4
) a. St. S. 143.
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)

2

)

3

)

4
6
6

)
)
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Raadmand og Købmand Erik Jensen i Aalborg,
f. 1655, død 1725 1). Da dette Ægtepar ingen
Børn efterlod sig, betænkte hun Byens Fattige
med ret anselige Legater. 1731 gav hun 500
Slettedaler 2) til Budolfi Kirke for det af hendes
Fader byggede Familiepulpitur, 300 Slettedaler
til Frue Kirke for hendes Forældres Begravelse
og 500 Slettedaler til et Legat for Fattige i Aalborg samt 2500 Slettedaler til et Legat for Fattige
i N. Sundby og Aalborg; .endvidere gav hun
1739 ved Testamente 333 Rigsdaler d. Kurant 3)
til de fattiges Huse i og ved Aalborg'). (Om
disse Legater kan bl. a. henvises til P. T. Hald:
Aalborg Fattigvæsens Historie, S. 18, Hofmans
Fund. IV, og Hi01t-Lorenzens Repertorium over
Legater m. v.)
Jesper Jespersen, født 1673, død 1746, Justitsmad
og Højesteretsassessor, Ejer af Høghalt og Sejlstrup i Vendsyssel, blev gift l. med Karen Holm.
død 1707, Datter af Vendsyssels rigeste Herremand,
Ejler Holm til Eskær 5), og Il. med Johanne
Kjær u/f, født 1688, død 1771, Datter af den
meget formuende Laurids Kjærulf til Wiffertsholm6).
1718 blev Jespersen nobiliteret, en
Lykke, der ogsaa timedes hans gamle Svigerfader, men det adelige Navn var ogsaa alt, hvad
han efterlod sine mange Børn, thi han var fora. S. 148.
1 Slettedaler = 4 Mark = 2 Kr. 16 Øre.
l Kurantdaler = 6 Mark = 3 Kr. 20 Øre.
De fattiges Hus ved Aalborg laa udenfor Vesterport
Ejler Holm var Søn af Guldsmed Ejler Holm i Aalborg.
Søn af Herredsfogden i Kjær Herred, Morten Laursen
Kjærulf.
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armet ved sin Død. Hans mandlige Efterkommere uddøde her i Landel 1804, men muligt
eksistere de endnu i Sachsen 1).
III . Bent Jespersen, født 1677, død 1728, Assessor,
Ejer af Holmgaard og Hvidstedgaard, gift 1714
med Mette Katrine Winther, med hvem han bl.
a. havde Sønnen Niels Bentsen Jespersen, som
blev Ejer af Høgbolt efter Farbroderen, og en
Datter, fra hvem Familierne Gleerup, Hastrup
m . fl . nedstammer.
I andet Ægteskab havde Dr. Jespersen ligeledes
4 Børn, nemlig:
l. Hans Jespersen, født 1682, død 1756, Student,
Ejer af det meste af N. Sundby, som han 1756
solgte til sin Broderdatters Mand, Pastor Jørgen
Christoffer Gleerup i Torslev. Var ugift og boede
ved Vesteraa i Aalborg 2 ).
II. mrsten Jespersen, født 1683, død 1712, gift l711
med Jakob Pedersen, født o. 1679, død 1718, Borgmester i Aalborg.
III. Henrik Jespersen, født 1684, død 1756, Sognepræst
til Tømmerby-Lild, gift med Karen Jensdatter Fogh.
IV. Karen Jespersen, født 1686, død 1711. ugift.
Endelig var der af fjerde Ægteskab 3 Børn :
I. Jens Jespersen, født 1692, død 1735, Kaptajn,
gift .17 34 med Christine Dorthea Let h.
II . Laurids Jespersen, født 1694, død 1715, Student,
ugift.
III. Ane Margrete Jespersen, født 1696, død 1770,
gift I. 1724 med Mag. Morten Seeman, født 1691,
død 1729, Præst i Grønbæk og Svostrup, gift Il.
1730 med Eftermanden Niels Hurtigkarl, død 1766.
1
)

2
)

Personalh. Tidsskr. 6. III. 116 ff.
Personalh. Tidsskr. 6. I. 157 ff.
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H vad Notitsbogen angaar, da har den i sin Tid
tilhørt en af Niels Jespersens Efterkommere, Literat
Arnold Bugge Jespersen 1) fra hvem deri maa antages
at være kommen til Overlæge C. van Deurs i Aalborg,
der i Bibliothek for Læger, IV R, 14. Bd., S. 17 4--176,
gav en kort Beretning om Niels Jespersens Doktorpromotion i Padua med Regnskabsbogen som Grundlag. van Deurs skænkede Bogen til Aalborg Stiftsbibliothek, og her findes den nu som Manuskript
Nr. 10.
Som Prøve paa Niels J espersens Skrivernaude
gengives de første Linjer ordret efter Bogen; men da
denne indeholder langt mere, end hvad her vil blive
meddelt, idet hans Beskrivelse af udenlandske Byer
og Iigneniie samt hans detaillerede Regnskab over
Smaaudgifter ikke kan antages at være af Interesse
for Læserne, har jeg forsøgt at gengive Bogens væsentligste Indhold som Fortælling, hvilket jeg har anset
for heldigere end at meddele nogle løsrevne Uddrag,
selv om· denne Maade er mindre tilfredsstillende for
den egentlige Historiker.

1661.
l.

12.

Prosit Januarius.
Testimonium privat. aff M: Vindingis 2) 4 Rdlr.
Testimon. publicmn. Dog ieg ei beholdte Q.et,
mens fich et andit sent fraa Dr. Ostenfelt3) 6

')"t 1837. SeTauber : Saml. af b.iogr. Notllser om Disciple
fra Aalborg Skole Program l'or Aalborg kole 1840, S.
70. Lite~·al Jespersen havde 1796 fuael Dogen af
Kon islorialraad .Tøi·gcn Gleerup der var gift med hans
Faster, Elisabeth Jespersen, Datte1· af Bent .Jespersen til
Holmgaard, som var Søu af Dr. Niels Jespersen .
') Profes ot· HasolUs VindiJJg.
3
) Dr. med., Professor Chr. Ostenfeld.
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2 '\f 12 ~- Samme Dag annamit of Otine
100 Rixdlr. Nogit Lerit, jeg kiøbte, till
om Halsen 6 Rdlr. 2 if. Extra 2) och l
til Dragør den 8. kostet mig l Rdlr. 2 ~-

Efter den 13. Januar at have afgjort sm
Skyld for Kost m. m. i København samt givet sin
Søster Karen 3), der altsaa paa dette Tidspunkt synes
at have opholdt sig der i Byen, 5 Dukater, drog
Niels Jespersen samme Dag derfra, men ankom
først den 23. til Randers, »thi Reisen var megit und «.
Allerede den 24. red han derfra til Viborg, hvor han
forblev til den 4. Februar. Den 7. gjorde han Regnskab op med Peder Ægidisøn 4) samt købte en Carabin
af ham for 4 Rdlr., og nogle Dage senere gjorde han
en Tur til Havnø 5).
Af Optegnelserne fra Marts anføres, at han den
8. rejste til Aalborg - for at deltage i Karen Christoffersdatters~) Bryllup hvor han forblev til den
1

til Lundbæk og Pandum, Amtmand over Mariager Kloster
og Dronningborg Amt samt 1661 over Aalborghus m.
fl. Amter.
2
) :>: Fortæring.
3
Bent Hansen og
) Karen Aand, født 1623, gift 1647 med
1651 med Niels Andersen W i nthcr, begge Raadmænd i
Randers. Om hendes sidste Bryllup se Jydske Saml.,
3, III, 260.
4
Senere Præst
) Søn af Dr. med. Egidius Jensen i Randers.
i V. Hassing. Hans Moder og Niels Jespersens Moder
vare Søstre.
5
) Ejedes af Peder Seefeld, som allerede da stod i Gæld til
Niels Jespersens Moder (jvf. Jydske Saml.. 2, I, 352).
") Datter af Borgmester Chrf. de H emmer i Aalborg. Hun blev
gift med Borgmester J es per Hansen i Ribe (jvf. A. H.
Nielsen: Embedsmænd, S. 101].
)
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14. Den 17. laante han sin Broder l Rdlr. til Sætpenge paa Jens Anchersøns 1) Heste, og selv satte han
l Rdlr. paa dem.
Endvidere var han ved denne Tid kommen i
Tanker om, at han ved sin Afrejse fra København
hayde glemt adskillige Genstande derovre, bl. a. hos
sin Tvætterske 2). hvilke han førte til Udgift med ca.
7 Rdlr. Blandt Udgifterne for disse Dage finde vi
ogsaa »it Huns med 3 Kniffue och l Gafile l Rdlr. l~«.
I April betalte han Povl Pedersen paa Bidstrup
10 Rdlr. for 2 Føl, som han købte af ham i Brandenburgernes Tid 3), og i samme Maaned havde han
en større Udgift, idet »de Boder paa Graffuen« bleve
underkastede en Hovedreparation.
7. Maj »udi Mariager, der fortæret med Alt sampt
Anden Extra udi min Hauge 4 ~ 8 ~«.
17. »Leverede min Moder mig 17 Rdlr. 27 ~
Rentepenge aff Corfids Ullfelt. ... «
Fra den 9. Juni til den 18. Juli var han i Aalborg
tilligemed flere Randrusianere 4).
I August Maaned var han en Tur i København
for at høre Peder Ægidiussen prædike for Dimis den
28., og den 2. Septbr. overværede han vist Kaj Lykkes
Domfældelse.
Vi springe nu over de øvrige Anførsler for Sommeren og komme til den 18. September, da den store
Udenlandsrejse begyndte 5); som sædvanlig begynder
') Stor Købmand og Skibsreder m. m. i Randers.
2
) o: Vaskekone.
S) 1659.
4
) Her boede hans Moster Mette, som var gift med Dr.
med. Niels Benzon [A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, S. 271 ff].
5
) Den 12. Aug. gav han sin Moder Afkald for sin Fædrenearv.
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Niels Jespersen sine Optegnelser desangaaende med
et »Prosit«.
»Anno 1661, 18. Septbr. reiste min
1
Broder ), Hemmer 2), Hans Jensøn 5) og jeg fra Randers;
kom om Aftenen til Sminge, hvor vi laa om Natten«.
Den næste Morgen drog de videre til Snede, hvor
der bl. a. for Øl til dem alle udgaves 12 ~' og over
Foldingbro kom de om Aftenen til Ribe, hvor Hans
de Remmer tog ind hos sin Søsters Mand, Borgmester
Jesper Hansen, og hvorhen han ogsaa førte Lauritz
Jespersen.
Den 21. besaa de Ribe Domkirke, og den 23.
forlod de Byen ad Søvejen efter først hver at have
givet Pigerne l Rdlr. i Drikkepenge. »24. Seiled ud,
prosit«. Om Aftenen den 25. ankom de med en halv
Vind til Lister; hvor de gik i Land, men om Natten
blæste det op med en »gruelig Storm«, saa de maatte
sejle tilbage til Ribe, hvor de ligeledes gik i Land;
det lykkedes dog den 27. at naa ud igen til Yder
Bjerum, men Vinden har sandsynligvis ikke føjet
dem længer; thi herfra vendte Niels Jespersen og
Hans de Remmer paany tilbage til Ribe, medens
deres Rejsefæller blev i Bjerum,
Den 29. var Niels Jespersen og Hans de Remmer
Gæster hos Borgmester Christoffer Castesen 4), og
den 30. skrev han hjem til sin »hjærtens kjære Moder
og Søster«. Den følgende Dag skulde Karen Chri') Lauritz Jespersen, født 1637, død 1687, Dr.med. 1668. Gift
med Margrete Wandel.
2
) Hans de Hemmer, Søn af Borgmester Christoffer de H emmer i Aalborg. Blev Dr. juris, boede i Randers, hvor han
døde 1677 i en Alder af 39 Aar. Var ugift.
3
1
En
) Mon ikke den samme, der /6 1662 kaldes Tierbye'!
Jens Tierbye var paa den Tid Borger i Randers.
4
) Casper Christoffer Castesen, gift med Karen (?) Baggesdatter.

212

C. I<LITGAARD :

stoffersdatter 1) rejse hjem til Aalborg paa Besøg, og
hendes Broder og Niels Jespersen fulgte hende da
paa Vej et Par Mil fra Ribe i Christoffer Castesens
Vogn, som de laante.
Medens Niels Jespersen og Hans de Hemmer
saaledes havde det behageligt i Ribe, hvor Tiden
næppe faldt dem lang, laa de to andre Rejsefæller
fremdeles ude i Bjerum, men efter den 2. Oktober at
have sendt noget Tobak ud til dem, tog Niels Jespersen samme Dag derud med Vogn for at hente dem
ind til Byen, og d. 3. vare de til Selskab hos Hans
Therkelsøns. Saa tilbragte de da de følgende Dage i
Ribe, hvor Niels Jespersen benyttede Lejligheden til
at købe nogle Ræveskind til Foer og Opslag paa en
Kjortel, og endelig den 7. gik de til Skibs igen, altsaa
14 Dage efter at de første Gang vare afsejlede.
Dog skulde det heller ikke gaa saa glat denne
Gang; thi den 8. og 9. faldt det ind med Modvind,
og den 10. udskibede de sig atter i Yder Bjemm,
hvorfra de sendte Bud til Ribe efter Proviant; . deres
Ophold her blev dog denne Gang kort og formodentlig ogsaa behageligt, idet de fik Besøg af Borgmester
»Castesen, item Tolderen og hans Kvinde«, og den
11. gik de til Skibs igen.
Men det var, som om de aldrig skulde naa deres
Maal; thi først var der Modvind den 12., saa de ikke
kunde sejle, og da de saa endelig vare sejlede ud den
13., blæste det den 15., 16. og 17. en saa »gruelig
Storm, saa vi ei kunde komme ind udi Gattet 2) førend
den 18., Stormen noget aftog«, men endelig kom de
da den Hl. til Enkhuisen, hvor de gjorde et kort
Ophold for at holde Maaltid, og derefter sejlede videre,
1
)
2
)

se 8/a 1661.
luidersøens Munding.
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indtil de om Aftenen »lagde i Havn ved en liden
Landsby«.
Den følgende Dags Aften naaede de
Meuden, hvor de den 20. udskibede sig, og efter Middagsmaaltidet begav de sig til Fods til Amsterdam,
hvor de tog ind i >>t'Prins van Dennemark« i Warmoes
Straat.
De følgende Dage anvendtes til at bese Byen og
dens Herligheder, hvoriblandt et Faar med 6 Ben,
og endvidere benyttede Niels Jespersen Opholdet her
til ·at ekvipere sig, bl. a. anskaffede han sig en Figun
Hat og en sort Klædning, som kostede ikke mindre
end 48 Rdlr.
Den 2. November rejste Lauritz Jespersen tillige
med Mons. Thott til Næs 1), og hans Mentor, Mr.
Jørgen Foeg 2), hvem de altsaa have truffet her, til
Leyden 3); Niels Jespersen tilføjer fromt: »Gud give til
Lykke«, og den 4. Novbr. tog han selv med et Skib
til Harlingen. hvor han ankom den følgende Dags
Formiddag. Herfra tog han dog samme Dag videre
med en Trækskøjte 4 ) til Franeker, hvor han kom til
at bo i samme Pensionat som Hans de Remmer, der
vist var rejst hertil noget i Forvejen. For Kammer,
Vask og Seng skulde der betales 1 Dukaton maanedlig; men derimod holdt man sig selv med Kost,
Brændsel og Lys, og Niels Jespersen købte derfor en
Skøjte Tørv 5).
Den 6. fik han Besøg af Cosmus Bornemann 6),
') Knud Thott til Næs, Knudstrup og Gavnø, født 1638, død
· 1702 [Personalhist. Tidsskr., 1, II, 203].
2
København.
) Fra Aat·hus, da 30 Aar, vist Borgmester i
[Se Personalhist Tidsskr. 1, II, 204.]
3
4
/t• [a. St.].
) Laur. Jespersen blev immatr. her
4
) ;, : et Kanalfartøj.
5
) En lille Skibsladning.
") Født 1637, død 1692, Universitetsbliothekar i Kbh. Dr. juris.
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og den følgende Dag benyttede han til Skriveri, og
skrev bl. a. til sin Broder og Otto SkeeP).
Den 8. købte han en hel Del Bøger, og samme
Dag lod han sig indskrive ved Universitetet i Franeker,
hvis Rektor, Professor theol. Nic. Arnoldo han honorerede med l Rdlr., og den 9. akkorderede han med
en Bogbinder om Kuranter i 1 /! Aar 2).
Den 10. fik han atter Besøg af Bornemann sammen med Han d R emmer, hvilkel \ el kun vil sige
al Ii sse Medsluderend
a Oag<le ham en Visit pMl
hans Væ relse; men de maa lte s l vfølg Ug b værles,
og da Niels J espersen havde for Va ne nøje a l indrøre
disse Smaap oster Lil »Exlra c og aL notere AnJ ednin gen, faa vi derigenn em nden etning om, h vem ban
førte m gan g med og h vilke Adspred l 'er han søgte.
Den 12. træffe vi en Udgift Lil Svedsl·er og Senesblade, Cl eo 16. J.jl Olie og d n 18. Lil 26 CiLt·oner og
lignende dgifler havde han sta dig. Lhi han l d allerede den Gang af et Maveonde, til hvilket der senere
stødte andre Svagheder.
Den 20. kom Mons. Eggerts 2), der medbragte
Breve fra Hjemmet, og med ham gik Niels Jespersen
af og til i »Falken«, efter Udgiften at dømme en
Restauration.
I den første Tid Niels Jespersen var i Franeker,
fik han Kosten hos Hans de Remmer, men senere
gjorde han selv Indkøb, og Værtinden tilberedte da
1

2

)

)

8
)

Maaske Otto Skeel Ottosen til Birkelse m. m, født 1636,
død 1696.
Antagelig • Haarlemmer Courant•, en af Datidens mere
udbredte Aviser.
Antagelig fra Randers. En Chr. Fred. Eggers blev 1722
Raadmand her, men ham kan det jo ikke være.
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Maden for Betaling, saaledes se vi, at han paa en
Gang købte 1/1 Oxe og 2 Gæs.
Den 23. begyndte han at søge det filosofiske
Kollegium, og samme Dag købte han l Cffi Tobak,
saa Studiet er antagelig foregaaet i »Røg og Damp«.
Den 25. tilbragtes nærmest med Brevskriveri til
Moderen og Otto Skeel og til Broderen Lauritz og
Mon s. Foeg i Leyden 1), fra hvem han den foregaaende
Dag havde modtaget Breve; af en Notits for denne
Dag ses, at ogsaa Hans Jensøn opholdt sig i Franeker.
Af Optegnelserne for December anføres kun, at
han den l. saa en Del fremmede Dyr: en Løve, en
Tiger, en Marekat o. s. v., og at han den 5. gav
Værtindens Børn »til Nikolajgave efter Sæd« 2) l i 4 ~'
samt at han den 13. købte tl/2 Dusin Piber, den 18.
paa Auktion 28 Bøger og den 18. og 28. Plastre for
Hovedværk. Endvidere begyndte han den 29. paany
at lære at fægte, hvilken Undervisning antagelig en
Tid havde været afbrudt.
Om Hans de Hemmer erfarer vi, at han den 11.
Decbr. rejste til Amsterdam for at besøge sin Broder 3),
der var syg.

Sit Fælix Anno 1662.
»Januarius 6. accorderet med en Bartskjærer mit
Haar at skjære 1/2 Aar [for] 5 i, gav ham paa Haanden l i 8 ~-«
Den 8. fik han med Posten Brev fra sin Broder
og Foeg, og den 10. skrev han til dem og sendte
Brevene ved Marich. (Denne Marich de Fromb i
1
2
3

)
)

)

se 2 /u 1661.
Set. Nikolaus Dag 6. December.
Didrik de Remmer, født 1633, død 1662 i Amsterdam,
hvor han vel har været ansat paa et Handclskontor.
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Amsterdam forel5.ommer meget ofte i Dagbogen og
synes at have drevet Kommissionsforretning for de
danske Studenter.) Den 15. begyndte han det. historiske Studium, men den 24. fik han en Afbrydelse,
idet han tog med Hans de Remmer til Amsterdam
for at se til sidstnævntes syge Broder. De ankom
hertil om Natten, men kom først ind i Byen om
Morgenen den 27 ., og kort efter deres Ankomst, Kl.
henad 8, døde Didrik de Remmer, »hvis Sjæl Gud
glæde«. Den følgende Dag tog Niels Jespersen over
Haarlem til Leyden for at besøge sin Broder der. Her
anvendte han Tiden til at se sig om i Byen og
byttede sin D egen bort. for en anden med Sølvbeslag samt. købte et Par blaa Silkestrømper til ca. 5
Rdlr., og den 30. om After1en drog han saa fra
Leyden igen. Paa Tilbagerejsen ledsage.d es han af
sin Broder, » Walgensten 1 ), Hasebart 2), Scultz 9 ) og
Br~m<l)«, hvem han havde bedt med til Didrik Herorners Begravelse. Om Natten blæste det op .med
Modvind, saa Trækskøjten vanskelig kunde føres
frem, men man naaede dog Amsterdam den 31., og
Begravelsen stod saa samme Dag - »Gud give ham
en glædelig Opstandelse«, tilføjer Niels Jespersen.
Lauritz Jespersen og Hasehard bleve i Amsterdam
til den 3. Februar, og i den Anledning holdtes der
vist lidt Fest, thi Niels Jespersen sluiver, at han den
2. spillede med Mons. Thott og Seefeld 5) og tabte l
Rdlr., samt at de var i Musikhuset, hvor han for
1
)

2
3
4

)
)

)

5

)

Almanakudgiveren Thomas Walgen$ten [Personalhist.
Tidskr. 1, II, 201].
Jørg. Hasehard fra København [a. St 203].
Peder Schultz [a. St. 203].
Korfits Braem, senere Borgmester i Helsingør [a. S. 203).
Hans Identitet har jeg ikke kunnet fastslaa.
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Hasehard betalte l lJ: 8 ~' som han ikke fik refunderet. Om Aftenen den 3. rejste Niels Jespersen
tilbage til Franeker, hvor han den 11 . begyndte at
tage Undervisning hos en fransk Sprogmester. Den
14. havde han Besøg af den tidligere nævnte Scultz'
Hovmester, Michaelson, samt 2 Herrer ved Navn
Godschels 1); Traktementet bestod af Limonade, men
de maa have »taget for sig af Retterne«, thi det
kostede Niels Jespersen 2 Rdlr. l lj:, medens et Besøg
den følgende Dag af Eggerts og Bornemann kun
kostede ham 10 ~De følgende Dage indtil hen i Marts optages
tildels af Brevskriveri, bl. a. vekslede han ofte Brev
med Broderen i Leyden, og med Hjemmet stod han
ligeledes i hyppig Brevveksling, idet han ikke alene
skrev til og modtog Breve fra Moderen og Søsteren,
men ogsaa fra mange andre, saaledes Jens Anchersen2), Niels Winther 3), Mads Poulsen 4 ), Peder Bentzon 5),
Mag. Bent Hansen 6) m. fl.
Midt i Marts begyndte han at gøre sig rejsefærdig, idet han betalte, hvad han skyldte til forskellige
for Undervisning o. s. v. og sin Værtinde for Udlæg,
Kogen og andet; hende gav han samtidig en Sølvske.
Den 20. skulde Afrejsen finde Sted, og Aftenen
forud fik han Besøg af sine Venner, for hvem han
') Disse traf han igen i Oxford, se '/• 1662.
') se "Is 1661.
8
Randers og Forpagter paa Dalsgaard. [J.
) Raadmand i
Saml. 2. I. 346 ff.] Jvf. 18 /t 1661.
4
) Til Tvilum, død 1678, Borgmester i Randers og gift med
Niels Jespersens Moster, Anne Nielsdatter.
5
13
/s og 5 /ø 1667.
) se
6
Gift med Niels
) Død som Præst i Hammer-Horsens.
Jespersens Søster, Margrete Aand, rier 1676 ægtede Biskop
Math. Foss i Aalborg.
15
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maatte holde et Afskedssold, der kostede ham 4 1/2
~dlr. Over Harlinge!l, hvor Niels Jespersen tog Afsked
med Daberg 1), som han ved denne Lejlighed gav 4 Rdlr.,
kom han ved Midnatstid til Amsterdam, hvm han som
sædvanlig maatte blive Natten over i »Stadtzherberget«
udenfor Byen. I Amsterdam traf hall sin Broder,
Foeg og Thott, i hvis Selskab han »verspilt« l 1/2 Rdlr.
Efter at have set sig om i Byen, hvor han bl. a.
fornøjede sig over at se en Glaspusters Arbejder, rejste
han den 26. videre i Selskab med Broderen og Dhrr.
Foeg og Thott. Turen gik først til Utrecht, hvortil
de kom efter 9 Timers Sejlads med en Skøjte, som
de hver maatte give 4 ~ eYtra for, for at faa den
trukket af en Hest; paa Rejsen forkortedes Tiden
Vl'.l en medbragt Pot Vin.
Den følgende Dag besøgte Niels Jespersen en
Madame Craenmester i Utrecht, og den 28. besaa
han Byens Kirker, dens Raadhus og en Kridtpibefabrik, ligesom han ogsaa her forsynede sig med en
Muskedon-Carabin, Krudt, Kugler og Hagl.
Den 29. rejste Selskabet fra Utrecht; for at faa
Broen optaget betaltes 2 ~ pro persona, og det var i
Holland som i Danmark og vel i de fleste Lande, at
hvor der var Broer, maatte den Rejsende ptmge ud
- helst med Drikkepenge ogsaa. Turen gik nu op
ad Rhinen til Arnheim, hvor de overnattede, og derfra
tog de den følgende Dag med Vogn til Nimwegen.
Overgangen over Rhinen foretoges her i en stor
') 11. Febr. sendte han Dabergs Disput til sin Broder i
Leyden, og 11. Maj fik han Brev fra Daberg, hvilket han
besvarede under sit Ophold i Oxford i Juni Maaned.
Mon det var Hans Daberg, der 1684 døde som Lektor
theol. i Bergen, og som 1669 udgav en Oversættelse af
Cornelius ~epos? [Worms Forfatterlexicon L 242.]

DR. NIELS JESPERSEN

219

Pram, som blev ført ved et Kabel. I Byen besaa de
Slottet Pappenhoff og fik fortalt, at det var bygget
1000 Aar før Kristi Fødsel, men nu var det »mesten
øde uden en Greves Frue, som boede der paa«.
Om Morgenen den 31. rejste de videre og kom
Kl. 9 Form. til >>den Grat, hvor vi maatte overføres
over Maesfluz med Pratnme«. Her maatte de vente
længe, da Portene vare lukkede og Folkene i Kirke,
men omsider slap de da ind og ud igen ved Hjælp
af Drikkepenge. Rejsen fortsattes derpaa til Hertogenboseh, hvortil de ankom om Aftenen efter at have
bedet hos en Bonde, hvor hver fortærede for l 'lF 4 ~
Om Aftenen l. April naaedes Breda, hvor de saa den
skønne Fæstning, og efter at have overnattet her
kom de den følgende Aften til Antwerpen. Om denne
By bemærker Niels Jespersen, at Kastellet var meget
forfaldent, og Soldaterne, der boede inde paa Kastellet
med Kvinder og Børn, meget ilde holdne. Her blev
de indtil den 5., og Niels Jespersen lod sig veje her
og holdt en Vægt af 160 1./2 Pund.
Fra Antwerpen gik Turen den 5. videre gennem
Mecl1eln og Vilvom·de med Vogn til Briissel; det var
dog ikke nogen standsmæssig Befordring, de havde;
thi den bagerste Del af Vognen var læsset med
levende Kalve.
Den næste Dag besaa de Byen, hvorom Niels
Jespersen gjorde mange Optegnelser, og dernæst tog
de udenfor Byen med en Karosse til Set. Anna Kapel,
hvor Befolkningen holdt Set. Anna Fest, og her drak
Niels Jespersen »af Set. Anna Brønd med Glæde<<.
Den 7. om Morgenen rejste Selskabet videre over
Aalst til Gent, og efter at have opholdt sig her en
Dags Tid, tog de med Træskøjte ned til Briigge og
derfra den 9. Plaseendael.
15*
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Herfra tog Niels J es persen og Thott til Ostende
og den næste Dag med Vogn til Nieuport, hvor Selskabet antagelig atter blev samlet. Fra dette Sted
sejlede man med en Skøjte til Veurne og - efter at
Toldeftersyn var foretaget - videre til Dunkerque,
og den 11. med Postheste gennem Graveline til Calais.
Den 12. tog de saa med Paketbaaden til Dover, hvortil de ankom efter 5 Timers Sejlads, og endnu samme
Aften naaede de med Postheste Canterbury, hvor de
overnattede. Den 13. kørte de videre til Dartford og
den 14. til London.
I denne By var der naturligvis meget at se for
vore Rejsende, og de gjorde da ogsaa Ophold her i 3
Uger - indtil 26. Maj.
Vi ville imidlertid ikke opholde os ved alt, h vad
de her oplevede eller fik at se, men kun anføre, at
de besøgte det kongelige Menageri eller rettere den
zoologiske Have, Tower, Whithall (gentagne Gange),
Westminster, Parlamentshuset, Kirken i Westminster,
hvor der fandtes begravet en Frue, »14 Fødder lang«,
Bispen af Canterburys Residens og meget andet.
Endvidere saa de Majfesten l. Maj, hvor alle de fornemme fo'r ud i Kongens Park »herlig udstafferede,
som Moden det Aar skal være«, og den følgende Dag
saa de, hvorledes Kongen lægede de syge, idet han
rørte ved deres Ansigter med sine Hænder og derpaa
gav dem et Stykke Guld i et hvidt Bind om Halsen,
medens to hvidklædte Præster samtidig læste over dem.
De vare ogsaa paa Hestemarked, hvad sikkert
har interesseret vore brave Jyder; thi Niels Jespersen
købte sig den Dag en Pisk, og de gik flittigt i Theater
og Musikhuse. Om det derimod har været dem en
Fornøjelse at se 3 politiske Forbrydere (Ochi, Baxstart og Corbet), som vare blevue fangede i Delft i
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Holland, blive udført for at henrettes den 19. April
skal lades usagt; Oberstløjtnant Ochis Hoved saa de
senere opsat paa en Stage i Tower.
I London lærte Niels J es persen at spille paa Fiol
de Gamba, og han købte sig her en Paryk, ligesom
han ogsaa her lod sine Tænder gøre rene; han fik
det Raad for sorte Tænder at skure dem med brændt
Rugbrød, udrørt i Citronsaft; men for Resten var
Tandpulver ikke ukendt, thi han købte en Buddik
dermed af den, der rensede hans Tænder.
Efter endelig at have forsynet sig med noget Ridetilbehør lejede Niels Jespersen og hans Broder en
Fører og 3 Heste og tiltraadte den 26. Maj til Hest
Turen til Oxford, hvortil de ankom den 27., Aften,
efter paa Vejen at have besøgt Slottene Hamptoncourt
og Windsor.
I Oxford traf de Dhrr. SkeeP) og Scultz 2), som
vare færdige til Afrejse, hvilken foretoges paa de af
Brødrene Jespersen tidligere benyttede Heste.
28 ... »gav nogle Instrumentister, som legte uden
for vort Kammer om Morgenen, 2 -'\f«; ogsaa vare
Tiggere ved Dørene meget hyppige i Oxford.
I de følgende Dage besaa Niels Jespersen den
botaniske Have og Bibliotheket i Oxford, og han
foretog sammen med Broderen nogle Udflugter i
Omegnen baade til Hest og med Ba ad paa Themsen;
bl. a. saa de 5. Juni, at der blev bidt til Bollen 8), og
Set. Hansdag saa de paa de dansende.
Niels Jespersen havde maaske næppe haft til
Hensigt at blive længe i Oxford, men den 9. Juni
blev han »anfægtet med en Feber«, som tvang ham
1

2
8

)

Otto Skeel Ottosen? jvf. 6 /u 1661.
Se 80/1 1662.

)

Boollbitting.

)
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til at søge Lægehjælp i nogen Tid, og hans Ophold
der kom til at vare et Par Maaneder. Han synes
ikke at have studeret her udover, at han en Maanedstid nød Undervisning i Fransk.
Af Besøg noterer han, at Godschel 1 ) og Tierby 2)
d. l. Jnni vare hos ham. Brødrene :.Godscels«, hvem
han som tidligere omtalt havde truffet i Franeker,
rejste nogle Dage senere fra Oxford, og de fik Brev
med til Daberg 3).
25. Juli noterer Jespersen, at han »Gud ske Lov«
fik Breve fra sin Moder og Mag. Bent, dat. 7. Juli;
Brevene fil< han med en J o han af London, som var
i Oxford med 3 Tyskere, og med disse besaa han de
forskellige Kollegier, den anatomiske Samling m. m.
Den 5. August fandt Afrejsen Sted, den foretoges
til Hest over Beaconsfield, og den følgende Dag ankom
de til London, hvorfra Brødrene efter et Par Dages
Ophold tog til Cambridge; men efter at have beset
Universitetet her, tog de d. 12. August atter tilbage
til London.
Her blev Niels Jespersen en Maanedstid, medens
Laurits Jespersen red til tilbage til Oxford, hvor han blev nogle Dage.
Den 15. skrev Niels Jespersen en Mængde Breve,
til sin Moder og Søster, til Morbroder Peder4 ), N.
Ægidio 5) o. fl., og den følgende Dag fik han Besøg
af Mons. Troll 6) med Broder og Hovmester, samt
1
)

Se

14

/•

1662.

') J vf. ' 8/o 1661.
8

Se

20
/3 1662.
den bekendte Legatstifter Peder Lasson.
5
) Fætter til Niels Jespersen og Søn af Dr. med. Ægidius
Jensen i Randers.
") Mon Corfitz Tt·olle, der 1665 var Lænsmand paa Skanderb.?
)

') 3:

DR. NIELS JESPERSEN

223

Mons. Lindenow 1) og Culow 2), og efter Bordet var
Niels Jespersen og flere af Gæsterne henne at se et
Skib, som i Anledning af Kongens Indtog blev sat
paa Vandet .
·
Niels Jespersen forsømte ikke at gaa i Theatrene
i London, men den 21. blev han under et Ophold
der syg, saa han maatte tage bort, og den følgende
Afte11 »faldt jeg meget ·syg af Blodsopkastelse og
Udskydelse«, hvorfor han lod hente Læge, som aarelod ham. Det blev en temmelig dyr Sygdom, thi d .
16. September betalte han Lægen 4 "g, Apotheken 2 "g
8 sh. 6 d ., sammes Tjener 2 sh. 6 d., og desuden
købte han i denne Tid en Del Marmelade, syltede
Berberis, Æblemost o. a.
Den 22. Septbr. forlod han tilligemed Broderen
London, idet de gennem Detford og Canterbury kørte
til Dover, hvorfra de om Aftenen den 23. indskibede
sig til Calais, som de naaede den følgende Dags
Morgen Kl. 7. Efter et kort Ophold her tog de
videre til Boulogne og derfra den følgeude Dag til
Paris, hvortil de først ankom l . Oktober.
Niels Jespersen havde ikke forvundet sin Sygdom
ved An komsten til Paris, hvad Notitser »Syr up til
mig«, »Æselmælk til mig«, »Sirup viol. til mig« vidner
om, og efter nogle faa Dages Forløb forværredes hans
Tilstand, saa han den 6. maatte lade kalde Læge.
Det var som sædvanligt hans Mave, der voldte ham
Kvaler, og Bogen indeholder atter og atter Notitser
') Christof. Lindenow til Frisbolt eller maaske Jens Lindenow, Søn af Hans L . til Ørslevkloster, hvilken døde i
Udlandet, eller maaske den unge Chrislian Christoffersen
Lindenow til Refsstrup, f. 1647, død 1692, studerede 1671
i Siena [Persona lh. Tidsskr. 4. III. 66.].
2
) Ubekendt.
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om, at han »purgerede« eller tog Klyster, men tillige
blev han meget ofte aareladt, saaledes d. 7., d. 16.,
d. 19. Oktober og 7. November 1662.
Natten efter at Niels Jespersen var bleven syg,
blev Laurits Jespersen daarlig; den antagne Læge har
formodentlig ikke været til Niels Jespersens Tilfredshed, thi efter en 14 Dages Forløb kvitterede han ham
og antog en anden, som da han den 2. November
blev kaldet til Laurits Jespersen, der var syg af
»Bugløb med Blod«, »fik ondt i vort Kammer«.
Først den 26. November noterer Niels Jespersen:
»Gud ske Lov, begyndt at gaa til Bords igen«, og
han havde saaledes været syg i 7 Uger. Af hans
mange Udgiftsposter i denne Tid skal anføres: Vin,
Æbler, Citroner, Brystsukker, Rosiner, Ris, Biscuit,
Agerhøns, Tvebakker, Æg, Corenner, Pommeranser,
Kastanier, Esprit de la ceur, og ligeledes maatte han
stadig ofre til Spillemænd, Gadesangere og Tiggere.
Af Dagbogen ses, at han i denne Tid havde en Tjener,
som hed Mikkel Basse, hvilket jo lyder meget dansk,
men der erfares dog intet om, hvem han var.
I Paris befandt sig paa samme Tid den tidligere
omtalte Mons. Thott, og fra 9. til 22 . November
havde Brødrene Jespersen Besøg af Hans Jakobsen 1),
der var kommen fra Orleans for at se til dem; med
ham vexlede Niels Jespersen i den følgende Tid en
Del Breve.
1
)

Hans v. Lossou Jakobsen til Ristrup, Søn af deres Morbroder Jakob Nielsen og Kathrine v. Andersen. Hun
var forlovet med en Hans v. Lossou, efter hvem hendes
Børn blev opkaldt med Navnet Lossou [se Stamtavlen i
Hofman: Peder Lassons Fund]. Medens Hans Jakobsen
studerede i Orleans var han fra August til November
1662 Bibliothekar for de nordiske Studerende [Personalh.
Tidsskr. 4. I. 148].
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Om Resten af Aaret skal ikke anføres andet, end
at han igen begyndte at tage Undervisning i Fransk,
samt at han den 24. December gav en Madame
Scheri 30 Sols i Nytaarsgave.

1663.
Januar l. »Gud give os et glædeligt Aar!« Besøg
af Mons. Foeg 1).
Paris har jo alle Dage været tonegivende paa
Modens Omraade, og Niels Jespersen har vel fundet,
at han ikke her var saa standsmæssig paaklædt, som
han burde være, thi han lod sig nu forfærdige en
Klædning af 11 Alen Droget, der blev udstyret med
15 Dusin Guldknapper og Knaphuller kantede med
Guldtraad. Men til denne fine Mundering passede
hans gamle Gehæng ikke, og han byttede derfor 2
gamle Gehæng bort for et nyt samt ø te en h e
forgyldt Degen, et Par forgyldte Spænder og en Paryk
med Kalot, og saaledes udhalet har han sikkert imponeret sine Bysbørn, da han vendte hjem.
Den 11. Februar besøgte han Herrerne Thott og
Foeg og den 22. traf han »en Dreng af Jylland, som
tiggede «; det vidner smukt om Niels Jespersen, at
han gav denne stakkels Landsmand en hel Louisd'or.
6. Marts købte han for 5 Sols en Bog om Corfitz
Ulfeld 2), og den 11. fik han Besøg af Fætteren Hans
v. Lossou 3)
De følgende Dage saa Brødrene sig om i Paris,
og endelig tog de den 28. pr. Vogn fra Paris til
1
)
2

)

8
)

Se '/u 1661.
,
Maaske den 1651 i København trykte Bog om Processen
mod Dina Vinhofers og Jørgen Walter eller Ulfelds 1652
trykte Æresforsvar.
Se foran 9 /u 1662.
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Orleans, hvortil de ankom den 30. De Rejsende
hleve da som nu forfulgte af Fattige, Blinde, Spillemænd og lignende Existenser, der selvfølgelig betragtede slige Fremmede som et retmæssigt Skatteobjekt.
I Orleans opholdt Brødrene sig i en Uge, idet de
besaa Universitetet, hvor Fætteren Hans Jakobsen jo
havde studeret, samt Bibliotheket og Byens øwige
Seværdigheder, og derefter sejlede de d. 6. April ned
ad Loire til Blois. Det var en »gruelig Blæst«, saa
de maatte ligge i St. Vir om Natten, hvorfor de først
næste Dags Morgen kom til Blois. Her besaa de
Slottet i Følge med 2 Grever Breiner og Baronerne
Gilers og Izenburg fra Østerrig samt deres Hovmester.
Den 8. sejlede de fra Blois til Tours, den 9. fra
Tours til Saumur, og derfra tog de den 10. til La
Fh~che, hvor de forblev i længere Tid.
Vi have tidligere set, at det ikke alene var for
sin boglige eller videnskabelige Uddannelses Skyld,
at Niels Jespersen foretog denne Udenlandsrejse; vi
have hørt, at han lærte at spille og at fægte, og her
i La Fleche tog hmi Undervisning baade i Dans og
»Chitarspil«, medens han dyrkede Gastronomien ved
syltede Valnødder, Anniskonfekt o. a. Slikkeri. Den
23. April, 2. Maj og 21. Juli lod han sig aarelade.
I La Fleche kom han meget sammen med andre
fornemme Udlændinge, saaledes gjorde han den 25.
April Mr. Ruteruberg »Geleid« 3 Mil fra Byen, og
den 25. Maj besøgte han Mons. Less og Mr. Cunow
af Hamburg, »der udi Spil tabt l Rdlr.« Af andre
Notitser fra denne Tid skal anføres, at han den 13.
Maj red til Angiers for at se en stor Procession, og den
21. var han paa Jagt, medens han og Broderen den
18. forsøgte Heldet i en »Lykkepotte«, hvor han
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vandt l Kniv og l Chapellet 1 ). Den l. Juni havde
han Besøg af Ms. Winsy fra Polen, og den 15. fik
han »Gud ske Lov« Breve fra Hjemmet, hvori meldtes,
at hans Moster, Anne Nielsdatter, var død 23. April,
61 Aar gammeP). Den 18. »verspielt« med Madame
Catand af Sanmur l Florin og l Sols; man hører
aldrig, at han vandt i Spil.
I Juli Maaned skrev han en Mængde Breve til
forskellige Huse angaaende Vexler o. L; under hele
Rejsen brugte han den samme Fremgangsmaade, som
an vendes i vor Tid; han lod sig Pengene anvise til
Ud betaling, efterilaanden som han brugte dem.
Den 23. Juli døde Karen Søffrensdatter 3), og den
24. foretog Niels Jespersen en Udflugt til Sabbeliere.
Den 10. August saa han »Scholarerne« spille en
latinsk Tragedie, og om Aftenen var han Gæst
hos den tidligere nævnte Mons. Less, hvem han den
følgende Dag gjorde »Geleid« ud til Bourgneuf. Den
20. besaa han det jesuitiske Kollegium i La Fleche
og deres Bibliothek m. m., og der anføres bl. a., at
der i Køkkenet var en Post, som gav varmt, og en,
som gav koldt Vand.
Efter 41/2 Maaneds Ophold i La Fleche forlod
Niels Jespersen og hans Fætter Hans Jakobsen den
29. August denne By.
Forinden Afrejsen gaves
Frokost til »Kompagniet«, det vil sige deres Venner,
hvoraf adskillige og bl. a. Laurits Jespersen fulgte
dem paa Vej til Angiers, hvorfra de den næste Dag
vendte tilbage til La Fh~che, medens Niels Jespersen
1

) Katolsk Rosenkrans.
') Gift med Mads Poulsen til Tvilum.
8
af Niels Jespersens Søster Elisabeth Aand og
) Datter
Magister Søren Bentzon, Præst ved Set. Mortens Kirke i
Randers.
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og Hans Jakobsen drog videre til Nantes, hvor de
ankom den 31.
Her opholdt de sig i 2 Dage, idet de besaa Byen
og bl. a. drak engelsk »bottlebier« hos en engelsk
Kvinde, og den 3. September rejste de videre til La
Roehelle og den 7. til Ro u en. Herfra gik det den 9 .
pr. Skib op ad Garonne til Bordeaux, og efter et Par
Dages Ophold videre ad Ruten til Toulouse, hvor de
opholdt sig fra den 15.-19.
Den 23. ankom de til Montpellier, hvor Niels
Jespersen atter blev aareladt; her opholdt de sig ligeledes i 4 Dage og drog derefter til Lyon, hvortil de
ankom 2. Oktober. Her fandt de Breve fra Hjemmet, fra
Laurits Jespersen i La Fleche o. fl ., og her fik Niels
Jespersen Besøg af Mons. Less, hvis Bekendtskab han
jo havde gjort i La Fleche.
15. Oktober noterer han: »Samme Dag 2 Aar
havde min Morbroder Peder Bryllup i København« 1).
Niels Jespersen var im atter syg nogle Dage, men
den 21. kunde han dog rejse videre, og den 25. ankom
han og hans Rejsefælle til Geneve, hvor han blev
Vinteren over og hele den følgende Sommer. Her
lærte han Italiensk, Spansk, Matematik og Tegning
samt at spille paa »Chitan og Luth.
Den16. December skrev han til sin Fætter Hofman 2),
der da opholdt sig i Giesen 3).
Aaret 1664, som han indleder med et: »Gud give
os alle et fredeligt og glædeligt Aar! «, medførte den
1
)

2
)

9

)

1661 blev Peder Lasson gift med Magdalena Pedersdatter
Ridermand.
Antagelig Thøger Hofman, f. 1648, Søn af Niels Jespersens
Morbroder, Søren Hofman, Dr. med. i Kbh .
l Hessen-Darmstadt.
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1. Dag Udgifter til Nytaarsgaver til Pigerne, Spillemand
og - Byens Officer, og den 11. havde han en Udgift
af l Rdlr., som han gav en »joueur de passepasse 1).
Den 25. fik han Brev fra Fætteren Hofman 2), og ligeledes fik han i denne Maaned 2 Gange Brev fra Broderen, der fremdeles opholdt sig i La Fh~che.
Af Notitser for Februar skal kun anføres, at han
den 2. skrev til Dr. Ostenfeld 8).
Den 24. Marts (!øde hans »kjære« Morbroder
Jakob Nielsen 4 ), og den 31. ankom Laurits Jespersen
»Gud ske Lov« til Geneve.
6. April noteres: »Døde Dr. Søffren Hanssøn
Bentzon udi Kbhavn., Gud glæde hans Sjæl og trøste
hans bedrøvede efterladte Kjæreste og kjæreste Søskende«5).
Den 21. blev Niels Jespersen syg »af Milten og
opkastede meget forbrændt Blod«, hvorfor han lod
kalde en Læge, som ordinerede hjærtestyrkende Midler.
Den 26. »drog min kjære Fætter Lossow bort
hjemad til; Gud ham ledsage l« ; af senere Breve fra
Gøgler.
Se 16 /12 1663.
") Se 12/1 1661.
4
) Se "/u 1662.
5
) Søn af Borgmester i Aalborg
Hrms Sørensen og Anne
Bentsdatter af Randers. Han var Broder til Niels Jespersens Søsters Mand, Bent Hansen, Præst i Hammer,
og til Niels Jespersens 1. Hustru.. I Følge Budolfi Kbg.
blev han begravet 5. April, saa der maa være en lille
Uoverensstemmelse. Han kaldes ellers kun Søren Hansen
og var praktiserende Læge i Aalborg. (Se A. H. Nielsen:
Embeds- og Bestillingsmænd S. 271.) Han fik 2. Januar
1664 Bevilling til uden Trolovelse, men efter sædvanlig
Lysning at maatte ægte Maren Sørensdatter, afgangne
Dr. Søren Hofmans Datter, som var hans Næstsøskendebarn, men Ægteskabet blev næppe fuldbyrdet.

1

)

2
)
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ham ses, at han over Frankfurt rejste til Amsterdam
og derfra med Skib til Hamburg.
Af Dagbogens øvrige Indhold fra Sommeren
1664 . skal kun anføres, at der .5. Maj er noteret:
»Samme Dag en gruelig Brand i Randers, fra Kilden
og op til Kirken alle Gaarde afbrændt samt og bag om
til Skindergade«; 3. Juni: »Ildebrand i Randers i
Tytmersken; liden Søren Hofmand 1) død om Morgenen
7 af Mæslinger; blev (i Geneve) en K vinde brændt,
efter at hun havde været hængt - fordi hun
hendes Mand havde forgivet, gav - - for hend•~ at
se dømmes 3 Sols.«
6. Juni Brev fra Moderen
angaaende Gæld hos Mogens Kruse 2) m. m.
26. Juli )Blev om Aftenen meget syg, som Gud
ske Lov forgik strax«.
14. August »Drog først min nye Klædning an;
Prosit«.
Efter den 2. September al have køl>l ·en Figun
Hal og den 4. al ha ve hyllet si n sort Lyonerhat
mod eo graa, belall han d n 5. hvad han skyldle
for tH.I ervisniug aml Jod sine Pistoler gøre rene, og
faa Dage efter rejste han i. L hjem U1i efl r den 7.
er der intet indført. Det kan derfor heller ikke oplyses, om Laurits Jespersen fulgte med hjemad og
paa hvilken Maade, Hjemrejsen fandt Sted.
Det vilde maaske have været naturligst at slutte
af her, men da Dagbogen indeholder adskilligt af
Interesse angaaende Niels Jespersens Forhold hjemme,
ligesom den ogsaa indeholder Beretning om en senere

1

2

)

)

Søn af Dr. med. Søren Hofman og født efter Faderens Død.
.Tvf. 4 /• 1666. Mogens Kruse til Spøttrup, der gik fra
Gaarden.
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Udenlandsrejse, maa Læseren have Taalmodighed
lidt endnu.
For Aaret 1665 er der intet indført.
Aar 1666 indledes med: >)Faustus et fælix sit
nobis annus«. Han opholdt sig da hos sin Svoger,
Mag. Bent Hansen, Præst i Hammer-Horsens-SulstedAjstrup, hos hvem han indtil .hen paa Sommeren
fungerede som personel Kapellan, medens der tillige
var en residerende Kapellan.
Den 8. Januar kom hans Søster Karen 1), Maren
Pedersdatter 2), Maren Bentsdatter 3) og Laurids Lam·idsen4) til Hammer Præstegaard, hvor de forblev til
den 12., og den 24. Januar rejste Mag. Bent til Snapstinget i Viborg; Niels Jespersen gav ham Breve med
til sin Svoger Niels Winter 5) og til Broderen Laurits
»om mit Dont at forrette«.
Mag. Bent kom hjem igen den 4. Februar og
leverede bl. a. Niels Jespersen 45 Rdlr. 2 .'jf, som
Niels Winther havde modtaget »af Bønderne efter
Mogens Kruse« 6).
Den 22. fik Niels Jespersen Tidende om Niels
Mogensens 7) Død, og den 24. rejste han til Aalborg
Se 13 /L 1661.
) Vist hans Søster; han kalder sine Søstre Maren Pedersdatter -og Maren Nielsdatter, skønt de begge hed Jespersdatter; formodentlig vare de opkaldte efter Bedstemoderen
Maren Pedersdatter og Mosteren Maren Nielsdatter.
") Datter af hans Søster Karen i hendes Ægteskab med
Raadmand Bent Hansen, se '"/t 1661.
4
) Formodentlig Købmand i Aalborg og Broder til Højesteretsassessor Jens Lassen [A. H. Nielsen: Embeds- og
og Bestillingsmænd S. 145].
5
13
/t 1661.
) Se
0
0
) J v f.
/o 1664.
7
) 52 Aar gl., Borgmester i Randers, gift med Karen, Dalter
af Mads Poulsen til Tvilum.

1
)
2
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og videre til Randers for at deltage i Jordefærden.
I Randers, hvor han købte et lidet sort, beslaget
Skrin, blev han til den 5. Marts og vendte derefter
tilbage til Aalborg, hvor han opholdt sig et Par Dage
hos 'sin Moster og hendes Mand, Dr. Niels Benzon.
Ved Afrejsen herfra til Hjemmet gav han som sædvanlig Mosterens Piger l Rdlr. i Drikkepenge, hvilket
synes Flothed, især naar der en Maanedstid senere
er indført Paaskeoffer til Hr. Christen Madsen 1) og
og Degnen i Hammer henholdsvis 4 i og 10 ~.
Vi have tidligere erfaret, at Niels Jespersen havde
Interesse for Heste, og medens han var her i Hammer købte han en sort Hoppe for 14 Rdlr., og et
Par Dage efter købte han en »sodet» Hoppe for 10 1/2
Rdlr., hvilken den paafølgende Nat fik et rødskimlet Føl.
Den K Juni tog han atter til Aalborg og derfra
videre over Hvalpsund og Salling til Ljørslev paa Mors 2).
Her blev han kun en Dag over, og den 16. var han
atter i Hammer.
9. Juli var han i Aalborg for at registrere Dr.
Søren Bentzons 8) Bøger, og var den 11. »paa Bibliotheket«.
Saa begynder den 15. en Zifferskrift, blandet med
italienske Ord; den gentages paa flere af de efterfølgende Dage, og den omhandler uden Tvivl et
Frieri, som først 3 Maaneder efter bliver endeligt
afgjort. 29. Juli noterer han, at Gregers Høg 4) og
1

Res. Kapellan i Hammer-H-S-A.
Hans Mosters Mand, Dr. Niels Benzon i Aalborg ejede
Højris i Ljørslev, Niels Jespersen har vel derfor været
paa Højris i den andens Anliggende.
") Se 6/• 1664.
4
) Til Vang.
2

)

)
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hans Frue 1 ) samt Fruens Søster 2) vare Gæster i Hammer Præstegaard tilligemed Johanne Hansdatter 3),
Maren Nielsdatter4), Kirsten Hansdatter5), Christen
Rasmussen og hans Kone 6) og Morten Kjærulf i
Østerhalne 7).
6. August rejste Niels Jespersen tilligemed Mag.
Bent til Birkelse, hvorfra de om Aftenen tog videre
til Brovst Præstegaard 8), hvor de overnattede. Derfra
tog de den følgende Dag ned til Kokkedal til Fru
Karen Galde. Niels Jespersen omtaler ikke, at han
havde Ærinde her, men han fik en Handel i Stand
med Fru Karen Galde, idet han hyttede en Hoppe,
som han havde købt for 14 Rdlr., mod en GuldBalsambøsse med 8 Diamanter; dog gav han ca.
6 1/2 Rdlr. i Bytte. Hesten havde han udstationeret i
Knarmov, men for 4 ~ fik han den trukket til
Kokkedal.
Den 11. rejste han fra Hammer efter at have
givet Pigerne 2 Rdlr. i Drikkepenge, og i de følgende
Dage opholdt han sig i Aalborg, hvor han navnlig
besøgte Jakob Urbansen 9). Herfra tog han den 18.
1
)
2
)

Birgitte Kaas.
Lene Katrine Kaas.
9
) Datter af Borgmester i Aalborg Hans Sørensen, gift med
Borgmester Jakob Urbansen i Aalborg.
4
8
) Hans Moster eller Søster, jvf.
/t 1666.
6
Hun
) Datter af Borgmester i Aalborg Hans Sørensen.
blev Niels J espersens 1. Hustru.
6
) Til Attrup i Hammer Sogn.
Hans Familienavn var Mule,
gift med Margrete Jona'sdatter. Jydske Saml. 1. IX. 307.
') Herredsfoged i Kjær Herred. Fader til de nobiliterede
Brødre K.
8
) Præsten hed Poul Struch.
9
) Var Tolder og blev 1675 Borgmester i Aalborg.
Han var
gift med Johanne Hansdatter, Søster til Niels Jespersens
16
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sammen med Dr. Niels Benzon til Dalsgaard og efter
et Par Dages Ophold her videre til Randers. Denne
Rejse foretoges vist i Anledning af Frieriet og den
forestaaende Forlovelse; at Sagen allerede var saa
vidt afgjort mellem ham og Jomfruen ses af, at han
nogle Dage senere skrev til hende og vist iøvrigt stod
i Forbindelse med hende gennem sin Moster Mette 1).
Men en Forlovelse var jo i hine Tider en Sag, som
i høj Grad angik Slægten, og forinden Deklaration
kunde finde Sted, maatte de paagældende derfor have
erhvervet Samtykke fra Forældre og Søskende, Onkler
og Tanter og den hele lange Række, hvis Finfølelse
man vilde støde, om man undlod at vise dem denne
Høflighed.
Niels Jespersen benyttede da sit Ophold i Randers til at faa denne Side af Sagen afgjort; det vrimler med Notitser om Breve, thi der skulde selvfølgelig
ogsaa takkes, n a ar Tilladelsen var erhvervet; men
iøvrigt benyttede han ogsaa Tiden til at lade sit
Portræt forfærdige og indsætte i en GuldkapseL Billedet blev malet af Kontrafejeren Hans Skyt i Vivild,
der for dette og 2 andre fik 8 Rdlr., og Kontrafejhuset med tilhørende Guldkæde lod han lave. hos
Jørgen Johansen, »Jubilerer« i Randers.
Den 20. September fik han talt med Dr. Niels
Benzon, da denne kom til Randers fra en Lollandsrejse, og endelig bekom han 17. Oktober »Skrivelse

1. Hustru, jvf. 29/7 1666. Hans Familienavn var Gesmann
Se iøvrigt A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd,
S. 107, hvortil kan føjes, at Grunden til, at Jakob Urbansen skød sig, vist var, at der var Uorden i Byens Regnskaber og en Revisionskomite var nedsat.
') Se 15 /s 1662.
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ved eget Bud fra min kjære Moster Mette anlangende
fuldkomment Svar«.
Han lod nu til sin Kæreste lave et Armbaand af
22 Lod Guld, som han selv leverede, medens han i
Arbejdsløn deraf gav 8 Rdlr. 5 l; endvidere lod han
sætte en Guldkæde paa den Balsambøsse, som han
havde faaet paa Kokkedal, og saa lod han Mester
Christian 1) fylde den med vellugtende Sager, og Mester
Christian har sikkert kendt Apothekerpriserne, thi
Fyldningen kostede 4 Rdlr. 2 l·
Niels Jespersen
betalte dog nok med Glæde, for det bedste var ikke
for godt; han købte saaledes for 2 Rdlr. 3 l tre
Kvarter gyldent Klæde til at pakke Armbaandet i, og
af samme Stof lod han lave en Nathue - til sig selv?
- foret med blaat Taft og kantet med Guldsnore.
Efter at have bragt sin Garderobe i Orden rejste
han den 26. Oktober fra Randers til Dalsgaard og
den 27. over Vebbestrup, hvor han mødtes med Mag.
Søren 2~, til Aalborg.
Den 29. tog han ved sin Morbroder Dr. Niels og
Mag. Søren »Ja« hos Mag. Bent, Jakob Urbansen,
Johanne Hansdatter og sin Kæreste, og efter at det
var besørget, gik han selv Kl. 5 Eftermiddag til sin
Kærestes Hjem 8), hvor der vel i den højtidelige Anledning afholdtes en lille Festlighed, thi han noterer,
at Henrik de Hemmer 4) og Niels Ægidiusen 5) vare
') Antagelig Guldsmed Christian Lerniche i Randers, senere
i Mariager.
2
) Hans Svoger Søren Hansen Bentzon, Præst ved Set. Mortens Kirke i Randers.
") Da begge hendes Forældre vare døde, boede hun maaske
hos Svogeren Jakob Urbansen.
•) Borgmester i Aalborg, Søn af Borgmester Christoffer de
H emmer.
5
6
) Se ' /s 1662.
16*
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bedt med til Bords. Niels Jespersens lykkelige Stemning gav sig bl. a. Udslag i, at han gav Pigerne 4
Rdlr. i Drikkepenge, og Drengen, som om Aftenen
bar Lygten for ham, fik l Rdlr., medens han ellers
nøjedes med at give 1 1/2 a 2 .:jf. for denne Tjeneste.
Den 6. November tog han ud til Hammer Præstegaard, men her fik han den 8. Bud om Søsteren
M lles 1) Døn, og den 9. Log han derfor Lilhage til
Aalborg, hvorfra han den 11. lilligemed Mag. Bent,
Johann
Hansdalter, Margrete A ·eJsdallerB), Maren
ielsda.ll r 8) og Kæresten drog Lil R< nd ers til Begmve.lsen · de maalle dog overnalle i Rold og kom førsl
den følgende Dag til Randers, hvor hans Søsl r blev
begravet den 13.
Hans Kæreste og hendes Søster vendte allerede
den 14. tilbage til Aalborg; Niels Jespersen fulgte
dem ud til Handest - »Gud dem lykkelig ledsage«,
tilføjer han i Dagbogen.
S lv blev hau i Randers indtil N •laar, og i den
Tid førte ha o h yppig B1·evvexli.ng med Kæreslen ·
naar de saadan -;·~u·e adskille va,lcde de som Regel
Breve h eranden Dag, hvilJ{ t maa forhav e, naar
henses til Datidens mangelfulde Poslforbindel e· men
man hjalp ig paa bed le Maade. Saaledes se vi den
17. Novbr.: »Skrev min Kjæreste til med Søster Mar-.
grete«; 24.: »Skrev min Kjæreste til med en Vognmand af Aalborg«; 25.: »Prosit in multos annos!
Første Skrivelse fra min Kjæreste ved Mag. Bents
Oluf«; 26.: »Gud ske Lov Skrivelse fra min hjærte Kjæreste igjen, ved Hr. Baltzar» ; 2. December: »Skrev min
Gift med Borgmester Mogens Skou i Randers.
Hans Søster, som var gift med Mag. Bent Hansen i
Hammer.
") Hans Moster.

1

2

)
)
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hjærte allerkjæreste til yed Raadmand Søren Andersen, som did ("J: til Aalborg) rejste med Jens Himmerig1)« o. s. Y. I denne Maaned lod han af sit Haar
lave et Armbaand med Guldlaas, hvilket han forærede
Kjæresten i Nytaarsgave.
6. December noterer han: »Prosit, andragen først
den nye Klædeskjortel; samme Dag Maren Søffrensdatter berettet 2)«. 8.: »Skrev Søster Maren Nielsdatter til og sendte hende et Clavicordinm, 5 Rdlr. 8)«.
»Besøgt J o han Steenbech, F orvalter 4) «.
11. : »V ed
11 Slet Fm. bortkaldte Vor Herre Maren Søffrensdatter, Dr. Jens Fossis, Gud glæde hendes Sjæl«.
28. : >>S l. Maren Søffrensdatters Lig begrayen,
ætat. 22 5), Gud give hende en glædelig Opstandelse!«
Den 29. rejste Niels Jespersen fra Randers til
Dalsgaard og den 30. derfra videre til Aalborg, hvor
han den 31. besøgte sin Kæreste og tilbragte Nytaarsaften der.

Anno 1667.
Nytaarsdag tilbragte Niels Jespersen ligeledes hos
sin Kæreste og blev der til Nadver; Kæresten forærede ham sit Kontrafei, hvorover han blev henrykt,
og det er vel et Udslag af denne Glæde, at han
1

)

Senere Overkøbmand i Aalborg.
Marie, Datter af Niels Jespersens Morbroder, Dr.med.
Søren Hofmann. Hun var gift med Dr. med. Jens Foss
til Svanø.
Klaverlignende Instrument.
Kgl. Forvalter over Dronningborg, Borgmester i Randers,
gift 1667 med Niels Jespersens Søster Marie (Maren) den
ældre,
Efter Stamtavlen hos Hofman var hun 24 Aar, da hun
døde.

") ;>;

3

4

6

)

)

)
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samme Dag forærede »Søster Jobannes 1) Ammer« 2
Rdl r.
Den 6. Januar tog Niels Jespersen og Kæreste
samt hendes Søster Johanne, Jakob Urbansen og
Maren Nielsdatter ud til Hammer Præstegaard, men
i de følgende Dage faldt det i med et »forfærdelig
ondt Vejr«, saa de ikke kom til Aalborg igen før
den 12.
Den 21. forærede ban sin Kæreste et Kontrafeibus, som han havde ladet lave, da ban var i Geneve,
og den 23. gengældte Kæresten Foræringen ved at
give ham et Armbaand af sit Haar, hvad der atter
bringer barn til at fremkomme med nogle gudelige
Ønsker paa Fransk.
Den 25. rejste ban fra Aalborg, laa om Natten
bos Hr. Mikkel 2) i Sønderup og tog den næste Dag
videre til Viborg for at gøre Forretninger paa Snapstinget; bl. a. ses, at ban den 2. Februar solgte en øde
Ejendom i Randers, og at ban den 3. gjorde Assignation til Mons. Jean Steenbecb 3) paa 400 Rdlr. at
udgøre. Fra Viborg tog ban den 8. hjem til Randers.
11. »bortsendt med Niels Ægidiusen 4 Dukater
i Faddergave til Hr. Peders 4 ) Barn i Vester Hassing«.
22. »kom Mag. Bent til Randers«.
14. »lir. Jørgen Madsen 5) Ja paa Maren Mogensdatter, prosit in nomine Jesu«.
Af Notitserne for Marts skal kun anføres:
1

)

2

:>: Hans Kærestes Søster,

Præsten Mikkel J ens en.
") Se 8/12 1666.
•) Peder Ægidiusen var Søn af Dr. med. Ægidius Jensen
og Margrete Nielsdatter, jvf. 1 /• 1661.
•) Præst i Søby, gift 1667 med Maren Skou, Datter af Borgmester Mogens Skou i Randers, se 8/11 1666.
)
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l. »Skrev samme Dag Jakob Urbansen til med
den Indmaning paa Hr. Hendrik Rantzau 1)«.
11. >>Rejst fra Randers til Aalborg«.
18. »Betalt Mads Nielsen Berg, Jørgen Borthuses
Fuldmægtig af Liibeck, for en Basfiol, 13 Rdlr. «
25. »Foræret min huldeste Hjærte samme Ring 2),
Gud unde hende den i langvarig Helbred at drage,
amen!«
28. »Paa Indførsel for Moster Maren i Jetsmark
Sogn i Vendsyssel 3 )«.
29. »Til Aalborg igen «, hvor han opholdt sig de
følgende 14 Dage, idet han dog den 6.-8. April foretog en Afstikker ud til sin Søster og Svoger i Hammer
Præstegaard.
12. var han med Søster Maren og Moster Mette
budt til Gæst hos »Søster Johanne Hansdatter 4), og
den 14. var han atter der >>gæstbuden til Aftensmad«.
Om Mandagen den 15. tog han Afsked med sin
>>hjærte allerkjæreste «, som han nu ikke skulde se i
længere Tid, idet han havde i Sinde, forinden han
blev gift, at foretage en Rejse til Padua, for at tage
Doktorgraden ved det derværende Universitet. I Anledning af Afskeden indfører han : >> Gud give os begge
den N aade at finde hverandre igjen i glædelig · Velstand, Am en! I Jesu Navn, Amen! « Samme Dag
rejste han med Vogn fra Aalborg over Dalsgaard til
Randers, hvorfra han med Vognen sendte en ræset
Lax tilbage til sin Kærestes Søster Johanne.
') Til Aagaard. 1662 Lænsmand paa Dronningborg.
) En Guldring, som han havde ladet lave.
3
) Uden Tvivl hos Knud Seefcld til Lundergaard, blandt
hvis Kreditorer befandt sig baade Mads Poulsen til Tvilum
og Dr. Niels Benzon.
4
) Se '/t 1667.

2
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Den 19. fik Morten Seemann 1) »Ja« paa hans
Søster Maren Jespersdatter, »Gud give Lykke og Velsignelse, at det maa være Gud til Ære, dem selv til
Velfærd og fælles Venner til Glæde og Trøst, Amen l«
2. Maj fik Niels Jespersen fra sin Kæreste tilsendt
hendes Kontrafej, og den 4. sendte han hende et
Brev, som han havde skrevet til sin Morbroder
Peder 2) angaaende Jørgen Rosenkrantz' 3) Gjæld til
hende.
13. rejste Peder Bentzon 4 ) til Horsens for at
drikke Fæstensøl, »Gud give til god Lykke l«, og den
17. rejste Dr. Jens Foss 5) til København.
De sidste Dage i Maaneden besøgte han sine
Svogre Morten Seernan og Mag. Søren· Bentzon, og
den 2. Juni havde han alle sine Fættre til Gæster i
Anledning af den forestaaende Rejse.
Den 4. forlod han Randers tilligemed sin Broder
Laurits og kom den 5. til Horsens, hvor de tog ind
hos Søren Jensen, der var gift med Anna Urbansdatter~, og samme Aften vare de Gæster hos Peder
Bentzon 7). Den 6. gik Rejsen videre gennem Vejle til
Almind, hvor de overnattede hos Byens Foged Hans
Steffensen. Derfra drog de den 7. igennem Kolding
til Haderslev, hvortil Rejsen vist var foregaaet med egen
Borgmester i Randers, t 1676.
Legatstifteren Peder Lasson.
8
) Til Kj elgaard i Salling?
4
Peder Hansen Bentzoo var
) Se Marts 1662 og "/o 1667.
1672 •;. Borgmester i Horsens, 1677 blandt de højstbeskattede og ejede 1682 3 Gaarde, mange Huse, Boder og
Pladser i Byen, men havde dog megen Gæld. Han døde
i Juli 1684. Formue 4083 Sid., Gæld 3436 Sld. Gift med
Ellen Eliasdatter Eisenberg, død 1686.
6) Se "/12 1666, Anm. 2.
6
) Formodentlig Søster til Jakob Urbansen i Aalborg.
1
) Se Anm. 4.
1
)

2

)
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Vogn, og efter at have overnattet her gik Turen den
8. til Flensborg, den 9. til ltzehoe og den 10. til
Hamburg, hvor der gjordes Ophold i 12 Dage. Bl. a.
købte Niels Jespersen her 11 Diamanter af Jøden
Da,,id de Lima, hvilke hans Søster Maren skulde
have, og til sin Kæreste købte han et Smykke med
16 Diamanter, hvilke Genstande han tilligemed mere
sendte til Haderslev med »det ordinære Københavns
Bud«,:>: med Posten. Af en Jørgen Spilzenberg købte
han flere Diamanter, og med Johan Bechmann 1) var
han en Aften paa Vinkælder til Midnat, ligesom han
ogsaa var i Theater her.
Om Aftenen 22. rejste de fra Hamborg med det
niirnbergske Bud; sejlede Natten over op ad Elben
og kom den 23. til Li.ineburg, 24. til Braunschweig,
26. til Erfurt, den 27. til Arnstadt, >)der mig en Tand
affalden«, den 28. til Coburg og den 29. til Ni.irnberg,
hvor de tog ind hos en Hans Sperling.
»30. velsignede Vorherre Johanne Hansdatter med
en ung Søn 2), Gud lade ham opvokse, Guds Navn til
Ære, sine Forældre med fælles Venner til Glæde og
sig selv til evig Salighed, Amen!«
I Ni.irnberg, hvor de 7. Juli vare udfarne at se
Bønderne danse, bleve de til den 9., og den 11. ankom
de til Augsburg, hvor de bleve til den 22. September.
Her købte Niels Jespersen i den følgende Tid en
Mængde lægevidenskabelige Bøger, saa han har vel
her forberedt sig til det Hovedslag, han skulde levere
i Padua for Erhvervelsen af Doktorgraden. Men han
lærte ogsaa her at lave Guldfernis og Guldpulver og
at gøre gult Elfenben hvidt igen, saa han har ogsaa
sat Pris paa praktis~e Færdigheder.
') Det var hans Kommissionær, antagelig en Bankier.
2
) Urban Jakobsen, døbt ~;. s. A.
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Endvidere lod han sig her lave et Rejseapothek
af Pæretræ og foret med rødt Skind, og han lod male
sit Kontrafei paa en lille Guld plade, der hørte til den
Medaillon, han som tidligere nævnt havde givet sin
Kæreste. Hendes Billede lod han ogsaa kopiere, men
det kom ikke til at ligne.
Den 22. September brød han op fra Augsburg,
hvor de i de nærmest foregaaende Dage havde haft
Underholdning i at se paa det store Mikkelsdagsmarked i denne By, og de drog nu ned over Landsberg til Schweiz, hvorfra de over Brennerpasset
naaede St. Brixen (i Tyrol) den 26. og Trient den 28.
Herfra gik Rejsen ned over Castelfranco til St.
Mastres og videre med Skib til Venedig, hvor de
ankom 2. Oktober. De tilbragte her nogle Dage med
at bese Byen, som jo da stod i Flor, og den 9. fortsattes Rejsen med Skib til Padua, hvor Niels Jespersen den 14. indskrev sig i Universitetets Matrikul.
Opholdet her varede et Aar, som tilbragtes med
medicinske Studier, men da det næppe vil være af
Interesse for Læserne al omtale disse nærmere, skal
her kun meddeles nogle korte Udpluk af Dagbogen 1).
» 24. Oktober: Lejet mig paany et andet Kammer
hos Sigr. Michel, italiensk Sprogmester, eftersom jeg
ej hos den anden i det forrige Kammer for Regn
kunde være, maatte dog give ham for det, jeg der var,
l Ducato, l Lire, 6 Soldi, NB: en Skjælm «.
29. skrev han en Del Breve, og overhovedet
førte han under hele Rejsen en saa stor Korrespondance med sine hjemmeværende Slægtninge, at næppe
mange Rejsende i vor Tid med dens udviklede Postvæsen fører den større.
1
)

C. van Deurs har i Bibliotek for Læger, IV, 14, omtalt
Niels Jespersens Doktorpromotion i Padua [S. 174-176].
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13. November: »Stod min h j ærte gode Søster
Maren Jespersdatters Bryllup med min gode Svoger
Martino Seemann, Gud give dem baade Lykke og
Velsignelse.« 1)
l. December rejste Niels Jespersen tilligemed
Broderen med Skib til Venedig, hvor de opholdt sig
et Par Dage; Niels Jespersen købte her forskellige
Lægeinstrumenter og og besøgte Thomas Walgensten 2),
hvorefter han den 4. vendte tilbage til Padua.

1668.
I Marts Maaned lod han i Sophie Kirken i Padua
opsætte en Plade, hvorpaa han havde ladet Dr. Niels
Benzons Vaaben male,· formodentlig efter Aftale med
Doktoren, der 1638 var bleven optaget i den venetianske Adelstand.
25. Juli: »Bekom Gud være lovet Skrivelse fra
min hjærte Allerkjæreste, dat. l. Juli, hvorudi mig
smertelig tillydes min hjærte gode Broder og Svoger
Mag. Søren Hansen Bentzons 3) Død den 23 . Juni Kl.
5 mat. og hans Begravelse den 3. Juli. Gud glæde
hans Sjæl og trøste hans højtbedrøvede Kjæreste og
Børn som os andre efterladte og lade mig med ham
samles udi Guds Rige«.
25. August: »Var hos Dr. Petrum Marchetti og
bad ham, at han vilde være min Promotor, og blev
af ham juxta morem 4 ) examineret.«
26. August: ». . taget efter Lykke de Punkter,
som jeg for Graden skulde explicere og defendere ... «
') Se '"/• 1667.
') Se 80/t ·1662.
8
) Præst ved Set. Mortens Kirke i Randers, gift med Elisabeth
Aand,
4
) Efter Sædvane.
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l en 27 . fandl Doktorpromotionen Sted ; del va r
se lvfølgelig inge n biJiig Historie, men af de talrige
dgifler i den An ledning kaJ her lwn anføre : Penge
Lil Trompeter g Tambour, Spil! mænd og til al ud l asle pa< Gad en. O n ilalienske Sprogmester, ho ·
hvem han boede, gjorde Vers til bans Ære og lik
derfor l Dul<aL, og samme Betaling .nk en anden
Pel' on, som og aa havde diglet i Dagens Anledn ing.
Brod ren log ligeledes Doklorgntden paa ·amme Tid,
men herom rfares inlel af Dagbogen .
Niel · Jespersens Fe ·tslemniug fik dog et kaar,
lhi den 2 . August fik han Br v fra Hjemm.et, hvori
meddelt s, a'l hans Søsl r LisbeU1L) var død d n 3.
Augo l Kl. 3 om Morg nen.
Den l. ··eplember havde han en Del lærde Herrer
til G~ >ster, hvilkel i dan ke Peng l<aslede lidt over
•l Rdlr., og i de flerfølgeudc Dage rorberedte han og
Broderen deres Hjemrejse. bviU<.en tiliraadLes 11. Septbr.
De Log først til Venedig, hvor d k øbte mang
Ting, saaledes gt1Ld uroderede trøm per og blaa røde
og grønne Naltrøjer af Silke med indvævet Guld 2) m. m.,
og herfra tog de videre Lil Ni:u·ul erg, hvor de ogsaa
1\øbLe adskillige Ting.
Fra denne By rejste rle 11. Oktober med Hamburgbudet og ankom den 20. til Hamburg, hvor
Niels Jespersen lod sit Doktorbrev indbinde.
Om Hjemkomsten fortæller han intet.

1
)

2
)

Enke efter Mag. Søren Hansen Bentzon, Præst ved Set.
Mortens Kirken i Randers, se 25 /1 1668.
3 Nattrøjer kostede ca. 50 Rdlr., hvilket jo var ligesaa
meget som 4 Heste kostede i Danmark.
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frembyder ikke som mange andre
Landsbykirker noget særlig seværdigt, hverken
med Hensyn til Arkitektur eller Billedkunst, heller
ikke ruger den over rige historiske Minder eller gemmer Støvet af berømte Personer. Lille og beskeden,
men velproportioneret, ligger den paa Bakken i Byens
Udkant. Den er dog ikke uden Interesse; den kan
som andre gamle Landsbykirker fortælle mangt og
meget om svundne Slægters Færden og Virke11.
Vore ældste Kirker, hvoraf vel Flertallet var
bygget af Træ, dannede Grundlaget for Landets
Inddeling i Sogne, idet »Sogn« eller »sokn« oprindelig var Betegnelse for dem, der søgte samme Kirke 1).
- Da der blev bygget en Kirke i Horsens, blev denne
søgt af Beboerne i Horsens, Tranholm, Lyngdrup og
Kinnerup Byer, og disse Byers Jorder tilligemed
Hovedgaarden Langholts Omraade kom til at danne
Horsens Sogn.
. Kirken, der nu fremtræder i Korsform, har
Vaabenhus mod N ord; Kor og Langskib er opført af
Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant; i Taarnet
er anvendt Munkesten, medens Korsarmen og Vaabenhuset er opført dels af saadanne, dels af almindelige

H

1

)
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Danmarks Riges Historie I, 456.
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Mursten. Bjælker og Sparreværk er af Eg, der ifølge
Overleveringen skal være vokset i Dalen lidt N ord
for Kirken, »Kirkehule«. Med Undtagelse af Vaabenhuset, der er tækket med Skifer, er hele Kirken blytækket. Af dens Stil, Rundbuestilen, kan man slutte,
at den er bygget omkring det 12. Aarhundrede 1).
Betragter vi .Kirkens Indre, ser vi dog snart, at
den er opført i flere Sæt; man lægger saaledes Mærke
til, at Vinduerne ikke alle sidder i samme Højde
eller har samme Runding, ligesom Korbuen og Buen
til Korsarmen er af forskellig Vidde og Højde. Det
ældste Kirkehus, hvis Kor ikke var hvælvet, blev i
Middelalderens Slutning (15. Aarh.) forlænget mod
Vest - den nordre Væg bærer lige Vest for Indgangsdøren. tydelige Spor af et Brud - og Taarnet opførtes2). Sandsynligvis . blev Korsarmen, der en Tid
blev benyttet som Gravkapel, og som senere blev
aabnet ind til Kirken, opført ved samme Lejlighed.
I Middelalderens Slutning blev en Mængde Kirker
restaurerede paa lignende Maade, men Om- og Tilbygningerne udførtes de fleste Steder i Spidsbuestil
eller gotisk Stil, og vi træffer da ogsaa Spor af denne
Stilart her. .Saavel i Vaabenhusets som i Taarnets
Gavl ses tydelige Spor af anselige Døraabninger i
Spidsbuestil; disse er senere til Dels til murede, og
Dørene erstattede med de nuværende. Døraabningen
fra Vaabenhuset til Kirken er sikkert den oprindelige
Indgangsdør.
Kirkens Ydre bærer ogsaa Præg af de mange Restaureringer, den er undergaaet, og selve de anvendte
Materialier fortæller en Del. Ifølge Tingsvidne af
1
2

)
)

I dtm romanske Tid: Aar 1050-1250.
Se senere.
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1631 var Kirken paa denne Tid i en ynkelig Forfatning; det hedder nemlig efter den sædvanlige Indledning om Synsmændene:
- - at de »stod ved Horsens Kirke, som de aff
Tinget ·vare tagne till at se og sjune, hvad same
Kierke kan findis at være brøstfeJdig paa. Da siunttis
dennem Kierken og torned paa sønder og vester E"n de
er slel fordærffuil og 'laar paa fald , m det ej Lli!Tu l'
gjorcH ferdig med Teill oc Kalle Paa nordre iid ·
a( Kierken ved vesler • nde er og ·aa megel forfalden
paa. Sleen og Kali< , og lllyed oU'nen paa Kierken er
gammelt og er mange huol paa, saa det regner neder
og fordærffuer Loftlet, aa det kan j bliiiue v d Magl,
nden det i Tiid · gjøres Rædviid. Stollene i Kiel'l<en
er ogsaa sQnder og fordærved, og alle Træportene er
færdelam, saa og Kierkegaardsdiget paa mange Steder 1)«.
Sandsynligvis blev kun de værste af nævnte
Mangler afl!julpne straks eftei· Synet; thi de Krige og
den deraf følgende Fattigdom, der snart efter oprandt
for vort Land, tiqod ikke, at der ofredes ret meget
paa Kirkerne.
.
Tingbogen fortæller, at flere andre Kirker i Kjær
Herred paa den Tid var i en lignende Forfatning;
under » Kejserkrigen « havde de fjendtlige . Tropper
kun vist liden Pietet overfor dem, men derimod plyndret dem for hvad der havde Værdi 2 ).
Om senere Restaureringer fortæller adskillige
Aarstal: Paa Korsarmens Gavl ses: »S. V. G. H.«
(Schack Viltinghof Greve Holck), og paa Taarnets
Sydside Aarstallet 1768, ligesom der paa Vestsiden af
Korsarmens Tag staar »G . H.«a), og underneden 1768.
') Kjær og Hvetbo Herreds Tingbog 1631, Fol. 69.
') Se •Fra Himmerland og Kjær Herred• I. 112 fl.
") •S. V.< borttoges ved Reparation af Taget 1906.

248

NIELS HALD :

Over Taarnets Indgangsdør: »P. L. K. Z.« (Poul
Lanng og Karen Zeuthen) og »K. J. Z. L.« (Karen
Johanne Zeuthen Lanng 1) samt Aarstallene 1807 og
1830. Paa Sydsiden af Taarnets Tag: »N. P. Ahlmann 1882«. Paa Østsiden af Korsarmens Tag ses
afdøde Blytækker Jens Andersens Navnetræk l. A. S. 2),
og 1867, og paa Kirkens Nordside ses samme Mærke
og Aarstal 1877. Endelig· var Kirken 1882 Genstand
for en grundig Restauration, Kvadrene blev rensede
og omsatte, og Stolene i Kirken fornyede, saa Kirken
nu fremtræder i en vel holdt Skikkelse.
Inde i Kirken fanges Interessen særlig af P r æd i k e s t o l e n, der findes i Skibets Nmdside. Paa
det Felt, der vender mod Syd, ses et Kristusbillede
og underneden følgende latinske Sentens :
»EFFIGIEM CHRISTl, DUM TRANSIS, SEMPER HONORA; NON TAMEN EFFIGIEM,
SED QUOD DESIGNAT HONORA«,
der i Oversættelse lyder : »Ær altid Christi Billede,
naar du gaar forbi det, ær dog ikke Billedet, men
den, det forestiller l«
Paa Christi højre Side ses Billederne af 6 Apostle,
paa venstre Side de øvrige 6, og underneden Trosbekendelsen paa Latin samt: Anno MDCIX. Apostlene
staar med deres symbolske Tegn: Peter med Nøglen,
Andreas med Korset o. s. v.).
Naar Trosbekendelsen findes under Apostlenes Bil') Stifter af >Fru Lanngs Stiftelse• i Horsens.
) Jens Andersen, Anesminde (død 1906), var den sidste af
de gamle Blytækkere, hvis Arbejde nu besørges af Blikkenslagere; han havde i mange Aar Arbejdet ved Kirkerne i V. Hassing, Sulsted, Aistrup, Hvorup og Horsens.

2
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leder, grunder det sig sikkert paa den gamle Opfattelse, at den skal være forfattet af Apostlene 1). Den
opmærksomme Iagttager vil finde det mærkeligt,
at Apostelrækken og Trosbekendelsen begynder ved
Indgangsdøren; der er da ogsaa adskilligt, der tyder
paa, at Prædikestolen ikke altid bar haft sin nuværende
Plads. Sandsynligvis bar den før Korsarmen blev
aabnet ind til Langskibet, staaet ved den søndre Væg.
Tænker man sig dette, vil man let forstaa, at den
omvendte Rækkefølge maatte fremkomme. Billederne,
der ikke bar kunstnerisk Værd, men kulturhistorisk
Interesse, blev restaurerede 1907.
Alterbilledet forestiller Christus og de to Disciple
i Emmaus, det blev 1905 bekostet af den daværende
Kirkeejer, Professor Lorentzen.
Kalken er skænket af Sognepræst Christen Mørch 2)
og bærer Indskriften: »Anno 1572 lod Herr Kresten
i Hamer gjøre denne Kaleb - 37 Lod «.
Alterstagerne, der er store og vægtige, er af Messing; det vides ikke, naar og af hvem de er anskaffede.
Granitdøbefonten er fra romansk Tid. Bækkenet,
der er af Messing, er skænket af Christen Jepsen i
Lyngdrup, hvad dets Inskription fortæller: Anno
1663, 22. May gaf Christen Ipsen i Lyngdrup det
Beclten thil Horsens Kiercbe for sit oc sin Hustrus
Legersted i Kierchen«.
Et Kmcifiks, der hænger til venstre for Km·buen,
er fra det 15. Aarhundrede.
Af Kirlæns to Lysekroner blev den mindste 8. Maj
') •Lucidarius«, Udg. 1908, 97 fl .
) Christen Mørch var Præst for Horsens, Hammer, Sulsted
og Aistrup 155!!? -1585?

2

17
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1847 skænket Kirken af Gaardejer Jeppe Pedersen og
Hustru Else Pedersdatter i Vester Laden, den største
blev af Menigheden skænket til Kirken i Marts 1906.
Pulpituret i Langskibets vestlige Ende er Kirkestol
for Kirkeejeren.
· Som andre gamle Kirker har denne i sin Tid
tjent som Begravelsesplads, ogsaa udover den Tid, da
man ellers begravede de fleste Lig paa Kirkegaarden.
Ifølge Indskriften paa Døbefadet blev Christen Jepsen
i Lyngdrup (-f 1677) og Hustru (t 1663)1) begravede i
Kirken, vel sagtens ud for Familiens Stol. Ligeledes
blev Forvalter Laurits Nielsen, Langholt, 3·. Marts
1670 begravet i Kirken 2).
Den daværende Præst,
Mag. Bent Hansen, har givet Kirkebogen følgende
Paategning: »Over hans Begravelse i Horse1is Korskirke: Gud giifve ham med alle troendis Guds Børn
en glædelig og ærefuld Opstandelse paa den yderste
Dag.«
Kirken havde paa denne Tid desuden en Begravelse i Koret. I denne blev senere Oberstløjtnant
Halehus (t 1743) og Frue til Langbolt begravne.
Deres Børn, Christian Georg Halchus, Ernst H. og
Karen Marie H. faar 1745 af Kirkens Ejer, Schack
Vittinghof Greve Holck, Skøde paa Begravelsen, der
af Børnenes Formynder, Kancellisekretær Fogh til
Jensgaard (i Glud Sogn) blev betalt med 40 Rigsdaler.
1
2

)
)

Kirkebogen.
Laurits Nielsen var gift med Anne Jespersdatter, Odden;
de havde iflere Børn, som blev døbte i Horsens Kirke.
1661 var Kirsten Jespersdatter, Odden, Fadder 1665
Mag. Bent Hansens Hustru, Hammer Præstegaarrl. Som
mandlige Faddere optræder Egnens større Gaardmænd
som Chr. Jepsen, Lyngdrup, og Chr. Rasmussen Mule,
Attrup.
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Skødet, der er meget omstændeligt affattet, giver de
nye Ejere Ret til at gøre sig »Begravelsen saa nyttig,
som de bedst veed og kand, naar de hverken i Viden
eller Dybet giør det større, og lader indvendig saaledes
ommuure og f01·styrke, at Jorden ej kand skriide, eller
Kierkens muure eller Gulv derved tage Skade. Thi
skulde nogen af Delene skee, da skal Begravelsen ej
alene uden ringeste Disputte være Kirkens og dens
ejere tilhørende «, men Halchuserne eller deres Arvinget· skal endogsaa >>een for alle og alle for een
strax betale eftter ved Things beediget Syn ald den
Skade, Kierken derved i nogen Slags maade tilføjes«.
Ligeledes faar de Paalæg om, naar noget Lig var
nedsat, »da strax at lade Kierken og Alter Gulvet i
saadan Stand, at alle uden Fare kand gaa lige op ad
Kierken til Alteret «. Ved de nævnte Ejeres eller
deres Descendenters Død hjemfalder Begravelsen til
KirketL Skulde nogen fravinde »tilmeldte Halehuser
Begravelsen, da haver jeg og mine Arfvinger strax at
tilbagelevere for samme betalte 40 Rigsdaler med
Rendte fra dette Skiødes Dato« 1).
Senere blev fornævnte Christian Georg Halcbus,
der døde 1766 som Justitsmad og Ejer af Langholt,
og Frue Birgitte af Holck (t 1767) ligeledes begravede
i Kirken 2).
Da Kirkens Regnskabsbøger desværre er gaaede
tabt, h a,•es der kun faa Oplysninger om den fra
ældre Tid. 1525 svarede den til Landehjælpen 30
Mark Sølv 3), hvilket var meget, sammenlignet med
de Beløb, de fleste andre Kirker i Vendsyssel maatte
svare.
1

Kjær Herreds Pantebog.
Kirkebogen. Danske Atlas V. 298.
") Danske Magazin 4, II, 48.

2

)

)

17*
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Kirketienden udgjorde 1553; 21 Tdr. 5 Skp . 1/2
Fdk. Rug eller Byg og l Td. 2 Skp. Havre 1).
I Slutningen af det 16. Aarhundrede synes der
en 1)d at have hersket nogen Tvivl om, hvorvidt
Lyngdrup og Fourholt skulde svare Tiende til Horsens eller Ørum Kirke. Maaske har de forskellige
Forandringer, som i Følge de saakaldte Klemmebreve
foretoges ved Præsteembederne 2) i Midten af nævnte
Aar·hundrede, givet Anledning til Uklarheden. At
Lyngdrup i Begyndelsen af Aarhundredet hørte til
Horsens, kan sluttes deraf, at Lars Lauritsen i Lyngdrup som Kirkeværge fik Taarnet opført, men 1690
skriver Sognepræsten i Ørum, Anders Jensen Hals,
at 3 Gaarde, som fordum søgte Ørum Kirke, holder
sig til Horsens Kirke, »hvilket har været beklaget
siden 1571 «3).
Dette tyder paa, at der var foretaget en Fo'randring med Sognegrænsen 4), hvilket Beboerne i Lyngdrop og deres Sognepræst Christen Mørch saa har
sat sig imod. Tænkes kan det ogsaa, at Admiral
Peder Munk, der paa den Tid ejede en Mængde Jordegods i Vendsyssel, er Ophavsmand til Striden, idet
han har villet tilvende sig· Tienden af nævnte Gaarde,
ligesom han f. Eks. søgte at tilvende sig Vadum
Sogns Kirketiende 5). Sidstnævnte Antagelse støttes
deraf, at Peder Simonsen, som Torsdagen efter 2. Søn1

)

2

)

8
)
4

5

)

)

Wultf: St. Bidrag til Vendelbo Stifts Historie.
Se herom C. Klitgaard: Blade af Vendsyssels Historie.
178, fl.
Wulff: St. Bidrag til Aalborg Stifts Historie, S. 43.
Ifølge mundtlig Meddelelse af flere har Lyngdrup en Tid
hørt til Ørum Sogn; det er ikke lykkedes mig bestemt
at konstatere Tidspunktet.
N. H.
Secher: Kongens Rettertingsdomme I, 530.
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dag i Fasten 1577 æskede et Tingsvidne paa Jerslev
Herreds Ting, var Peder Munks Delefoged.
Paa Tinget vidnede 8 Mænd
»endrecteligen meth opragth Finger och Hælgens
Æed, atth thed er them1em alle fuldwittedig ij rett
Gudz Sandhed, thet Liungdrup By, Kiellingbroff och
Fouorholt ligger udi Ørum Sogn, och Ørum Kircke
er theris retthe Sogen · Kircke« 1).
Hr. Christen i Hammer rykkede derefter i Marken med 24 »Danemend«, der Tirsdagen efter Paaske
s. A. paa Kjær Herreds Ting vidnede:
»At siideen thennom kand lengst mindis, some
i 70 Aar, some 50 Aar oc some i 40 Aar, tha
hatTuer di Mend, som i Liungdrup hatTuer boet aarligen til dene Dag udgifTnit ald theris Thiend, Offer,
SælgatTue (Sjælegave) 2) oc anden Rierke oc Presterente
till Horssens Rierke oc till Hamer Prest og udi forskrefne Horssens Kierke søgt deris Kierke thienist,
Predichen oc Gudz Ord att høre met deris Børn att
døbe oc thet høyeruerdige Sacramentis Annammeisse
oc deris døde Meniskers Begraifuelsse. Derhuos fremdelis vand forskrefne Jens Matzønn, thet hans sallige
Fader oc sallige Las Lanritzønn, som thaa bode i
Liongdrup, var Kierkeverge til Hobe oc opbøge Horssens Kierkethorn om 70 Aar siden forleden, oc mindis
hannom 1iu sex Prester udi Hamer hatTuer boet, oc tha
hatTuer forskretTue Rierkerente og Presterente fuld
thennom oc forskretTue Horssens Rierke udi 70 Aar.
FremdeUs vandtt forskretTue Mend, at siiden Fovrholt
bleff bøgget, tha hatTuer Morten Poulissøn oc udgifTnit
sin Rierkerente oc Presterente tiill Horssens Kierke oc
till Hamer Prest3).
Hvorledes Sagen er endt kan ikke ses heraf; men
') Dokument i Bispearkivet.
For gejstlig Bistand i Dødsstunden.
3
) Rispearkivet (Christen Mørchs Brev, at Lyngdrop hører
til Horsens Kirke).
~)
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Præsten i Hammer maa have sejret, eftersom det allerede Aaret efter, da Peder Munk faar Skøde paa
Langbolt og Lyngdrup, hedder, at Lyngdrop ligger i
Horsens Sogn 1).
N a ar jeg har fremdraget denne Strid saa udfør·
ligt, er Grunden den, at det for Kirken spillede en
stor Rolle, hvordan Udfaldet .blev, eftersom Fjerdedelen af Kirkens tiendeydende Hartkorn hørte til
Lyngdrop og Fourholt.
1840 havde Kirken ialt 196 Tdr. 2 Fdk. l Alb.
tiendeydende Hartkorn 2).
Om flere Tiendekendelser, som afgives omkring
Midten af det 19. Aarhundrede, giver Pantebøgerne
Besked, men det vild~ blive for omstændeligt at
komme ind paa disse her.
Tienden afløstes 1909 med 22.158 Kr. 75 Øre,
ved hvilken Lejlighed Kirken ikke som mange andre
blev selvejende.
Om Kirkens Ejere i den ældste Tid haves ingen
Oplysninger. Sandsynligvis er den ikke opført af
Enkeltmand, men af Beboerne, og disse havde derfor
i Middelalderen en Slags Patronalsret over den.
Denne Ret gik ved Reformationens Indførelse over til
Kongen, men gled her som mange andre Steder senere
over til private. 1664, den 25. April, faar Generalmajor
Ejler Holcks) til Sdr. Elkjær af Kronen, »som Gave
') Kronen Skøder, l, "/• 1578.
) Kjær Herreds Pantebog.
8
blev 1660
) Ejler Holck var Officer fra Svenskekrigen,
Kommandant paa Kronborg, 1664 Generalmajor. Skønt
hørende til den gamle Adel, brød han ikke med Kongen,
der 1671 ophøjede hans Gods paa Fyn til Baroniet •Holckenhavn•. 1676 blev han Medlem af den Kommission,
der dømte Griffenfeld. Død 1696.
2
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jus patronatus med tilbørende Kirketiende af Sulsted
Kirke med dens 3 Annekser 1), Horsens, Hammer og
Aistrup i Aalborghusis Amt, samt den til nævnte
Kirke børende Landgilde og Jordleje, dog saaledes, at
naar ban og hans ægte mandlige Livsarvinger er
døde, skal nævnte j u s patronatus med tilhørende Rettighedet· falde tilbage til Kronen «2).
Gavebrevets Slutningspassus blev imidlertid ikke
fuldbyrdet, 1686 solgte Ejler Holck Sdr. Elkjær til
Kammerjunker Peder Rodsteen, og Kirken fulgte nu
i over 100 Aar Gaarden. Denne blev allerede 1689
købt af Frederik Rodsteens Enke, Kirstine Beck 3 ) til
Vraa m. fl. Gaarde, bl. a. Gjettrup i Ulsted. Efter
hendes Død overtoges Kirken af Datteren, Else Elisabeth Rodsteen, der døde ugift 1739. En anden Datter af Peder Rodsteen og Kirstine Beck, Ida, var gift
med Etatsrand Jørgen Bille4 ) til Ellinggaard, og deres
Datter Kirstine Bit'gitte Bille, gift med Schak Vittinghof, Greve af Holck, der som omtalt restaurerede
Kirken 1768, arvede Godserne og dermed Kirken.
Ved hans Død 1785 bliver hans Søn Burehard Georg
Greve af Holck (død 1785) Ejer/), og derefter dennes
Enke Mariane Dorothea de Trappaud, der 18. Juni 1799
sælger Gjettrup og Horsens Kirke m. m. til Generalkrigskommissær U. Chr. v. Schmidten og 3 Medinteressenter5). Aar 1800 ses Kirken i et Pantebrev fra
v. Schmidten medregnet til Gjettrupgaards Gods 5 );
') Hammer Kirke var i Virkeligheden Hovedkirke. Først
10
/12 1768 blev de 4 Sogne delt i to Pastorater.
1
) Kronens Skøder II, 153.
8
) Datter af Rentemester Steen Beck til Vandaas og Ida
Lindenov, der var Datter af Hans Lindenov til Hundslund.
') Død som Stiftamtmand i Aalborg 1736.
6
) Landstingets Skøde og Pantebøger.
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dette købes 1804 af Major Schuchardt til Nøragergaard og Landvæsenskommissær, Kammerraad Michael
Rodevald Gjørup af Viborg'), og disse sælger 13. Juni
s. A. Kirken til Anders Hovaldt, Nørgaard i Serritslev
Sogn, for 3700 RdU), af hvem den allerede Aaret
efter (1 5 /a 1805) tilskødes Justitsraad Poul Lanng,
Langholt, og efter dennes Død 1826 overtoges den af
Enken, Karen Johanne Zeuthen.
Poul Lanng og Frue ligger begravede paa Kirkeguarden (Nord for Vaabenhuset). Ved hans Død lod
Enken paa Graven opsætte en Plade (funden paa
Kirkeloftet) med følgende Mindeord :
Til Graven anbn ·, hviler i denne Kiste l l L'orl nenk lig ar H1·. J u til:>raad Poul Lanng til Langbolt.
Han b gyndle s in jordiske Vandring " d Fødsel n
paa Hoseuvold d n 8. Juli 1758. Han lm •llede Ægteskabs trofast · B:.::lnd m ti ·in nu ell rievende dyblsørgende E nkefru e, Kare11 Jobanne føcll Z nlhen paa
vVill ru p d n 8. Oklobrr 1781. Ifor hen d > ' 'ur ha11
i ·5 a rs kj~ ·rligl Ægl sltab Livels All, indt.i'l Gnd
ved Død n h.i 1111<~1ldle ham Lil n alig hvighed clen
13. Juni 182().
f hende savnes og begr~·des han
saa inder.lig so m hendes Liv jordi ·ke Sløtle. Han
var l1 god og hja!lpsom V n af lwns m l'lll esl 'I'Pll 1 r og en n r en l< m p l'< Id ig og godgørend, H nsbonde af otl ls træng nd Bønner. Fred o er hans
Sløv! Glæde og Velsignelse over høns Mi ode l

18. December 1840 faar Nis Peter Ahlmann, der
i Forvejen havde købt Langbolt af Fru Lanng, Skøde
paa Kirken, og efter hans Død 1883 tilskødes den 5/10
1884 Sønnen, Malthe Sehested Hoff Ahlmann. Efter
sidstnævntes Død sælges Kirken af Dødsboet til afdødes Svoger, Professor L. Lorentzen, København,
1

)

Kjær Herreds Pantebog.
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der faar Skøde 17h 1903 1), og som senere har overdraget den til sin Søn, den nuværende Ejer af LanghoU, cand. jur. N. P. Ahlmann-Lorentzen.
Det vilde være urigtigt at forlade Horsens Kirke
uden at lægge Mærke til Kirkegaarden, der har et
hyggeligere og mere velholdt Præg end de fleste andre
nordjydske Landsbykirkegaarde, og hvorfra man har
en vid Udsigt over Egnen. De skyggefulde Birke- og
AskealMer er plantede af afdøde Godsejer M. Ahlmann, der ogsaa har ladet det paa Kirkegaarden liggende Gravkapel opføre. Det blev bygget 1883 og
gemmer Støvet af de afdøde Medlemmer af den Ahlmannske Familie. Af gamle Gravsten findes desværre
kun to paa Kirlwgaarden, begge Sydøst for Kirken,
og den ene er saa slidt, at Indskriften er ulæselig 2).
paa den anden læses følgende;
Denne Sten og Begravelsessted tilhører ærlig og
velagtet Mand Christen Christensen Læht 3). Barnefødt i Mellegaard i Lyngdrup 1670, den 14. Februar,
og døde -- samme Sled, sine kjære Hustruer
ærlig og Dyd og gudelskende Matrone Ane Sørensdatter4), barnefødt i Sæby 1665, som boede og døde
ndi Lyngdrup 1700 den l. Oktober, saavel som ærlig,
Dyd og gudelskende Matronne -- Hansdatter 5),
barnefødt i Jelstrup Præstegaard Anno 16- og døde
17-. Gud give dennem en glædelig Opstandelse paa
den yderste Dag!
Gravskrift:
Saa sirjul kun vort Støv, du sorten Jord, i liise
vore Sjæle blandt Engleflok vor Gud vil altid prise,
1
)
2
3
4
5

)
)
)
)

Kjær Herreds Pantebog.
Har tidligere ligget inde i Kirken.
Leth var en Tid Godsforvalter paa Langbolt
Datter af Borgmesteren i Sæby, Søren Mikkelsen.
Datter af Hans Pedersen, en Tid Præst i Saltum.
C. Klitgaard: Hvetbo Herred, II, 258.
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Dæk kun vor Grav lit til, men Vreden ofvergaar,
paa Dommedag igjen vore Sjæle sin Bolig faar.
I Stenens fire Hjørner findes Billeder af Evangelisterne med de gamle Evangelisttegn : Matthæus
(Engelen), Markus (Løven), Lukas (Oksen), Johannes
(Ørnen).

TØMMERMANDENS TANKER
DA FLØJEN UNDER FULD MUSIQVE VAR BLEVEN OPSAT DEN 14.
AUGUST 1779 PAA DET l'AA BUDOLPHI TAAHN NYOPFØRTE SPIR
MEDDELT VED CHH. CHRISTENSEN

H

kunde vel nu tænke sig Aalborg uden Budolfi
Kirkespir, det formskønne og pompøse Spir, der
i over 100 Aar har været en Pryd for Byen og er
det Bygningsværk, der mest af alle giver Byen sit særegne Fysiognomi. Betragter man omstaaende Billede
af Aalborg efter Pontoppidans Theatrum Daniæ (ca.
1729), ser Byen helt smaastadsagtig ud med sine
Kirketaarne, der bære almindelige Sadeltage som
Landsbykirker, og selv paa Billedet i »Danske Atlas«
(1768), hvor vel Frue Kirke, men ikke Budolfi, har
faaet Spir, kan man vanskeligt gøre sig fortrolig med,
at det er et Billede af Aalborg, man har for sig.
Det er da meget forstaaeligt, at Aalborgenserne
V'ar begejstrede, da deres By i Aaret 1779 blev beriget
med denne Prydelse, og ikke mindre, at Spirets Bygmester, Laurids Lienberg, var stolt og glad over sit
Arbejde, hvilket bragte ham til ogsaa at forsøge sine
Evner i poetisk Retning ved at give sine Følelser
Luft i nedenstaaende lille Digt, som med al sin
snørklede Snurrighed, særlig den morsomme lille
Rangforordning - hvori dog de lavere Rangklasser
er udeladt - er et ægte Poesifoster af det 18. Aarhundrede.
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Den 14. August 1779 blev Fløjen oprejst, og i
den Anledning meddelte »Jydske Efterretninger« for
den 20. s. M. følgende:
Sidst afvigte Løverdag den 14. Aug. om Formiddagen Kl. henad 11 blev Fløien under fuld Musiqve
og med sædvanlig Høitidelighed opsat paa det nye
opbygte Spiir, hvormed Budolphi Kirkes Taarn nu
er anseelig blevet prydet. Taarnmurens Høide fra
Horizonten til der, hvor Spiret tager sin Begyndelse,
er 42 1/2 Al., dets Brede paa den sønder Side 14 Al.
9 Torn., norder Side 14 Al. 5 Torn., øster Side 16
Al. 13 Torn., vester Side 15 Al. Spirets Høide fra
Mum·ens Overkant til det allerøverste over Fløien at
regne, er ialt 52 Al. lG Tom. Bygningen er otekantet, og Modellen dertil efter Raadhustaarnet i København1). Det underste Stokværk er 11 Al., det andet
Stokværk er 10 Al., det tredie er 8 Al. 4 Tom., og
Spidsen, hvorpaa Stangen er fæstet, en 12 Al.; Jernstangens Længde er 11 A. 12 Tom., dens Tykkelse
ved det nederste er 5a/4 Torn., Yed det øverste, hvor
Fløien sidder, 3 1/4 Torn., og vejer 4 Skpd. 4 Lispd. 2).
Den nederste Kugle paa Stangen er af Kobber sterk forgyldt, holder i Diameter l Al., veier 3 Lispd. 1/2 Pd.;
den anden er ligeledes af Kobber forgyldt, holder i Diameter a/4 Al. og veier l Lispd. 5 1/2 Pd. Fløien, som
forestiller en Hane siaaende paa Jorden, er i Høide
og Længde 1 3/4 Al. og vejer 3 Lispd. Paa Spidsen
af Stangen over Fløien er en forgyldt Rose iskruet.
Spiiret, hvorved Tømmermester Laurids Lienberg her
') Københavns 4. Raadhus, opført 1729-33 (Afbildninger:
Trap I, S. 183, og Bruun: København II, S. 642 og 643).
Dette Spir, der sad paa Rygningen af Taget, var dog
langtfra saa anseeligt som Budolfi Kirkes.
2
320 Pund., 1 Lispund = 16 Pund.
) 1 Skippund =
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i Aalborg, efter rette Skiønneres Omdømme har indlagt sig stor Ære, er nu det andet han her i Byen
har oprejst; til dette havde sal. Mad. Kynde 1 ) skienket
4000 Rd., ligesom hendes Broder, sal. Jacob Himmerig2) havde forhen til samme Kirke skienket 10,000
Rdlr., der ogsaa skal anvendes til Kirkens udvortes
Prydelse. Taarnet var allene forhen med Blye bedækket, som Kiøbmand sal. Christen Hansen Seillæger havde bekostet, efterat det tilforne er afbrændt
den 11. August 1663 ved den farlige Ildebrand, der
opkom hos en Bager i den Gaard, hvor nu Parykmager S r. W eile bor 3).
Laurids Lienbergs Digt, der er forsynet med 3
(med Litra mærkede) Noter, lyder saaledes:
') Elisabeth Himmerig født i Aalborg d. 6/12 1699, Datter af
Niels Madsen Himmerig, Købmand i Aalborg, og Maren
Jakobsdatter Holm. Hun blev d. 6/n 1718 gift med Kbmd.
Peter Nielsen Kynde, Købmand smstds. (t 0 /s 1746), med
hvem hun havde 6 Sønnner og 2 Døtre, der alle døde
barnløse. Hun døde den •;, 1774 (jvf. Jydske Saml. I, R,
10 B, S. 59. 60 og 66, samt Hofroans Fund). Hendes
længstlevende Søn Hans Himmerig Kynde - der ligeledes i sit Testamente havde betænkt Kirken med en
Sum Penge til dens ydre Udsmykning - var født 3 /n
1729, blev 1752 Student fra Aalborg Skole og 1755 cand.
theol. Han døde ugift d. '"/o 1775 og ligger begravet i
Kirken, hvor der findes Epitafia saavel over hans Forældre som over hans nedennævnte Morbroder.
') Født i Aalborg d. 1/• 1703, var ugift og ejede det nu nedrevne Gavlhus Østeraa Nr. 19, hvor han drev Forretning
med »Landets Producter, Specerier og grove Varer«.
Han døde den 10/e 1773 og blev begravet i Familiens Begravelsessted under Gulvet i Budolfi Kirkes Midtergang
(jvf. Hofm. Fund og J. S. 1-10. S. 60 og 64).
') Daværende Matr. Nr. 351 b (iflg. Folketællingslisten af
1787) laa vistnok paa Algade, Yest for Kirken, jvf. iøvrigt
J. S. 1-1, S. 185 f.
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Da jeg paa denne Dag i Herrens Navn fuldender
Det Arbeid, som mig var betroet under Hænder.
Saa yder jeg min Tak til Gud, som hiulpet har,
At dette Spiir her staar for alles Øjne klar.
For 12 Aar siden jeg paa Frue Taarn opreiste
Det Spiir, hvormed det da langt over alle kneiste 1),
Men see! - her reiser sig et meget støtTe Spiir,
Der paa Budolphi Taarn skal være Sognets Ziir.
Forskiellen mellem Dem, som Sødskende, er denne,
At de i lige Arv ei kan hverandre kiende,
Den første fattig var, og nød kun Søster-Lod
Mod denne, som da alt i bedre Velstand stoed.
Hiin bygte, da den dog kuns havde lidt at vente,
Men denne havde alt en Capital paa Rente,
Da Broder, Søster, Søn gav alle tre til den a)
Og muntred flere til at blive Kirkens Ven.
En Kiøbmand først det Taarn med Blye bedækket, b)
Men din Formue ei til videre har strækket c),
a) Disse Kirkens ædelmodige Velgiørere vare især Sal.
Jacobus Himmerig, hans Søster, Madame Kynde og hendes
ældste Søn, Sal. Hans Kynde.
b) J{øbmand Sal. Christen Hansen Seillægger lod paa sin
Bekostning Taarnet tække med Blye, efter at det tilforn
ved en farlig Ildebrand var afbrændt den 11. Aug. 1663.
c) Thi da de tvende øverste Kamme paa dette Taarn nedfaldt Natten imellem den 21. og 22. Decbr. 1759 ved et stort
Jordskælv, var det vel i Tanke at forøge denne Kirkes
udvortes Anseelse med et Spiir, men som Kirken ikke
selv havde saa store Midler, at den kunde udrede de
dertil udfordrende Bekostninger, blev disse Kamme
igien opsatte 1764 ligesom de tilforn havde været.
') Beskrives i D. AU. som et anseligt ottekantet Spir, paa
hvis øverste Spids var anbragt en forgyldt Rose. Tuarnets Højde var 40'/• Al., og Spirets Højde med Fløjstangen
35 8 /• Al. Paa Stangen var 2 forgyldte Kobberkugler og en
forgyldt Fløj af Kobber med Chr. 7' Navn og Aarstallet
1767. Det blev nedrevet ved Kirkens Ombygning 1877.
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Før fire Tusinde Rixdaler .dig blev skiænkt
Af Madam Kynde som dig havde Spir tiltænkt.
Du kan nu derfor paa din værdig Isse sætte
En Prydelse, og den med Ærekranels omflætte
For hver Velgiører som har villig hiulpet til,
Og hver, som dertil endnu meere give vil.
Her staar nu Spiiret reist! - Gud lad dig det behage,
At spare denne Bye for al Slags Lande-Plage,
Gid dette Herrens Huns og Helligdom maae staae
Til heele Verden skal om kastes og forgaae!
Men før jeg dette Sted nu sidste Gang forlader,
Da beder jeg, o Gud! til dig for Landets Fader,
Bønhør hver Suk, der nu forener sig med mit:
Velsign vor Konge! Lad hans Hjerte ligne dit! Hvo glemme kan den Dag? - da Himlen ham os
sendte,
Da Nordens Tvilling-Folk et Takke-Altar tændte
Med Millioner Lov udi Guds Helligdorn
For ham vor Christian, som da til Verden kom.
Nu sidder Du i Fred paa Fædres Konge-Sæde
O! sid der lykkelig til Undersaatters Glæde!
Din Throne være os et sikkert Tilflugtssted,
Og see til dine Børn med Faders Hierte ned!
Gid Enke-Dronningen i alle Livels Dage
Velsignelser, o Gud! ud af din Godhed smage!
Lad hende nyde her en reen og varig Fryd,
Som nydes kun af dem, der elske Gud og Dyd.
Vor dyre Kronprintz, som er Landets Haab og Glæde,
Lad ham paa Dydens Vej i Fædres Fodspor træde;
Og naar han sildig skal sin Faders Krone faae,
Da gid han den· i Fred og længe bære rnaae l
Glæd Arve-Prindsen, samt Hans høie Gemahlinde l
De søge Landets Vel, lad dem og stedse finde,
At du er Deres Skjold og megen store Løn;
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Saa glædes alle, og da høres vores Bøn.
Printzesserne lad Dem dig anbefalet være
Til al Velsignelse, til Naade, Liv og Ære!
Lad Konge-Huset og den hele Konge-Slægt
Staae tegnet i din Haand til tryggest Varetægt!
De høie Embedsmænd, som Gud og Kongen satte,
Ved hvilken Stiftet her sig lykkelig maae skatte,
Hans Excellence•) og Hans Høiærværdighed 2)
Jeg ihukomme bør i Underdanighed.
Dem vilde Himlens Gud i sine Hænder tegne!
Saa det kan kiendes, at De ere Guds Liv-Egne,
Liv-Egne til alt Godt fra Himmel og fra Jord;
Liv-Egne baade her, og hisset, ved hans Bord.
Ved Deres Tilsyn alting ordentlig forfremmes, .
Det Ønske derfor ogsaa paa hvert et Sted istemmes.
Gid de maa leve vel hos os i mange Aar l
Vort Stift ej bedre Mænd end disse tvende faaer.
For Byens Øvrighed og Embeds Mænd jeg beder:
Lad see, at Du, o Gud! ved Dine Raad Dem leder!
Lad hver udi sin Stand sit Ønskes Maal opnaae!
Saa skal vort sande Vel i fulde Blomster staae.
Ja, kiere Aalborg! dig skee Naade, Held og Lykke!
Gud fremme selv Din Tarv! afvende hvad kan trykke!
Velsigne Handelen! formeere daglig Brød!
Og endelig tilsidst saa giv en salig Død l
Endnu et Ord, før jeg fra dette Sted nedtræder,
Til Dem, som sig med mig ved dette Arbeid glæder,
O, lad os takke Gud, som stod os trolig bi,
At hver især er fra Ulykke bleven fri;
') Adolph Siegfried Greve von der Osten, Stiftamtmand
Aalborg 1773- 1781.
2
Heverlin Studsgaard,
) Dr. og Professor theol. Christian
Biskop over Aalborg Stift 1778-1806; var forinden Sognepræst ved .Budolfi Kirke (jvf. Wibergs Præsteh. I, S. 26).
18
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Vi ei misunde vil hinanden, hvad kan gavne;
Men love Himlens Gud, som lod os ikke savne
Fra først til sidste Tid · sin store Miskundhed. Med Tak jeg derfor nu forlader dette Sted.
Laurids Lienberg.

EN VETERAN FRA 1808
NIELS PEDERSEN FRA EGENSE
AF TH. JOHANSEN

nærværende Meddelelser om Veteranen Niels
Pedersen er kommen frem for Dagens Lys, efter
at have gaaet i Folkemunde i Egense, ·skyldes fra
første Færd af den 70-aarige Husmand Anders Christensen, boende ved den store Sluse ved Gudumholm,
der, som født og opvokset i Egense, mindedes en .Del
af Niels Pedersens Fortællinger om Krigen med England fra 1807-1814.
Det, der har gjort, at Niels Pedersens Navn,
skønt det er 40 Aar siden, at han døde, endnu huskes
og ofte nævnes i Landsbyen, er sikkert ikke alene
det, at han deltog i Krigen som Matros paa Linieskibet »Prins Christian Frederik« og var med i Kampen ved Sjællands Odde, men ogsaa hans personlige
Fremstilling og Fortællen om hine for Danmark saa
bevægede Krigsaar, som han selv med stor Virkelyst
og Interesse havde gennemlevet. Hans Krigsoplevelser er saaledes bleven bevaret i Folkemunde, saa
man endog fra forskellige Personer kan høre dem
fremsat med samme Ord, hvilket sikkert har været
de samme, som Veteranen selv har brugt under sin
Fortællen.
Niels Pedersen blev født i Egense By, Mou Sogn,

A

T

18*
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den 21. September 1791, hvor Faderen, Peder Nielsen
(Kræmer), var Fæstebonde paa en af Egenseklosters
Gaarde. Moderen hed Maren Clausdatter og var ligeledes fra Egense.
Bedstefaderen Niels Pedersen
(Kræmer), efter hvem Veteranen var opkaldt, havde
samme Gaard i Fæste. Sønnesønnerne korn dog ikke
til at ligne Bedstefaderen, idet denne »af Mangel paa
Legemsførelse« var »udygtig til H ands Kongelige
Majestæts Tjeneste« 1). O Idefaderen og Tipoldefaderen
hed henholdsvis Peder Nielsen og Niels Pedersen og
var Fæstebønder under Egensekloster.
Om Niels Pedersens Barndom er intet at berette;
men en gammel Mand 2) i Egense husker, hvad Veteranen selv havde fortalt om sin Konfirmation i Mou
Kirke den 5. April 1807. Da han blev konfirmeret
af Pastor Ryge 3), havde han allerede som 15-aarig
været paa Session, og var der som »Sølimit« blevet
taget til Marinen. Paa Grund heraf skulde han indkaldes om Sommeren og gaa Skolen igennem og
blive »søvant«. Han blev saaledes konfirmeret Aaret
før, end han egentlig efter Præstens Mening kunde
tilkomme, og i den Anledning fremsatte Præsten følgende Ord for ham: »Du skal lyde Kongens Bud,
og jeg skal lyde det«. Disse Ord synes at have været
en passende Indledning til Niels Pedersens æventyrlige Liv i Krigsaarene og siden efter, hvad Præsten
maaske ogsaa havde tænkt sig 4).
') Efter Egenseklosters FæsteprotokoL Fæstebrev af 6.
Decbr. 1780.
2
) Søren Kr. J en sen.
3
) Andreas Nikolai Ryge, Sognepræst i Mou fra 1797 til 1821.
4
) Hvad jeg har hørt om, at Niels Pedersen skulde være
bleven konfirmeret et Par Søndage, førend den egentlige
Konfirmation, maa bortfalde, da der samme Dag tillige
blev konfirmeret 8 Drenge og 11 Piger.
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Om Niels Pedersen, saaledes som det fortælles,
var Soldat allerede i Sommeren 1807, vides dog ikke.
Den paafølgende Vinter har han sikkert opholdt
sig hjemme i Egense, indtil han i Marts Maaned
1808 blev indkaldt til København for derefter at rejse
til Helsingør og gaa om Bord i Linieskibet »Prins
Christian Frederi k«. To Dage efter Ankomsten til
Købeuha vn skal han være gaaet om Bord i dette Skib.
Efter Beskrivelsen af »Linieskibet Prins Christians
sidste Campagn e« 1 ) kan man temmelig nøjagtig bestemme Dagen.
Linieskibet »Prins Christian« kom som bekendt
fra Norge. Den 12. Marts om Morgenen løb det ind
i Øresund, og ved Kronborg modtog Skibets Øverstkommanderende, Kaptajn Jessen, Ordre til at blive
liggende paa Helsingørs Rhed.
Paa samme Tid rasede en ondartet smitsom Sygdom, kaldet Skibsfeberen, voldsomt blandt Mandskabet, saa omtrent 200 Mand blev sendt i Land til
Helsingør, hvor de dels indlagdes paa Hospitalet,
dels i private Huse. I Stedet for disse syge ankom
fra København 60 Mand d. 16. Marts og d. 18. endvidere 110 Mand.
Det har saaledes været den 16. eller 18. Marts,
at Niels Pedersen gik om Bord i Linieskibet
Den 21. Marts om Morgenen lettede »Prins
Christian« for sidste Gang Anker fra Helsingørs Rhed,
og Niels Pedersen skulde som uerfaren 16-aarig Sølimit med paa den Tur, han aldrig senere kunde
glemme, idet han den næste Dags Aften modtog Ilddaaben .i Kampen ved Sjællands Odde.
Ovenfor omtalte gamle Mand i Egense, Søren Kr.
') Arehiv for Søvæsenet, XII. Bind, S. 172 o. f.
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Jensen, husker, hvorledes Niels Pedersen har fortalt
om Slaget og Linieskibet:
»Vi kom sejlende og saa en stor engelsk Orlogsmand forude, og saa fik vi jo Lyst til at hilse paa
den. Men da vi kom tæt paa den, saa vi i det fjerne
en til; men det tog dog ikke Modet fra os. Vi begyndte at gøre os klar, da vi ser en til (altsaa et
tredie engelsk Orlogsskib). Men der kom endda en
til og en til. Det var to Linieskibe og tre Fregatter.
De to Fregatter holdt sig noget fra os. Vi skulde
have sejlet fra dem ; thi »Prins Christian« var jo en
god Sejler, og den kunde sagtens have gjort det. Saa
prøvede vi, om vi ikke kunde faa de engelske Skibe
saa nær ind til Kysten, at de gik paa Grund; men
det lod til, at de kendte Farvandet ligesaa godt, som
vi gjorde. - De to engelske Linieskibe lagde sig paa
hver Side af os, og saa begyndte de at skyde Tal<kelage og Sejl ned; thi de havde vel sagtens vidst, at
vi kunde sejle fra den . -- Saa tog vi nogle gode
Snapse og klemte paa; - - men det hjalp jo ingenting«.
Disse Meddelelser stemmer tildels med Virkeligheden, og man maa undres over, at Fortællingen om
»Prins Christian«s sidste Kamp ikke i Tidens Løb er
bleven mere forvansket.
De to første fjendtlige Skibe opdagede man fra
»Prins Christian« Kl. l 1/2 Middag samme Dag, som
Skibet var sejlet fra Helsingør. Ved Aftenstid ankrede
man mellem Sejrø og Refsnæs, hvorved ogsaa Fjendens Skibe laa, men dog over en Mil fjernet fra
·»Prins Christian«.
Den næste Dag, den 22. Marts, opdagedes Kl. 12
Middag et tredie engelsk Skib, der ligesom de to
første var en Fregat. Kl. l var den første af de tre
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Fregatter i »Prins Christian«s Kølvand, omtrent i 1/4
Mils Afstand, hvorfor Linieskibet vendte for at angribe; men Fregatten flygtede.
»Prins Christian«
sejlede da nord paa ; og den »syntes at sejle bedre end
nogen af Fregatterne«.
Niels Pedersen har saaledes nogen Ret, naar
han har fortalt, at de sagtens kunde sejle fra Englænderne.
Kl. 2 opdagedes de to sidste fjendtlige Orlogsmænd, nemlig Linieskibene »Stately« og »Nassau«,
og det var imod dem, saaledes som Niels Pedersen
ogsaa fortalte, at man kom til at kæmpe. Kampen
varede med Afbrydelser fra Kl. ? 1/2 til 10 1 /~ Aften.
Niels Pedersen saa, at Willemoes faldt og skal
have hørt ham raabe: »Av, mit Hoved!» 1)
Heraf kan man slutte, at han maa have staae1. i
Nærheden af Løjtnanten, der stod paa den forreste
Carronadeslæde om Bagbord paa Skansen. Herfra
har Niels Pedersen været med til at give Linieskibet
»Stately«, der laa paa Bagbords Laaring, et godt Lag.
Under Willemoes som Chefens Adjutant samt Næstkommanderende, Kaptajn Rothes, Kommando maa
Niels Pedersen saaledes have arbejdet.
Det tredie Orlogsskib, der skød paa »Prins
Christian« og som Niels Pedersen ogsaa fortalte om,
var Fregatten »Quebeck«.
Kampen i den vindstille Aftenstund var haardnakket. Kanonerne drønede fra alle fire Skibe, og
de saaredes Jamren og Klageskrig lød mellem Skuddene. I Skæret fra Lanternerne saas Krudtrøgen
drive fra for til agter og løsskudte Splinter kræve det
ene Offer efter det andet. Intet Under er det derfor,
') Som bekendt borttog en fjendtlig Kanonkugle det øverste
af hans Hovedskal.
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at denne Scene gj01:de saa stærkt et Indtryk paa den
unge Niels Pedersen, at han næppe som gammel Mand
kunde fortælle derom, uden at Taarerne randt ham
ned over Kinderne.
En interessant Historie kunde Niels Pedersen
fortælle om Løjtnant Willemoes. En gammel Kone 1)
i Egense har gengivet den.
Før Kampens Begyndelse kom Niels ind i Officersmessen og saa her 'Villemoes sammen med flere
andre Officerer styrke sig ved et Glas, medens de
samtidig trak Lod om, hvem der først skulde falde.
Der blev han Vidne til, at Loddet faldt paa Willemoes.
l O. Lutken: >> Om Peter Willemoes «2) meddeles
noget lignende. Lodtrækningen, der deri foregaar ved,
at en ·af Officererne lagde Kort op, skete om Eftermiddagen, kort Tid førend man opdagede de to engelske Linieskibe. Kortene viste, at Willemoes og en
anden Løjtnant3) skulde falde"). Der meddeles dog
intet om, at Willemoes skulde falde først, saadan som
Veteranen fortalte. Af Officererne paa )) Prins Christian« var Løjtnant Willemoes dog den, der faldt
først 5).
Efter 3 1/s Times Kamp sattes Linieskibet >> Prins
Christian « paa Grund, og Kaptajn Jessen overgav
det til »Stately «. Af Besætningens 576 Mand var 3
Officerer og 61 Mand faldne, 84 baardt saarede og
45 let saarede. Niels Pedersen slap uskadt fra det.
1
)

Mette Marie Steffensen, Søsterdatter af Niels Pedersen.

') s. 110.
8
4

5

)
)

j

W. Dahlerup.
Digteren L. C. Nielsen har benyttet denne Scene
Drama •Willemoes<.
Arehiv for Søvæsenet, XII. Bind, S. 194.

sit
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Efter Overgivelsen begyndte Englænderne i Baade fra
Fregatterne at overflytte Krigsfangerne, som fordeltes
paa de to Linieskibe. Niels Pedersen gik saaledes
tillige med de øvrige raske af Mandskabet om Natten
til den 23. Marts om Bord paa et af Linieskibene,
medens man næste Dags Formiddag overflyttede de
saarede.
Om det var »Stately« eller »Nassau«, der derefter
skulde bære Niels Pedersen til Fangenskabet i Gøteborg, vides ikke; men just som han var kommen
over paa Fjendens Skib, saa han paa Dækket mellem
en Del Fanger ogsaa en Kammerat 1) fra Egense. Og
de genkendte hinanden.
Mens de engelske Officerer et Øjeblik fjernede
sig, skrider Kammeraten, Christen Skovfoged, over
mod Niels. Han havde selv et Bind af Klude om
det ene Ben. Idet han naaede hen til Niels, skal
han i sit jydske Maal, som sikkert ingen Englænder
vilde have forstaaet, have sagt:
»Aa, skynd dæ, Niels, aa ta' nuen a de bløj'e
Klu'e aa bend dem om din jen Arm!«
Men Niels Pedersen syntes ikke at forstaa dette
og spurgte, hvorfor han skulde gøre det, men hertil
svarede den mere erfarne Christen ham hurtigt:
»No ka do kons gjør, som A sejer, saa skal A
nok swaar for Rejsten !«
Grunden til denne bestemte Ordre var Christens
Vidende om, at det engelske Fangenskab »Prisonen«,
som Niels Pedersen ogsaa kaldte det, ikke skulde
være videre behageligt, og naar Christen allerede
havde faaet opspurgt, at de raske Fanger skulde i
1
)

Christen Christensen (kaldet Skovfoged), født i Egense
d. 20. April 1782, død smst. 12 Marts 1835, Søn af Gaardmand Christen Christensen og Ane Nielsdatter.
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»Prisonen«, medens de sam·ede skulde i svensk Fangenskab, kan man ikke undres over hans gode Raad
til Kammeraten, som han ved denne Lejlighed nok
vilde have til Lidelsesfælle.
Bindet til Armen tog Niels saa fra de blodige
Klude, der laa paa Dækket, og et Øjeblik efter ansaa
man ham for at være saaret. Om Bindet i nogen
Maade kunde bidrage til at frelse ham fra »Prisonen«,
er højst tvivlsomt; thi de saarede blev plejet med
Omhu.
Den 26. Marts sejlede Linieskibene til Gøteborgs
Rhed. Denne Tur har været en haard Prøve for
Fangernes legemlige Sundhed. Paa Grund af disses
store Antal maatte man lade dem ligge paa det bare
Dæk eller i Lasten, hvor de sov paa Vandfadene
endog uden Køjetøj. Naar dertil kom, at Vinteren
var saa haard, at Isen laa overalt, og Frosten saa
bidende, at mange maatte lade deres forfrosne Hænder og Fødder sætte af, undres man ikke over, at
Niels Pedersen ogsaa blev syg, om det end ikke skete
paa Turen eller lige efter den.
Et Minde om Sejlturen huskes endnu.
Niels Pedersen gik om nede i Lasten, da han
kom til et Sted, 'hvor nogle magre Geder stod bundne.
Mens han stod og saa paa dem, kom en Dreng med
et Fad, fuldt af Skibstvebakker, hvilke han kastede
for Gederne, for derefter at forsvinde; men Niels
Pedersen var ikke saa sen som Gederne til at tage
til sig af Foderet, saa sulten var han. Kosten om
Bord var heller ikke tilstrækkelig, og han ansaa
Livet om Bord i Linieskibet for at være en Forsmag
paa »Prisonen«, som han dog aldrig kom i.
Den l. Aprillandsattes de sunde, hvorimellem Niels
Pedersen sikkert har været. Var han syg ved Ankomsten til Gøteborg, er han først kommen i Land d. 11.
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Til Oplysning om Niels Pedersens Ophold under
Fangenskabet i Gøteborg tjener følgende Uddrag af
Hans Birch Dahlerup: »Mit Livs Begivenheder« 1).
»Vort Mandskab var indlogeret i nogle store
Bygninger, der tilhørte et forhen bestaaende, men nu
uvirksomt ostindisk Handelskompagni. De laa paa
en Plads, der var omgiven med Mure. En svensk
Vagt af 30-40 Mand, commanderet af en Officer,
bevogtede Krigsfangerne, der iøvrigt, hvad Orden og
Disciplin angik, vare under deres egne Officerers Opsigt og Commando. Dette tillige med Inspectionen
med Hospitalet for de Saarede, et stort Huns, der
laae tæt ved den omtalte Plads, gav os Officerer en
daglig Tjeneste, som beskæftigede os.
Mandskabets Proviant var upaaklagelig, og Uddelingen af den fandt Sted ganske som ombord i et
Skib. Folkene fik tourviis Tilladelse til at gaa ud
og spadsere i Omegnen. De fleste af dem havde mistet
deres Klæder og Alt, hvad de eiede; men etlerhaanden blev der raadet Bod derpaa med Smaaindkøb i
Staden af de fra Bespisningen opsparede Penge og
Tilskud fra den engelske Consul, saa at de fleste
kunde vise sig anstændigt og reenligt klædte, naar de
gik ud at spadsere. I det Hele taget var saaledes Fangenskabet lidet trykkende for vore Folk.
Vort Hospital var efter Omstændighederne meget
''elindrettet og rummede alle de svært Saarede, der
vel kunde beløbe sig til omtrent 50 Mand, da endeel
allerede vare døde paa de engelske Skibe, og de let
Saarede deels i Mellemtiden helbredede, dels Helbredelsen saa nær, at de kunde opholde sig blandt
det raske Mandskab.«
Den 30. Maj indskibedes af Linieskibet »Prins
') I, Side 61 o. f.
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Christian «s Mandskab 370 Mand (deri Officererne
medregnet), medens 37 Mand, dels saarede, dels syge
blev tilbage. Mellem disse sidste har Niels Pedersen
været 1) . Efter Helbredelsen blev han udvekslet med
engelske Fanger fra København 2 ).
Niels Pedersen var i Fangenskabet3) i Gøteborg
Muligvis har han været syg af Feberen. der stadig rasede
mellem •Prins Christian•s Besætning og endog smittede
Englænderne.
2
) Efter at have søgt Oplysning om Niels Pedersen i det
under Rigsarkivet indbefattede Marineministeriets Arkiv,
modtog jeg et omfattende Svar og kan af dette meddele
efterfølgende:
Idet der ikke eksisterer nogen Skibsjournal for Linieskibet »Prins Christian Frederik•, og da Ruller over
Skibets Mandskab heller ikke saas opbevarede i Arkivet,
kunde de sædvanlige Kendetegn, der optegnes ved Sessionerne, saaledes ikke meddeles for Niels Pedersens
Vedkommende. Men som en af de ikke mindst interessante Oplysninger, der knytter sig til Niels Pedersens
Historie, anføres, at ved en kongelig Ordre af 9. Juni
1808 (Admiralitetets kongelige Resolutioner) bemyndiges
Admiralitetskollegiet til at sende en Søofficer til den
engelske Admiral med Forslag om en Udveksling af den
fangne Besætning fra »Prins Christian Frederik• mod
Frigivelse af en Masse af de engelske Krigsfanger, der
befandt sig i Danmark og Norge. I Arkivet findes en
Liste, som den engelske øverstkommanderende Admiral,
Viceadmiral J. Saumarez (Lord James Saumarez. Født
11. Marts 1757, død 9. Oct. 1836. Kommanderede den
engelske Østersøflaade fra 1808-13) i den Anledning fra
Gøteborg 30. Juni 1808 sendte til Admiralitetet (Indkomne
Sager Nr. 2081 a/lsos) over de Krigsfanger fra •Prins Christian Frederik•, der kunde udveksles. Paa Listen findes
~om Nr. 86 anført en •Neils Pedarsen, seaman • (o: Sømand). Der er næppe nogen Tvivl om, at dette er Niels
Pedersens Navn, som Englænderne muligvis efter hans
egen Udtale har stavet som ovenfor anført.
") Det synes efter Fortælling, som om Niels Pedersen har
1

)
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i ca. 4 Maaneder 1), hvilket ogsaa synes at passe efter
ovenanførte Meddelelser. I Slutningen af Juli Maaned
er han atter kommen tilbage til København -takket
være Sygdommen, der fritog ham for at ledsage de
øvrige Kammerater til et 6-aarigt Fangenskab i England, hvor de tæt sammenstuvede i Fangeskibe henlevede Livet i Tungsind og Græmmelse.
Fjorten Dage efter Ankomsten til København
kom han om Bord i Kanonbaaden »D. 10«; men heller ikke det Liv, der nu fulgte efter, har været den
unge Sømand blidt.
Den næste Dyst, Niels Pedersen deltog i, var ved
Falsterbo, hvor man i Forening med 18 andre Kanonbaade d. 20. Oktbr. 1808 angreb det engelske Linieskib »Afrika« paa 78 Kanoner. Ogsaa herom fortælles i Folkemunde: De sad paa Tofterne og roede »KanounboedetH, som Niels Pedersen altid benævnte en
saadan, mens der fra Linieskibet blev skudt paa dem.
Niels var enes~e Dansker mellem det øvrige Mandskab,
der bestod af Nordmænd. Hver Gang en Kanonkugle
kom susende over den Baad, hvori han befandt sig,
bukkede han sig og kom derved ud af Aareslaget.
Dette saa en Nordmand, der var beskæftiget ved Kanonerne, og han raabte derefter hen til Niels:
»Hej, du danske, lad mig tage Aaren! « eller:
»Tag du Lunten min, saa skal jeg tage Aaren din!« 2)

1

2

)

)

faaet sendt en Hilsen hjem til Egense, thi her skulde
man ikke være helt uvidende om de Forhold, hvorunder
han levede. Der fortælles saaledes, at hans eneste Søster
Mette, der paa den Tid var Vogterpige, prøvede paa at
spise Græs, naar hun passede sine Køer; thi i sin barnlige Troskyldighed mente hun, at Broderen i alle Tilfælde
havde et saa ringe Næringsmiddel at ty til.
Der meddeles ogsaa 18 Uger.
En anden Version fortæller, at Niels Pedersen stod ved
Kanonen, hvorfra han byttede til Aaren.
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Maaske var Niels ung nok til at føre Kanonbandenes tunge Aarer, og Nordmanden, Hans Veed,
havde vel derfor tilbudt at bytte med ham. Og de
byttede.
Imidlertid var man godt i Gang med at give
Linieskibet det glatte Lag, og det havde allerede faaet
saa store Huller i Siderne og Agterspejlet, at en Mand
kunde krybe derigennem 1). Flere af Kanonbaadene
r ed , efler al hav nedskudt F laget, saa lret ind pat~
Orlogsmand .n , al man kunde IHHl d n m d Bandshagerne og man var lla r tiJ Entring, da Vinden pluds lig bl< sl op, aa Skibet med 11fl pilede Sejl und ny de fler en tre Timer · Kamp.
[det man kom saa tæt ind paa Liniesidhel falcll
der i Træfningen 24 ihmd og 86 sa~u·edes. Imellem
disse iclsle ·v ar ogsaa Nordmanden Han Veed · thi
næppe havde han Lagel Plads ved M1 ren, førend en
Kanonkugle fra LiniesJdbel traf Ba.· den R} ting lig
foran ham , og en Splint af den ne LraJ Hans o er
An kelen.
Hans Veed rnnalte, da Kanonbanden k m Lilbnge
Lil København, indlægges paa Lazar Ll l, g Niels
P dersen saa ikke m re til ·in Kammerat foreløbig,
da han a ller maall ud p~1a Toglmed KanonhAllden .
Da han senere kom Lil Køb nh avn slwlde han hav
søgt hen til r-azarettet for at besøge den af Skæbnen
saa haardl Lrufn Kamrneral ; men Hans V d 'lll'
d r ikke merc. Dog forhørt hrtu si • mellem norske
Søfolk og !tippere, og skal hos dem have faael d n
J3eskecl, a l Hans Veed Fod vaT bl ven saL af under
Opholdet paa Lazaretlet
Dette Rygte var dog ikke rigtigt. Da Hans Veed
') Da •Afrika•, efter at være repareret i Landskrona, kom
til England, blev det kasseret.
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laa paa Sygehuset og skændtes med Doktoren om,
at han ikke vilde have Foden sat af, var hans Chef,
Kaptajn Jessen fra Linieskibet »Prins Christian«, just
i samme Øjeblik kommen til, og da han hørte, at
Hans Veed var af hans Folk, talte han saaledes med
Lægen, at Patienten fik Lov til at beholde sin Fod.
En Del Aar gik hen, førend Niels Pedersen traf
Hans Veed. Niels havde dengang giftet sig og boede
i Egense i sin Fødegaard, da han en Søndag Eftermiddag roede over til Hals for at hente sig »nogle
Smaasager og lidt paa Dunken«, og som han sidder
i »det nej r Krowr« 1) ved en Dram og en T a ar Øl,
kom to »Halsboere« ind sammen med et Par norske
Skippere.
Mens Skipperne sad og drak, hørte Niels Pedersen, der sad paa en Stol ved Skænken, Navnet Hans
Veed blive nævnt, og hele hans Opmærksomhed blev
fangen. Han begyndte at spidse Øren, gentog Navnet
og saa paa Nordmanden; men da denne havde begge
sine Ben i Behold, syntes han at tvivle.
Han gik derfor hen til Bordet, hvorom Skipp~rne
sad og spurgte :
»Er Hans Veed her?«
»Ja, kender Du mig?« svarede Nordmanden.
1

)

Den nedre Kro i Hals eller, som den populært kaldtes,
•det nej r Krowr•, er kendt fra tidligere Tid; men i de
sidste 20-30 Aar er Benævnelsen gaaet ud af Kurs, fordi
Kroerne omtrent paa denne Tid antog Navnene Hotel
»Kattegat• og Hotel »Dania•, og derefter var det meget
sjældent at høre »det nejr« eller •det owr•. Det nejr
var saaledes Hotel »Kattegat•, som jo ligger længst ned
mod Fjorden. •Det owr Krowr• er af meget yngre Dato
end »Kattegat•, og dets Oprindelse ligger kun 2-3 Slægtled tilbage, medens •Kattegat< har eksisteret allerede i
det attende Aarhundrede.
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Niels Pedersen bøjede ig ud over Bordpladen
for riglig al eflerse, om Nordmanden havde hegge siL1
Fødder i Behold, og da h.an havde overbevist sig om
Rigtigbeden af delle,
arede ban saa b slemt, ·om
nogen Himmeljyde kunde gøre det:
»Nej, et med tow Fredderi «
Til dette bestemte Svar sagde Nordmanden intet;
men trak uden videre sin Støvle af og fremviste sin
Fod, hvorpaa man saa Mærket efter Saaret over An kelen.
Da ·genkendte Niels sin gamle Krigskammerat,
men denne genkendte ikke ham og spurgte:
»Ja, men hvem er da Du, siden Du kender mig?«
»Ka Do et kjen mæ? - - De er Niels fra Kanounboeden !«
Alt er paa en Gang klaret, og Nordmanden udbryder, idet ban falder Niels Pedersen om Halsen:
»Men Herregud, Niels! -- er det Dig!« 1).
De græd begge to og stod længe med hinanden
om Halsen. Alle i Krostuen tav og bevægedes over
det gribende Optrin, saa ingen uden de to Kammerater ~unde fremsige et Ord.
Men straks efter gik Fortællingen om det ejendommelige Møde som en Løbeild vidt og bredt over
hele Hals.
De to Kammerater kunde ikke skilles efter det
pludselige Møde. Hans Veed, der var kommen fra
Norge og skulde til Aalborg med sin trælaslede SJwd ,
fulgte tilligemed den anden norsl< Sidt per med Nie"l
Pedersen hjem til Egense, hvor de blev hos ham den
næste Nat. De drøftede de gamle Minder; men da
de ikke kunde faa talt færdig, kørte Niels med sin
') En Mand, der fortalte mig samme efter Niels Pedersen,
udtalte Ordet • Dig« efter Bogstaverne og syntes stærkt
bevæget.
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egen Befordring Vennen den 3 1/2 Mil lange Vej til
Aalborg. Denne havde imidlertid ladP-t sine Folk sejle
Skuden ind ad Fjorden til Aalborg, hvor han som
sædvanlig afhændede Lasten.
Vi vender nu tilbage til Niels Pedersens Krigsbedrifter.
Efter i Aaret 1808 at have .været med i Kampen
mod »Afrika« paa Baaden »D. 10« forflyttedes han
til en anden Kanonbaad »D. 12«, der for største
Delen opholdt sig i Store Belt. Paa denne Baad var
han i Aarene 1809 og 1810. Ogsaa her var han med
i Kamp flere Steder og deltog saaledes nord for
Langeland i Træfningen med Fregatten »Melpomene«
paa 44 Kanoner 1). Ofte var han med til at tage
Priser. Engang var han saaledes med til at tage ca.
100 Mand til Fange paa Romsø ved Kerteminde under
Kaptajn Schønheyder 2).
Livet om Bord i Kanonbaadene var meget anstrengende, og selv om Niels Pedersen ikke har fortalt
meget herom, har det dog ikke altid været behageligt
for ham. Man havde hverken Kahytter eller Køjer
og maatte derfor sidde ved Aarerne, mens man sov.
Ofte laa Baadene paa Havet en hel Uge, og man
maatte nøjes med den usleste Kost, ja, ofte var der
Slagsmaal om Bord om en Skibstvebak, og en god
dansk Dram skulde give flere Kræfter end et Stykke
tørt Brød. Varm Mad fik man aldrig, da der i Baadene heller ikke fandtes nogen Kabys. Alligevel
manglede det ikke paa Mod, saa snart Fjenden var
i Nærheden og der kunde være Udsigt til at tage
eller ødelægge et fjendtligt Skib. Man trak i Aarerne,
saa det knagede i Aaretoldene, og deltog i Kampen
') Den blev saa forskudt, at den maatte kasseres.
) Se Biogr. Lex. XV. Side -!48 o. f.

2

19
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uden at tænke paa Faren. Men kom Kanonbaadenes
Mandskab i Land med Penge i Lommen, blev der
drukket og sviret. Hujende og støjende drog Kammeraterne fra de forskellige Baade gennem Gaderne
i Havnebyerne, og man standsede ikke, førend den
sidste Skilling havde betalt det sidste Glas.
Hvorledes Niels Pedersen har anvendt sin Løn
vides ikke. Han har dog næppe sviret den op for
sin egen Fornøjelse; thi han var efter sin Tid meget
maadeholden med Hensyn til spirituøse Drikke, og
ingen mindes nogensinde at have set ham i beruset
Tilstand, hvad der ellers dengang var saa almindeligt.
Kanonbaaden »D. 12« laa ofte i Nyborg, og her
havde Niels Pedersen ogsaa sin » Madkæreste «, som
han ofte mindedes og talte om, selv da han var
bleven en gammel Mand. Hvad hun hed, husker
ingen mere, da Niels Pedersen som oftest kun kaldte
hende »Nyborgkæresten«; men hun trakterede ham
med Æbleskiver og Vin, fortalte han selv. Skønt
Forholdet mellem dem kun har været ganske uskyldigt, kom der dog, da Niels Pedersen efter Krigen
boede i Egense, engang et Brev til ham fra hende.
I hine Tider var det kun sjældent, at et Brev over
Aalborg og Mou fandt Vej til den afsides liggende
Landsby. Derfor rygtedes det ogsaa straks over hele
Byen. Niels Pedersen stod sammen med nogle andre
i Folkestuen, da Brevet blev bragt ind; men han blev
ikke lidt forfjamsket, da han saa, at det var fra
»Nyborgpigen«. Næppe havde nogen faaet at se,
hvem det var fra, før Niels var ude af Stuen og
fortsatte i Løb over Gaardspladsen øst ud af Gaarden.
Her gik han midt paa Marken og læste Brevet. Da
han var kommen tilbage efter at være bleven fortrolig
med Indholdet, skal han have sagt til Forældrene:
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»Nej, A trow'ed allywl et,· at hun vil gjør saa
m øj u' aa'ed, for saa vil A et ha besøgt he1mer! «
Hun havde nemlig foreslaaet, at de skulde have
hinanden.
Efter Aaret 1811 har Niels Pedersen ikke deltaget i Krigen. I samme Aar var han ansat som Signalbestyrer paa Jernhatten 1) ved Ebeltoft. 1812-13
var han i samme Tjeneste paa Mulbjergene under
Kaptajn, Kammerjunker Adeler.
Den 6. December 1818 viedes efter Mou Sogns
Kirkebog »Ungkarl, Selvejer og Gaardbruger i Egense«,
Niels Pedersen, til Ane Christensdatter 2), Datter af
Christen Christen Flou i Egense. Hun var 28 Aar
og han 27 Aar gammel. Om Parret sagdes der, at
de skulde have gaaet og set paa hinanden fra den Tid,
de gik i Skole.
I de første Aar efter at være bleven gift har
Niels Pedersen sikkert boet i Gaarden hos sin Fader,
Peder Nielsen (Kræmer) 3); men allerede Aaret efter,
1819, blev denne Gaard delt mellem Niels Pedersen
og hans Søster Mette, der ligeledes var bleven gift.
Først i 1827 4) blev han Selvejer, idet Gaarden købtes
af Godsejer Christen Mørch til Egensekloster, under
') Højdepunkt ved Kattegat i Hyllested Sogn, Sønder Herred, Djurs.
2
) Hvoruaar Ane Christensdatter er født, oplyser Kirkebogen
efter Datidens Sædvane ikke, men meddeler, at Christen
Christensen, Gaardmand i Egense, og Hustru, Kirsten
Pedersdatter d . 12. Septbr. 1790 lod en Datter ved Navnet
Ane døbe i Mou Kirke.
') Kræmernavnet synes ikke at være gaaet i Arv til Veteranen, skønt dennes Bedstefader ogsaa bar det. Navnet
findes dog endnu i Slægten.
4
) Kort over Gaardens Deling saavel som Skødet af 25.
Juni 1827 findes endnu i Gaarden.
19•
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hvis Bøndergods den · hørte. Købesummen var 300
Rbdl., hvilken Sum Niels Pedersen endog kunde betale
kontant.
Til sin Død opholdt han sig derefter paa Fødegaarden i Egense.
Niels Pedersen var over Middelhøjde og havde
brede Skuldre, siger en Mand, der kendte ham.
Han havde et friskt Ansigt. Altid var der Humør i
ham, og tillige var han en pæn og mild Mand i hele
sit Væsen, saa Folk vilde gerne have, at han skulde
komme og besøge dem.
Kom han et Sted, havde han altid noget at fortælle, og fremsatte alt saa levende, at enhver hørte
efter og beaandedes af, hvad han fortalte. Hans Fortællinger mindes derfor endnu. Særlig holdt han af
at fortælle om sine Krigsbedrifter og mindedes altid
Krigen. Han brugte mange Bevægelser, mens han
fortalte, og var samtidig hurtig til at opfatte og forstaa andres Spørgsmaal. Stod han i en Stue og vilde
gaa ud, havde han vendt sig og var borte, førend
man ret vidste af det. Et Træk om hans Smidighed
og hurtige Handlemaade giver ogsaa følgende Fortælling fra hans Soldatertid om Bord paa »Prins
Christian Frederik«.
Man stod paa Dækket, da en eller anden spurgte,
om der var nogen til Stede, som turde entre op og
sætte sig paa Stormastens Knap. Det var Niels Pedersen med paa, eller som han selv sagde; >)Det var A
ku 1) m æ p o ! « I en Fart gik det op ad Vantets
Vævlinger over Mærs og Saling, indtil han velbeholden
sad paa Toppen. Her trak han sin Trøje af og kastede den ned til Kammeraterne paa Dækket. Nær
') »Ku» ::>: s'gu var den eneste Ed, Niels Pedersen brugte.
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havde han tabt Ballancen, da han tnik Trøjen af,
men fik dog i en Fart højre Arm ud af Ærmet, saa
han lykkeligvis reddede sig selv fra at gaa bagover,
idet han greb fat paa Underkanten af Masteknappen.
Fortalte Niels Pedersen samme Historie, satte
han sig paa en Stol, fik Jakken trukket af højre
Arm og greb fat under Kanten af Stolen for at vise
Tilhørerne, hvorledes det gik til i det spændende
Øjeblik.
Heller ikke forlod Smidigheden ham paa de gamle
Dage. En Dag stod Skoledrengene og sprang over et
Reb, som de havde faaet saa højt op paa Springstøtterne, at ingen kunde hoppe over. I det samme kom
den aldrende Niels Pedersen forbi og viste Drengene,
at han »saa let som en Kat« kunde sætte over uden •
at røre Snoren.
Han var snar og altid optaget. Ved Havblik var
han altid den første paa Havet om Morgenen for at
fiske. Var der noget at jage efter; holdt han af at
gaa en Tur paa Jagt ned mod Fjorden eller ud 'mod
Kattegat, og altid med sin gamle Flintestensbøsse
under Armen.
En Dag havde Niels Pedersen set en Ræv luske
om udenfor Byen. Han tog derfor noget >>Slæb« 1),
som han lagde et Stykke foran et Kampestensgærde,
bag hvilket han saa vilde vente paa Mikkel. Gennem en Aabning imellem Stenene kunde han se til
Lokkemaden. Niels Pedersen ventede en Tid; men
der syntes ikke at melde sig nogen Ræv. Han stak
derfor Ansigtet hen til Aabningen for bedre at se;
men paa samme Tidspunkt var Ræven paa den anden
Side af Gærdet naaet hen til Aabningen og venskabe') Indvolde af et Dyr.
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ligt snusede de til hinandens Næser. Ræven løb, og
Niels Pedersen blev forskrækket; men han fortalte
Jagthistorien som en af sine bedste.
En Aften, da der vel var fremmede i en eller
anden Gaard, hørte Niels Pedersen, at der ovre i Hou
paa den anden Side Fjorden fandtes en Vise om
Kampen ved Sjællands Odde. Saasnart Niels hørte
det, ønskede han, thi det var haard Vinter, at Limfjorden ''ilde lægge til, saa han kunde gaa over at
hente Visen. Ønsket gik virkelig i Opfyldelse, og
han hentede selv Visen, som han senere holdt meget
af at høre. Han bar den hos sig, skønt han kunde
den udenad, og han tog den ikke af Lommen, førend
den fuldstændig var slidt i Laser.
En gammel Mand, Niels Langeland i Egense,
husker endnu Visen, da ban som yngre ofte sang
den for den aldrende Niels Pedersen. Han huskede
dog ikke de sidste Vers; thi paa sine gamle Dage
kunde Niels Pedersen ikke taale at høre om Overgivelsen og Tilfangetagelsen fra »Prins Christian«.
Herom fortalte Visens sidste Vers; men naar Niels
Langeland vilde synge dem, begyndte Niels Pedersen
at græde og gik sin Vej. Derfor blev de sidste Vers
kun sjældent sungne.
Visen synes at være hjemmelavet og fortæller i
simple Ord og under enkelte Rim om »Prins Christian«s sidste Tur fra Helsingørs Rhed til Sjællands
Odde, om Kaptajn Jessen og Overgivelsen til »det
brittiske Pak«.
Niels Pedersen modtog engang imellem Besøg af
Nordmanden Hans Veed, og de stod i et ejendommeligt Venskabsforhold til hinanden. Naar Skipperen
sejlede op til en af Limfjordsstæderne med sin trælastede Skude, tog han ofte til Egense; men tillod
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Tiden det ikke, sendtes der altid en Hilsen til Krigskammeraten i Egense. Selv Efterretningen om Hans
Veeds Død, hvilken Nordmanden fandt paa sit Fædrelands Kyst efter Hjemkornsten fra en Jyllandsrejse,
oversendtes til Niels Pedersen. Engang medbragte
Nordmanden et Billede af Kampen paa Sjællands
Odde. Billedet har sikkert tiltalt Veteranen og er
siden bleven behandlet med stor Omhn 1).
Paa de gamle Dage nød Niels Pedersen og Ane
Christensdatter en kærlig Pleje hos Sønnen og Sønnekonen2), til hvem Gaarden i 1860 blev overdraget. Fra
November 1860 til sin Død boede Niels Pedersen saa
ledes i samme Gaard som Aftægtsmand 3).
') Billedet hænger endnu i Gaarden, indrammet i samme
Mahogniramme, som da Hans Veed bragte det dertil. Billedet er ret tarvelig koloreret og opldæbet paa en Træramme og bærer Underskriften: "Orlogsskibet •Prinz
Christian Frederik• i Slag med 2 Engelske Linie Skibe
og 3 Fregatter den 22. Marz 1808«.
') Niels Nielsen og Margrethe Nielsen. -- Niels Pedersen
havde 4 Børn:
l. Peder Nielsen (Kræmer), f. 4 /• 1819, død 17 /2 1902.
2. Christen Nielsen, f. 2/Io 1820, d. 10/2 1905.
3. Ane Kirstine Nielsen, f. 20/o 1824, lever endnu - 89
Aar gammel - i Egense.
4. Niels Nielsen, f. '"/" 1826, d. 8 /o 1906.
En Søn af Peder Nielsen er Gaardmflnd i Egense og
bærer Navnet Niels Pedersen.
') Aftægtskontrakten findes endnu i Gaarden. Da denne
viser, hvad en Gaardmand i Egense i Almindelighed fik
i Aftægt paa den Tid, fremsættes følgende:
Niels Pedersen skulde bo hos Sønnen, men hvis
Aftægtsfolkene forlangte det, skulde der opføres 4 Fag
Hus til den vestlige Ende af Rollingshuset, hvor der saa
skulde indrettes l Stue, 1 Kammer, tvende Sengesteder,
Køkken, Bryggers og en Skorsten med Bagerovn til 2
Skæpper Mels Bagning. Loft, fornødne Vinduer og Døre
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Selv som Aftægtsmand tabte Niels Pedersen ikke
sine Interesser. Han havde saaledes fra Ungdommen
.af været Strandfoged og vedblev at beholde denne
Post til sin Død. Tillige var han Ligsynsmand.
Daglig læste han A visen og var i en Aarrække Byens
eneste Holder af »Aalborg Stiftstidende«. Saa vidt
det var muligt fulgte han med baade i den indenlandske og udenlandsJ<e Politik: og han meddelt
enhver s tøn· Begi\Yen h d Lil de ø' l"ige Bybeboet· .
Særlig om ældr saa man ham daglig komme hena
Gaden som en af de .idsle i 13 ,en, d r beholdl den
gamle Skik at bruge korte Benklæder og hvide Strømper. Paa Hovedet bar han den gammeldags Form
paa Huer i Egense -- en Skindhue med en tommelang Læder trimmel i Sledel for en Dusl< eller Knap
i Toppen og m d n lemmelig bred Ud ers l ind br · m
Corn den. l deon Dragl gik han ofl
m og fortalte
nyl; men b:w bl v kun el Øjeblik paa hverl Sl d.
Dan k rn s Sejre i 18 8-5 1) begejslred
'iels
og en B.ilængcr og n lille Grubekedel skuld e indsættes.
Ved Indtrædelsen i Al'lægl. holigen slwlde udleveres dem
Sengeklæde•· li l de to SeDge snm l Kø k k n- og l3rygg 1"løj, allion m. ''· Af Varer siwide der am·Ug leveres 4
Tdr. Rug, j Td . Mall, 1 Td . K·trtoflet·, 2 Lispd . Flæsk Mellem Flæsk - , 2 Lpd. faarekød, 2'/' Lpd. Smør 2
Lp<l. Ost, 'h Lpd. Tælle og 2 Poller nymalltet Mælk
daglig. Endvidere skulde leveres 2 Faar, der fodredes
sammen 111 d de øvrige Faa.r i nM<len.
om Ildebrændsel skultic levere. 6 Læs Hedetørv a 16 Snese pr. Læs,
4 Læs ltudlørv n 1000 Stkr. p1·. Ues saml to Læs Risbrænde. •l S rgrloms og Alderdoms Tilfæld c siwide
gives !'OJ·nøden Opva•·Lning med Pleje og Renlighed, ligcsom der ved der s dødelige AfglJng skulde gives dem en
liæderli.g og ~lllStrendig B 'gl·a,•el e eftel' ' kik og Brug i
S gnet.
') Da Niels Pedersen i 1848 hørte, at hans Søn Niels var
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Pedersen i høj Grad, medens Tabet af Søndertylland
i 1864 skal have gaaet ham nær til Hjerte. Han
vilde gerne tale om Begivenhederne fra det l 9. Aarhundredes Begyndelse, og var han kommen i Gang
med at fortælle, gav han gerne sine Meninger om
Kaptajn Jessen, Frederik d. VI. og Napoleon den
Store til Kende. Disse tre var hans Helte. I 1870
havde han ventet, at Danmark skulde have faaet sit
Mellemværende med Tyskland opgjort; men da dette
slog fejl, tog den gamles Kræfter mærkeligt af, og
flere, der kendte hani, antog Begivenhederne i 1870
for en medvirl<ende Grund dertil. Han ansaa nemlig
en Napoleon for uovervindelig. ·
Den 6. December 1868 kunde Niels Pedersen og
Ane Christensdatter, der i alle Maader var ham en
trofast Hustru, have fejret deres Guldbryllup; men
Vetemnen fortav Guldbryllupsdagen, da han »ikke
kunde lide det Tiggeri«.
Den 28. Februar 1872 døde Ane Christensdatter,
og det følgende Aar var Niels Pedersen en Olding,
mæt af Dage. I denne Tid maatte han jævnlig holde
Sengen, indtil han den 3. Marts 1873 hensov stille
og roligt i Fødegaarden 1), omgivet af Sønnen og
Sønnekonen.

1
)

indkaldt, skal han have udbrudt: "Hvad kan det
hjælpe at sende ham af Sted. Nej, det skulde have været
mig!<
Niels Pedersens Gaard kan efter en gammel Fæsteprotokol over Egenseklosters Gods føres temmelig langt tilbage. I 1729 beboedes den saaledes af Fæstebonden
Niels Pedersen, Tipoldefader til Veteranen. Gaarden var
da paa l Td. 7 Skp. 1 /• Fdk. Hartkorn, og som aarlig
Fæsteafgift skulde der til Egensekloster udredes følgende
Ting; 18 Mark Smør, '/• Ol si. Høstsild, 3 Ol tørrede
Sild, 1/• sl. Aal, 1 /2 Svin, samt for Gæsteri 7 Mark - 3
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Onsdagen den 12. Marts begravedes Veteranen
under stor Deltagelse paa Mou Kirkegaard 1).
Lidt syd for Kirketaarnet har Niels Pedersens
Grav været. I 1906, da hans Søn, Niels Nielsen, blev
begravet, sløjfedes Veteranens Grav. Paa Stedet staar
en Mindesten over Sønne11.

VISEN OM SLAGET VED SJÆLLANDS ODDE 9).
Det var Aaret 1808 man skrev,
Da udi Martii Maaned det var vi fangen blev.
Det var i Martii Maaned den tyvende og to
Vi Ietted vores Anker paa Helsingørs Rhed.

Hdl. - Arll jdspenge 4 Ma•·k og 8 killing. Uvornnar
Niels Pedc•·sen overdrog Gaarden lilSøn nen Niels Nielsen ,
mcdclelc1· Pt·olokollcn in le t om ; men lføl rre Fæstch••cv,
uds tedt paa Høs temark den 16. Dccbr. 1764-, overdrages
· Gaard n a f Peder Th øgersen Lassen • til I·Jø tem a r k og
Egen s Clos ler• Lil Niels P clCI·sen , Sø n af den i aardc n
boende Fader. Denne Niels Pedersen var Bedstefader
til Veteranen. I Fæstebrev af 6. Decbr. 1780 afhændes
Gaarden til Peder Nielsen (Kræmer), som havde den, indtil den i 1827 overgik til Selveje, idet Veteranen købte
den. Allerede 1819 var Gaarden imidlertid, som tidligere
omtalt, bleven delt mellem Veteranen og dennes Søster
Mette, der var bleven gift med Peder Flou. Halvgaarden,
som Veteranen blev Selvejer af, var kun paa 1 Td . Hartkorn . Senere blev der dog købt mere Jord; thi da Niels
Pedersen afhændede den til Sønnen, Niels Nielsen, stod
den for 1. Td. 6 Skp. 2'/2 Alb . Hartkorn. I 1905 overtog
den nuværende Ejer, Lauritz Nielsen, Gaarden efter Faderen.
') Efter Niels Pedersens Død fremkom der i »Aalborg
Stiftstidende • (15. og 17. Marts 1873) et Par Artikler om
ham, hvis Indhold delvis er benyttet i det foregaaende.
') Saaledes som Visen huskedes af Fortælleren.
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Med Rangskibet •Prins Christian•,
Som var et dejligt Skib,
Vi satte vores Sejl til
Og sejled saa afsted.
Vor Ordre den mon lyde, vi skal ad Bæltet gaa,
Vor Kurs vi ogsaa satte og det med stor Attraa.
Thi Vinden var os føjelig, vi sejlte helt galant,
Indtil om Eftermiddagen vi Kammerater fandt.
Det var om Eftermiddagen,
Omtrent var Klokken et,
Da fik vi udi Sigte
To Skibe - til Luvart gik.
De vare to Fregatter, som ikke toned' Flag,
Vi deraf kunde mærke, at det var brittisk Pak,
De var saa langt til Luvart og vi saa langt i Læ,
Vi kund' dem ej indsejle før Klokken otte blev.
Se, Dagen var til Ende
Og Natten komme maa,
Om Nattetid at sejle
Det kan ej heller gaa.
Om Morgenen saa tidlig, da vi blev purret ud,
Vi alle kom i Arbejd og bad nu da til Gud,
At han dog os forlene en god og sejrrig Dag,
For vi ej andet tænkte end komme udi Slag.
Vor Chef han lod udraabe
Til Overkanoner,
De agterste Kanoner
Du bugser paa sit Sted.
At
Vi
Vi
Vi

de der viser agter ud, at de den træffe kan,
er nu her omringet og Fem i Tallet er.
kan dem ej undvige, men maa nu gaa i Slag,
løsned vor Kanoner og gav det glatte Lag.
Men Kampen var ulige,
•Prins Christian « blev forskudt
Og vild' ej Roret lystre
Og løb derved paa Grund.
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Nu maa vi overgive, der er ej andet Raad,
Vor Chef han tog sin Kaarde og vilde den lever.
Du maa den selv beholde; thi Du slog som en Mand.
Du skal den ikke sælge
For Penge eller Guld,
Men mandelig bevidne
Dit Land at være huld.

FOLKEVÆBNINGEN I HORNUM
HERRED 1848
EFTER PAPIRER I LUNDBÆKS ARCHIV
MEDDELT AF ALEXANDER RASMUSSEN

Højspænding var forbi. Den havde
kun varet et Par Dage (for Nordjyllands Vedkommende 31. Marts-l. April 1848), men havde da
været saa overordentlig 1), at den nødvendigvis Inaatte
være svundet, selv om ogsaa det Rygte, der havde
fremkaldt den, ikke havde vist sig falskt. En fuldstændig Afspænding fandt dog ingenlunde Sted. Vel
havde Slavehæren opløst sig til en Indbildning; men
den slesvig-holsteenske Armee var en haard Virkelighed. Sejren over den ved Bon (den 9. April 1848)
var ganske vist et Resultat, men kun et foreløbigt.
Den tydske Hær rykkede frem og skulde snart give
Sagerne en anden Vending.
Folkevæbningstanken
var derfor stadig levende og virksom, og endnu paa
dette Tidspunkt ansaa Myndighederne det for rigtigt
at opmuntre og lede Dannelsen af en Landstorm i
Jylland . Senere, da Fjenden rykkede ind paa Halvøen, fandt Regeringen det betimeligt at paabyde
Stilhed.

S

LAVEKRIGENS

') Se herom Lønborg Friis: Den jydske Slavekrig, Aarhus
1898, som særlig for Nordjyllands Vedkommende giver
en udtømmende og fortrinlig Skildring.
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Følgende Brev til Lehnsbaron Juni-Rysensteen
paa Lundbæk 1), skrevet samtidig med Slaget ved
Slesvig, er oplysende for Datidens Tankegang og for
de Planer, man havde lagt til Himmerlands Forsvar:
Ærede Hr. Ven l
Først har jeg den Fornøielse al underrette Dem
om, at jeg har overtaget Overopsynet med Folkevæbningen i Aalborg Amt2) .
For d l andet opfylder Major Federspils Rapporter gandske min Fon nlning nemlig al min æ rede
Krigsl<amn~ ral ræ kker villig og med Lyst il Hovede
og liaand ti l al oprælle og vedligehold d n Aand,
der udi' rdre, naar en slig Væb11ing skal svare Lil
Hensigten.
Da jeg ikke godt laalet· al idde Læ nge paa en
Vogn , saa vil De godh d fuld lillad , al j eg bebyrder
D 111 med al o er tage Ledelsen es len for Aalborg
Lil Løksløt" jeg har i den Retning Lilskrevet H nedsfogden.
Naar jeg giver Dem min lette Plan, vil De see,
at Deres Tilsyn med den vestlige Deel er i sin Orden :.
I Tilfælde - som Gud forbyder - at Fjenderne
skulde kaste vor Armee, er det vigtigste Pas Hobroe;
det ydøstlige Hened sørger ·tra x for Færg u og
Træk k lougel ved Hadsund, be Ll r Pas· ne ved
Gisle Iler Gi um
a 3) og 11dgjør enstre f'løi d
andr Herr d r e nlrum, og min en der sæller sig
i Forbiudeise merl Viborgeme, command •rer Høire
') Niels Juul-Rysensteen besad Lundbæk, Bislev Sogn, Hornum Herred, fra 1842-89.
') Om dennes Oprettelse se Lønborg Friis, S. 132 f. Den
nævnte Major Federspiel havde hidtil ledet den, men
var nu kaldt til Armeen.
') Den himmerlandske Hærfører synes ikke at have været
rigtig kendt med Krigstheatret; han mener formodentli~
Gislum Aa; men ved Gislum, som jo forøvrigt ligger i
Vesthimmerland, findes ikke nogen Aa; medmindre han
da har tænkt paa Lerkenfelds Aa, som et Styl,ke syd for
Gislum danner Aalborg Amts Sydgrænse.
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Fløi i Spidsen for de vestlige Herreder, og denne
Stilling maa forsvares til sidste Mand; hedere Ideer
modtages med Taknemmelighed.
Hoslagte Chema haaber jeg, at De snarest søger
at istandbringe, da efter høiere Ordre skal forfattes
en Gen ralov rsigt over hele Amtet. Een af Dagene
sknl jeg Lil·tille Dem en Deel trykte Exemplarer, be·krivende de ø, eiser, jeg finder medst passende for
Folkevæbningen.
Jeg gralul rer paa Ohsl. Schleppegrels 1) Vegne,
General in len Feldloget · Ende. Idet jeg ærbødigst
beder at hilse Dere æ rede Familie, anbefaler jeg mig
i Deres f r m Lidi g' Ven k ah og forbliver
stedse Deres V en
Abg., den 23. April 1848.

G. Kindt 2).

Velb.
Hr. Capt. Baron de Juul!
Med det første kommer jeg ud til Dem.
Strax efter Modtagelsen heraf satte Baron Juul
sig i Bevægelse. Under 27 . April udsendte han til
Sogneforstanderskaberne i Hornum Herred det af
Knptein Kindt medsendte Schema til Udfyldning.
Folkevæbningens Værdi maatte navnlig bero paa, om
Deltagerne vare geværbevæbnede, om de havne nogen
militær Foruddannelse og om de bleve kommanderede
af krigskyndige Befalingsmænd. Herom spurgtes der
altsaa særlig paa Schematet. I Dagene omkring l.
Maj indkom Sogneforstanderskabernes Besvarelser til
') Den senere General Schleppegrell, som ved Krigens Begyndelse havde faaet betroet den vigtige Post som Chef
for »Flankekorpset«, var Baron Jnuls Svoger, gift med
Baronesse Johanne Juul. Se om hende: Sine Godskesen:
Johanne Schleppegrell. Aarhus, 1896.
2
) Kaptein G. von Kindt var blandt de ved Hærreduktionen
28. Marts 1842 afgaaede Officerer. Som Pensionist opholdt
han sig i Aalborg.
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Lundbæk, og paa Grundlag af disse skal her gives en
Skitse af Hornum Herreds Krigsberedskab.
I Bislev Sogn, hvorom Baron Juul selv indberetter, antoges der at være 75 vaabendygtige Mænd, af
hvilke ca. 50 deltoge i Øvelserne. 35 vare væbnede
med Leer eller Landser, 15 med Geværer; 6 havde
tidligere været Soldater. Til Overbefalingsmand var
af samtlige Deltagere valgt Kaptein, Baron Juul, som
altsaa ledede Øvelserne. Under ham kommanderede
Jens Pedersen i Bislev, Christen Færk i Djørup,
Anders Binnerup i Holmager og Thorvald Arntzen i
Hedegaarde. For Udeblivelse fra de ordinære Øvelser,
som fandt Sted udenfor Bertel Poulsens Gaard i Bislev,
var der vedtaget en Mulkt fra 16 til 96 Skilling, for
hvilken kun lovlig og uimodstaaelig Hindring kunde
fritage. De faldne Mulkter skulde indbetales til Fordel for Armeen.
Vokslev Sogn talte 150 vaabenføre Mænd, af
hvilke dog kun 38 toge Del i Øvelserne, 8 vare geværbevæbnede, 7 tidligere Soldater. Skolelærer Grøndahl
ledede Øvelserne, hans Underbefalingsmænd vare:
Niels Christian Jensen, Christen Andersen, Peder
Pedersen og A. Andersen. Øvelserne foretoges ved
Gelstrup.
I Ø. Hornum Sogn var der 81 vaabenføre, 60
Deltagere, hvoraf omtrent 15 geværbevæbnede, 8 tidligere Soldater. Sognefoged Peder Abildgaard havde
hidtil med Bistand af Herman Davidsen, Christen
Mund, Jens Krog og Lars Nielsen ledet Øvelserne,
der foregik i Ø. Hornum By; men Sognepræsten,
F. A. Hansen 1), der som Sogneforstanderskabets For1

)

Om ham se i Lønborg Friis' Bog om Slavekrigen, hvor
han S. 110 tf har givet en udmærket malende Skilddng
af de bevægede Dage i hans Egn.
20 •
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mand har afgivet Indberetningen, beklager sig i en
medfølgende udførlig Skrivelse stærkt over, at der
mangler Befalingsmænd med militær Erfaring; tilmed
savnes et Regulativ for Øvelserne. Paa Grund af
disse væsentlige Mangler maa han befrygte, at Interessen for Øvelserne vil svækkes. En vis Lunkenhed
har allerede beklageligt nok vist sig, og gøres der intet
for at forbedre Stillingen, vil Folkevæbningen i Ø.
Hornum mere komme til at staa paa Papiret end
existere med nogen Betydning i Virkeligheden.
For Nørholm Sogn indberetter Proprietær F.
Klingenberg 1) til Klitgaard. Da en stor Del af Sognet
er Sølimitdistrikt, alle yngre heri udkommanderede,
og der kun holdes faa Tjenestefolk, kan han ikke
anslaa de vaabenføre Folk til mere end 40. Det seer
da underligt ud, at Vaabenøvelserne have 54 Deltagere; men Klingenberg erklærer ogsaa en Del af
dem for »svagere Folk«. Da tilmed ikke een eneste
var geværbevæbnet, og kun 4 tidligere havde været
Soldater, var Nørholms Styrke sikkert ikke meget
værd. Den havde dog en forhenværende Underofficer,
M. Snorup, til Kommandant og de 3 tidligere Soldater Knud Pedersen, Ole Jensen og Peder Østergaard til Underbefalingsmænd, og disse udviste baade
Iver og Dygtighed. Øvelserne holdtes paa en Plads
ved Nørholm By.
I Sønderholm og Frejlev Sogne regnedes der kun
henholdsvis ca. 30 og ca. 8 vaabendygtige, og der
udtales tilmed Tvivl om, at »det anførte Antal vaabendygtige Mænd egentlig qvalificere sig alle til denne
Benævnelse«. Der var imidlertid nok til at tage Del
i Øvelserne: henholdsvis 60 og 20. Forholdene vare
1
)

Tidligere Stænderdeputeret i Viborg.
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her ganske primitive: Mandskabets Duelighed og Bevæbning var endnu ikke undersøgt. Sogneforstanderne og nogle tidligere Soldater havde hidtil forestaaet Øvelserne. Der trængtes til en god Anfører og
Vejleder.
I Ellitzhøj og Svendstrup saa det bedre ud. Af
36 og 60 vaabenføre toge 32 og 52 Del i Øvelserne,
2 + 8 med Gevær.
Proprietær A. Faurschou til
1
Annerup ) var Befalingsmand og havde som Medhjælpere Husmand Jens Peter Jensen for Ellitzhøjs
Vedkommende samt Gaardmand Christen Uttrup og
Ungkarl Lars Frejlev for Svendstrups. Men en virkelig Militær, Kaptein Holm fra Aalborg 2), var den
egentlige Leder af Øvelserne, der holdtes i Bonderup.
For Veggerby Sogn -indberetter Pastor Brorson i
Kirketorp, at der af 75 vaabenføre Mænd var 56 Deltagere i Øvelserne. 7 havde Geværer og 6 havde tidligere været Soldater. Overbefalingsmand var Gaardmand Hans Poulsen i Aastrup; Gaardmand Peder
Jeppesen i Veggerby og Husmand Christian Frederiksen i Hjeds Yare hans Underbefalingsmænd. Øvelserne
skete i Nærheden af Veggerby Kirke.
Suldrup og Sønderup Sogne havde 58+ 58 vaabendygtige, men kun 20 + 30 Deltagere. I Suldrup havde
l Mand et Gevær, i Sønderup slet ingen. Suldrup
havde en Overbefalingsmand i Sognefoged Chr. Poulsen - ogsaa en saadan savnede Sønderup; men den
havde to U nderbefalingsmænd, Christian Hansen i
Sønderup og Just Christensen i Tøttrup. Suldrup
1

2

)

)

Adam Faurschou, se Jydske Samlinger, 2. Række, II, 295,
304. Annerup var i Størstedelen af det 19. Aarhundrede
det almindelige Navn paa den nu udstykkede Raakildegaard.
Toldkontrollør, afgaaet Officer.
20*
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holdt sine Øvelser ved Skolen, Sønderup exereerede
paa Heden imellem Knolde og Rebstrup.
Fra Aardestrup, Buderup og Gravlev, som dengang
udgjorde een Kommune, indberetter Sogneforstanderskabsformanden, Godsejer DahF) til Buderupholm,
som tillige er Overbefalingsmand for disse Sognes
Væbning. Tallene paa det vaabenføre Mandskab ere
124, 137 og 96, Deltagerne tælle 90, 75 og 69, blandt
hvilke særdeles mange geværbevæbnede, riemlig 14,
24 og 9. Jens Nielsen Kragh i Aardestrup, (der dog
nu er indkaldt til l. Maj som Dragon) samt Svenning
Nielsen i Mastrup, Anders Jensen Borup i Sørup,
Husmand Hans Jensen i Gravlev og Søren Andersen
i Oplev ere Underbefalingsmænd; men ogsaa her er
Kaptein Holm fra Aalborg den øverste Leder. Øvelsespladserne ere ved Aardestrup, Støvring, Sørup,
Gravlev og Oplev Byer; men een Gang havde alle tre
Sogne haft samlet Øvelse. Af det her anførte Mandskab ere en Del afgaaede, idet de ere blevue indkaldte
dels som Frilodsmænd og dels som Krigsreservemandskab.
Man kan ikke forundre sig over, at Baron Juul,
da disse Indberetninger indløb, er bleven forfærdet
over sin Opgaves Vanskelighed. Han har navnlig
følt sig trykket ved Tanken om Mandskabets daarlige
Bevæbning, og i det hele maatte han højlig ønske
nogen Bistand fra Overledelsen. Kaptein Kindt aflagde ham vel et Besøg ved Majdagstid; men nogen
virkelig Støtte fik man ikke fra hans Side. Der foreligger endnu et Brev fra ham, som gengives her :
Ven Juul!
. Tak for sidste venskabelige Modtagelse, ja, endnu
') Godsejer F. A. B. Dahl, der i 1842 sammen med Cand.
M. T. Riibner havde købt Buderupholm af Staten, var i
1847 bleven Eneejer. Han døde 1863.
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ngang iger jeg og min Datler Tal< og bed r al
frembringe vot· · rhødige Tak for den venn hulde
Borgfnte Barones n den vakre Ottilia, den lill
skj lm ke Lise og Dere indlagende Svigerinde.
1aasl<e e, ærede Hr. Baron! an lager al jeg b'handler alL ligeg ldigL · men de~·i maa j g giv mig
den Fdb. d al bede mig und kyldl. Bevæbningsl ommiteen kan ild c utllevere cværer, inden Gj ns ar
fra Krig ·min'isleriel indløber. De skal besleml være
den 1 ·te, der skal erholde 30 SLI r .
Lædertøi. er del umuelig at ·kalT , da selv de 2
·ig her samlende Balailloner opholdes da :. li'is c1) ildte
medbragte Læderløi til dem derimod 14 Officer r,
deriblandt vor Pio 1), som h lev a ns H d l i en af Ad joudant · Posterne. Ch ll! rne: Maj r Barlet , en re n
Menneske Æd r, og i\1Tajor oldevin. De øvrige cre
meer og mindre bevol< ·en med rædsomt Skj. g. Regnskabs Føre1· et· n Leologisk og medi insl< Candidal,
de kunne allsaa slaa to Fluer m d t Smæk.
Minister Lehman er i vente.
Vær nu ved freidigt Mod og trøst Borgfruen, her
er alt ved freidigt Mod.
Constitutionen bar jeg ikke luumet istand bringe,
da jeg fra Morgen Lil Aflen e:erc r r Friskaren 3 ), der
agtes bortsændt senest TirsdHg; d res Lædertøi koster
3 R. Sættet.
Den 3. Maj 1848.
Deres hengivne og ærbødige
Galop!
G. Kind l.
Baron Juul!
Den i ovensiaaende Brev omtalte Rejse, som
Orla Lehmann i Begyndelsen af Maj som overordentlig Regeringskommissær foretog gennem Jylland,
') D n davrerende alborg- Køhcnbavn-Dnmpcr.
Knplein Vi lhelm Pio, Fader Lil Skoleman len, Pt·ofe sor
Jean Pio og o ia)jstførcr n Loui Pio.
") En KomiP var den 27. Marts bl ven dannet for at oprette et Frikorps i All lborg. Se Lønborg Friis, S. 35.
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havde blandt andet til Hensigt at advare imod Anvende!
af Folkevæbning i de af Fjenden truede
af Landet. Den i rige Stiftamtmand, Baron
Brelton i Viborg, Lillod han vel ·ved Hjælp af sine
Folke æbning. sl<arer at •fyld Horizonlen m d V~ulben
gny •1)· men noget. virkeligt Sammenslød im llem Landstormen og Fjendens regulære Tropper ønskede man
selvfølgelig ikke.
Interessen for Folkevæbningen tabte sig derfor
ret snart, tilmed da Vanbenstilstanden i Malmø (2.
Juli) kort efter gjorde End paa 1848's Krigshistorie.

') Orla Lehmanns Efterladte Skrifter, II, 292.

FRA LANDBOREFORMERNES TID
VED C. KLITGAARD

sidste Tiaar af det 18. Aarhundrede var jo en
Brydningens Tid, som her i Landet særlig fik
sit Præg gennem Bondestandens Frigørelse og de
store Reformer paa Landbovæsenets Omraade; en
Grødeliu, da <'let spirede overall, snavel paa del inleiJekloelle som paa del maLerielle Omraade; men il< k e
all, hvad der aa.l des )(ød frem af den gærende
Mu ld, naaed Høstens Modenbed · ad l<illigt af del
kom - lig om Lopinens strntkk Blomster - hun
til at tjene som Næring for en anden Afgrøde, det
vil sige: bane Vej og virke befrugtende for andre
Ideer.
Det gælder saaledes flere af de mer eller mindre
mærkelige Forsøg, som blev gjort paa det landøkonomiske Omraade; vi kan i saa Henseende nævne
Anvendelse af Benmel til Menneskeføde, Salpeterudvinding af Ajle og Fodring af Køer med Hestegødning. For en Nutidsbetragter kan det ogsaa forekomme ret mærkeligt at se Datidens Blade omtale
som en »stor og god Handling«, at snart denne,
snart hin Præst eller Proprietær har lagt sin Haand
paa et selvdødt Dyr for derved at overbevise Almuen
om, at der intet uærligt var i at befatte sig med

D

E
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saadanne. Sagen var jo, at Bønderne ikke selv vilde
flafl Huden af dem, men overlod denne Bestilling Lil
" uærlige « Folk som Rakkere og Natmænd, der dannede en Ka le for sig, og del var delle Ka tevæ en,
Tiden liberal Tal mænd nu vilde udrydde. Af og
111 ser man Præsten rykl< e frem j piclsell for Hustru,
Bøm og Tyende som saa en efl r en gjorde t Suil
i del død Dyr, det var saaledes Tilfældel med Pu tor
M. 1ør b i Ferslev (17 2- 1801 ), og bi t og her Jykkede · det ogs<UI al oveninde Almuens U ilj e mod
lig Arbejder m e n der slutide dog gaa ner Menne kealdre inden Fordornmen heil blev udryddet, og
del, at en 1and selv !laaede el selvdødt Dyt·, kunde
have h'Hgisl<e Følger, om da en Mand i Ordsalling
t771ltængte ·i~ ford i han · Naboer lod ham l1øre
ilde for, at han eh ha de laget Huden af en He l
(Jyd ke Efl., 60/tm).
At man ogsaa her i Egnen bar forsøgt at bruge
Hestegødning til Kreaturfoder, fremgaar af følgende
Bekendtgørelse i »Jydske Efterretninger« 21 /11u:

»Til N lle for del Almind lige, og især for dem,
som ere i Iler befrygte Fodertr~mg, bekiendtgiøres :
ALKiør meget gol kan foeres m d Heslemøg ; de som
lager dette i Tvivl, l<fiD derom blive overbeviisle, hos
undertegnede paa Tofteberg ved Løgstøer, h vor 6
({øet· ~ rtæ1·er Morgen, Middag og Aflen, d l 4 Be ter
produceret; d isse Kreatmer lrive endog bedre end
fter sædvanlig Foering og maliter meere.
mgangsmaaden, som t· meg t impel , v,il m d Fomøielse
naar forlanges erfares af
Ole Hall, Landmaaler.« 1 )
Blandt de Opgaver, som der i denne Gæringstid
') Han boede senere i N. Sundby.
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blev siaaet stærkest til Lyd for, var Hjemmeindustrien,
og der blev saavel fra det kongelige Landhusholdningsselskabs Side som af mange Privatpersoner
gjort et stort Arbejde for at vække Interessen derfor.
Det vil ogsaa være urigtigt at sige, at al Udsæden
faldt mellem Torne; thi meget af den voksede op og
bar god Frugt, og der var i Norge et godt Afsætningssted for slige H usflidsartikler som Lærred, Bolster, Hvergarn, Vadmel, Dynevaar, Strømper o. 1.,
men Norges Løsrivelse fra Danmark 1814 bragte atter
Husfliden herhjemme i Forfald, fordi dens Produkter
nu ikke længere kunde afsættes.
For Aalborg Amts Vedkommende var Husfliden
mest udbredt i Kjær Herred, og overhandet var Vendsyssel i saa Henseende noget forud for det øvrige
Land. Adskillige Steder virkedes der gennem Skolerne for at vække Børnenes Lyst til sligt Arbejde,
og dette var bl. a. Tilfældet i Blenstrup (Hellum
Herred), hvor Skolepatronen da var Greve Schimmelmann til Lindenborg, og hvor Peder Justesen var
S koleholder1 ).
I »Jydske Efterretninger« finder vi nedenstaaende
lille Digt, som omhandler dette Emne, og som forhaabenHig kan more adskilllige af Læserne.
SANG FOR SKOLEBØRN I BLENSTRUP.
I fordum Tid man saae ei Piger spinde,
Før de var tolv, ja, fiorten, sexten Aar;
Ak! Un gdoms Aar man saae unyttig svinde!
Nu Ni-Aars-Piges Rok saa hurtig gaaer.
Man Drenge saae paa Bænkene at sove,
J a, Klokken syv gik de i deres Seng,

') Se Gjerding: Hellum H., S. 52.
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Og søvnigt gik det, naar de kom fra Hove,
Nu strikker nok saa flink en Syv-Aars-Dreng.
Om Skolegang var ikke stort at sige,
Man lærte udenad fra Dag til Dag;
Og den, som da ei høiest kunde skrige,
Han fik bestandig Skiænd og haarde Slag.
Thi maatte stakkels Børn til Skolen nødes,
Seent kom de der og gik med Frygt og Tvang;
Men vi, vi aarle her ved Skolen mødes,
og gaae herind med Lyst, med Frydesang.
Hvem have vi at takke for den Glæde.
At vi i Skolen nyttig Kundskab faae?
Hvo gjorde det, at vi ei Øjne væde,
N a ar Fader vil, vi skal til Skolen gaae!
Og at vi gaae, naar Læsetid har Ende,
Hen til vor Rok, vort Strikketøi med Fryd;
Og der den Lærdom paa sig selv anvende,
At Mennesket er skabt til Fliid og Dyd.
At Moder kan beholde sine Penge,
Som hun saa tidt til gamle Koner gav,
Og sige: See dog, Faer! de flinke Drenge,
De raske Pigebørn! det gaar ret brav.
Vort Herskab har beviist os denne Naade,
Det herlig Anstalt for os føiet har.
Gud, lad det længe - meget længe raade!
Vort Gavn dets Øiemed jo stedse var.
Dets Godhed skal os aldrig gaae af Minde,
Dets Øiemed vi stræbe vil at naae,
Det æres skal, af Børn, af Mand og Qvinde!
Til Løn, det hisset evig Glæde faae!
(J yd ske Efterretninger 84/1794 .)

P. J .

Forøvrigt ses det af samme Blads Nr. 7 for 1787,
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at Spindeskolen i Blenstrup tilligemed en lignende i
Fræer var oprettet ))for nogle Aar siden«, og der
gives følgende Beretning om Virksomheden :
»I Blenstrup Skole undervises i det fabrikmæssige
Linned-Spinderie. Læse-Skolen er i samme Huns,
saa at den tilvoxne Ungdom desto beqvemmere kan
deele Tiden imellem begge Skoler, og tiene en god
Deel til sin U n derholdning imedens de søger LæseSkolen. I Fræer boer Skoleholderen noget fra Spindeskolen, hvor Bomuldsspinderiet læres. En vis Omstændighed, som jeg en anden Gang skal sige Dig,
hindrer, at begge ikke endnu kan være i eet Huns,
da dog Bygningen dertil er rummelig og beqvem indrettet. I enhver af disse Skoler kan saa mange, som
vil, nyde frie Underholding i det fabrikmæssige Spinderie, og naar de have lært det, faae saa meget, de
vil og kan forarbejde enten i Fabriket selv eller
hiemme. Det spundne Garn afleverer de til Spindemesterinderne, som efter Taxten betaler enhver, hvad
den har fm·tient. Et 7 a 8 Aars Barn spinder lige
saa vel som den voxne, Drenge saavel som Piger.
Der er næppe noget Huus, faae Gaarde, hvor der jo
er een eller flere, der paa den Maade ernærer sig og
sine. Tænk l hvilken herlig Sag det er for den . Fattige, som ellers maatte giøre Sælskab med saa mange
andre Godsers forarmede Bønder, der betler, tilsidst
s tieler af Mangel paa N æringsveie. Ved Læse-Skolerne er sidst afvigte Aar skeet en haabefuld Forbedring .... «
Brevet slutter med at berømme det højgrevelige
Herskabs Omhu for >lderes underhavende Bønders
sande Velfærds Befordring«, der bl. a. er resulteret i
Fællesskabets Ophævelse, Oprettelsen af et Sygehus
og Ansættelsen af en Læge, som vederlagsfrit skal
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behandle Godsets Bønder, ligesom de fattige blandt
dem ogsaa fik fri Medicin og frit Ophold paa Sygehuset.
Af andre »Kuriosa « fra Landboreformernes Tid
kan nævnes, at Beboerne i Hornum og Fieskum
Herreder i Aaret 1818 søgte at faa Tyendelønnen
fixeret og i den Anledning bad om Amtmandens
Assistance. Stiftamtmand Moltke i Aalborg gav da
Herredsfoged Bassesen i Nibe Paalæg om at fremkomme med Forslag til Sagens Ordning, og efter kort
Tids Forløb fremsendte Herredsfogden en af samtlige
Beboere i de to Herreder underskreven Forening, i
Følge hvilken de vilde betale efternævnte Tyendeløn:
En Aviskarl eller en Ladefoged 24- 32 Rbdl. a ar lig.
En Karl, som kan gøre
fuldt Arbejde 18- 24
En Karl, som ikke kan dette
12- 16
»
»
En voxen Dreng
9-12
En Pige
9-12
))

))

~

))

Forsynet med Amtmandens Anbefaling indseneltes
Overenskomsten til Kancelliet, for paa dettes Indstilling at erholde kongelig Konfirmation, og Moltke tilføjer, at næsten alle Beboerne i Amtets øvrige Herreder har tiltraadt Overenskomsten.
Til Sorg for de gode Himmerboere vilde Kancelliet dog ikke indstille Sagen til kongelig Stadfæstelse, idet det under 20. Febr. 1819 udtalte, at
»denne Gjenstand egner sig imidlertid ikke til at
afgjøres ved Lovbestemmelser, som, naar de vare
almindelige, ikke altid kunde svare til de lokale
Omstændigheder, ligesom det og var upassende og
fra flere Synspunkter utilraadeligt, at Lovgiverne
skulde for hvert Distrikt bestemme visse Regler, efter
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hvilke Kontrakterne imellem Husbonde og Tyendefolk skulde indrettes.-, men Kancelliet udtalte iøvrigt
sin Anerkjendelse af Stiftamtmandens Arbejde for
denne Sag og bifaldt Foranstaltningen som hensigtsmæssig under de nærværende Omstændigheder 1).

') Jvf. •Sæby Folkeblad•

8/19lo.

ARCHIVET PAA LUNDBÆK
VED ALEXANDER RASMUSSEN

Anmodning af Landsarehivet i Viborg og
Herr Lehnsbaron Gyldenkrone-Rysensteen foretog undertegnede i Februar Maaned 1913 en Undersøgelse af de paa Hoveelgaarden Lundbæk værende
Archi \'alier, i Anledning af, at Lehnsbaronen havde
erklæret sig villig til at aflevere en Del af dem til
Viborg.
Der fandtes paa Lundbæk følgende:
A. En Samling ældre Adkomstdokumenfer, dels
paa Pergament og dels paa Papir. De vare velbevarede og velordn ed . Tidligere Archivassistent, nu vær nue Godsejer,
and. lheol. Jacol E lrup til
Skaføgaard, som i 1899 paa Anmodni ng af daværende
Lehnsbar n .Juui -Rysensteeu bnvcle gen nemgaael cl m
havd da forl'aUel følgende H gi traltu· over dem, som
med han velvil li ge Tillad l e meddeles her :

E

FTER

(l) PERGAMENTSBREVE:

l. 8- 2- 1456. (Hornum I-Jen·ed ~ Thing. ·læske
Mandag [Fastelavns Mandag]).
Beskeden Svend .Jes Lassøn, Fog d paa Restrup
æskede paa velhyrdig Frll Anne Mogensdaller Vegn e
Thingsvidne om nog n ga Lasl eller Kære pna del
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Skifte, som Herr Henrik Knudsen 1 ) gjorde med beskeden Mand Niels Kolssøn (?) i Binderup, hvorved
Henrik K. fik Binderup Gaard og Mølle imod at give
sit Arvegods dersteds, som svarer fuld Skat og Leding.
II. 1519. (Hornum Herreds Thing.)
Beskeden Mand Thames Perssen paa Restrup
gør paa Fru Karens, Henrik Knudsens Efterleverske,
og Børns Vegne Lavhævd paa Binderup og Binderup
Mark.
III. 1.-11.-1529. (Hornum Herreds Thing. Alle
Helgensdag, Mandag.)
Sandemændsbrev paa Vestergaard i Klæstrup.

IV. 24.-5.-1541. (Løgstedsøør [Løgstør] Tirsdag
næst for Vor Herres Himmelfart.)
Skøde fra Severin Mikkelsen, som kaldes Bødker,
til ærlig og velbyrdig Mand Niels Marquardsen 2 ) til
Meilgaard paa sit Hus ved Løgstedsøør, som han har
opbygget paa ærlig og velbyrdig Mand Eiler Lykkes
Grund, med Tømmerværk m. m.
V. 17.-2.-1545. (Aalborg. Tirsdag efter Fastelavns-Søndag.)
Kong Christian III's Stadfæstelsesbrev for Mikkel
Nielsen (Tornekrans) til Kyø paa hans Ret til Fiskeriet ud for Lundbæks Grund imod Clas Tygesen m .
fl. (Mikkel Nielsen i Rette lagde Skødebrev fra Herr
Anders, Abbed i Vitskøl Kloster (Bjørnsholm), stadfæstet af Kongen, til Mikkel Nielsen paa Lundbæk
Gaard og Gods samt Fiskeriet paa Lundbæk Grund .
Endvidere fremlagde han Kontrakt og Forligelsesbrev
af 1544 mellem Mikkel Nielsen paa den ene og Torkel i Dalsgaard m. fl. paa den anden Side; disse
skulde i eet Aar, ikke længer, have Lov til at bruge
to Vaadgarn ud for Lundbæk).
') Gyldenstjerne.
) Skernov.

2
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Dette Dokument har ifølge Paategning været fremlagt i Fiskerikommissionen 6.-6.-1741.

VIa. 20.-2.-154-6. (Aalborg. Fredag næst efter
Sete Julianedag.)
Fornyel kgl. St*ldfæslelse brev paa Mikkel Niel ens
Ret til Fiskeri ud for Lundbæk imod Cln Tygesen
m. fl. ( l-le r nalurli<~vi udehHII den helingede Rel Lil
Fisk d i eel Aar.) Fremlagt i Fi k rikommi sionen
( e frg. Brev) 6.- 6.- 1741.
Vlb. 20--2-1546. (Aalborg.
Sete J ulianedag).
Enslydende med Brev VIa.

Fredag næst efter

VII. 6.-12.-1547. (København, altera die Barbaræ).
Kongen aabne Bre , h ori han g01· villerligl, at
Axel .J uul Li l Villestrup har været skikket ror ham
med , el velbeseglet P rgamenlsbrev uskrabct og
uslungel og udi alle l\'l aader ufm·Cal ket, lydend • : al
lig Ve Leni har givet et Bol i Di ·lev ø len Gaden Lil
Bi ·lev ~h·l<e (heJliJ t Vor • rue) og Lil S læ An næ
Alter ammest d . Giveren forbeholder sig selv og
sine Arvinger Rel Ul al vær Forsvar for denne Gave.
Brevel er daleret Nibe, anno Dni. 1n02, og b landl
andre Medfor ·eglere (in des Hen Per Po elss n, Sognepræ l i Bi '·lev.
VIII. 1548 (?). (....) Markeskel mellem Bislev
By og (Over?)gaard(?).
(Brevet næsten ødelagt af. Fugtighed.)
IX. 12.-6.--1550. (Aalborg, Tordag næst efter
Guds Legems Dag).
Oluf Munk, Høved man l paa Aa lborghus, villerliggør, at han efter Kongens Befaling lun L<-v nel fo1·
ig Miltkel Niel en til Kyø paa den ene og La·
Tyge en m. n. paa den anden Side fordi disse
sidste have idd l Kong!. Maje tæls tvende Dom Jn·cve
o. V og VIa og b), H l"l'ed - og Landsthingsclom
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samt deres med Mikkel Nielsen ind~aaede Kontrakt
overbørige, angaaende Mikkel Nielsens Eneret til
Fiskeri ud for Lundbæk. Oluf Munk stadfæster nu
denne Eneret.

X. 21.-6.--1582. (København, den 2lde Dag
.J u nj).
Konge ns Forbud mod ulovligt Fiskeri i Limfjorden (med Henvisnin g Lil kgl. Brev af 15 3 om sam me
Sag) med Pulsvand og Bundga rn • den menige Mand
paa Sejlads og Fiskeri lil Uind r «.
"KJ. 15.- 12. - 16011-. (Viborg.)
Dorthe Jnul Lil Østergaard Chri lofTer Mikl<e1søns1) Efierleverske, skøder Lil sin Brodet· Iver .JuuJ
til Villestru p, i Bisle' Sogn og By: 5 Gaarde saml
2 Gaarde lutid es Tyreslrup. Hendes Hu bond har
tidligere afbændel 4 Gam·de: 2 i Fieskum BetTed i
Skov trup, l i Thorup og l Gaard i j t )land i Fiakitebjerg Herred i Hyllinge 'ogn i Agerup B , hvorfor
oveonævnle Iver ,Juul har gjorl hende Fyldesl med
Gods lig~eode v d Lundbæk i Hislev Sogn og B 3
Gaatde og bruge Lil den ene Gaard der 2 Gaardsæder og 2 Bol, endvidere i Djørup 3 Gaar<le og
Bol.

XII. 2.-5.-1614.
Esge Krafse til Assendrup skøder l Gaard i
V okslev Sogn i Grydsted By til I ver Juul til Villestrup.
XIII. 13. -5.- 1615. (Ville tmp).
Niels Munck W Serl"idsl vgaard, Laurids og Enevold Munck Brørlre lilskøde Iver Juul Lil Vil! s lrup :
i Bislev Sogn i Djørup By l Gaard , l Bol (m ed lilliggetlde Ruseslad er s·nul • iskeri i Fjorden) og 1
Gadehus.
XIV. 8.-9.-1618. (Viborg.)
Sofie Ulfstand, salig Claus Podebusks til Barse') Tornekrans.

21
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bæk, tilskøder her Juul Lil Ville trup 1 Gam·rl i Bi ·leY Sogn, kaldes »Veslerriis « med Bundgaru ·stader.
( ammenhæftet benned er et kgl. Stadfæ Leise brev
(dat. Kbh., 27.- 7.- 162-:1:] paa samme Gods samt paa
del Udlæg, som ofie Ulfsland har gjort Jfr. Vibeke
Podebusk for dennes Lod i Ve lerriis).

XV. 10 - 9.- 1629. (Kongsted lund.)
Kirsten Juul, . a lig Ni Is .Juulsdaller, til køder sin
Farbroder fver Juul til Ville trup : i Hislev ogn i
Djørup By l Gaard, kaldes »Overgaard c og en Mølle
derbos om dog nu er øde.

' Vl. 28.-6.- 1668. (København).
Niel Pm·sberg til , sldld ·trup, .Jens Rod teen Lil
Lengsbohn, Barlbolomæus Pedersen, Raadmand i Kbh.,
e
og Cbl'i ten Andersen, Krig · kommissær lilskøde
Juul til Lundbæk: i Vokslev Sogn i Bindemp 2
Gaarde og l Mølle.
XVII. 15.-11.-1687. (Kbh.)
Kongen giver Christian Juul, Friherre af Rysensteen, Birkeret til Lundbæk og Pandum.

XVIII. 1.-3.-1661. (Kb h.)
Kongen tilskøder Brødrene Heinrich og Jocbimb
Wiirger af Lilbeck Gods i Bjel't'e Herred i Jylland: i
A sens, Bisbolt, Glud, Sønderb , Raarup, Nøllrup,
Lind ed, Kleis Astrup, B.a uholt , Vrig ted, Skjolde,
Hornumkjær, Hornt1m, Skaamp, Balle, Hornsyld,
Grunde, Øslrup og Nørby. · ndvidere Korntiende af
Glud Assens, Klakring, Vrigsled, SI o by, Hornum,
Ørum, Barrit, Urlev, Nebsa•rer, Raarup, Daugaard
Engum Kvorning, Hatting Ølsted, Hedensted, Sleuderup og Dall y ogue, saa og al Kvæglieode over al
Stjernholm Lebn.- Hertil er hæftet el Papirsbrev af:

25.-11.-1671. (Gliickstadt) (affattet paa Tydsk):
Kgl. Svensk Faktor i Liibeck, Henrik Bremer,
skøder ovennævnte Gods (kaldet Stjernholm) 472 Tdr.
3 Skpr. l Fdk. l Alb., endvidere 16 Tdr. 6 Skpr. l
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Fdk. l Alb. Hartkorn (bestaaende i »ein Landereye«
- Stjernholm Hovedgaard i Horsens By (?]), hvilket
Gods Henrik Bremer har faaet overdraget fra Brødrene
Wiirger (se ovenfor) for 11,000 Rdl., til Henrik, Baron
af Rysensteen. Af Købesummen udbetales 4000 Rdl.
strax, Resten i 3 Terminer, den sidste i Kieler Omslag
1674. Hertil knyttet Sælgernes Kvitteringer, den sidste
dat. Kolding, 7. - 2.-1675.

(2) PAPIRSBREVE.
A. 1598-23.-8. (Nibe Birkething.)
Christoffer Mikkelssøn (Tornekrans) til Lundbæk
æskede og fik fuldt Thingsvidne af 8 Dannemænd,
at de havde hørt og seet, at Chr. Mikkelssøn den
Dag havde kæret og klaget, at »nogen af de Nibinger« havde fordristet sig at drage Vaad ud for
Djørup By, og han forbød dem og andre at komme
der uden hans Vidende og Villie.

B. 1603-24-.-7. (Kyø.)
Mikkel Nielssøn (Tornekrans) og Hustru (Ide
Bjørn) tilskøder »min kiere Faderbroder Hustru Erl.
og velb. Fru Dorthe Juul, sal. Christopher Michelssøns
til Østergaard« l Gaard og l Bol i Bislev Sogn i
Djørup By.
C. 1604-22.-9. (Nibe Birkething.)
Poul Skriver i Nibe æskede og fik paa Dorthe
Juuls Vegne paa Lundbæk et fuldt Thingsvidne:
han havde trende Gange og nu den 4. Gang staaet
for Thinget og forbudt nogen at bruge Dorthe J uuls
Garnstader, nemlig to i Nørlaa paa Barmerlænken
og et Stade, som er det 11. Gamin (?) paa Møllelænken.
D. 1611 (September). (....)

Markeskelstrætte mellem Grydsted og Thyrrestrup
(mellem Iver Juuls Tjenere paa den ene og Sten
Brahes, Manderup Parsbergs, Esge Bildes samt Fru
21*
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Helvig Kaas' sal. Hannibal Gyldenstjernes Tjenere
paa den anden Side).
E. 1618-28.-2. (Viborg.)
Gunde Lange til Breining, Landsdommer, gør
vitterligt, at ovennævnte Dag var velb. Fru Helvig
Kaas til Restrup, hendes visse Bud, Erlig og Fornumstig Mand, Peder Blok, skikket for Landsthinget
med et Thingsvidne af Hornum Herreds Thing af 19.
Januar s. A., at han paa sin Husbonds Vegne havde
ladet fordele 4 Personer i Binderup, fordi de havde
drevet ulovligt Fiskeri i Binderup Aa. Dette blev
læst for Landsthinget.
F. 1652-10.-4. (Kbh.)
Knud Ulfeldt til Svenstrup tilskøder Ove Juul
til Lundbæk i Hornum Herred i Vokslev Sogn og
By l Hel- og l Halvgaard. I samme Sogn i Thorup
l Gaard.

G. 1676-14.-3. (Lundbæk.)
Oluf Andersen Hofman, Sognepræst til Ellitzhøj
og Svenstrup, tilskøder Hs. Excell. Herr Ove Juul 5
Tdr. Hartkorn af Veggerby Kirkes Kongekorntiende,
som er ham tilfalden i Arv med hans Hustru Sofie
Nielsdatter efter hendes Fader, Herr Niels Esgesøn,
fordum Sognepræst for Sønderholm og Freilev.
H. 1688-5.-3. (Kbh.)
Niels Juel, General-Admiral-Lieutenant, Herre til
Taasinge osv., tilstøder Baron Christian Juul-Rysensteen følgende Fiskepladser i Nibe: Laurids Jensen:
l Fjrd. Høstsild. Peder Clemmensen: l do. Christen
Grwnb: l do. Endvidere l :t llundgaarstade udj
Nørrelunde, som er del neste yderste fra Dybel paa
15 Lencber, saavel ·om Ralfparlen af i.t bundegaarstade uc.lj Nørrelaae, som er det yderste fru Dybet'-" .
Købesum: 50 Rdl. pr. Td. Harlkorn.
I. 1695.-15.-3. (Viborg.)
Afdøde Admiral Chr. Bielkes Børns Formyndere,
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Fru Vibeke J u el, Niels Krag til Egeskov og Etatsraad
Klingenberg til Højris, tilskøde Oberst Gregers Daae
til Lundbæk og Pandum (som højestbydende ved
afholdt Auktion) 13 Tdr. Hartkorn af Veggerbys
Kirkes Kongekorntiende. l Td. Hartkorn = 45 Rdl.
591 Rdl. 4 Mk. (Kon gen hat· l 694- 26. - .
3 Mk.
tilstedet ovennævnte Sælge re ut af h æ nde n Del
Jordegods, hvoriblandt næ nte Anpart i Kir k etienden,
desuden nogle Bundgarnsstader, h vilket Berendt Due
til Krastrup ikke vilde have m ed i Købet, da han af
Admiral Bielkes Bo købte Torstedlund og Albæk
Godser. Proklama udstedt Kbh. 1694-10.-7., med
Specifikation, findes ligesom ovennævnte Kongebrev
knyttet til Skødet i Kopier).

=

(Disse Archivalier ønskes fremdeles beholdte paa
Lundbæk).

B. En stor Samling Familiebreve, ordnede z smaa
Pakker.
C. En stor, i Uorden henliggende Bunke af Papirer, Protokoller, Bøger og andre Tryksager.
Ved Gennemgangen heraf udsondredes først:
I. En Mængde kommunale Archivalier, hidrørende
fra den Tid, da Lundbæks tidligere Besiddere beklædte Stillingen som Formænd ·i Bislev Sogneforstanderskab og Sogneraad . De ere nu afleverede til
Sogneraadet.
Il. En Række Regnskaber med Bilag for Lundbæk Gaards og Skoves Drift, Korn- og Mejeriregnskaber o. lign.
III. En Del private Papirer og nogle Tryksager,
som af Pietetshensyn burde bevares paa Gaarden.
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Tilbage bleve følgende Archivalier, som afleveredes
til Landsarehivet i Viborg:
I. Thingbog for Lundbæk Birk 1697, 24. Nov.1721, 29. Jan. Autoriseret 1697, 17. Nov. l Bd.
II. Fæsteprotokol for Lundbæk 1739-1852 og
for Paudum 1739-1803. Autoriseret 1738, l. Maj.
l Bd.
III. »Nye Copie Feste Protokol for Lundbeck Gods«
1823-56. l Bd.
IV. Koncepter til Overformynderiregnskaber (med
Bilag) for Lundbæk (diverse Aar) 1806-32. l Pk.
V. Jordebøger, kasserede Fæstebreve og Dokumenter vedrørende Hoveriet paa Lundbæk 1696-1836.
l Pk.
VI. Diverse Dokumenter fra Lundbæk Arehiv ca.
1727-1835. 2 Pk.
VII. »Et fuldkommen Corpus« paa al Tønne Juul
til Taarupgaard og Hustru Fru Anna Chatarina Friis
deres Boes Tilstand efter deres Testamenters videre
Indhold, forfattet af Axel Sehested til N01·agergaard
og Byfoged Hans Lassen i Viborg og dat. 29. Dec.
1699. 1 Bd.
lflll. BeskritJ Lse af /(ommissionssagen mellem
Fr.iberre tiJ R •'en leen O e Hemich Juul og Johan
Trellund 1) til Paakendel
ar, hvorlede · sid tnæ nle
bør vare og betale de Prætenliouer, som skal være
imod ham ror ban
orvaltning af Friherskabel
') Johan TreHund var gift med den bekendte Valdemar
Daaes Datter Johanne Katrine. Han var saaledes Svoger
til General Gregers Daae, Baron Ove Henrich Juuls Stedfader. Om TreHund og hans Hustru se C. Klitgaards Meddelelser i Personalhist Tidsskr., 5. Række, IV. 272.
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Rysensteen, samt til Skifte og D ling efter afgangne
Generalmajor Gregers Daae og han s Hustru, afgangne
Friherinde Jeanne Marie Ryse, Lil fgørelse af, hvad
Johan TreHund kan Lilkomme i Arv i Henhold til
Højesteretsdom af 11. Dec. 1717, eller bliver skyldig.
1718-21. 2 Bd.
IX. Skiftebrev efter Fru Geh eim ekonie1·en tsraadinde Anne Sophie Juul, død i Aa lborg l4.- 3.- 1788,
og forhen afgangne Mand, Geb eim ekonfer nls raad ,
Baron Iver Holck. 1788- 93. l Bd .
X. Skiftebrev efter Christine Dorthea Mohrsen,
Enkefru, Baronesse Adeler paa Lundbæk 1789-1801.
2 Bd.
XI. Skiftebrev efter Sognepræst i Vissenberg, Konsistorialraad Frederik Griiner, død 6.-7.-1796, og
forhen afgangne Hustru, Fru Ane Margaretha Brein·
holm. 1796-97. l Bd.
XII. Ordre-Bog for Chefen for l. Komp. af l.
østre jydske Landeværnsregiments l. Bataillon.
1801-5.-4.-1807-20.-12. Autoriseret 1806-10.
-1. l Bd.
XIII. Ordre-Bog for Kaptajn og Kompagnichef
ved det østre jydske Landeværnsregiments l. Bataillons
l. Komp. Christian Friderich Juul. 1801-5.-4.1802-14.-2. l Bd.
Anm. Bogen er endvidere brugt til privat Konceptbog af ovennævnte Baron C. F. Juul til Lundbæk
1811-18.
(Efter Landsarehivets Kvittering.)
Landsarehivet besad i Forvejen følgende Lundbækske Arehivali er (fra Lundbæk og Pand u m Birk):
I. Skifteprotokoller 1741- 1850. 3 Bd.
Il. Overformynderiprotokol 1833-50. l Bd.
III. Dokumenter hertil 1833-50. l Pk.
IV. Sportel-Journal 1833-49. l Bd.

FRA
BESTYRELSE OG REDAKTION
sidste Aarbog udkom (i Julen 1912) har Samfundet vel kunnet glæde sig ved en jævn, om
end ikke stærk Tilvækst, idet Medlemsantallet er
gaaet op fra ca. 200 til ca. 260, men Tilslutningen er
endnu altfor lille til, at Bestyrelsen med Fortrøstning
kan se Fremtiden i Møde, og den maa derfor atter
i Aar bede Samfundets Venner om med Energi at
virke for dets Fremgang.
Saa længe Samfundet ikke er bedre funderet,
maa Virksomheden indskrænkes til Udgivelse af Aarbogen, men forbaabentlig vil det senere lykkes os at
kunne udvide dAn i Overensstemmelse med Samfundets Program og bl. a. afholde de i Lovenes § 6 omhandlede Aarsmøder.

S

IDEN

»Aalborg Bys og Omegns Sparekasse« viste i Fjor
Samfundet den store Velvilje at skænke det 300 Kr.,
hvorved vor Status for dette Aar blev nogenlunde
tilfredsstillende; senere har Aalborg Amtsraad bevilget
en Understøttelse af 25 Kr., og det er Bestyrelsen en
kær Pligt at bringe de nævnte Institutioner vor Tak
for denne værdifulde Støtte.
Paa »Dansk historisk Fællesforening« s Aarsmøde
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i Sorø den 13.-15. Juni d. A. var Samfundet repræsenteret ved sin Formand, Pastor Alex. Rasmussen,
der her fik Lejlighed til for en interesseret Kreds at
foreslaa, at de jydske historiske Amtssamfund i Forbindelse med Institutioner som Genealogisk Institut,
Personalhistorisk Samfund o. fl. skulde arbejde hen
til, at Arkivsekretær S. Nygårds bekendte Seddelapparat over jydske Familier, der udgør ca. 60
løbende Alen og indeholder Uddrag af alle jydske
Kirkebøger og af en stor Del andre Arkivalier, blev
erhvervet for Offentligheden. Tanken vandt almindelig Tilslutning; men Sagen er endnu kun paa et
forberedende Stadium, idet der skal disponeres over
et ret betydeligt Beløb, forinden Erhvervelsen kan
finde Sted.
Ved samme Møde lykkedes det Formanden at
sætte igennem, at Fællesforeningens næste Aarsmøde
vil blive afholdt i Aalborg.
Af ».Dansk historisk Fællesforening«s Medlemsskrift er udkommet ialt 5 Hæfter, der udgør et
Bind. Vi skal særlig henlede Medlemmernes Opmærksomhed paa Arkivsekretær Nygårds fortrinlige
Anvisning til at drive historisk-topografiske Studier
og Eiler Nystrøms instruktive Vejledning i genealogiske Studier samt Axel Olrik: »Undersøgelse af Stednavne«.
Hæfterne kan laanes hos Samfundets Bestyrelsesmedlemmer, specielt bos dets Sekretær, Kommunelærer P. C. Knudsen, Åagade 19, Aalborg, samt i
Stiftsbiblioteket.
Ved Udveksling af Aarbøger med andre Samfund
har man erholdt følgende Aarbøger, som udlaanes
gennem Aalborg Stiftsbibliotek:
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Vendsyssel Land og Folk
Thisted Amts Aarbog
Ringkøbing (Hardsyssel) Amts Aarbog
Randers Amts Aarbøger
Aarhus Stifts
Vejle Amts
Ribe Amts
Skive og Omegns
Præstø Amts Aarbog
Lolland-Falster Stifts Aarbog

1909-13
1912
1912
1907-12
1908-13
1912-13
1903-13
1909- 12
1912
1913

For Medlemmer af Samfundet ~r Prisen for Aarbogen 1912 nedsat til l Kr. pr. Expl.
Aarskontingentet til Foreningen opkræves samtidig med Udsendelsen af Aarbøgerne, hvorfor Tilsendelse frabedes.
Af Nyt paa den historiske Forsknings Omraade
l<a n for vor l Amts Vedkommende th ' 'n es: AalborgBogen, udgivel af Byen J o um a lister i Anlednin g a f
Pr es tævnet 1913. Flere af Artild eroe berører Byen
ældre Hi torie, m en bringe ikke nogel egenUig ny l
og Bogens Indhold kan nærme l belegn e om Kanserier over lokale Emner. Illustrationerne er fortrinlige, og det samme gælder det typografiske Udstyr.
Aarbogen »Vendsyssel Land og Folk « for 1913
optages af en Afhandling om Herregaarden » Dronninglund".
Uden iøvrigt at komme nærmere ind
paa Emnet, skal vi bemærke~ at Artiklen bringer adskillige Bidrag til Hals og Hals Ladegaards Historie.
l »Dansk Toldtidende« Nr. 2 og 3 for 1913 har
Toldkontrollør Herman Jensen skrevet en Afhandling
om »Aalborg Toldsted før og nu «, til hvilken dog for
en stor Del er benyttet trykte Kilder.
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Postekspedient C. Klitgaard har i Personalh.
Tidsskrift 6. Række, 3. Bd., skrevet en 'Artikel om
Familien Bloch fra Arden (Hindsted H.), og i samme
Tidsskrifts 6. Række, 4. Bd., en Afhandling om Familien Galskyl fra Hammer (Kjær H.).
Aalborg gamle Smedelav har deponeret sit Arkiv
i Aalborg Stiftsbibliotek; Arkivet gaar tilbage til det
17. Aar·hundrede. I Stiftsbiblioteket findes ligeledes
det gamle Købmandslavs Arkiv, der af Handelsforeningen blev afgivet i Aaret 1904. Skulde der her
i Byen findes flere Lavsarkiver eller Dele deraf, vil
det være Bestyrelsen kært at modtage U n derretning
derom.
I Anledning af Aalborg Handelsforenings 50 Aars
Jubilæum 27. Oktober 1913 har dens Bestyrelse ladet
udgive et af Postekspedient C. Klitgaard forfattet
Festskrift, hvori saavel Foreningens som det gamle
Købmandslavs Historie er gjort til Genstand for en
ret indgaaende Behandling. Af Skriftet, der er i stort
Oktav og paa ca. 340 Sider samt illustreret, vil et
lille Antal Exemplarer blive at erholde til Købs i
Boghandelen .
Bestyrelsen gentager Anmodningen fra forrige
Aarbog, om at Medlemmerne vil give den Oplysning
om, hvor der maatte findes Optegnelser fra ældre
Tid, Dagbøger, Breve o. lign ., som muligt kunde
egne sig til Udgivelse i Am·bøgerne, eller som i anden
Henseende kunde være af Interesse. Ligeledes om
der i privat Eje maatte findes Rester af gejstlige og verdslige Embedsarkiver eller af Godsarkiver.
Meget af den Slags er jo i Tidens Løb bleven spredt
ved Ligegyldighed og Uforstand; der er ofte hos Private
bleven fundet baade Kirke- og Tingbøger, Kirkeregn-
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skabsbøger o. l., som er af allerstørste Interesse for
den, der sysler med Historie.
Naturforskeren, Dr. phil. H. Bech, der var fra
Aalborg, siger i nogle efterladte Optegnelser (Aalborg
Stiftsbibliotek):
:tJeg har seet Slots-, Amts- og Amtstue-Arkiverne
under Krigens Tid 1807-14 - - - hensatte under
Aalborghus østre Fløi, hvoraf saavidt mig bekiendt ·
først da Khr. Fred. Moltke var bleven Stiftamtmand
en Del bleve fremtagne og anbragte i Gangen i Hovedetagen ovenfor. Hvorledes Masser af de kostbareste
Documenler, Pergamenter et . i ulidig Iver af FædrelandsCorsvarere ødelagdes til Patronhyl L1·e er jo velbekiendl, mindre bekiendl turde det '!'ære) at Masser
af lige Doc.umenter udleveredes Lil hinl Brug for Kystmilicen fra Børglum, Aagaard, Hjet·meslevgaard,
Birkelse ligesom fra lrup og Veslervig. c
Særlig finder Bestyrelsen Anledning til at efter- ·
lyse et Skrift, som en Kunstdrejer paa Alsegnen (ved
Hadsund) affattede omkring Aar 1700, og som indeholdt en Mængde Kuriosa om Personer i den Del af
Amtet. Disse Optegnelser citeres oftere, saaledes i
Wibergs Præstehistorie og i Tauhers biogr. Efterretninger om Disciple i Aalborg Skole (1840), og endnu
i 1859 fandtes de i Als Præstegaard, da Pastor Warming afskrev en Del deraf til den senere Etatsraad
Hvass (jvf. Hvass: Fam. Hvass, V. 265).
Bidrag til Optagelse i Aat·bogen 1914 bedes sendt
til Postekspedient C. Klitgaard, Aalborg.
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er den Mærkelighed ved Aalborg Svaneapothek, at siden Christian 4's Rejseapotheker,
Preusseren Daniel Calow, 12. Februar 1639 fik Bevilling til at oprette det, har det gaaet fra den ene
Slægtning til den anden uden nogensinde at komme
egentlig i Handelen. Calows Datter Magdalene bragte
det til sin Ægtefælle Johannes Frederik Friedenreich (f.
1642, d. 1690) og dernæst tilhørte det deres Søn
Christian Friedenreich (f. 1681, d. 1726), der var gift
med Benthe Kathrine W~rchmester og med hende bl.
a. havde Datteren Magdalene 1\Jlarie Friedenreich (f.
1709, d. 1778). Alle hendes Søsl<ende døde ganske
unge, og hun blev da den, som bevarede Apotheket
for Slægten, idet hun Aaret efter Faderens Død ægtede Christian Leonhard Riibner (f. 1701, d. 17 42),
som tidligere havde været konstitueret Apotheker her.
I Anledning af dette Bryllup blev der digtet flere
Sange (en haandskreven af Christian Licht, en haandskre\'en af Johan Schnltz, en haandskreven af Organist C. C. Wiens [tysk J og en trykt [plattysk eller
frisisk] af C. G.), hvoraf den sidstnævnte er munter
og vel skreven, men efter Nutidens Anskuelser for
frivol til, at den her kan gengives; de findes i Aalborg Stiftsbibliothek.
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Med Riihner havde Magdalene Marie Friedenreich
8 Børn. Aaret efter Riihners Død ægtede Enken
Frederik Chrislian Helms, der tidligere havde været
Provisor i Christiania, og til dette Bryllup skrev
Professor C. F. Wadskiær den nedenfor meddelte
Yise, som fremkom i Sønnerne Christian og Henrik
Riibners Navn. Digtet er trykt i København.
Apotheker H elms døde allerede 17 45, og Magdalene Marie Friedenreich giftede sig 3. Gang 1746
med Georg Nicolaus Pop (f. 1712, d. 1765), der ligeledes var Apotheker her. Efter hans Død lod Enken
Apotheket bestyre ved sin Søn af l. Ægteskab Henrik Riibner (f. 1732, d. 1/98), og han efterfulgte hende
som Ejer af Apotheket, men da han døde ugift, gik
Virksomheden over til hans Brodersøn Christian Leonhard Riibner (f. 1764, d. 1808), hvis Enke, Lucie Wissing, (f. 1781, d. 1825) bragte Apotheket til sine to
efterfølgende Mænd .Julius Aug. Christian v. Berger
(f. 1778, d. 1817), og Sigurd Johnsen (f. 1789, d. 1828)
og sidstnævntes Enke, Else .Johanne Kjellerup (f. 1797,
d. 1860), ægtede 1830 Christopher Sirøyberg (f. l 795,
d. 184 7), der som Apotheker er bleven efterfulgt af
sin Søn, Jørgen Jacob Kjellerup Strøgberg (f. 1833) og
Sønnesøn Yaldemar Strøgberg (f. 1866).
Forfatteren af Bryllupsvisen, Professor Christian
Frederik Wadskiær, var født 1712 paa Ørslevkloster
ved Skive, h vor Faderen Søren Magensen antagelig
var Foged. Familien stammer næppe fra Vadskjær
i Kjær Herred (Vadum S_), men fra Lem\·igegnen.
Søren Mogensen blev senere Fuldmægtig hos
Krigsraad Marcus Ulsøe, der var Godsforvalter ved
Dronninglund, og derefter blev han Forpagter paa
Lengsholm. Chr. Fr. Wadskiær kom derfor tidlig til
Vendsyssel, og han gik i Sæby Latinskole, h vorefter
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han i mange Aar studerede Philologi, Historie og
Arkæologi ved Universitetet, medens han samtidig
hislod Prol•ansler Erik Pontoppidan med historiske
Undersøgelser i Anledning af dennes store Værker:
»Mm·mora Danica«, >>Den danske Atlas« o. fl. Samtidig udfoldede han selv literær Virksomhed og skrev
hl. a. en stor Del Lejlighedsdigte, der gennemgaaende
er bedre end de fleste af hans Samtids og vidner
om, at Forfatteren var el. vittigt og muntert Hoved.
17 47 blev Wadskiær Professor i Historie ved Sorø
Akademi og 1752 Professor i Poesi ved Københavns
Universitet; først 1755 tog han Magistergraden. Han
døde 1779. Hans Hustru var Datter af Provst JohamleS Friedenreich i Stege, der var Fætter til Visens
Brud Magdalene Marie Friedenreich.
Forøvrigt har Wadskiær, der i sin Digtning atter
og atter viser sig som fuldblods Jyde - som Blichers
og Jeppe Aakjærs værdige Forgænger paa dette Omraade - skrevet adskillige Bryllupsviser til Brudepar
i Aalborg, saaledes 1741 til Købmand Anders Nysarn
og Margrethe Marie Aspach, 1741 til Købmand Hans
Berthelsen Wolck og Gjertrud Mik keJsdatter Lunge,
1743 1il Købmand .Jens Thagaard og Johanne Balling
og 1743 til Købmand Jens Larsen Krogh og Karen
Madsdatter.
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~~uoo er et Apothec meb aUe fine ~ruffer,
~ar )amme nof u'oi faa go'o og gyioig @:itau'o,
@:iaa fænge )om bet for en Apothecker fuffer,
·
Og feer fig fom et @:ifio foruoen @)fipper an?
,PtJa'o Apothecker'ffen foru'oen ID?an'o og IJJlage,
,Poa'o oaabe @)tJenb og 'l:lreng foru'oen Directeur?
,Poo )far fig ,Puufetø ~aro og ~nfen{l @)ag antage,
,Po o ffai oeftt)re art faafe'oei3 fom bet oør?
,Pbo ffai Comrnando-@:itof og Ooer·Cpfigt føre
~e'o Destillation og Composition?
.Voo ffai Simplicia 1) inbfiøoe og for~øre
\Sig om Rhabarbara og om Hypericon?
,Poo ;tai Tineturer og Mixturer præparere,
,Poo gioe Vomitif 2), ~bo ;taffe 5olf Purgatz 9)?
:Og ~oo ffai Docterne oetiene og tractere
ID?e'o Sal volatile 4) .paa berei3 Visitatz?
~~i ber.paa er bet juft man prøue ffai og fienbe,
,Poor meget eller Iibt et Apothec formaner:
\Staaer )amme bennem nu, (Jar ~ifita~en ~nbe,
me uben :OmftJøo ftro! tif ,Poueb,@)agen ganer.
9'laar be en ~afl.l \Snei3 @Iai3 ()ar salvolatileret
') Raastoffer.
Brækmiddel.
)
"' Afføringsmiddel.
' ) Egentlig flygtigt Ludsalt; Dr. Hans Brix har gjort mig
opmærksom paa, at der her sigtes til 6. Scene af Gert
Westphaler, hvor Apotheker Gilbert bl. a. siger: Jeg
mener dog, at naar Gyldenvandet og Aqvaviterne ere
gode, saa spør de (:J: Doktorerne) ikke meget efter an)
det. Doctor Herman har udi 10 Aar aldrig examineret
2
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S Anders Hegelunds') ben allerhefte ~iin,
@Sfønt intet anbet @fa~ Revlien (Jar passeret,
@Saa f)eber bet: Ihr habet ein schones Officin!
Wlen l)erueb agtes maa, at qvid pro qvo 2 ) et) tages
Og iffe ffiotte·~rub for Sal volatile;
Wf negges .\liig~eb fanb man i en ,Paft liebrages,
,Ptlis man et) fm fig for, og mægtig fig forfee.
SDet Fastrup 8)- jj3ræfte·®aarb et) langt fra Aalborg guffer;
,Puor ~ort fif ffiotte·~rub, i bet @Steb ffiotterne
(SDa man forløber fig og Sorterne fortuffer)
Tracterede fig fmutt meb Sal volatile.
,Ptlo )fa( afmægtige Con fortati v er~) reffe
Og fette Piller tif en[Juer lirøftfæ!big Shop ?
,Ptlo (ofte @Sanb[Jeb ub af Grete og Rebeccke,
maar be uH ~atle Raad, forbi be fafte op ?a)
a) Her findes en latinsk Anm. af Wadskiær, hvilken i
Oversættelse lyder: Thomas Bartholios Dissertalion over
den danske Pharmacopee: At ingen Apotheker eller
hans Svend eller Discipel maa Yære tilladt at sælge nogensomhelst ukjendte eller mistænkelige Piger Gift eller
farlige Medikamenter egnede til at paaskynde Menstruation eller at fremkalde Abort og paaføre andre Skader;
derfor bør Bevogtningen af disse Ting ene betroes
Apothekeren, som kan gjøre Rede, hvis noget særligt
skulde indtræffe.
mit Apothek anderledes. Det eneste, han spør mig om,
er dette: Haben sie gut Salvolatile itzund? Das mussen wir probiren, ihr Herren Collegæ! Naar saa 7 a
8te Bouteller Rhinsk Viin er tømmet, saa er VisHatzen
giort.
') Anders Hansen Regelund var paa hin Tid Købmand
Aalborg og formodentlig Byens største Vinhandler.
2
) Forveksling.
") Præsten Peder Pedersen Bering i Farstrup-Aistrup døde
1727 ved at faa Rottekrudt i Stedet for sal volatile
[Wibergs Præstehistorie I. 341].
4
) Styrkende Midler.
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,Puo gane forfigtig frem og go'o iYorfifring tage,
91aar et for'oægtigt \Sub om faabant ~olber an;
,Puori 'oer er iYorgift, fom tager iYorf af ~age
()g ~iefper ~onen af mrb ~rnbri3 gamle Wlanb?
~t e~ et Apothec, fom er os bettil gilJet
Dg til ben ~n'oe er inbrettet og beftiU,
~t bet lJeb Eægebom ffal ~of'oe ~o(f i Eiuet,
Stal uære ~arfag ti(, man berueb briller jlilt.
'l:ænf itte ~Iue·®ift anjlaffei3 blot for ~luer
Dg blot for ffiotter at man fiøber ffiotte.Sfru'o;
~et tlærfte Utø~ og Insect ~oi3 unge ~ruer
~r en affælbig Wlanb, fom ~olber længe ub.
,PtJo ffal en ~onbe ,Piefp og ffiaab for Wlob·Sot gitJe,
91aar Signe·Sfiertingen forgiretles manler ~om,
Dg Docterne Recept tlH itfe foreffrilJe,
,PtJis ~an e~ flenger ftra~ en ~aferø-~enge frem?
,PtJo tiene fattige, fom e~ fanb Doctor ~olbe,
~or gobe Dtb og 'l:at i berei3 ~røft og ~ref?
Dg fette fig for ~ærf, for Stlinbe-Sot og Sfolbe,
~a tJel for ~øben felu, til ~usfe·IDlanb og Sfræf?
!tanb man bet !abe paa en SlJenb og ~reng nnfomme
Dg en Provisor biot ti! fUge 'ting &etroe?
Som providerer &eft for egen ~ung og Eomme,
,Pllori her fr~&er 'tre, naaer eassen faaer tun 'lo?
91e~ Apothecket man en Apothecker ~alle,
()g_ Apothecker'ffen man ~atle fig en Wlanb,
~er ~olber ~ortene i Øren og i ~lJe,
Dg ~olber alle 'ting i Drben og i Stanb.
~er feer paa ,Puufeti3 'l:atlJ, font egen 'l:artJ og m~tte,
Wleb anben 91ibtier~eb enb Ofot en Ee~e·SlJenb,
Som &lilJer ~er i ~ar, men ffal ab ~are fl~tte,
Dg e~ hen Dm~u oær, fom rette ~~er·IDlænb.
~n Wlanb, fom er forføgt, forfigtig og forfaren,
Som ~ar fit Xilf~ni3·~gt og Øje alleftebi3,
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e~ af Else eller Maren
Theriacken blot meb Sl'~~ og srrn~ tiTfreb~;

@5uenben ftilleø

stf)i f(jg .1SetnfningMm~nt bør itfe gnae fotfnlbe,
bo fnmme fanre ribt i Ca sen f~lber op.
~t sr>rengeu, fom nbi fin ID1orter ft.øbe ffufbe,
@:t) fouer inb l>erucb, ben borffe SDubenbop.
~t stiben fpifbe~ e9 i ffnbber.@5nnf O!) ®Tnbber
ro?eb et og anbet .1Sub, fom ~uluer f)ente ffn(,
!tf)i ben for toft~nr er, at ben for Ouinbe·~iabber
Og ®nrt·ro?nM·~øfeneØ 1) Avi ex I)o!be~ fa U.
"Om Han ueb Vester-Aae er ~aber ef(er itte
11 %if ben f)Cill ganer om .1S~ og bebet ~abbte til?
11 ma ()an i fiotten ~ar {)at ureret gift meb ~l)iffe,
"Og bet nu førft i mat for bennem tlJUe~ l.iif.
",Punb srrammerie ber bat forleben lt>ng i n m-ren 8 )
"IDCeb ®fipper Adrian og @)fipper Johan Ruus,
"lt>n bl'Jme, fom tanb e~ forbrane nogen 1}3urren,
11 Sfog {)in ,Pr. Urias i !J3nnben meb et ~mu~,
"Og fngbe: m
rug Respit 3) i 39(fnnb fot en ~9be l
"~iin bu i Aalborg eft og e~ i Amsterdam,
"W ueeb 3 fremmebe Co111paner ftoert tonb fh'l)be,
"ro?en o ffnl tugte ier, ffo{ a poo @ufuet from.
".t>uorTcbeø ®ftæberen i Jomfru Annes Gade
"€lin i)ottet Anna ffog og brog i ,Paaret om,
"g:orbi at @5tnUe1en unr fontmen libt ti! @5fabe
"~eb een af @5uennene paa f)enbeø Jomfrudom,
",Puab bet bet9be ffal, fom man fra Sundbye ~ører,

') Restauralioosjomfnt, jvf. Smørrebrødsjomfru.
") En bel(endl Restauration, der laa paa Toldbodpladseo,
oprindelig el Hus, hvo•· Skibsfolk Jwnde koge, da de
ii<Lte maatte have lld pnn om Bord af Hensyn til Brandfare for Byen.
') Betalingshenstand.
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mt Kirsten Jeppes ljar et ffioUe·.t>ot>eb føb?
muo mere ~ierling-@5naf, fom flige ~øfer fører

1

11

)

Dm Patienten Iaae og broges meb fin SDøb.
~n IDlanb bet gloet e~ .paa Chymiske Figurer
Ubi Recepterne, fom ~o .paa n~egiort SDør,
Dg U•erfaren. Rus .paa Abbreviaturer 2 )
~ gamle ~ræfener, fom ljan o.pfaage bør.
'Iler itte ljiel.per ~olt .paa ben ID?aneer og IDlaabe,
@5om Apotheckeren, Thuanus mælDer omh),
-l)tJis Antimonium t>ar mægtigt, ~ob at raabe
Ubi en ljalt> SDags ~Hh .p aa @5t>agf)eh, ljt>or bet f om;
SDog faa, at alle be ljan f)at>be f)aft i Curen,
Ubi en ~iib of f~t> tif otte ID?aaneber
~rlogbe fmuft fin @5hJlh tH SDøben og ~aturen:
~lji mon meb faaban ,Piel.p fun lihet ljiul.pen er.
l!:ler IJeeh .paa ~ingrene (man tomme aUet>egne)
@5in Apothecker-Taxt og otJer ben e~ gaaer;
'Iler fit Herbarium 3 ) fanb uben ab o.pregne
Dg fige ljt>ab for Urt ber fiaaer og itte ftaaer.
@5om Apotheckereu ti( Rom i gamle SDage,
'Ila ~iffo.p Anders Muus af Opslo fenbte ~ub
Dg oab om Svine-Rygg, gat> ftra~ bet @5t>ar tilbage,
b) Wadskiær har her under Henvisning til Thuana a Amsterdam 1740, pag. 13, en fransk Anmærkning, der oversat lyder saaledes: »Jeg var i Italien med Hr. de Foix,
som havde Tjenere af alle Nationer. Til Apotheker
havde han en Tysker, som brugte Antimonium, der
havde en saadan Virkning, at Patienten kom sig fuldkommen paa mindre end en Dag. Han kurerede Tjenerne, som alle vare syge ved Ankomsten, men alle
døde ved Tilbagekomsten 7 eller 8 Maaneder efter. Man
sagde, at Antimoniet var Skyld deri.
,. Kirkebogen for Nr. Sundby har intet om Misfoster el. l.
') Forkortelser i Skrivning.
") Plantesamling - Plantelære.
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.S (Jans Herbario ftob iffe bet

@Slag~

Sl'ru'oc) 1)
met er 'oa lle{oetæntt af bores fiære \mober,
Wt {)mt e~ fi'ober (Jen i {)en'oes Enke-<Stan'o,
9J~en oøber .pao fit %ab og ~uufet~ \mange( oø'oer
~bet f)un fig igen forener meb en 9Jlnnb.
Q:n \man'o, fom ligner ret ben f)enbe bfeu 6erøuet
@San llel i m~b· og ~liib, fom ~onft og ~~n'oigf)eb,
Q:n 9Jlanb, {)uis ~ær'oigf)eb Christiania {)ar .prøuet,
(Jilor (Jan belræbet f)ar \13rouifor·~a('o og @Jte'o.
mer ffriues fra en ~~ u'oi bet %~bffe mige
:Om Apotheckeren, at efter {Jan uar bøb,
@San uilbe {Jan bog e~ af Apothecket llige,·
\men Hige fulbt fin ~lii'o og %iennefte tiloøb.
\man fane og f.Jørte {Jam paa gammel ~Hs og ~ane
Wt ftige o.p og neb, at m~nftre l)uert d @fas,
:Og ~offene, fom før, at min'oe og formane:
Allons! Ihr Jungens hin und macbet disz und das!
So bet, fom meere IJnr, man førte \manbens 91æue
%og <Siun og Øre ~e~(, ba tog e~ ~øfeifen :
@See l bet er art, (Jua 'o man af 'oøbe ~ort tanb fl'æue,
maar be i @rallen fig f.Jar (abet være {Jen.
3 nogle mage [J(eiJ {Jan .paa fin gamle ~ane
:Og giorbe afting meb, inbtil man fen'ote ~u'o
%il en æruær'oig 9Ranb, fom f)aube lær'ot at mane,
ma ~arien maatte fmuft igiennem muben ub.
Q:nf)uer fon b troe (Jeraf fan meget, fom {Jam I~fter:
~~ føre fnnbnnt fun i benne .\)enjigt an,
c) Wadskiærs Anm.: Cantzlet· Hvitfeld i hans Danske
Krønike Tom 2 in Fol. p. 1123. siger om denne gamle
Biskop Anders Muus af Opslo (nu Christiania) i Norge:
Del er denne Bisp Nluus, som engang paa Apolhecket Iil
Rom lod fordre Røget Suine-Rygg for hans Sundhed og
Apotheckeren ikke havde del Krud udi hans Herbario.
') Krud = Urter.
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m:t Apothecket og t>i lllle o~ fortrøfter,
m: t Riibner fet>er ov i Riibners ~ftermnnb;
m:t {Jan meb famme ~riis, fom ben (Jan fommer efter,
llHf 4)uufet foreftaae og i fin O:ormanbs @5poer
lBemø~e fig berl)en af alle line $hæfter,
m:t Aalborg-Apothec fnnb ftaae i m:gt og O:for.
~lt fom en Friedenreich i Riibner fob fig fat>ne,
®aaTebes bet i Helms en Riibner atter faaer.
Mama tør e~ fin WCanb, t>i c~ uor O:aber fatme,
~en l)eele O:orj'fiæi {Jer t lnat>nene oeftaaer.
!Bi taffe ~hmnelen og ~~rrens O:orf~n ):Jrife,
@lom letter tJOres Eiorg, fom fæger bores Einar,
Dg Taber @læben~ ®od fin @lanbS omfiber tJiife,
@5fiønt ben oag Eiorgens @)f~ forfJorgen noget ftaaer.
VOTUM.

maabe, @læbe, ~reb og Bt)ffe
~elge, frone, 3Hre, fm~ffe
mor Papa og tlot Mama!
.\)~rren {abe ~ennem IetJe,
Og fin .\)immel 1)em bebreue,
maar 1)e )fa{ engang ~erfra!

LIDT OM LIVØ
SAMLET AF HARALD LETH

l.

LIVØ UNDER VITSKØL OG BJØRNSHOLM.
Aaret 1157 skænkede Kong Valdemar den store
af sit Jordegods Landsbyen Vitskowel til Cistercienser-Munkene som en Tak til Gud, fordi han var
undgaaet Mordet i Roskilde, og fordi Gud havde
siaaet hans Fjender, og allerede Aaret efter indviedes
Klosteret, som blev bygget i Landsbyen, og Munkene
forandrede hurtigt det gamle danske N a vn til »Vitae
schola« (Lh:ets Skole), som derfra er bleven fordansket til VitskøL
Livø eller, som det den Gang hed, Lygh har
maaske hørt under Landsbyen Vitskøl, i alle Tilfælde
stadfæster Kong Christopher l. i Brev 1253 1) Klosteret
Besiddelsen af alt dets Gods og deriblandt Livø. J
Kong Valdemars .Jordebog (1231) nævnes Øen som
havende et »Hus« og Harer, saa der har vel den
Gang været en Jagth~lte her, men dermed er ikke
sagt, at der ikke var andre Bebyggelser paa Øen.
Livø, der ligger i Limfjorden sydvest for Løgstør,
har et Fladeindhold af 590 Tdr. Land (ca. 350 ha)
og er skyldsat for 17 1/2 Td. Hk.
Som hørende under Klosteret bestyredes Øen af
Abbedeme i VitskøL Blandt disse nævnes bl. a.
Klosterets første Abbed, Henrik, en Franskmand og

I

1
)

Danske Magazin, I, 140.
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Discipel af Bemhard af Clairvaux, der forestod Klosteret med megen Hæder, samt Klosterets sidste
katolske Abbed, Oluf, fra 1530--37. Han modtog
efter Herredagen 1536 et Kongebrev, at de Munke,
der ønskede det, maatte drage bort, hvorimod de,
der ønskede at forblive i Klosteret, maatte være !leres Abbed og Forstander lydige og prædike den rene
Lære uden menneskelige Paafund. Efter Abbed Oluf
fulgte Abbed Anders Andersen fra 1537-63, og han
var tillige Stedets første lutherske Præst. Fra 1538
havde Abbederne i Sorø Overtilsynet med Klosteret.
Da Kongen 1563 inddrog Klosteret og Godset,
kom Livø saaledes under Kronen. Denne pantsatte
21. Juli 1563 Klosteret med Tilliggende - altsaa ogsaa Livø - til Henrik Gyldenstjerne til Aagaard for
»1500 ungerske Gylden, 1000 Lod Sølv og 4000 Rdl.«
Gyldenstjeme havde det i 10 Aar indtil 4. Okt. 1573,
da Frederik II. i Kolding udstedte et Mageskiftebrev,
ifølge hvilket Kronen mageskifter til Bjørn Andersen
(Bjørn) til Stenalt Vitskøl Kloster med Bygninger og
tilliggende Ejendom: l Ø i Limfjorden kaldet Lif,
der ligger til Klosteret, 2 Vandmølle!' udenfor Klosteret m. m.·
Bjørn Andersen opkalder Klosteret efter sig og
kalder det Bjørnsholm og efterlader det ved sin Død
1583 til Sønnen Truid Bjørn, som er gift med Ermegaard Gyldenstjerne, der efter Truids Død 1590 overtager Godset og efterlader det til sine Søstersønner
Holger Bille og Jesper Friis.
Omtrent fra den Tid findes en Beskrivelse af
Livø, idet Arent Berntsen i sin »Danmarks og Norges
frugtbare Herlighed«, trykt i Bergen 1656, skriver:
»Leuff, en Ø mellem Salling og Himmer Syssel,
er paa det meste offver alt med en Hessel Skou be-
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groet, hvill,en giffver saa ofrverflødige Nødder, at foruden de, som deraif indsamlis, nogle Hundrede SYiin
derved kand feedis.«
Bjørnsholm med Tilliggende gaar derpaa oyer til
Axel Juul og derefter til hans Søn Niels Juul og dennes Svigermoder Elisabeth Friis, som testamenterer
Gods og Tilliggende til Dattersønnen Claus Below,
der 1689 afhænder det til Anders Kjærulf. Han fraskiller Lundgaard og Padkjær, hvilke Gaarde han
byggede, men beholdt Livø. Han lader sig 1724 adle
og overdrager 1726 Gaard og Gods til Sønnen Søren Kjærulf, efter hvis Død 1730 det sælges til Kancelliraad Peder Tøgersen de Lasson til Rødslet, og
derefter tilfalder det Sønnen Mathias de Lasson, død
1756, og dennes Søn, Stiftamtmand over Lolland-Falster, Peder de Lasson, der døde 1808 uden at efterlade sig Livsarvinger.
Erik Pontoppidan skriver i 5. Bind af »Den Danske Atlas eller Konge-Riget Danmark<<, trykt i København 1769:
• Livøe, som ogsaa skrive Liv, Lif, Liflaud og
i gamle Skriftet· Ligb, er en liden bekjendl Øe i Limfjorden, liggende i Løgslør Bredning, ikke langt fra
den Øe Fuur, l 1/2 Mil fra Løgslør og l Mil fra Løgstør Grunde, og har en fomøjelig Silualion. Af Større) e er den ved 1 Mil i Omlu·ed · og noget over en
halv Mil i Længden. Arndt Berntsen kalder den
Leuf og bereller, at d en næ l 11 overalt er begroet
med Hessel Skov, hvilket giver saa overflødige Nødder. at, foruden de som deraf ind amles, nogle Hundrede Svin derved kan fedes . Del er vist, at der
endnu er nogle Levninger af Slw paa Landet hvori
voxe meget gode Nødder, om sjælden er ormstukne.
Der finde og en Høj, kaldet Hesselbjerg. Noget
Hedeland ligget· her udyrket, som tildel · bruges til
Græsniug, saa at delte Land kunde nære tlere Indb gger end cle tvende Farniti r , d r findes. Bygnin-
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gerne bestaar alene i tvende store 13øml rgaard og
et lidet Capel, hvor Beboerne holde d res ndHgl saavel Morgen som Aften, som om hellige Dage, naar
de for Storm og lis ej kan komme over Vandel til
Bjørnsholm Kirke, som er deres Sognekirke og en
Mil derfra. Øen hører til Herregaarden Bjørnsholm,
ligesom den tilforn hørte til Vitskøl Kloster. At den
har været af dette Klosters første og ældste Besiddelser ses af Kong Christopher I.s Brev ved 1252, hvori
han stadfæster Klosteret alt sit Gods og deriblandt
dotam Insulam Ligh«, den hele Ø Ligh. Ved Reformationen faldt den med Klosteret til Kongen og Kronen,· hvorfor den og i Mageskiftebrev 1573, hvorved
Frederik II. afstaar Vitskøl Kloster til Bjørn Andersen, nævnes: Vor og Kronens Ø udi Limfjorden, Lil
Klo lerel liggend e, kaldet Liif.
m nd s kjønl di e
Øeboere ligge midl i Pjorclen, h.rug d dog selv
inlel af Fi l<eri, m en deres (litlige Naboer Fuurboeme
ligge her besland·ig og fisl•
ar ud og Aar ind . Paa
den Tid, Pulsvaad bruge , ligger h r ogsaa end l aakaldte Havgas er 11 r Aggerboere som give Indbyggem en ,j s Del af dere· fi.lteri , i æ r Aal, for Herberg og Do re, :om derfor kalde · Dovrea~ll og ere
bekjendle for de b dste. For nogl Aar ·iden blev
Livøe bjemsøgl uf n ulrolig M n d Roll r som
gjorde sto 1· Ska le band paa Markerne og Husene
men dE' har sid n formindskel ig. 1) Fra delle Land
gaar en s ma l Grunel n halv Mil ud i Fjorden mod
1

)

I Aarene 1726-21l blev Gjøl ligeledes hjemsøgt af Rotter
- vist Vandrotter -, >saa Indbyggerne fik kun lidet af
Jordens velsignede Afgrøde•. Biskop Frantz Testrup beordrede da, at der i alle Herredets Kirker skulde gøres
Bøn til Gud om at befri Folk for denne Plage, og det
følgende Aar var der næsten ingen Rotter. Muligt havde
Vinteren hj ulpel til deres Ødelæggelse, men ellers saa
man tn'ed Forundring, at der kom en Mængde Rovfugle,
som ødelagde Rotterne for Fode. Forøvrigt skal man
paa Gjøl ligesom andre Steder (f. Eks. i Als Sogn) have
fordrevet Rotterne ved at anlægge Retssag mod dem og
tage Dom over dem. (C. Klitgaard: Hvetbo Herred, I, 155.)
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Himmerland S ssel, kaldet Liftap, beslaaende af
smaa Flinle Lene. Der er H a l O Favne Vand paa
Siderue af denn e Grund, og endskønt c.let· slaar en
Lemmelig Brænding af Søen paa den, saa formeres
den dog noget aarUg. Imellem Liv og Fuur løber
del aakaldte Ravnedyb som skal være meget dybt. •
De tvende Bøndergaarde, Pontoppidan omtaler,
var den Gang bortfæstede til Poul Pedersen og Laurs
Christensen.
Poul Pedersen maa allerede den Gang have haft
samme Forstaaelse som Professor Kellet·, at Livøs
isolerede Beliggenhed gjorde den egnet til et Asyl.
Vi træffer i alle Tilfælde et sikkert forhutlet Individ
tinget i Kost og Pleje hos bam, nernlig en Mandrup
Deichmann. Oenne var i 1754 Tolder for Aalborg
Toldkompagni i Hjøring, senere Købm~~ nd i Norge,
men dør, 61 Aar gamm l, paa Livø i F bruar 177
efler al have opholdt ·ig ber ideu 1772. Han var
af to Brødre, Præst til Engarn Frederik Deicbmann
og Bartolomæus Deichmann, Forpagter paa Urupgaard, tinget i Kost hos Poul Pedersen mod en ugentlig Betaling ·af 4 Mari<. Mandrup maa, ligesom •Pensionærerne« nu er det, have været meget hengiven
til Nydelse af Tobak, hvad vi ser af, at Poul Pedersen efter hans Død indsender en Regning paa Hl 1/2
Pd. Tobak a 20 Skilling, som Mandrup altsaa maa
have røget i mindre end 2 Aar.
I Skiftesamlingen den 6. Marts 1792 efter Poul
Pedersen melder sig som Arvinger hans Efterleverske
Johanne Nielsdatter og 2 Børn, Bodil Poulsdatter 27
Aar og Karen Poulsdatter 26 Aar. Enken har imidlertid hurtig trøstet sig over Tabet af Manden, thi allerede 5. Juni samme Aar gifter hun sig med .Jens
Andersen, der gaar ind i Fæstet af Gaarden.
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Den anden Gaardmand, Laurs Christensen, dør
1797, og i Skiftesamlingen den 9. Maj møder hans
Enke Anne .Jensdatter, der havde være1 gift før, og
hans eneste Datter Mette Laursdatter. Enken beholder Gaarden i Fæste, og Datteren gifter sig i Januar
1805 med Troels Madsen, der efter Anne Jensdatters
Død fæster Gaarden. I Skiftesamlingen 18. Sept. 1804
efter Anne Jensdatter, Laurs Christensens Efterleverske, vurderes Boet til 1051 Rdl. 5 Mark 10 3/4 Skilling, og hendes 2 Børn af l. Ægteskab, førnævnte
Jens Andersen, Gaardmand af Livø, og Marthe Andersdatter, gift i Rønbjerg, deler Boet. Jens Andersen arver for sin Part: lO Heste, 2 Føl, l beslagen
Vogn, 2 Trævogne og 2 Vogne til Møgagning, tvende
Plove og Tøj til 4 Bæster m. v.
Efter den Tids Forhold ses saaledes Livøboerne
at være ret velhavende Folk, ja, de har endog Raad
Lil at have udesiaaende Fordringer hos deres Herskab.
I November 1811 finder vi saaledes i Bjørnsholms
Regnskaber en Post paa 160 Rdl.; der er betalt Gaardfæster J ens Andersen af Li vø paa Tilgodehavende for
Stude.
At de tvende Gaardmænd har været om sig for
ikke at give unødige Penge ud, men dog nødig vil
undvære den daglige Snaps, ser vi, da Rentekamret
26. Marts 1807 nægter Jens Andersen og Troels Madsen, begge af Livø, deres Ansøgning om at brænde
Brændevin til eget Brug.
Efter Jens Andersens Død træffer vi en Gaardmand Jens Christensen Liv som sidste Fæster af
Nørregaard, ligesom Troels Madsen blev sidste Fæster af Søndergaard eller Troelsgaard, som den da
kaldtes i daglig Tale.
Det lidet Kapel, som Pontoppidan omtaler, var
23
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en meget uanselig Bygning opført af røde Munkesten.
Der fandtes kun 4 Stoleslader paa hver Side, og hele
Bygningens Bredde var kun 3,10 m indvendig. Paa
Nordsiden laa en lille Udbygning som Vaabenhus, og
i dettes østre Mur var indmuret 2 Hjerneskaller 1). Paa
2 Bjælker, der endnu opbevares, fandtes følgende Inskriptioner:
»Glæd dig du Vandringsmand ved denne Herrens
Bolig;
Thi her du gøre kan din Andagt rolig. 2)
Bed ham om Hjælp og Raad, det fremmes Rejsen ved,
Og sig : Gud glæd hans Sjæl, som bygte dette Sted.
den 26. Julius 1721.
Jens Taften berrig.« 8)
Samt følgende Skriftsprog :
• Søger Hen en d en stund ha ud kanel lind e , o ·
ka ld er paa lu Hlll e m Olrl hand er nær, de n ugudelige
aOade af sin Ve y, o · d e u ·om il le gj ø r fra in e 'fank er oc omv end er si g Iil H erren, sa a s l< ~1l han mis kund e sig olfour hann en1. E sai. 55 . Cap. l. 7 . 25. «
• Komm e r hid Lil mig, iger J esu all e l som 31'hejde o· æ re h e næ red e leg vil v d e rqu· ge eder.
St. Matt. 11. Cap. «
» . . . . . . . stolende paa min egen retfærdighed,
men som tolderen bedendes Guud vær mig synder
naadig.
Luc. 18 Cp.«
') Som Paralleller kau anføres, at i Aa sted (Horns H.) Kirkes
Vaabenhus er ogsaa i den østre Vægs indre Side indmuret 2 Hjerneskaller, men Arkæologerne ved ikke at
give nogen Forklaring herpaa. 23 Hjerneskaller - - efter
Sagnet af henrettede Røvere - er indmurede i Vejle
Kirkem ur.
2
)
I Liniens sidste Halvdel mangler der en • Fod •, thi Verset er •seksføddet <.
") Verset er nu ulæseligt paa Bjælken, men en Afskrift er
mig velvilligst givet af Pastor Krarup, der tidligere har
været Kapellan i Bjørnsholm.
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»Lad dine øme være aabnede oc la dine ørne
gitl'ue acht paa de bønner som ske i denne sled.
2 Kr., 6 Cp.«
Medens Fæsterne paa Livø klarer sig godt, gaar
det ikke saa godt med Bjørnsholms og Livøs Ejer.
Efter Peder de Lassans Død solgte Arvingerne 1809
Gorlset til Johan Casper de l\lylius, den Gang Ejer
af Estruplund. Indtil hans Tid var, som det fremgaar af foranstaaende, Livø Jorder bortfæstet til to
Bønder, men da han havde opdaget, at her fordum
havde været en Ladegaard, henvender han sig til
Rentekamret for at faa Tilladelse til at genoprette
denne og opnaar ogsaa Tilladelsen, og Livøgaard
bortfæstes første Gang 3. Maj 1826, idet Søndergaard
lægges ind under Nørregaard. Mylius, der jo var
stor Spekulant i Jordegods, maatte imidlertid d. 25.
Novbr. 1828 overdrage Godset til Staten for resterende
Skatter, og Livø kommer saaledes atter under Staten.

II.
LIVØ UNDER STATEN OG ARVEFÆSTE.
Da Staten overtog Livø, var den, som vi har set,
bortfæstet, men Fæsteren, Student, Løjtnant Ditleff
Winding 1), der var gift med Frederikke Amalie, f.
Gjerulff, forpagter i Henhold til Rentekamrets Resolution af 20. Sept. 1834 og 6. Decbr. s. A. d. 16. Januar 1836 Livø af den kongelige Kasse paa 50 Aar
for en aarlig Afgift af 200 Rbd., »der forfalder og erlægges hvert Aars Mortensdag til Camptairet paa
Bjørnsholm.« Undtagen fra Forpagtningen var den
nordre Skov, 49 Tdr. Land, den søndre Skov, 67
') Født i Vestervig 1781, død i Aalborg 1851. (Hauch-Fausbøll: Slægten \Vinding fra Vestervig, S. H.)
23*
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Tdr. Land, samt 2 Huse og l Skovfogedlod paa tilsammen 61 Tdr. Land. Skovene bestyredes da af
Skovfoged Peder Christen Kjær, og Skovfogedlodden
laa paa den nuværende Mark Nr. 9.
Ifølge Forpagtningskontrakten er Forpagteren
pligtig til i Løbet af 5 Aar at bringe Vaaningshusene
i mangelfri Stand og ombygge Gaardens Udhuse mod
en Godtgørelse af 200 Rhdl. am·Iig, altsaa Gaarden vederlagsfri i de 5 Aar, Byggeforetagendet foregaar. Endvidere bestemmes, at han, naar der ved Solens Opeller Nedgang brændes Blus paa Rønbjerg Bakke, skal
sende Baad til Bjørnsholm, samt at »Skibsfolk, der i
Havsnød komme til Øen, saavel som andre Rejsende,
bør Forpagteren yde al Assistance i Medfør af Øens
Privilegium til at herhergere Rejsende, saa at Øen, som
et rigtigt Tilflugtssted i Limfjorden, kan fremdeles
blive, hvad den efter sin Beliggenhed bør at være;«
Han skal sørge for, at disse Rejsende indfører deres
Navne i en gammel Bog, der findes paa Øen.
Forpagtningen hæves imidlertid ifølge Rentekammerbevilling af 26. Maj 1838 allerede 5 September 1838. Winding bliver Toldbetjent i Aalborg, og
Mads Teilbjerg overtager derefter Forpagningen af
Livø. Han sidder som Forpagter af Øen, hvor hans
Kone Maren Andersdatter dør 2. December 1849, 59
Aar gl., indtil Staten den 23. Februar 1850 stiller
Øen til Bortsalg til Arvefæste ved offentlig Auktion,
ved hvilken Mads Teilbjerg faar Øen tilsiaaet for
6000 Rbdl., samt en aarlig Fæsteafgift af 25 Tdr. Rug.
I Skødet nævnes, at Øen ifølge kongelige Bevillinger
senest af 16. Juni 1840 har Ret til Værtshushold.
Det maa antagelig ikke være gaaet saa godt for
Mads Teilbjerg som Ejer, thi allerede 11. Juni 1852
faar Christian Troelonann Auktionsskøde paa Øen
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for en Købesum af 22,000 Rbdl. Han har Øen i 5
Aar, indtil Peder Schrøder, der siden 1851 var Ejer
af Kokkedal, den 20. April 1857 faar Skøde paa den
for 24,327 Rdl. 85 Ski. Han var gift med Juliane
Hedvig Schoubo, der dør paa Kokkedal den 10. November 1861, 48 Aar gl.
I Schrøders Tid var Gaarden bortforpagtet, først
til en Forpagter R. Berg, senere, først i Tredserne,
til Frederik Schoubo, der var gift med Trapmine
Arildine Friis, og sidst til en Forpagter Johan Christian Steen. Denne havde som Forvalter, vist en
Broder, Carl Steen, og disse to havde ikke det bedste
Ord paa sig; de gik i daglig Tale under Navnet den
sorte og den graa Steen.
Vi træffer yderligere en Indsidder Niels Hansen, hvis Hns laa nord for Nørreskov. Faa Levninger af dette Hns ses nu i Skoven lidt nord for Johan Kellers Vej. Paa Øens Nordspids træffer vi· Høker Anders Kristian Hansen, der boede i det saakaldte Pottemagerhus eller Krumhøkerhus, der var
en hel Kro for forbisejlende Skibe, antagelig i Henhold til Bevillingen af 1840 til at drive Værtshushold.
At han, i det mindste for den Tid, har haft en egen
Mening om sine Børns Opdragelse, ser vi af et Brev
af 5. August 1866 til Sognepræsten i Bjørnsholm fra
Pastor Westerbo i Torslev, hvorhen Høkeren er flyttet, idet han der meddeler, at det Anders Christian
Hansen paa Livø den 16. November 1862 fødte Barn
ikke skal døbes.
Schrøder selv boede i et af ham i Skoven opbygget Hus, det nuværende Skovhus, som den Gang
kaldtes Slottet, og her havde han ogsaa sin Stald og
Vognport, der laa lidt sydvest for Slottet i den Sænkning, hvor de nuværende Beboere har deres Hønse-
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hus. Schrøder var en meget foretagsom og paa
mange Maader genial Mand; men det var, som en
uheldig S\jerne hYilede over alt, hvad han foretog sig.
Foruden at han paa Øens østre Side ved den
sydligste af de nuværende gamle Lergrave drev Teglværksdrift paa almindelig Maade under Ledelse af
Teglmester Niels Nielsen Widerup, indforskrev han
franske Teglbrændere, der brændte Sten i selve Lerskrænterne vester ude, og her havde han staaende
l Million Sten færdig til Afskibning, da en Paalandsstorm underhulede Skrænten, og alle Stenene gik i
Fjorden.
Allerede 1858 hidkaldte han en Del svenske Stenhuggere til Fabrikation af Brosten for at gøre sig
Øens Velstand af Kampesten indbringende. Han
solgte et stort Parti Brosten til Aalborg Kommune,
men naaede kun at faa et lille Parti leveret rettidig,
hvorfor Kommunen købte Brosten andet Steds for
hans Regning, hvilket foraarsagede ham store Tab.
Han solgte blandt andet til Bygning af Pontonbroen \ed Aalborg eu Mængde af Øens gamJ Ege
for
Rdl. pr. S'llc Køberne kulde selv hugge Egene,
men Schrøder tran porlere dem Lil d ·ldbningssledel,
om den Gang laa rel nord for :Hn·den paa Øens
Nordø lk rsl. Ogsaa her havde ban Modgang, idel
der i han Tid jc vnlig var l læg, soru f. Eks. i 1863,
aa al Egen maalt køre · fra Øen i Slæder, og delle
beq tled Folk ig af. De kørl ganske rolig over
Isen og hent de ig el Læs Egetræ af det, om laa
kø1·t ned Lil dskibning stedet.
Det var under alt dette gaaet svært tilbage for
Schrøder. Avlsgaarden var saa forfalden baade paa
Tag og Fag, at Kreaturerne kun daarlig kunde finde
Ly i Staldene. Schrøder selv var syg og sengelig-
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ge nti e og da h a n ingeu ha vde til 'l l \'a relage in '
Interesser for taar man , al han blev snydt saa al\'Orlig l, bl a ndt and t m ed Ege træe t. Han maall e til ·itll hl de sig llylle Lil Bo pitalet i Aa lborg, hvo1· hun
døde d. 7. August 1872.
Ved Tvangsauktionen efter ham blev Aalborg
Bys og Omegns Sparekasse højestbydende ved et Bud
paa 22,020 Rdl., for hvilket Bud den lod sig Øen
udlægge som ufyldestgjort Panthaver.
Kort Tid efter at Sparekassen havde overtaget
Øen, slog Lynet ned i Gaarden, der afbrændte med
U n d tageise af Stuehuset. Øen bestyredes i den Tid
af Forvalter Anthon Brix, en Søn af Sparekassedirektør P. Brix i Aalborg. Af gamle Huse og Bygninger
fandtes den Gang foruden dem, vi har hørt om, et Skip·
perhus nordøst for Gaarden og nordøst for dette igen
en Smedie; vest for Stuehuset laa det gamle Kapel,
som nu var saa forfaldent, at det brugtes til Gaasehus, samt endelig syd for Kapellet Levningerne af en
gammel Vindmølle paa Møllebakken. De gamle Bygningers Beliggenhed kan med Undtagelse af Kapellet
tydeligt paa vises.
l Schrøders efterladte Papirer fandtes en Beregning over Udførsel af Singels, en Drøm, der endnu
venter paa sin Virkeliggørelse.

III.
LIVØ UNDER SELVEJE.
Kammerherre, Ritmester a la suite R. v. OppenSchildeu, R. af D., til Haseldm·f købte Øen med
Brandtomten af Sparekassen for 30,000 Rdl. og fik
26. Januar 1874 Skøde paa den. Allerede 26. April
samme Aar købte han af Bjørnsholm Arvefæsteafgif-
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ten, de 25 Tdr. Rug, for 14,268 Rdl. 75 Sk., og nu
oprinder Livøs Stm·tid.
Oppen-Schilden opbyggede Gaarden, som den
nu staar, i 1874-75, idet ban flyttede den ca. 500
m længere syd paa. Stald- og Ladebygningerne, der
er sammenbyggede i 3 Fløje, er af Granitmur, medens Stuehuset, der ej er sammenbygget med Ladebygningerne, er opført af l 1/2 Stens bul Murstensmur.
Alle Bygningerne var tækkede med Spaantag. Gaarden er opført efter Tegning af Arkitekt Haugsted i
Odense og af Entreprenørerne og Murmestrene Hansen og Kruse, København.
Ligeledes byggedes straks det nuværende Skipperhus og Havnen . Denne bestod da kun af nordre
Mole og det halve af østre Mole, men der var den
Gang 10 Fod Vand paa begge Sider af Molerne.
Saasnart Gaarden var færdig, toges der fat paa
Ombygningen af Teglværket. Dette flyttedes lidt
mod Nord og byggedes som 2 Langovne af Smithske
Patent, der hver kunde rumme 8000 Sten. Teglovnene laa ret øst for nuværende Pavillon IS Nordgavl
i Syd og Nord med en Dampskorsten midt imellem .
Nord og Syd for Teglovnene i Øst og Vest byggedes
to store Tegl- eller Tørrelader 50 m lange og 10 m
brede, saml øst for Skorstenen en Rørlade med dertil sammenbygget Hestegang med Lertrasse til Fabrikation af Drænrør. Alle disse- de egentlige Tegl væ1;l<s~
bygninger forsikredes 19. Marts 1877 for til s a m men
40,410 Kr.
Samtidig med d isse Teglværksbygninger opførtes
den nuværende Pavillon I som Staldbygning med
Folkekamre, og kaldtes da Tyskerstalden, samt den
nuværende Pavillon II som Teglmesterbolig, den Gang
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kaldet Tyskerhuset Begge Bygninger opførles af l
Stens hul Murstensmur med Spaantag og spidse Gavle.
I 1881 byggedes sydvest for oyennævnte Staldbygning en Smectie og Snedkerværksted og længere
mod Syd den nuværende Funktionærbolig B som Arbejderbolig med 2 2-Værelsers Lejligheder med hver
sin Bagerovn samt 4 Folkekamre. Begge Bygningerne
af l Stens Mur, Smedien med Tegltag og Arbejderboligen med Spaantag. Der var nu skaffet Plads til
72 Folkesenge.
1889 byggedes Mask i n huset vest for Stuehuset
med Dampskorsten og Maskinindlæg til Dampmejeri,
og endelig samme Aar byggedes SYinestalden nord
for Laden og den nuyærende Vaskeribygning til Smedie, Bryggers og Bagehus, og den i 1881 byggede
Smedie nedlagdes.
Ikke blot paa Bygningerne kostede Schilden, han
ryddede hele nuværende Mark Nr. 6 og det meste af
Nr. 3 og 5 for Resterne af den gamle Skov, der nu
kun bestod af enkelte Ege og Hasselbuske, og opdyrkede Jorden. Paa Forstranden, der laa hen
dels begroet med Lyng og dels ganske nøgen, lod
han køre 1000 Læs Ler paa hver Td. Land og avlede her de første Aar udmærket Korn. Markerne
lod han dræne og mergle og forbedrede Kreaturbesætningen saaledes, at der fandtes 80 udmærkede
Malkekøer, hvis Mælk behandledes i Dampmejeriel.
Det \·ar Kammerherrens Mening at beplante saa
godt som hele Heden, og han plantede derfor i Vinteren 1881--82 Læbæltet, der gaar over Heden; ligeledes skyldes alle de store Granplantninger i Skoven
ham.
Da han var en ivrig Jæger, gjorde han ogsaa
meget for Jagten, han oprettede saaledes i 1876 et
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Fasaneri og indførte det første Daavildt til Øen nemlig en Spidshjort og tre Daaer. For at udrydde den
sorte Rotte, som fandtes i uhyre Mængder, indførtes
12 røde og 7 blaa Ræve samt 1878 2 Polarræve (den
ene Polarræv skal være set her 1905). I 1880 byggedes Dyrefodringshuset i Skoven . For Bekæmpelsen
af Rotterne muredes der omkring i Markerne en
Mængde Rottefælder. Rotterne tiltog trods alle Foranstaltninger stadig i Mængde indtil Foraaret 1891,
da der laa megen Sne; denne smeltede ved et voldsomt Tøbrud, der fyldte alle Rottehullerne med Vand,
og Vejret sprang saa pludselig om til haard Frost,
saa Rotteme frøs inde og døde. Da Markerne om
Foraaret pløjedes, udbredte Rotterne en hæslig Stank.
Teglværket maa ikke være gaaet særlig godt, thi
allerede 1884 ophørtes med at brænde Sten, og der
stod da færdig til Udskibning ca. 2 Millioner Sten.
Oppen-Schilden opholdt sig kun paa Øen ca. l Maaned om Aaret. Til Øens Drift holdt han Bestyrer,
blandt disse nævnes en N. Petersen, som var en Dygtighed og var her i flere Aar, en Alrøe og de sidste
10 Aar, Kammerherren ejede Øen, en Justitsmad F .
Poulsen, der havde været Officer i Krigen under Op·
pen-Schilden.
Ved Kammerherrens Død i Efteraaret 1896 stod
Øen ham i 525,000 Kr., og Prins Emil Schønaich Carolath, der var Oppen-Schildens Universalarving, faar
19. Maj 1897 læst Arvelegitimationsattest paa Øen.
Han sælger den imidlertid straks til Direktør J. L .
Jensen af København, der faar Skøde paa den d. 19.
Juni samme Aar for 120,000 Kr.
Direktør Jensen købte Øen til sin Søn, Premierløjtnant .Jensen, der antog Navnet Weilschou. Han
boede her endel i den første Tid, men fik saadan en
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Skræk for Livø Vinter, al han kun var her paa Øen
de to første Vintre, hvor der blev Islæg i længere Tid,
og den sidste Vinter havde Beboerne k u n tilsidst af
Fødemidler: Kød, som de fik ved at slagte, og Bygmel til Panrtekager. Belysning havde de intet af, saa
de maatte tilbringe den meste Tid i Sengen.
Han istandsatte den ene Teglovn og begyndte at
brænde Sten igen, men opgav det efter et Aars Forløb. Han solgte hele Kreaturbesætningen og slog ind
paa Faareavl og købte foruden de 200 Faar, der var
paa Øen, endnu 800 til, men Faarene døde som Fluer
og laa og forpestede Luften.
Indlil hans Tid var al Forbindelse med Land
sket pr. Sejlbaad, men han lod bygge en Galease og
indsatte i den en 6 Hestes Mo tor.
Løjtnanten havde som Bestyrer blandt andre en
Steensen og lejede ham fra 1902 Stuehuset, hvor han
oprettede et Drankerasyl, og antog en Fenger som
Bestyrer. Fenger boede da i Tyskerhuset Fenger
fik igen indført Kreaturer, dog ikke som Mejeril<øer,
men begyndte paa Opdræt og Fedning af Korthornskvæg.
I W eilschous Tid kom de første brune Rotter til
Øen, og de formerede sig hurtigt, saa de blev en hel
Plage.
Efter Direktør Jensens Død solgte Enken Øen
til Hofjægermester, Lehnsbaron H. C. O. Rosenkrantz
til Rosenholm, og denne fik 11. Juni 1906 Skøde
paa den for 100,000 Kr. Baronen har sikket'! kun
købt Øen for Jagtens Skyld, saa han har intet kostet paa den, hverken paa Bygningerne eller paa Jorden. Dog Tørvemosen, der den Gang laa hen i et
Uføre af gamle Tørvegrave, Birkestamm_e r og Brombærris, fik Fenger jævnet og planeret. Han solgte
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Teglværket til Nedbrydning og ligeledes en Skinnevej,
der førte fra Havnen til Teglværket. Da Fenger købte
Lavindsgaard paa Fyen, kom her en Bestyrer Nielsen.
l. April 1911 overtog Den Kellerske Aandssvageanstalt Øen for en Købesum af 160,000 Kr. Bygningerne var da i en sørgelig Forfatning. I et af Husene maatte Beboerne i Regnvejr flytte rundt med
Sengen for at finde et Sted, hvor det ikke regnede
i den. Døre og Luger var gennemgnavede af Rotter,
saa disse Dyr havde uhindret Adgang saavel ude
som inde. I Haven, der mere lignede et Vildnis end
en Have, havde de deres fuldstændig barslidte Stier
fra den ene Ende til den anden.
IV.

LIDT SAGN OG SPØGERI.
Til Livø knytter der sig en Mængde Sagn saavel
om elskende ·Par, der her fandt hinanden (f. Eks.
Blichers Novelle: Livø) som og om, hvorledes «Livtap« er opstaael. Her et Par af dem.
Paa Livø boede engang _i længst forsvunden Tid
et Troldpar. Troldkonen var paa en eller anden
Maade kommen over til Ertbølhoved og havde paa
ligesaa gaadefuld Vis paadraget sig Havmandens Fjendskab, saa han ikke paa nogen Maade vilde tillade
Troldkonen at komme tilbage til Manden paa Livø.
Da Havmandens Magt kun strakte sig til Bølgerne,
besluttede Troldparret at narre ham og bygge en
Dæmning over Fjorden. De valgte det smalleste Sted
i ·Fjorden over til Rønbjerg og aftalte at begynde paa
Arbejdet fra hver sin Side paa en og samme Dag,
saa de kunde mødes midt i Fjorden. Den aftalte
Dag oprandt med Vindstille og saa tæt Taage, at
man ikke kunde se en Haand for sig, og Trolden
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har derfor paa sin Vej til Stranden laget fejl af Vejen,
sHa han i Sierlet for al hygge mod Rønbjerg begyndte
at lægge Dæmningen morl Ertbøl. Konen begav sig
imidlertid paa Vej ti! Rønbjerg langs Stranden, og
da hun omtrent var naaet dertil, fyldte hun paa
Bjørnsholm Mark sil Forklæde for at have Byggemateriale, naar hun kom til Bestemmelsesstedet. Hun
var imidlertid uheldig og begyndte at grave i Ler og
Mergel, saa det tog lang Tid, før hun fik Forklædet
fyldt. Da dette endelig lykkedes, og hun igen kom
ned til Stranden, lettede Taagen pludselig, og hun ser
da sin Mand gaa og bygge Dæmning 8 /4 Mil ude i
Vandet, men i Retning af Ertbøl. Hun blev saa ærgerlig over at være gift med et saadant Fæ til Trold,
der ikke en Gang kunde finde Vej til Rønbjerg, at
hun smed hele Forldædets Indhold paa Stranden,
hvor hun stod, og gik sin Vej, og da Trolden saa
hende gaa, opgav ogsaa han Arbejdet. Forklædets
Indhold, Ler og Mergel, ligger endnu paa Rønbjerg
Sandjord og hedder Rønbjerg Bjerg 1), og H u Ilet, hvorfra hun tog det, ligger endnu paa Bjørnsholms Mark
og hedder Livhullet (jvf. Jydske Saml., III. Bd., S. 216.)
Et andet Sagn fortæller, at det var en Nonne,
der var paa Livø, som byggede Tappen for at komme over til Munkene i Vitskøl Kloster. Hun bar
Sand og Grus ud i sit Forklæde og var paa denne
Maade kommen ca. 1/2 Mil ud, da hun faldt og spildte
hele Forklædets Indhold. Hun slog Knæene saa
haardt mod Jorden, at der fremkom en Fordybning
i Tappen, saa Fiskerbaade kan sejle derigennem
(» Vanddraget«), og Indholdet af Forklædet, der saa') Rønbjerg Bjerg er jo en Pleonasme, men af samme Art
findes der mange fra nyere Titl.
R e d.
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ledes blev spildt, danner den ydre flade Tap. Hun
slog sig imidlertid saa slemt, al hun maatte opgive
Arbejdet.
At den bekendte Sørøver Jens Langkniv havde
sine Smuthuller paa Livø, er jo næsten en Selvfølge.
Spøgeri er Livø heller ikke fri for: I den gamle
Gaard gik der en sort Mand, som blandt andre er
set af et Selskab, der en Julenat sad og spillede Kort
og drak »smaa Sorte«. Døren til Værelset, hvori de
sad, sprang gentagne Gange op, og en af Selskabet
gaar da udenfor og binder Døren fast og kommer
ind og bander en dyr Ed paa, at nu er Døren bunden saaledes, at den nok skal blive staaende. Han
bar imidlertid daarlig sat sig ned, før Døren springer op med et vældigt Bulder, og den sorte Mand
gaar gennem Stuen. At det var forbi med Kortspil
og Drikkeri siger sig selv.
I Dalen nord for Dyrebuset gaar en hvid Dame
med to sorte Mænd. Hun kommer ned gennem Dalen og gaar hen til et Sted, hvor der først i ISOO'erne
stod en mægtig Eg, hvori en Dreng blev fundet hængt.
Her standser hun lidt, men gaar saa hen og sætter
sig paa »Jomfrustenen« mellem de to sorte Mænd,
og alle tre stirrer hen mod Stedet, hvor Egen har
staaet, hvorefter de forsvinder op i Dalen igen. I
samme Dal skal mange selv ved højlys Dag være
faret vild og have gaaet og tosset om i 4-5 Timer,
og vedkommende bliver da altid ilde tilpas.
Fra Heden løber en stor, sort Hund gennem
Nørreskoven ned til Sønderskoven. Den er set af
mange, blandt andre nord for Skoven af en Husjomfru og en Mejerske; de kaldte paa den, men den
agtede slet ikke derpaa og løb hel sidelænds, som
Hunde gør. Den sidste, der har set den, er vist Op-
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pen-Sebilden ; han saa den en Dag, da der kørtes
Rug hjem fra Marken, løbe bag om Kren Østergaards
Vogn.
At der brænder Blus over nedgravede Skatte, siger sig selv, blandt andre Steder ved Hesselbjergbøj
og ved Havnen.

Den Side 345 omtalte R. Berg (Rasmus Schade Berg)
var St. St. Blichers Svigersøn, gift med Digterens Datter
Malvina [j v f. Aakjær: Blicher III. 226.]

AALEFISKERIET I LIMFJORDEN
AF ANDEliS P. LAURITSEN

Supplement til den Afhandling, M. C. Nielsen
har skre,•et i første Hefte af Aarbogen, kunde jeg
have Lyst til at fmtælle lidt om, hvorledes Aalefiskeriet
med Vod har udviklet sig ved Hvalpsund og Risgaard i Himmerland i de sidste Menneskealdre.
For 60 a 70 Aar siden brugtes kun »Pulsvod«,
der afløstes af »Bøttevod «, og disse er forlængst afløst
af »Snurrevod«.
Pulsvod kaldtes saaledes, fordi
man slog i Vandet med lange Køller for at skræmme
eller drive Aalen ind i Voddet. Diss~ Køller brugtes
ogsaa stadigt i Begyndelsen, da Snurrevoddet kom i
Gang, hvorimod de nu sjældnere benyttes.
Det var ikke indfødte Himmerboer, der den Gang
brugte Aalevod; men derimod mest Folk fra Harboøre,
»Havboer«, som de blev kaldt.
H vert Foraar kom der adskillige • Lav e og lejed e
sig ind bo en eller and en Gaardmand i Louns, Alstrnp,
Hisguard og Clere Steder. Undertid en havde de en Pige
med hj eltlmefra Lil at rense og salte Aal ene. Bla ndl
det Vederlag, som Gaardmændene fik for at have Havboerne i Logi, var gerne al deres »Graafisk«, det vil
sige Torsk, Flynder, Hornfisk og - kort sagt - al
Fisk uden Aal. »Graafisk« regnedes nemlig ikke for
OM
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Handelsvare paa disse Egne i Sommertiden. Af Aal
fik Værten dog hver Dag i Reglen en stor Aal for
hver Fisker, han havde i Kost. Disse Aal blev ofte
spist til Morgenmad og kaldtes »Dovreaal«.
Havboerne har som bekendt en særlig Dialekt,
hvilken Himmerboerne somme Tider havde vanskeligt
ved at fatte, og den saare almindelige Skik, at Beboerne fra en Egn af Landet gerne vil holde andre Egnes
Beboere »for Trekant«, kon~ ofte frem mellem Himmerboer og Havboer, idet hine betragtede disse som en
Slags »Molboer«. - Da f. Eks. en Havbo ytrede:
»Nu haar æ misæl aldrig vot saanær ve o blyv hundbjedt, som æ var i Gu er! « saa spørger H immerboen
nok saa troskyldigt: »Saa do ham?« (Hunden), hvortil
Havboen svarede: »Nej misæl gjor æ et, men æ hø t,
han gye (gøede) i æ Lænke.« Himmerboen mente
forøvrigt, at Havboen var paa Fjorden, og at han hørte
Hunden gø paa Salling.. Helt galt var det ogsaa, da
nogle Havboer fik en druknet Mand i Voddet, idet
den ene udbrød: »Tør do ta ve ham? æ tør Dævlen
ta mæ el la ve ham,« og da man saa »tog ved ham«,
gik det ogsaa galt, thi Liget var i Skindbukser, og
de var bleven raadne og gik itu, hvorfor den Havbo,
der »tog ved ham«, med stor Forfærdelse raabte:
»Han rævner Dævlen ta mæ !«
Formodentlig har Havboerne taget Revance ved
at fortælle lige saa vittige og ironiske Krøniker om
Himmerboerne.
Naar undtages saadanne Smaadrillerier, var Forholdet mellem Himmerboer og Havboer ellers godt,
og adskillige Havboer giflede sig med Himmerhopiger
og slog sig ned i Hvalpsundegnen, hvor deres Efterkom mere bor den Dag i Dag.
Siden hen tog Himmerboerne selv fat paa Aale24
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fiskeriet: Husmændene fiskede, Gaardmændene holdt
Fiskerkarle, og selv gamle Pastor Lnnd i Louns
havde sin Vodpart, hvorfor han ofte mødte ved
Stranden om Morgenen, naar Baadene kom i Land
for at se, om der var en god Fangst. »Det var ikke
saa galt,« sagde han en Morgen og kiggede i Enden
af Baaden, hvor Aalene laa, »hvor mange mon der
er?« »Fyrretyve Snese!« var Svaret. Men saa var
der en Gavtyv, der raabte :. »Ja, men Søren Grønnerap havde firsindstyve Snese!« »Av, av, av!« raabte
Præsten; han kunde ikke taale, at andre havde dobbelt saa mange som hans Lav, og saa kilede han
hjem for al naa at komme tidsnok i Kirken.
Nu begyndte ogsaa en Del unge Karle i Louns
og Alstrup at fiske for egen Regning; men det vilde
Sogneforstanderskabet forbyde. Det skulde nok hedde,
at Karlene ikke kunde taale at være deres egne Herrer, men Sagen var naturligvis den, at Gaardmændene helst vilde have Fortjenesten af Karlenes Fiskeri.
Forstanderskabet lod en Del af Karlene indstævne,
og de mødte for Retten i Hobro; men selvfølgelig
kom der ikke andet ud af den Historie, end at Karlene holdt lidt »Grin med hele Borgerskabet«.
Naar Aalene var rensede, blev de saltede i Tønder, og derefter blev de købt af forskellige af Egnens
Gaardmænd. Hver af disse Opkøbere havde - lidt
uden for Gaarden - en lille firkantet Bygning, som
et »Røghus,, og der blev Aalene hængt op - knippet sammen med »Sener« - (de lange Mellemstokke
af Kvik eller Senegræs). Der blev saa fyret saa
smaat med Lyng, Brændenælder og hvad andet, der
kunde give en god Røg, og efter endt Røgning blev
Aalene pakket i Tønder. Gaardmændene kørte saa
til Byen og solgte dem. Enkelte Læs gik til Aalborg,
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og nmaske en Gang imellem et Læs gik til Viborg,
men Hovedmassen gik til Hobro og Randers.
I Hobro lan Aalekræmmeme over første Nat, og
der solgte de lidt. Dagen efter gik saa Turen til
Randers, hvor Resten blev afhændet.
Aalekræmmerne logerede selvfølgelig ikke paa
første Klasses Hoteller. Nej, de boede billigt, gerne
hos en eller anden Købmand, som ude i Baggaarden
over Staldrummet havde et Kammer eller to med
Senge, der stod til deres Raadighed for en hillig Pris.
Selvfølgelig havde Aalehandlerne altid en Del
Bud til Byen - de var i den Tid Egnens »Rejsebud «, thi fra Hvalpsund er der langt til Købstaden,
og de fleste Beboere kom der sjældent.
Da de fleste Fiskere boede i Louns Sogn, er det
naturligt, at de fleste Aalekræmmere ogsaa boede der.
Foruden adskillige andre var der ikke mindre end
fem Brødre derfra - med Efternavn Hansen - , som
drev Aalehandel.
I Alstrup var det især de bekendte Brødre
Byrialsen, som dt·ev Forretningen; men ogsaa andre
Steder, f. Eks. i Foulum, var der Folk, som drev
samme Erhverv.
Ofte slog to Gaardmænd sig sammen og lod
hver en Hest gaa, saa kunde de skiftes til at køre, og
hele Sommeren igennem gjorde de gerne en Køretur
til Randers i U gens tre sidste Dage. De tjente vist
ofte »gode Penge«; men der blev vist 1idt noget forsømt i Hjemmet, fordi Aalevæsenet gik foran. -Ved
den stadige Rejsen og Handel lærte disse Folk »at
komme i Byen«, ikke at forstaa saaledes, at de blev
forfaldne; det blev vist ingen af dem, men de lærte
at omgaas Folk, at kende Folk og at frigøre sig for
Smaalighed, og de fik en Udvikling, som var lidt
24*
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foran og lidt forskellig fra andres. For ca. 30 Aar
siden ophørte dog denne Aalehandel. Røghusene
blev brugt til Vognskure; men nu er vist det sidste
Røghus forsvundet.
Det var tyske Opkøbere, der nu blev Fiskernes
bedste Kunder; de mødte med deres Kvaser og købte
og modtog Aalene i levende Tilstand, og en Gang
ugentlig kom en lille Dampkvase og hentede Fangsten og sejlede _ den til en østersøisk Havn, hvorfra
den gik videre til Berlin. - Der laa ofte en halv
Snes K vaser -- alle ens riggede - med brune barkede Sejl ved Hvalpsund eller i Farvandet der omkring. Mange morsomme Historier blev fortalt om
Mødet mellem de tysktalende Skippere og de jydske
Fiskere, der ofte havde vanskeligt ved at forstaa hinanden, men som nok kunde forstaa at dele en Flaske
Brændevin, naar Aalene leveredes.
Nu er ogsaa Tyskernes Tid forbi, idet Aalene
navnlig sælges til Fiskeeksportører i Skive.
Forøvrigt lader det til, at Hvalpsunnbanen atter
vil flytte Aalemarkedet, idet der nu begynder at gaa
en stor Del af Aalefangsten til Aalborg.

ET GHANDEBREV.
VED HOFMAN BANG.

GRAND BOG FOR VlOXLEW BYE
rLUNDBÆK GODSARIUV]

ollf det er den almægtigste Gud behageligt, at
Menneskene leve i god Forlig og Samdrægtighed
med hinanden og derfor have givet os sin Lov, hvorefter de værslige Love ere forfattede, til at styre og
straffe de uregeerlige, og den forurettede at nyde Biesland og •relse.
Og iblandt lige Anordninger find e af Arilds Tiid
vedtagne Grand Rell i· efl r hver B •es Tilstand og
Nylle, som Hans Kongl. Maye læ ls all rnaadigsl
Lovs 3. nog ·. 13de Ca p. 3lte rt. confirmerer sanledes:

S

• Hvad Bøde r og !rat' om Almneu legger paa
i nogen Bye Iler Torp om Heigncl og i rde, Grøfl
og Le d l'or Hiord og ande11 Byen Nylle og Tarv,
del mane ei een eU.er toe Naboer kuldlut le, men
de kulle alle holde Wedtægl. Hvorfore hvo der
imodgiør og ei der1 vil holde da maae man hanne m pant ror hans lydigh ed og ei bryde d rmed,
cnlen \Vold , Herværk eiJer andelf; ,

Saa for at forekomme den Uorden, Skade og
Ophold, som Mangel af en saadan Grand Ræt i nogle
Aar har foraarsaget, have vi underskrevne Woxlef
Byes Beboere udi den hellige Trefoldigbeds Naun
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samtykt og vedtaget denne Grand Ræt, paa det vi
med hverandre Gud til Behag og os til Gaun udi en
sand Gudsfrygt kunde holde en christelig Skik og
kierlig Samdrægtighed, og skal samme Grand Ræt
udi alle sine Ord og Capitler ubrødelig af os alle
efterleves under de herudi dicterede Bøder og Straf
i vedhørende Tilfælde.

lste Capitul.
OM OLDERMANDEMS EMBEDE OG GRANDSTEVNE.
l.
kal hver Gaardmaod, som dertil befindes
dygtig, Yære Grandfoged i 3 Aar, der gaaer ordentlig
sin Tour omkring Byen, hvorfor ingen, som dertil
linde. beqvem, under 1 Rdr . Straf maae ægre sig;
og bliver derlil nu de første 3 Aar udnævnel Peder
Søren en Tyeboe. 'lwlle der opkomme Di putte om
Oldermanden Vælge! e, anmeJdes del paa Lnndb ch,
der som største Lod ejer kjender i Sagen, og hvorved det skal ha ve sil • o r bli vend .
2. Oldermanden , som c! enne Viidebog leveres,
skal under 2 Ml<s. Sira[ møde persohnlig hverl Aar
paa Grandslevne neste øndag for Philipi Ja obi og
da taøe tvende af ·ine neste Grander 1il sig og lade
d nue Viidebog lydelig oplæse. Hv ilken af Mændene,
som den Dag ei møder for al høre den, bøde 8 Sk,
med mindre ban er engeliggende eJJer efter ·il Herskab Ordre nogensled henreisl, i hvilke Ti lfælde
han da ved Stevne maae lad møde il myndige Bud.
3. Hvil l<en af Gaardmændene, som ikke selv
eller hans visse U ud møder paa G1·and Levne h ver
Søndag fra Woldborg Dag g Lil Komet er indbøslel,
og eUer paa andre Tiider naaT Oldermanden raaber
til Forsamling, bøde for hver ang 2 Slc
4. Grand levne l<al accurat begynde 'h Tiime
efter Gudstiene te i Kiri< n r Ul Ende og maa e ei
holde over l Tiime ligesom der ei heller rnaae ta-
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les om Byen uvedkommende Ting, eller i det mindste ei før Vedtægten er giort og aftalt.
5. Den, som paa Grandstævne eller andenstæds
h vor der skal handles og tales om Byens Tarv og
Bæste, har noget at fremføre, skal skikkelig fremkomme og tale med Stilhed uden nogen Raaben eller
Buldren, og ligesaa den der lilhører og skal sva re.
Hvo herimod giør, skal fø rst a f Olderm a nd n ad vares til Stilhed og Skikkelighed · fr ugter delle ikke,
straffes den Skyldige hver Ga ug for 8 SI . Er del
Oldermanden selv, straffes han dobbelt.
6. Hvo, som paa Stevne eller udi anden Forsamling tilsiger nogen Mand, hans Hustru, Børn eller
Paarørende noget u skikkeligt, bøde til Viiden 4 Sk;
er det uærligt eller skammeligt, enten det er sand
eller ikke, bøde 2 Mk.
7. Den, som er Oldermand, , skal holde en
Teriacktønde, som han aarlig af Viidepengene skal
betales.
8. Oldermanden eller Granderne maae intet forandre i denne Viidebog uden Husbondernes Samtykke. Hvo det gør bøde 4 Mk.
9. Oldermanden skal aarlig hver Martinj giøre
Regnskab til samtlig Gra lllderne, for hvis Bøder der
er falden Aaret omkring, paa det disse des bedre til
Byens Nytte kan blive am·endte.
10. Hvis Oldermanden haver ikke flittig Indseende, at alle de Poster, som denne Viidebog indeholder, bliver efterkommet, da kal han , for hver
Gang hans Forseelse findes, bøde 8 S k: og om han
enten ikke panter dem, som bør pa ntes, ell er panter
dem, der ikke bør pantes eller s krives, bøde ligeledes
8 Sk. til Viiden. Og skal Grandfogden ellers have
Fuldmagt efter dette Viidebrev at kjende de skyldige til
Straf og lade derefter disse straffe. - Grandfogdens
Pligt er altsaa i øv rigt sL. ds al opagle Byen Bæsle,
gaae sine Naboer l'or med el got Exernpel i al efterkomme Gran d rælten, passe llillig paa a l holdeS levn e
til de bestemte og forn ødn e Tiid er . P aa te \' O b vor
ban skal være med de første, der møder, skal han
med de øwige Mænds Samtykke paalægge, hvis som
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skal iagttages og ved Byens Handel befordres, samt
ellers Jdende paa hvis nogen klager og skaffe Ræt
efter denne Grandbog, saa at alt, hvis han saaledes
paalegger, skal staae fast og efterkommes.

2det Capitel.
OM LUKKELSER
Dig rn for Rug angen oplukkes inden SL. Mol·lensdag, og for !.ngene B~wren , Vaarsæden og Hndre Stæder, hvor d,el vE-dtages og er fornøden , inden
Voldborg Dag. Bvi Diiger og Lul kel er ei Iil saadan Tiider !:og før om del behøves:! befindes f()rsvarJiu al ''ære lukkede, bøde Lil Viiden 1 Mk og sln1x
tler Tilhold ·a::lle lem OJ .
OJ·sømmes uagtet aadanl endm1 delle af Vedkommende, besørger Grand-

fogden ved leiede Folk del brøslf< Jdige Lukl<else
i ·tandsal og derefle1· udpanter hos den ·kyldige dohhell saa meget, som Lukl< Iset lsland ·ætlel e har
ko L, hvoraf den halve Dee! Iil Viiden er hiemfalden.
Og skal enhver saalede for varlig vedligeholde siuc
lildelle Lukl<elser saalede , Iil Kornel all 1· indført,
og Anrel opgivet ; g hvo :om befinde al nedrid ,
Ldøre, -ll·æde ell r paa and n Ma:c1de nedbryde and n
Mands Lukkelse, sl<al bøde Lil Viid n l Mk erslalle
Skaden om deraf foraarsages og desudeu lade del
nedbrndte igien oplukke, og i Mangel het·al' da dermed nl forholdes om oven er meldt.
2. Leedene for Byen eller Vangene hvor samme
for Farten Skyld behøves eller hidlit har æret, sltal
af samlHg Byemændene istaudsælles og \'ed lig bolde ·.
3. 1-h m, som gaaer, Jtiører eller riicier giennem
l eedene skal In kke a mm efter sig eller og bøde
derfor 2 Sk foruden Lnris kade derved af nogen
Høveder fotm1r ·ages, b viiiten Skade af Grandfogden
og tvende Mænd slrax. efter es og lnxere saml ved
før le Stevne angi\'es og paa den sl<yldiges TaU Lok
ansluives. Skeer del af nogen nd nbyes Folk, og
disse dened antr n·es, sl<al de ·Lrax betale Iler pantes for de 2 k.
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3die Capitel.
OM GRÆSLIGNING OG HVAD DERAF
DEPENDERER.
l. St. Voldborg Dag skal samtlig Granderne paa
Stevne paas ld ø nn c og vedtage, hvor mange Høveder
af hver Sla gs b\ er Ma nd paa Byens Græsning kan
og maae have, og m H:te \ ed saadan Græsningens
Taxation ee derhen, a l flere Høveder ei bliver sat
paa Græsningen, end der vel kan fødes. Dog, om
Grøden længere hen paa Sommeret enten blev bedre
eller ringere, end denne var, da Græsligningen skeede,
og Græsningen derefter billig kan taale enten fleere
eller mindre Høveder, maae og skal saadant og efter
Vedlægt paa Stevne sl{ee; men i andet Fald skal det
ingenlunde være nogen tilladt a l h ~w e 11eerc Hø veder
paa Byens Græsning, end ba n efter Græsligningen
kan tilkomme, under Straf, nemli g for l Bæs t l Rdr,
for l Koe eller stort Nød 4 1lrk fol· l tnindl'C Nød
eller l Kalv 2 Mrk, for l Faareh øved ell er l vijn
l Mk 8 Sk, hvilke Bøder til Viiden skal henfalde.
Disse, som efter forberørte Græsligning paa deres
Part har for faae Høveder, skal være pligtige til at
tage de manglende af de andre Byernænel s imod Betaling, som ban selv beholder, nemlig for l stort
Bæst 2 Mk, for en l a 2 Aars Plag l Mk 8 Sk, for
l stort Nød l Mk 8 Sk, l mindre dito l Mk, for l
Kalv 6 a 8 Sk, for l Faarehøved med eller uden
Lam 2 a 4 Sk, l Svin 4 Sk og for l Griis 2 Sk.
Understaaer nogen sig at tage fremm ede Byers Høveder under disses manglende Tall, saa lenge disse
ka n faaes ho s deres Grander, skal for ln·ert saadant
Hø ed bødes Lil W ii den, ligesom ovenfor i dette Capilels lste Post er anført; men naar de manglende
Høveder paa dere Part ikke kand faa es hos de andre Byemænd, maae først paa Græsning indtages
fremmede Høveder, og med Vedkommende da om
Græspengene at giøre fordeelagtigst Accordt.
3. Byens Hunsmænd maae uden Betaling have
5 a 6 Faaer med deres Yngel paa Byens Græsning.
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Have de fleere, skal de under den i dette Capitels
førsle Post anførte Straf skaffe dem bort, med mindre nogen af Byemændene kan tage dem paa deres
Part, da derfor betales efter den 2den Post

4de Capitel.
OM CREATURERS BEVOGTNING.

1. Skal samllig Byemændene være forpligtede ul
fæ ·Le og holde en Hyrde, som skal boe t1di del Byen
lilhørende Hyrdebtws soui og vi samtlig upaaklagelig vedligeholder.
kulle mod Fonnodning nogetl
h em di vise Modtvillighed eller For øm mel e, besørger Grandfogden detl Modlviiliges Andeel ved leiede
F oli< islandsat og derfor gi ør Udpantning for do bheiL, hvoraf den eene halve Parl lilhører Viiden.
2. kaJ enhver lade Hyrden vogle il Qvæg og
Fæemon og ei efter oldborg Dag ut1 ler 4 Skillings
Straf daglig holde nogen sær Biord enten paa F~ lledet eller i Vangene, rned mindre det maalte ære
s~u1danne Cteatnrer der formedel l Svaghed en føie
Tiid ei kunde følge F-Iiorden, som naar delte paa
levne angives og ellers er rigtig, alleene i saa Fald
maae ·kee.
3. Da B 'en Kiøt·, del [ør le de kommer paa
Græs, d1·ives lø e, Lil Uaarerne bHve meere græsbærend , . aa skal enhver af o efter rigtig Omgang
være pligtig til dis es Bevogtning al lade .følge med
Hyrden el for varlig Bud, saaledes al hver Mands
Korn , • ng Baarer og øvt·.ig H e' gn kan blive boldt i
Lilbørlig Fred.
4. Saa nart det paaskiørme , at Ki01·ene kan
mære dem i Ty.re, skal saadant skee, og det'lil paa
Viiden en vi· Dag be Lemmes. Hvem som Lil den
fa Isatte Tijd da ei tyrer sine Kiør, bøde daglig til
Viiden 4 Sk.
5. Bam·erne de les Lil Tyriog saaledes, at enhver
enten tyrer paa sin Agger 2de sammen, eller og paa
anden Maade, som vi mellem hverandre maatte paalegge og eragte tienligst, og skal enhver, naar Kiørene
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·r~ a leedes er salte i Tyre sa:1 vel som ll< • ·t •m e [:d •r
lyr s stru x de l<Ommer paa Grre ·:! selv lade pa
sine lyrede Kreaturer, lyre dem alleen paa ine lilskiftede Agre og iøv1·igL saaledes holde dem bundne,
al Kom og Eng og anden Heign kan holdes i Hævd,
under de Slrafl øder som del følgende 5le ar ilet
omformelder.
· 6.
kal vi Byemænd i Tiide opsøge og fæste os
en Sviinehyrde, som kaJ vogt hver Mands Sviin,
saa al ingen Mand maae se lv nlleen vogte sine eJJer
lad e dem dl'ive tiJ andre Byer at vogt s; b vorimod
Sviinehyrden l<al saaleedes ' 'ogle Sviinene paa d
Stæde1· ham til dennem vorder ud·v iist, at de in gen
kade giøre, nnder den Straf herefter følger anført
i det 5te Capitel.
7. Naar det er Tiid, og det paa Grandslevne
ved ta ges, skal enhve r være pligtig al lade ine Lam
komme Lil . . . Hyrden under 2 Sks traf dng'Jig, og
skal Lammene, i den Tiid de a l\• nd es, vogtes baade
af Gaard- og Huusrnænd efter riglig Omgang, dog al
en Huusnuu1d kun afgiver en
ogler hverand n
Gang. Ligesaa skal Lammene i den Tiid huuses
hos hver sin Eier, og ei som hidtil hos os har været
Brug, ~t Aar hos een og et andet Aar hos en anden
Mand.
8. Do Byen ingen rel Leilighed har til Gies, og
det, som heldencll er, r Skade paa Græsningen for
andre Høveder, hvo•· disse gaaer, saa skal de af os,
so m en ten bar eller herefter vil have Gies, holde dem
saa vel af Baarene, Fælledet og de Stæder, hvor andre Krealluer fW ss r, ·om af Eng og Korn, Il r
lra~ del paafølgende 5Le
og Yære undergiv en den
Capilel derfor fastsætter. Meu skulle del af o· ·lll
vedlages al holde Gie og da Lil di· • ucllegge Græsning, sl\øl enhver af os, som b lder Gie lillige h Id e
en Gasse eller og i del Slæd betale af hver Ganes
Lil dem, som bolder Gasse, 4 Sk.
9. Enhver af os sltal give Hyrden sin Løn i
relle Tiid, om ham er Jovel. Befinde nogen herudi
at vægre ig eller Lønn n al indehold , da udpantes
amme ho den · kyldige · men i saa Fald 8iver den
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f'orsømm lige inl · l Lil Vilde n . Lige Porhold skal del
og have m ed 'viinehyrden Løn, som ham af os r
lovel an al hon ljgesaa tiJ rette Tid uden Re L faa er
samrne.
10.
g som Hyrden ·kal uy d o. og be komme sin
Løn i relle Tiid, aa s ka l han og vog te Q væget forsvarlig og vel, og især saal d e at d e l ikl<e giør Sl<ade
paa Korn ell e r Eng, og i ande t Fald være und e1•given
de Bøder, om derfo1· i d e l efterfø l e nde Capitel e r
faslsa l.
11. Hyrde11 s l, a l drive Mo1·g n og Middag med
Høvedea·ne og lwmm e igien hi e m med dem om Midel Ag og Aft e ne n ongefælu til den Tiid , ban af Mæ nd e ne l l'nles, og skal h a n r a· hver Tiim e, ban enten
bi e r for længe, ind en han dri\'er af Bye n m d Biord en
li er ind en h a n komm r igien hi em med den,
bøde 2 SI< ; dog b ør denne Uep ligt paa 1/2 Tiirn e før
ell.er cfl r ei i den l•a ld Lages Lil Pøtge som Porseelse.
H r d en s ka l eller. overall, ·o m den der sluaer i
mnUig M. •ndenes Ti e nis te, vii s den vedbørlig L dighed og ell er m od en hver Lee e n sømmelig Forhold , hvorim d saa vel Grancleme selv som deres
Døm og Ti e nni ·Le!' l k igien cbl'i te li g og s ld.Ldtelig
s kal begegne ham og om h a n for eer sig, d a hve r k e n m d Hug elle r 'kiældsord aL ov rl'alde b a m,
un der vedbø rli g Lr ng Straf, m e n bau bør for b\'i ·
Forse •Ise h a n hegaae r, paa de n !\hade, delle Gran brev om formelder <Il li i l .

5te Capitel.
OM KORN, ENG OG DAARERS HEIGNING OG
OM DE BØDER DERVED FORBRYDES.
l. Fra Heigningens .B gy nd e lse og Lil St. Han dag betales af de Høveder, om ente n fra Hy rden
e ll er nogen af vores Fo lk uvidende øg a f Forsømm el e i Korn Eng eller paa andre utill adelig
Læder, som der for bør beignes, n emlig for 1 Bæs l
clle1· Fæebøved 2 Sk, fo r 1 Føll, Kalv og Faaer med
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eller uden Lam l Sk, for l Sviin 2 Sk, og for l
Gaas, Gasse eller afvendt Griis l Sk, og for den Tiid
til Kornet er ophøstet og Auret paa Vangene opgiven,
en halv Gang saa meget til. Foruden disse smaae
Muleter skal Eieren af Fæet desuden betale Skaden,
der er giort, hvorfor samme strax af tvende denne
Sag uvedkommende Mænd i Byen i Grandfogdens og
Eieren af Kreaturerne, om han vil følge med, deres
Overværelse, afsynes og ved neste Stevne angives.
Skeer Skaden i Korn, naar dette staaer i Kierve, settes Neeg for ~eeg og Kierv for Kien, men paa alle
andre Tiider bør Skaden erstattes med Penge, med
mindre vedkommende derom anderledes kan foreenes. Vil den skyldige ei betale den afsynede Skade,
bør derfor af Grandfogden og 2de Mænd strnx skee
Udpantning.
2. Al Markerne heignes hver til sit Brug St.
Woldborg Dag, og Rugvangene saa snart Rugen er
saaed. Hvis Kreaturer som nu udi saadan Heigningstiid kommer til Skade bøde efter nestforegaaende
Post.
3. Skulle mod Formodning nogen være saa uforskammet voldelig at drive sine Kreaturer i Eng eller
Korn, sætte dem tyret derudi eller drive dem sna
nær dertil, at de skal gaae derudi, og de enten der
kan antreffes eller saad a nt kan dem overbeviises,
skal Eieme af Kreaturerne derfor hver Gang bøde
for l Bæst l Rd, for l Føll 2 Mk, for l F æehøved
l Rd, af l Kalv, l Faar, l Sviin, stor eller liden
Flok Gies 2 Mk, og derforuden efter skeet Syn paa
forbemeldte Maade erstatte den giorte Skade.
4. Ingen maae tyre sine Bæster paa Stubene i
Vangene, enten paa Enden af Aggerne eller op mellem Kornraderne, naar det er høstet og staaer paa
Aggerne, førend samtlig Gm nde rne del v d lngcr, og
hvor mange Bæster enhver der mnn have, under 2dc
Mks Straf til Granderne. Og derso m nogen la nds
Bæster endda, naar vedtaget ,. giør an d n Ma nd
Skade, betaler han Skad n o.g 4 Slc Iil Viid n.
5. De Hopper, som lul\·e r l•øll er, sk al I!.iern e
under vedbørlig Straf sælle saa langt fra Kornvan-
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gene, at Føllern e ei kal fa ae Vane derudi, og derefter aarlig Lil St. Ha n. da g eller i seeniste 8te Dage
derefter æ lle Fø llerne i Tyre, under den Straf af
Bøde, som udi neslforega ae nde 3die Post for frievillig
og voldeli g Skade er fastsat.
6. Naar Hyrden har drevet Krea turern e hi em,
skal enhver forvare sine i Huu , Gaard Fold ell er
Fæste. Hvo det ei giør og lade . ine Kreatur r gaae
løse, og de kommer i Korn , E ng ell er anden Sk a d ,
da erstatte Eieren den giortc Skade og bød des u len
til Viden efter dette Capitels lste Post.

6te Capitel.
OM MARKMANDEN.
l. Mændene skal betale Markmanden den ham
belo ved Løn i retle Tiid , nemlig den halve Part til
Sl. Ha nsdag, og d n anden halve Part, naar Kornet
er ind a ulel, eller paa bvacl anden Maade vi med ham
accord erer ; hvem del ei giør, hos dem eller den skal
Grandl'ogden med tvend e Mænd derfor giøre Udpantning, og derforuden betale til Viiden 1 Mk.
2. Skal Marlun a nd en derimod være pligtig til al
den Skad e, om giør s enlen i Korn eller Eng, eller
og sige h'\'0 der har giorl kaden.
3. Hvad kade Markmanden paa Stevne angiver
at være giort, skal Oldermanden under 8 Sks Straf
være pligtig paa den skyldiges TaBstok at anskrive,
da Markmanden i den Fald fuldkommeligen bør troes,
med mindre den, han angiver, det kan afbeviise.
Men hvad Skade andre paa Slevn e angi ver al v. re
giort af nogens Kreaturer, IJø r ei lroes. ondlage n d l
i det mindste med et Vidn e l•an beknertes, eller og
Høvderne, som findes i Skade, der er Lagen, og nf'
Angiveren strax sin Eier tilbragt, med Sigen<l e hvor
de ere fundne, da alleen e i diss tvend e Tilfæld
andres Angivelse end Markmandens maae reflecteres
paa.
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7de Capitel.
OM PLØYNING, SÆD, HØESLET OG HØST.
l. Naar Bygen skal saaes, skal samtlig Mændene paa Stevne fastsette en vis Dag at saae paa, og
hvem, som inden saadan Tiid saaer samme, haver
forbrudt til Viiden l Mk 8 Sk.
2. Som Rug- og Hanresæden i Høsten ikke giver den Forandring som Bygsæden, saa bliver samme
ikke heller her saa egentlig til saa bestemt en Tiid
anbunden, men maae for en Deel komme an paa
enhvers Leilighed. Dog for at have en Orden saa
vel herudi som i alt andet Markarbeide, maae der
dog ingen begynde at saae enten Rug eller Haure,
førend det af samtlig Granderne er vedtagen, under
8 Sks Straf til Viiden, men de bør endog herudi saa
vit mueligt følges ad. Sanune Forhold skal det og
have med Giødningens Udførsel.
3. Som det i Loven er befalet, at ingen under
sit Fæstes Forbrydelse maae bortleie noget af ,sin
Gaards tilliggende .Jord, saa maae og ingen med nogen i hvem det og er saae lidet eller meget til halvt,
under samme Straf og 8 Sk. til Viiden, med mindre
han anmelder· d t i forvejen for in Hosbonde, og
hør ei skee, saa længe han kan selv sa mle nok af
Giødning Lil Jorden eller kan faae d L nogenledes
beleilig at \døbe ; og maae den der saaled af ManJ l paa Giødning, agge•· andre Møg ud paa sin .Jord
intel besaae Lil halvt, meere end den Fremmedes
Møg fuldkommen kan giøde, og skal med Sæden og
Arbeidel saml Afgrødens DeeJing for saa vit saaes
til hal l efter Giøden , forholdes i alle Maader efter
den Brug og Skil< , bidtil i slig Fald i denne Egn
har været, all under fodJ emelte Strnr.
. l aar Sæden er lagl og nedban el og Steenene
af de hes~aedc Agr afiøses s l<al enh ver være pligtig,
under 1 Mk 8 Sks Slraf Lil Viiden, a l henføre den
til et saadant Sted, som af Oldermanden er udseet,
hvor disse uden nogen Mands Skade kan ligge, og
saaledes maae ingen under forbemelte Straf lade dem
ligge i Aggeneenene, mindre være saa uforskammet
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at overkaste dem paa nogens Agre, og i sidste Fald
bøde 2 Mk til Viiden.
5. H vad Slu"aad, Klin le e li t' a n d l U hud n og n
lø er op aC sin Kornagger, skal ban strax føre hi m
al brrond og ikke kasle del i Aggerreenen eller paa
anden 1land .lord eller paa Vei eller Slie, under 4
Ml<s Slrar til. Viid o.
6. Hvo, som giør Vci ell r tie over and liS
gger eller Eng, gielder Skaden og bøde til Viiden 4
SLc Del samme er, om no en pløyer ud i nogens

Eng, Hovedagger eller anden Eiendom alleene med
del Tillæg <l de ligger tilbage, h vi de ved Pløyning
hal' laget ror meget.
7. Naar Engen ved Syn er befunden al vær
moeden, skal \1 i pna Levn e O\ erlægge og Caslsælle,
hvilken Dag der sl<nl begyndes al laae Høe. Hvo,
som siaaer Høe før den fastsatte Tiid, bøde Lil Viiden
2 Mie M n naar vi efter Vedtægl har beg ndt, maa
enhver slaa og bierge il J-Jøe lige saa Lta tig luw
kan tilligemed sine I aboer; dog maae ineten Inde
neere end 2 Karle paa een Gang laae, ligesom nhver og kal lade sit Høe forsvarli,, ve'ire under forbemelle ttaf.
8. Ingen mane pna Engen mellem Halmstt-ederne
l ·re eller drive sine Kreaturer, fø r nd all Høet er af
Engene og rnnderne paa l.cV11e H · ignel d r opgiv r, under Straf al bøde, om udi det 5Le Capilel e r
anførl

9. Nuar Komet ved
•n al' Granderne er befunden lienlig nl kan høstes, toti ri l J:>Ml SLevne v dln <te , b ad Dag med Høsten skal begyndes. Hvo
som bøsler før saadan vedlageu Tiid bøde til Viiden
4 Ml<, med mindre del kunde vær en meget fatlig
i\llancl, der kunde helløve noget til in Føde, der
maae i sa·~ Fald høste fonHI 5 Kierver Rug og 5
Ki J'Ve1· Byg, om han ligeledes l'orud maae hi mlnge
- dou al han derom advarer Grandfogden i forveien,
l'or at angi e Ti nelelageren cl l ved før. L Komme
under forbem Il · 4. Mks Slrar.
·
10. Er det mellem os vedtagen, at ingen maae
til at høste have meere end 2de fuldkommen Meider,

37S

ET GRANDEBREV

under l Rds Straf til Viiden; dog maae herved ei
forslaaes, om en gammel eltcr svag Maud foruden
sin Karl havde een al hielpe sig al høste, der nyelig
havde begyndt al bruge Høeleen, saa at Manden og
den nyebegyndte knns billigen kunde være at regne
mod en god og fuldkommen Meider. Til den Ende
skal enhver, der formedelst Alderdom eller Svaghed
maae foruden sig selv holde tvende Meider, inden
hvert Aars Pintzedag anmelde saadant pua Sten1e
for at paaskiønnes af de øvrige Grander, om saadanne 2de Meider og Manden kan Yære at ansee for
meere end 2de forsvarlige, og maae saaledes ingen
begynde i et Fald, før et andet er ophøstet, under
en Straf af 4 Ml<.
11. Naar Kornet er lienlig at indtage, skal Dagen før !:om Veierliget tillader:! derom sendes Bud til
Tiendetagerne, hvilke Budskikninger skal gaa ordentlig sin Tour omkring mellem Granderne, og maae
ingen, undtagen hvis i lOde Post er meldet, under
4 Mks Straf, indage noget til sit Hiem, førend Tienden er tagen og henkiørt, hvorefter der strax maae
hiemføres af Kornet, saa snarl enhver kan, eller og
hvorledes derom paa Stevne er vedtagen, som enhver
under 2 Mks Straf skal holde sig efterræltelig.
12. Skulle nogen over een Dag blive tilbage
med sit Korns lndagning, og det kan skiønnes, at
saadant skeer enten af Chicane eller Forsømmelse,
haver saadan een Skade for Hiemgiæld, om hans
Korn da af Kreaturer beskadiges; men skulle VeierJiget bl i ve vanskelig, og een eller nogle af Mændene
desaarsage blev tilbage enten med nogle Kierve eller
Rivelset, skal de andre under l Mks Straf og Simdens Erstatning holde Vangen rødelig, til dette vorder indbierget, og Vangen af samtlig Granderne til
T ring !Jer DrHt opgiv•n.
13. Sk ull e nogen Mand fo rm ede l L • •gdom pna
Pollt og !{r alu r r Il e r og a f' a ndre Aarsage r blive
lilbag m d s il Arbeid c, særli g mli B ,gsæd en og
Høstens Tiid , og saadan Tilbagelli velse iltk e foraarsages fra Mandens Siid ', sknl cl ø rige Grnncle r· efLer· chris telig Pli gt, bande m d Bæ l er og Pollt væ re
25
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ham behielpelig, saa at hans Arl1eide med eller og
strax efter de andres k~\n være giort, hvormed Grandfogden skal have Indseende og der ved foranstalte
det fornødne, saa at hvem, som i saa Fald viiser
Forsømmelse, skal pantes og andre i deres Stæd for
de pantede Penge leies.

8de Capitul.
OM TØRVESKIÆRSEL OG LYNGSLET.
l. Som enhver af os er tilskift sin Andeel i
Heeden, skal enhver der grave Tørv og slaae Lyng
paa sit tildeelle Skifte, under den forhen fastsatte
Straf, der er . . ., og bør ingen til Heedens Ruin
deraf sælge noget enten til Niibe eller andenstæds,
men alleene lade grave de, som til enhver egen Fornødenhed behøves. .
2. Den Misbrug, som hidtil er begaaet med at
lade sin Tiennistekarl om Søndagen til egen Profit
grave Tørv i Heeden og føre til Niibe, skal mellem
os være afskaffet, saa at hvem af os, som efter denne
Dag overlader sin Karl nogen Tørveskiærsel udi sin
Heedepart, bøde derfor til Viiden 2 Mk, og Tørvene
desuden til Viiden at Yære hiemfalden. Skeer saadan Skiærsel eller Henførsel til Salg nogen Hellig
Dag, bøde desuden efter det paufølgende lOde Capitels lste Post l Mk 8 Sk.
3. Paa det al del Skoelørvjord, som findes ud·i
vores Eng ved Gieldstrup Skiæld kan blive Lil fælled· Nylle, bresl a nvendt og væt·e af nogen Varighed,
er mellem os aftalt, at ingen und er 4 1ks Straf Lil
Viiden maae der grave koelørv, men del skal paa
Slevne vedtages og med eenig Samlykke paa een
Gang foretage·, paa det Skiærselen for een og den
beqvemmeste Siide kan begyndes ingen Mellembakker blive laaende, og saalede at Vandel derfra kan
faae Fald.
4. Ingen af os maae ·herefter, som hidtil skeet
er, bortleie sin Eng, en len til Niibe lndvaa nere eller
andre til at bleege paa, siden saadant ba'ade er imod
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Loven og til Skade for de andre af os, som til Høebierring heigner sin Eng, da denne derved nedkiøres
og nedtrædes. Hvo der fore herimod giør, bøde til
Viiden 3 Mk og desuden have forbrudt Leien af sin
paa slig ulovlig Maade bortleiede Eng.

9de Capitel.
OM PANTNING FOR RÆT VIlDE OG BØDERS
INDDRIVELSE.
l. Naar pantes skal for ræt Viide og Brøde, da
skal Grandfogden med 2de af de andre Grander gaae
til den skyldige og æske Betaling. Vil den skyldige
ei strax betale Pengene, maae de af Indboen udpante
fuldkommen Værd for den forfaldne Viide, og sættes
det udpantede i Bevaring hos Grandfogden, hvor det
staaer til Løsning i 14 Dage. Indløser inden saadan
Tiid den Skyldige ikke Pantet, skal det efter Angivelse for hans Hosbonde sælges ved Auction, og det
overskydende fra Bøder og Omkostningerne komme
den skyldige til Bæste.
2. Hvis nogen ved Udpantning hos ham sætter
sig til Modværge, skiælder, vander eller paa andre
utilbørlige Maader begegner Mændene, som skal pante,
skal han derfor til Viiden for slig hans Selvraadighed bøde 4 Mk, foruden at hans Forhold meldes
hans Herskab, der efter loulig Omgang seer ham
tvungen til herudi at opfylde sin Pligt for derved at
conservere den Orden og Fordeel for Byen i Almindelighed, der ved dette Viidebrev søges.
3. Al Brøde og Viide skal Tiid efter anden indsanches og leveeres enten Grandfogden eller en anden Mand, som det kan betroes, men ingen være berættiget enten at tage eller br-uge noget deraf, saasom det ingenlunde maae anvendes enten til at
drikke op til Gilde eller Giæstebud; mens altsammen
være indsanket til 8te Dage eft~r St. Michelsdag hver
Aar, og da skal Grandfogden i samtlig Grandernes
Nærværelse derom giøre Forklaring, til hvilken Ende
derove1· maae holdes en Bog, der skal viise, hvad
25*
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Bøderne er, naar, hos hvem og hvorfor den er falden, og hvonnegel Viiden det ganske Aar sig kan
beløbe til, hYoraf da først Markmandens Løn skal
b Lale ' , ·aml hvad andet der til Byens almindelige
Ny lle benhør r el1er bør anskaffes, og om noget
nddn mnnlte over kyde, kommer det til DeeJing
111 Il m Gr. oderne.

lOde Capitul.
OM HELLIGDAGSARBEJDE MED VIDERE INDBYRDES HANDEL MELLEM GRANDERNE.
1. Ingen maae til Søndage og andre paabudne
hellige Dages Vanhelligelse enten pløie, saae, harve,
høste, grave Tørv, age disse hiem eller udi andre
faad r giøre nogel saadanl gro,•t Arbeide, unde1· l
Mk
k lraf Lil Viiden, med mindre en vaad og
ubestandig Høst eller Høebierring indfa lder; da maa
enhver dog med samtlig Grander
1ind bierge il
Korn eller Hø
[ler Prædiken, at del ikke ku lle
vorde forderv el, og aalede s:1a il Guds Kongens
og Billighed LO"i' e paa b llig Duge tillad r slig og
andre r ød,·endigh eds Gi minger.
2. Enhver af os skal være pligtige al ho ld in'
Svi io for varlig ring de l:ttudlagen om Vin teren naar
del fTys r , nal ed s al de ei kan ' raade: l, under
S traf at bøde for hver Sviin h er Dag del b findes
al ' re uringel 2 Sk, og paa l l des nøiere herover
kan bli" b ldl, og denne for Mark n saa k:-1delig
Vraadsel undgaaes skal
ldermanden be !{ikke 2de
af sine M dgrander, der i le Dage dermed skal have
Indseende og saal ede
ka l d L conl inueerlig vedblive, al 2d
fler 8te Dages Forløb s ltal løs 2de af.
Skulle del helinde , al nogen i den Tiid, ban derti l
er besidideel al have Opsyn, ei opagler han Pligt
Iler ei angi\er Manglen1 enlen paa Slevne ell J' liJ
Granrlfogden skal h·:m bøde derfor lige <la meget,
som den lilkommer al betale d r er d nringcde
iin eiende.
3. Ingen maae indhegne noget Jord fra Adel-

ET GRANDEBREV

377

gaden, uden det som tilforn har været og med ReLLe
bør indhegnes, som Kaalhauger og deslige. LigE"saa
maae ei beller nogen særlig tilegne sig noget af
Grandiorden i Byen eller paa andre Stæder, og ei
der uden samtlig Grandernes Minde grave enten lord
til Digetørv eller at blænde med. Hvem herimod
gi ør skal strax i gien udlægge det indhægned e, ha ve
forbrudt det gravede .Jord, Tørv eller Blænding og
derforuden bøde til Viiden 3 Mrk.
4. Tvende Gange om Am·et, nemlig Paaske og
Michelsdag, skal Oldermanden med een af Mændene
gaae omkring hos samtlig Byens Gaard- og Hunsmænd og_ nøie eftersee enhvers Skorsteen og Ildstæd,
Kiølle, Baggerovn og Kieddelgrue, om nogen deriblandt skulle findes saa brøstfældige, at Skade derved kunde foraarsages. Hos hvem saadan farlig
Brøstfæld findes skal forelægges med 8te eller 14ten
Dage at sætte det i Stand udi, samt bøde til Viiden
8 Sk. Men skulle Manglerne endnu ikke efter den
forelagde Tiids Forløb være istandsat, maae det brøstfældige reent nedslaaes og derved til videre Brug
giøres uduelig.
5. Skulle, som Gud naadelig afvende, Ildebrand
eller anden Ulykke antreffe Byen, anmeldes det uden
Ophold for vedkommende Herskab . Lige Anmeldelse
skal og giøres, ifald nogen Høveder med smitsom
Syge som Lungsot, Krop eller Skab vorde befængte,
og ellers paa Stevne strax føies Anstalt, at saadanne
inficerede Høveder strax fraskilles det øvrige og med
a parte Bevogtning anviises et fraskildt Stæd .
6. Hvad Forseelse, nogen Mands Huslrue, Børn
eller Ti!!nnistefolk mod dette Viidebrev begaaer, tilsvares af Manden, som han igien korter i Lønnen og
seer afstraffet.
7. I hvorvel det under Straf er Oldermandens
Pligt at holde over denne Viidebogs nøye Efterlevelse,
saa dog, om Oldermanden enten herudi skulle viise
Forsømmelse, eller nogen være saa søvnaglig og ligegyldig, at de ei paastoed deres Ræt skal saadant ingenlunde være Hindring for andre eller maae mod
dem indvendes, som efter denne Viidebog vil paa-
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staae sme Rættigheder. Ligeledes skal de Bøder,
som Grandfogden for sine Pligters Efterladf'lse efter
denne Viidebog kan forfalde udi, ikke komme ham
til Skade eller præjudice, naar disse ikke inden
14ten Dages Forløb af hans Medgrander paatales.
Foreskrevne Poster er saaledes af os samtlig Woxlef Byemænd efter nøyeste Overlæg og eenig Samtykke vedtagne, og da disse, som ere i alle Deele
passende efter Byens Omstændigheder sigter til Byens
Oplcom s l, Ord ens lndl'ørel e og Freds Vedligeholdelse,
aa er samm e nf os ege nh æ ndi g und erskreven og
nu der fter underd a nigs l og ydm ygs l nedlægges for
vore na ndige og gunsti ge Herskaber og Hosbonder til
f01·v enlend e Approbatio n.
Woxlef den

Peder Sørrensen .
Jens Anderssen.
Niels Jensen Torup.
Peder Nielsen.
Peder Pedersen.
Poel Ollesen. Frandz Christensen. Anders Christensen.
L. C. S . Smed.
Niels Pedersen.
Søren Christensen.
H. I. S. O.
S. I. S.
C. I. S . T.
Fo re. l<revne Co nce]l Grund e- Brev, s om icg eft e r
de Woxl -..v Byemæ nd s b ~n· l'o rfæ rdigel og o m hv is
l ndb old d e i all e Deele mellem si g er bleven e ni ge,
insinu r es herved und erdanig l, ydmygs l g æ t·hødi g· L
d høye, gon Lige og høi s l, red e Herrer Jord egodseiere og Ben fi ia rii udi W oxlew Bye og Dal·gaa td
Lil for ventende naadj g og guns lig Approba li n, IJHa
d et samm e a f mi g end\'id ere in onigin11 li ka n vord e
udfæ rdige t og vcdlw mn1 ude Lil Eflerle velse dereller
medde IL.
Lundbech den 30. Juli 1779.
l. Schougaal'd.
Som største Lodseiere i Voxlef finder jeg dette
Vjdebrev, som af fornufftige Mænd underskrevet, heel
lovforsvarlig og at sigte til Beboernes Nøtte for Frem-
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tiden, naar samm, ''edbørlig IJIJv r uoldl og effterlevet, hvorl'ore amme aldcelis finder min Approbation, j l'•ilemle al samme joe :kal nyde samme
Held af mine Medinleres erede. Vil allsaa ønske de
undertegnede Lycke til, h vis med fornnfflig Overlæg
i Guds Nann begyndt er
fra Lundbech den 31te July 1779.
.lue/.

Jeg anseer det og aldeeles nøttigt og nødvendigt
for Voxlev Bye, at den med en Grandbog bliver forsyhnet, da jeg anseer denne for at være vel forfatted,
naar deri ikkuns skeer den Forandring,
l. at det bliver enhver af Byemændene tilladt
at saae sin Rug saa betimelig, band kand og vil,
siden en god Rughøst i de fleeste Aaringer meget
ankommer paa tiilig Sæd, da endog burde paalegges,
at saa snart ikkuns det halve Antal af Byens Mænd
vilde være eenige at saae Rug, skulde Rugvangen,
enten det et· Mortensdag eller ej, strax af alle holdes
i Freed.
2. At dt>t bliver enhver tilladt at høste en eller
anden af bands Agre, som enten formedelst dens
natuurlige Beskaffenhed eller og dens bedre Behandling med stærkere Giødning eller paa anden Maade
maatle blive moden før de andres, dog at det i saa
Tilfælde først 1ilkiendegives Granderne, saa vel naar
band vil saae Rug, som naar band vil høste et eller
andet Slags Korn. Saaer eller høster nogen som
ovenmeldt uden forud at tilkiendegive det for Oldermanden, Markmanden og de andre Grander, da burde
band for hver Ager bøde 2 Mk, endskiønt ingen
Skade tilføyedes nogen af sine Naboer; men pløyer
band eller bøster fra nogen anden Mands Ager, da
bøde desuden 2 1k Lil Byen og erstatte Ejermanden
Sl(aden. Ende l.ig lro er jeg det tienligt, at der blev
till'øyed en Ar ticul, ·om forbandt enhver saa vidt
mueli gl efl er nærmere imellem Oldermanden og Mændene, ifølge elilvet t Sled s Omstændigheder am·!ig tagende Beslutning, at freede de af Byens Enge, som
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formedel t dere Blødhed teltelig 11 den vande Aar·en · Tiid vi ld e Jarle sig op træde.
Hvilke mnae Pornndring r j g aaleeues underku l r de a ndre Herrer Lod ejeres mdørnme sitlen
jeg :om en Juw s Jidcn Lodsejere i den By in genlunde kaJ p:~a taa lUilie Tanker fulgl eller modsell e mig d øvl"iges Be:lulning.
Rossnkranlz Levelzall.
Denne Handhog, ' OLU ·e rd le · ,. l forfallel og
med Bønderne
nrler Jni[L viises, d
r v l fon1øyel
med al rterle,•e, kanel ieg for min Deel, som liden
Lod ey r tler i B ren, e r andel end approbere, sa ml
formoder, at bøyvelbaaren HelT Kamu erherre Hosen JmHllz Lev lzaus grundig • rindring r nyder cle øvrige Loclseyeres Biefuld og udi d ll Grandbrev Lil
vedbørli Eft rlevelse v'onl •r i D d ført.
Colding.

Fore !<revne Grande-Brev saa vel som hvis dertil af s. l. B r· l{annn •rh n-e Rosenkranl~: - Levelzans
saa viiseJigen er Lilføicl, hliv r og :lf mig for deu
lid n Deel, ieg i denne B c er ei nde, i all e Maader
approber t, undlagen hvad som udi d l ?de ap. l .
rl. er anført, hvilk malld ikke lellelig kand indse ·
hvol"Vidl s lut! La·æid<
ig mcm dog
l bliver overensstemme nd e mect Lo en.
B. S. H. Chresteusens.

Ved den1 e Grande-Bog ror "'\ oxlenf Bye luu ieg
for aa vidl D·IIJsgaard er angaaende, der
e er en Bondega~n·d men en frie O" virkelig indløst
Pr. legaard som de·nden ligger gand ke ude fra
Woxleuf By dis e følgende Po Ler:
l. Al Brugerne af samme ey kand være Grandfoget eller sligt.
2. At Beboerne af samme ey bør holdeLeederne
og Digerne i og ved Woxlenf Bye istand eller dertil
contribuere, siden beroælte Præstegaard ligger ude fra
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Byen - uden for saa vidt Præstegaardens Agre og
Enge maatte støde til Byen.
3. At band ej heller kand og skal rette sig effter,
hvad om Tiende og deraf dependerende i denne
Grande-Bog er mældet.
4. At band joe og maae pløye, saae og høste,
naar band finder dette nytteligt, uden derom først at
conferere med Byens Beboere, hvilcke Exempler haves og paa de Stæder, hvor den slræugeste Granderet
hærsker.
5. At band ej bør rette sig etfter denne Grandebogs 7de Cap. 13. Articul.
Men iøvrigt bør Brugeren af Dallsgaard at rette
sig effter denne Grandebog, der synes at være viiselig forfattet.
D. C. Hald.

OM KONGERSLEV PASTORATS
DEGNE
AF A. C. ERTBØLL-NJELSEN

I

et Tillæg til Kl. Gjerdings »Hellum Herreds Beskrivelse og Historie« har Forfatteren af nærværende Artikel i sin Tid under en Beskrivelse af Sønder Kongerslev Sogn offentliggjort en Fortegnelse over
dette Sogns Degne i de sidste to Aarhundreder. Denne
Fortegnelse er dog egentlig kun en Navneliste med
nogle kortfattede Vedføjelser, navnlig efter Kirkebøgerne. Senere har jeg Tid efter anden - ved lejlighedsvis Benyttelse af trykte, utrykte og mundtlige
Kilder - skaffet mig yderligere Oplysninger om de
samme Degne, hvorved jeg er bleven i Stand til nu
at forelægge en temmelig fuldstændig Degnehistorie
fra nævnte Sogn, som er Hovedsognet i Pastoratet
Sønder og Nørre Kongerslev samt Komdrup. Hertil
føjes Meddelelser om Skoleholderne og de efterfølgende Lærere og Kirkesangere i Annekssognene.
Pastoratets ældste Kirkebøger er ikke bevarede,
og ad anden Vej har jeg kun kunnet finde meget
sparsomme Underretninger om dets Degne og Skolevæsen forud for den Tid, hvorfra de her foreliggende
Meddelelser tager Udgang: første Halvdel af 1600'erne.
Uden Tvivl har Pastoratet" dog ogsaa tidligere haft
sin Sognedegn og sit Undervisningsvæsen. Allerede i
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Kristian III's Kirkeordinants af 1537 hedder det, at
Sognedegne skal »undervise det unge Bondefolk udi
Børnelærdommen og Katekisme en Sinde om Ugen,
udi Sted og Stund, som Sognepræsten dennem foreskriver«, og 1555 udtaler Rigets Biskopper, at Sognedegnene skal oplæse Katekismen og Luthers FOI·klaring, og Præsterne udlægge et Stykke af Børnelærdommen hver Søn- og Højtidsdag.
Stedet, hvor den befalede Undervisning foregik,
blev for de første lange Tider almindeligvis Sognekirken, i alt Fald paa Landet, og som »Stund« valgtes af rent praktiske Hensyn nogle Søndagstimer.
Saaledes sikkert ogsaa her. Et ret ejendommeligt
lille Spor af denne Skolegang mener Jeg for Resten
at have set i Sønder Kongerslev Kirke, hvor der paa
den høje Bagside af en Stol nederst i Kirken og tæt
ved Døren fandtes udskaaret - paa ret barnlig Vis
- en hel Mængde Bogstaver mellem hverandre og
blandt dem »henkastet« Aarstallet 1624. Disse Udskæringer kan selvfølgelig være foretagne af uopmærksomme Kirkegængere under Datidens langvarige
Gudstjenester, men rimeligere er dog vist at antage,
at de er blevue til, naar »det unge Bondefolk« hvoriblandt Børn -- uden Tilsyn, maaske ventende
paa Degnen, var samlet her i Kirkens Baggrund at
høre foresagt og foresunget Guds Ord og nogle Salmer og til Overhøring i det lærte 1).
Paa den Tid, da Kongerslev Ungdom indridsede
sine varige Skrifttegn paa Kirkestolens Ryglæn, var
en Mand ved Navn Christen (Efternavn kendes ikke)
') Da Kirkens Stolestader i 1898 helt igennem fornyedes,
forsvandt desværre den omtalte gamle Kirkestol ved til·
ladt, tilfældigt Bortsalg til Beboere i Sognet og har ikke
siden kunnet findes.
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Pastoratets Degn. Han er afgaaet fra Embedet, muligt død, før 1630, thi i dette Aar omtales et Barn af
Thøger OLLZ{sen, daværende Degn i Kongerslev 1). Han
sad i Embedet til 1670. I .Følge Hellum Herreds
Tingbog 1674, hvor en Retssng angaaende Deg nel oligen og dens Jord omtales, bo d , ban i 'ø rre l ongm·slev, om ikke i hele sin Embedstid, saa dog i adskillige af sine sidste Aar. Efter 1670 har Sognedegnen stadig Bopæl i Sønder Kongerslev »udi
det Hus næsten øster for Kirkegaardsmuren« - bortset fra en enkelt Afvigelse, der da ogsaa betegnes
som utilbørlig, og som senere vil blive berørt. Thøger
Olufsens Eftermand hed
Jens Christensen Hjort. Hans Kaldsbrev er dateret
Viborg, 7. Juli 1670. ·r ovennævnte Retssag giver han
følgende Indlæg:
~K

n de· jeg J ns Chri · ten ·en Hjort, nl efter ·om

h. derlig og højlærd l\1<tnd

Mest r Ped er Børgesen,
Sognepræst til Kong rslev og Komdrup Sogn og
Provsl udi Hellum Herred 2) , med v ,. æ rvæ rdige Bisl op, h del"!ig og højl rd Mand, Mester Peder Villa lsen, og m nige ogn m· , nd udi fomævnte Sogne Ila v r samlykk t mig at v;:c r
ognedegn udi bemeldt •
Sønd r I onger le , Nørre l ongen;lev og Komdrup
ogn og d n forrige Sognedegn Thøger OJuf en skal
have · rel bevilget al bo udi Annekssognet 1ørre
Kongerslev, ndi el Hus p·ta Anuekspræslcganrdens
rund fordi at KapeUanen, Hr. J ens Arren, da boede
udi det relle Degnehus, som Ligger næ. t østen ved

Kirkegaardsmuren udi Sønder I ongerslev, da eflerdi
det er min 'kyldighed, al jeg som andre DegDe skHI
bo udi Hovedsognet hos 'ognepræ len, at jeg der efter Re ·' ·sen kan ringe Klokken Aflen og Morgen
ilem bold
kole ror Ungdommen og væ.re ved Raan') Hellum Herreds Tingbog 1674.
')Præst her 1645-78; Provst senest 1662.
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den al følg s m cl ognepr, st n udi t•elte Tid til de
andr
ogne MW og udrelle hvis udi. Emhcd l nødvendig n kan l'orefaldc, !ltt lov r og Lill'orpliglet· j g
mig benned al bo i Stitume form· lll e Deg11ehu · udi
Sønd r Kongerslev og rle r hold 'koJ ob alling forreile !'Ler rdinanlsen og Heces en som en ret Sogn degn og være ogo præ ten hørig og l dig ·om d l
sig bør og Lwld e Degn busel v <l god Hævll og Forbedring, som forsvarligt kan v. r i alle Maad >r, saH
ingen kal have ov r mig al ldage, og det under mil
Kalds Fo rlabels . Til
ill rlighed haver jeg d Il
underskrevet med miu egen Haand og veniigen ombedet den hæderlige og v lhe r le Mand, Hr. Niels
Riis, Sogu præsl Lil Skihsl d og Lyngh Sogne'), med
mig til Villerlighed al und rsl<rive.

Aktum Kongslev, d. 10. August Ao. 1670.

J e n s C h r i s t e n s e n H j o r t,
egen Haand.«
»Efter venlig Begæring haver jeg dette til Vitterlighed underskrevet.
Niels Riis, m. p.«
Degneboligen, der nævnes i anførte Aktstykke,
omtales atter 1681 i Stiftsbog om Kirkerne (i Landsarkivet i Viborg) og beskrives da nærmere. Sønder
Kongerslev Kirke - hedder det her - har et Hus
tæt op til Kirkegaardsmuren, ved Kirkestætten, 10
Binding langt, med tilliggende Kaalgaardsjord, som
tilsarn men med Vesterenden begyndte ved Kirkegaarden og med Østerenden strakte sig ind til Niels Mikkelsens Gaard. Dette Hus havde Sognepræsten, Magister Peder Børgesen, »i forrige Tider« ladet opbygge
1

)

1669-1672 (afsat fordi hans Kone kom for tidlig i Bat·selseng. Derefte1· Skibspræst og endelig 1689 Sognepræst
for Vrove og Resen, i hvilket Embede han døde 1695.
- [Medd. fra Landsarkivet i Viborg]).
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til sin Kapellan, men nu var det »paa nogle faa Aars
Tid « beboet af Degnen Jens Christensen 1).
Samme Hus var forøvrigl kort efter, at Jens Christensen Hjort havde taget det i Brug som Bopæl,
Skueplads for en uhyggelig Begivenhed. Aftenen mellem 2. og 3. Juledag 1673 var der Julegilde hos Degnen. Ud paa Natten opstod der Klammeri mellem
h ri st n .J 11 en Back og Niels øren sen, som Lj enl ·
Pr slen Peder Børgesen. Den førslJl< ' Vnle blev d ræ bt 2).
I el køde a f 1704 paa H ov elgaa rd en Kon gs ledlund med God · nævn es .Jens Chrislensen ndnu om
Degn i Sø nd er Ko ngerskv. Han svarer i Grundleje
1/2 Rig dal J' an rlig. 1708 er han i Følge Kirkebogen
fremdeles ved Ka ldP.l, og 1713 nævnes han i Herredets Justitsprotokol, men derefter mangler denne til
171
Ha ns Død fin d s ikke ao ført i Kirkeboge n,
aa ha n er ikl<erl paa sin e gamle Dag r ej st borl
fru Pa !oral t. E fterfø lgeren va r en stud er t Mand ,
Vell ærd e Oluf oenrlsen Høgll 8 ) , ln's KoUa ts paa
Deg n lutid el er da l ret 7. April 17Hl. E fler al and synlighed har han i Forvejen i nogen Tid været
Substitut (Stedfortræder) i Kaldet. I alt Fald var han
her allerede 1718, i hvilket Aar han i Sønder Kongerslev holdt Bryllup med en Pige ved Navn Anne
Pedersdatter.
Kun et Aars Tid efter sin Embedstiltrædelse stævnes Oluf Svendsen for den gejstlige Ret, der holdtes
i Blendstrup Kirke, for Opsætsighed mod Provsten,
Bolle Mørch i Gerding. Han har ikke villet holde
1

Sognets kommunale Skole og Lærerbolig ligger endnu
paa samme Plads.
2
) Hellum Herreds Tingbog 1674.
' ) »Danske Lov • (1683) udtaler, at •til Degne skal alene forordnes Studenter «.
)
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sig den kongelige Forordning af 30. Novbr. 1717 om
Ege-Ligkister efterrettelig, og i Sønder Kongerslev
Kirke har han overfaldet Provstens til ham sendte
Bud »med Ubekvems Ord og blodig Slag«. Han dømmes til Afbigt og 4 Rigsdaler i Omkostninger. Derefter gjorde Degnen Provsten ''en høflig og fornøjelig
Afbigt for Retten«.
Det følgende Aar, 1721, anklages han af sin egen
Sognepræst, Hr. Henrik .Jensen Kampman n 1). l. Fordi
han i Aar og Dag ikke har undervist Ungdommen
efter Gudstjenesten om Søndagen og en Søndag end
ikke mødt til Gudstjenesten. 2. Han vil ikke besørge
de tjenstlige Omgangsbreve 2). 3. Han nægter at give
Præsten en Seddel med deres Navne, som skal troloves. Degnen indvender, at han hin Søndag, da han
udeblev fra Gudstjenesten, »havde bestilt Peder Skrædder i Lyngby at synge for sig, men blev borte og
slog ham fejl«. Der falder Dom i Sagen. Paa Præstens Forbøn slipper han for at have sit Embede forbrudt mod høflig og sømmelig Afbigt i Retten og 2
Rigsdaler Bøde samt 2 Mark i Omkostninger.
Om Oluf Svendsen Høghs Forhold i Embedet
sluiver Biskop Søren Lintrup i Viborg i sin Visitatsbog - efter en Visitats i Sønder Kongerslev d. 9.
Aug. 1722 - : »Degnen, en Studiosus, for fa a Aar siden konstitueret, holdte ingen Skole for Ungdommen,
havde ejheller flitligen undervist dem i Kirken, saasom han og ingen Degnebolig havde, men boede i et
andet Sogn. «s)
1
)
2

8

)

)

1713--1729.
Den Pligt at besørge Embedsskrivelser fra Provsterne
omsendte tra den ene Præst til den anden var allerede
i det 17. Aarh. kommen til at paahvile Degnene. Den
indskærpedes paany ved en Kancelliskrivelse i 1798.
Jydske Saml. 3. R., 2. U., 106.
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1730 stævnes Degnen _Oluf Svendsen Høgh af
Præsten Frantz Friis i Sønder Kongerslev 1), fordi han
ikke vilde give en Tjenestepige fra Refsnæs Skudsmaal paa hendes Pas (angaaende hendes Altergang)
og heller ikke vilde udlevere Kommunikantbogen til
Præsten, saa at han kunde gøre det, skønt han tre
Gange sendte Bud efter den og sidste Gang ved to
Mænd. Endvidere havde han i Præstens Tid kun en
Gang ringet »Bede- og Fredeklokketl« - trods Paamindelse og skønt ,, Sognefolkene sig derover hjertelig
har· besværget«. Oluf Svendsen Høgh forsvarer sig
med, at han selv havde købt Kommunionbogen (!).
Han ligner den ved en Tingbog, der ikke gerne maa
komme i fremmede Hænder. Degnen faar følgende
Dom: Han bliver i Embedet paa Præstens Forbøn
men suspenderes i 12 Uger, betaler 4 Rigsdaler i Bøde
og gør Afbigt i Menighedens Paahør efter Gudstjenesten den førstkommende Søndag i Sønder Kongerslev.
Han udsteder en skriftlig ~Forpligt« til sin Præst.
Ogsaa med den følgende Præst for Kongerslev
og Komdrup, Hr. Andreas Knudsen Seerup 2), kom
den forsømmelige og vrangvillige Sognedegn i Strid.
17 45 anklager Præsten ham for ikke at ville undervise de Børn, der skal konfirmeres, samt for »Forargelse med skammelige Bander og Eder baade inden
og uden Skolen«. Desuden beskyldes Degnen for
Ulydighed og Forsømmelse med Hensyn til at bringe
Vin paa Alteret paa Helligtrekongers Dag, hvorhos
fremdrages, »hvad Støjen og Allarm, Degnen da brugte,
hvorved Præsten blev ubekvem til sit Embede«. Degnen paastaar, at han kun elsker Fred og Rolighed.
1

)

2
)

1729-1741.
1741- 1771.
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)) Hans Stand forbyder og hans Humør imodstrider
at have nogen Vidtløftighed, især med Sognepræsten,
. . . som han elsker og ærer af Hjertet.«
Med Ungdommens Undervisning gaar det fremdeles yderst ilde. Degnen forsømmer sin Skolegerning
i den Grad, at de unge, naar de skal konfirmeres,
ikke kan bogstavere. >>Saadanne Sjæle kommer til
at raabe Ve over Oluf Svendsen og mange Aar efter
hans Afgang at sukke over hans ubillige Medfart og
forargelige Omgang.« Da Præsten en Dag sendte
ham et Bud angaaende Undervisningen, svarede han
Budet, at Præsten var gal -- »med megen Forbandelse«. Den meste Tid har Degnen haft 5-6 smaa
Børn at lære at læse og 3-4 at lære Udenadslæsning.
Han forklarer dem ikke det læste og rejser uden videre bort til Aalborg, medens hans Søn (ligesom han
selv) ilde medhandler Børnene med Slag i Hovedet
ligesom Konen »med alt for skarp og ubesindig Medfart«. Under Behandlingen af Retssagen vedrørende
disse mange Forsyndelser stemples Degnen som en
Procesmager, der laa i Spektakel med Bønder og Proprietærer, og Provsten havde paa sin Visitats intet
Sted fundet en saa vankundig Ungdom. Dom: 8 Rigsdaler i Bøde samt Omkostninger. løvrigt som sidst:
Forbliven i Embedet og Afbigt.
Udtrykket »Spektakel med Bønder og Proprietærer« hentyder sagtens dertil (bl. a.), at Oluf Svendsen havde Proces med Ejerne af Kongstedlund og
Refsnæs om sine Indkomster, i hvilket Tilfælde Degnen oplraadte som den angribende Part. Processen
endte med et Forlig, hvorefter han fremtidi!; skulde
»nyde Korn i Skæppe «.
Oluf Svendsens Hustru, Anne Pedersdatter, døde
i Januar 1751. I November samme Aar blev han
26
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trolovet med Enke Maren Mikkelsdatler af Sønder
Tranders, som var »til Huse« hos ham, formodentlig
som Husholderske, og 23. Januar 1752 gift med hende.
Den 13. Juni 1755 - meddeler Kirkebogen »blev Degnen Oluf Svendsen Høgh begravet«, 60 Aar
gammel.
Monsiør Anders Iversen Hjort, som nu fik Degnekaldet i Kongerslev, var her kun i knap 3 Aar. Han
var Søn af Iver Skytte i Ejstrup, Store Brøndum Sogn,
og gift med Dorthe Jensdatter fra samme By. En ældre Broder til ham, Jørgen, var i mange Aar Degn i
Store Brøndum, og en anden Broder, Thøger, Skovrider paa Lindenborg Gods. Anders Hjort var, før
han kom til Kongerslev, Skoleholder i Blendstrup,
hvor kan med Kone og 4 Børn (Døtre), af hvilke det
ældste i 1753 kun var 9 Aar, ikke havde mere end
24 Rigsdaler aarlig at leve af, og hvor han øjensynligt ikke ønskede at blive længere end højst nødvendigt. En af hans Ansøgninger om Forflyttelse, stilet
til Grev Moltke paa Lindenborg, er affattet paa Vers.
Den findes gengivet . i »Saml. til jydsk Historie og
Topografi« 1895. Flytningen til Kongerslev har dog
næppe bevirket en tilfredsstillende Forøgelse af hans
Indkomster, eftersom han allerede 1758 rejste herfra,
kaldet 3. Marts s. A. til Degn i Gunderup 1) .
Det ser ud til, at Monsiør Anders Hjort trods
sine trange Kaar i Blendsirup og Kongerslev har forsiaaet at hævde sin Stilling og Værdighed. Iver Lavlund,
der tjente Forvalteren ved Lindenborg og selv siden blev
Forvalter, og Fuldmægtig Poul Resen ved Kongstedlund og Randrup kom nemlig en Dag i Maj Maaned

') Viborg Biskops Kopibog 1758- 1760.
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1745 til at skændes ved Blendslrup Kirkegaardsstætte
om en Karl, der var løbet bort fra Randrup Stavn
og nu tjente i Blendstrup. Skænderiet gik saa vidt, at
de kom til at slaas inden for Slætten, og imidlertid
stod Skoleholderen uden for og holdt ved Poul Resens Hest. De kom siden til Tings, men her nægtede
Anders Hjort at aflægge Vidnesbyrd, da han i Følge
Loven stod under den gejstlige Ret og alene var forpligtet til der at aflægge Vidnesbyrd i Egenskab af
Skoleholder 1).
I Gunderup levede Anders Hjort i mange Aar.
Hal) døde de1·, 77 Aar gammel, endnu som Degn, og
blev begravet d. 12. Septbr. 1796. Det følgende Aar,
d. l. Februar, blev der holdt Auktion over hans Efterladenskaber. Salget af Indboet indbragte 250 Rigsdaler, et efter den Tids Penge- og Værdiforhold saa
anseligt Beløb, at man maa kunne slutte, at den fattige Degn efterlUlanden var bleyen en temmelig holden Mand 2).
Under samme Dato, paa hvilken Anders Hjort
besl<ikkedes til Degn i Gunderup, d. 3. Marts 1758,
kaldede Biskoppen til Degn i Kongerslev Studiosus
Niels Mann, en ganske ung Mand, der ligesom Anders
Hjort i Forvejen var Skoleholder i Blendstrup. Han
var gift. Hustruen nævnes 17 58 i Kirkebogen som
Fadder. Ogsaa hans Virketid her var kun kort. D.
1
)

2

)

Kl. Gerding: Hellum Herreds Beskrivelse, S. 51.
Anders Hjort har i Sønder Kongerslev efterladt sig et
lille Minde om sit Ophold her. Et Tinsignet merl indgraveret A H og nogle Smaaforsiringer omkring Bogstaveme blev for en Del Aar· siclen fundet' ved Gravning
i Skolens Have og har uden Tvivl tilhørt ham. Det ejes
og opbevares nu af Gaardejer Anton Hansen, Sønder
Kongerslev.
26•
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26. Novbr. 1760 blev >>Studiosus Niels Mann, Sognedegn til disse trende Sogne« begravet, 25 1/2 Aar
gammel.
Marcus Ejering hed Eftermanden. Han var ustuderet og havde som yngre Mand i 21 Aar været Skoleholder i Dronninglund Sogn. Til Degnekaldet i Kongerslev beskikkedes han af Greve Arlam Gottlob Moltke
til Lindenborg. Her havde han Degnebolig »i skikkelig god Stand «, hvilken han selv, ligesom hans Formænd, skulde holde vedlige, men der hørte ingen Avling til Degneboligen . Marcus Bjering lønnedes med
>>Korn i Skæppe ligesom hans Formænd«. Degnekaldets Indkomster var i hans Tid tilsammen - i
Korn og Penge - ca. 67 Rigsdaler dansk Kurant. I
en Præste-Indberetning af 1771, hvorfra nærværende
Oplysninger er hentede, hedder det endvidere: »Paa
Degnekaldet siges Matthis Elledspøl 1), Lakaj hos Konferensraad Braem i Aalborg, at skal have faaet Ekspektance2) af Sønder Kongerslev Kirkes forrige Ejer, Hr.
Major Deden til Randrup 9), men samme bliver, naar
Vakance sker, disputerett) af Refsnæs' Ejer, som mener sig berettiget til at kalde Degn.«
Af en Købekontrakt paa Kongstedlund Gaard og
Gods af 30. April 1771 ses, at Degnen Marcus Bjering
for sin og sin Hustrus Levetid var »akkorderet « Christen Andersens og Søren Ladefogeds paaboede Gaar') Temmelig sikkert en Fejlskrivning for Ellidsbøl, Navnet
paa en Landsby i Vust Sogn, Vester Han Herred, som
muligvis var Degnen Matthis' Fødeby og efter hvilken
han som Lakaj (maaske tidligere som Soldat) l<an have
faaet sit Tilnavn. I Sønder Kongerslev erindres han knn
under sit Fornavn.
2
) Løfte; Forventning.
3
) Ejer af Randn1p Hovedgnnrd 1752-1778.
4
) Her i Betydning bestridt.
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1·nti nd imod en aarlig Afgift til Kongdes /({ 5 Mark pr. Tønde Hartkorn. Marcus
;~edl,-:- r da gifl anden Gang. Navnene paa hans
}J'J~er l<end s ikke, ligesom ej heller den førstes
0 }~ar og Tid punkt •t for det and l •: gteslmbs Indgaaelse hat· !tunnel opl · s. Kirk bogen udviser imidlertid, at Degn l onen a lmindeligvis havde det Hverv
at holde So<1nepr Len Hr. M urils Mørch 1), Børn
for Hjemmedaab n, efterhanoden om disse - i ret
betydeligt Antal - I<Om til \ erd •n . Degnens anden
Hustru dødt~ 178(j. Aaret efter giftede han sig paany,
skønt 66 Aar gammel. Hans Lredi Hustru blev en
»Jomfru Anne Cathrine paa Kong Ledlund « - hendes
Efternavn var Bergh, men det anføres ikke i Kirkebogen. Trolovelsen fandt Sled paa s lve Hoveelgaarden med samroes Ejer, Junl{er ' verin Brønsdorff v.
Deden 2), og Herredsfoged Claus Nissen til Sigsgaard
som Forlovere.
Marcus Bj t•ing døde d. 22. Novbr. 1789, 68 Aar
gammel. Ved Sl<ifl l efter ham m vnc · ·om hans
Børn af første 1Egte kab : eu Daller, Kir l n - en
Datter, Johann i\largrele ngifl, tjenend e j alborgen Datter, Dorlhe .Joh·wne, ugin opholdende sig i
~lbæk i Vendsyssel en Søn , ,J n. Chri ·tian, mynlig, opholdende ig i England - af andet Ægtes1mb:
n Søn, Frideri ·h Chl'islian myndig, tjenende i Køenhavn - · en Søn Jacob Severin m rndig tjenende
Aalborg - en Søn, Anlhonij S vcrin, 20 at· garnel, tjenende i Aalborg. Til Lavv· rg for E nken,
adame Anne Cathrine Bergb, b :kiltl!:ede · Studiosus
ms Høegh fra K •llingbj rggaard.
1771-1782.
Ejer af Kongstedlund 1771-1812.
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Den forhenværende Lakaj i Aalborg, .\1<. ~
lirlsbøl, kunde nu lillnede del ledige Kald, s(;1'
i Følge del foran bemærkede havde gaael og ~\
paa i samfulde 18 Aar i del mindste. Majoren, \
havde lovet barn Kaldet, var vel nu død, men h~,
Løn.e var blevel erindret og opfyldles. Hnn var den
sidste Degn i PnstoraleL, der kaldedes som egentlig
Sognedegn. Den 14. Oldober 1802 døde han, 60 Aar
gammel, og Ugedagen cfler blev ban, ligesom sin Pormand i 1\aldet, begravet paa Sønder Kongerslev Kirkegaard.
Malthis EllidshøJ "ar lo Gange gift, anden Gang
med en En l< e ved Na vn Melie Cllrisfensdalfer, der efler bans Død fik til Lavværge Gaardmand Mads Sørensen i Gerding. Hun havde 3 Bøm fra sil første
Ægteskab, hvorom inlel har- kunnet oplyses. Da der
holdles SL<ifle efter Degnen, indleveres Afkald fra den
afdødes Børn af første Ægteskab (de nævnes ikke).
Som Børn ar Degnens andet Ægteskab (med Mette
Cbristensdalter) nnfø1·es Navnene paa h ans 3 Sledbørn, og disse c•· : Hans Christian, Studiosus, 21 Aar,
ved Universitetet - Ane Chdsline Jensdaller, 15 Aar,
hos ~1oderen Knud Jensen, 10 Aar, ogsna hos
Moderen. Døds boet kendlP-s af SkiflereHen fallit.
Niels Christensen Winlller, Degn og S iwletærer for
Sønder Kongerslev Sogn alene, blev kaidel Lil Emhedet i Slutningen af 1802. Hau var født 1772 og
ener Sigende en 13ondesøn fra del vesttigere Himmerland . Eflet· Meddelelser fra gamle Folk , der bavde
gaael i Skole hos ham i hans senere Tjenesteaar,
var ban en »grumme skikkelig e og gudfryglig Mand .
• Han banelle aldrigc - el meget betegnende og meget sigende Vidnesbyrd ! - • men sagde smoc 1), hvo•·1) Bimcligvis en Forkot·telse, cl Vildskud, af •saamæod•

(udtales ofte •somn •).
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for han ogsaa somme Tider i godmodig Spøg blev
kaldt Smo-Winther. »A ska' smo lær' jer,« sagde han
til Skolebørnene, naar de forsaa sig eller var alt for
kaalhøgne, og saa tog han sin Lue, som han altid
havde paa Hovedet i Skolen, af og kastede den ned
i Børneflokken med særligt Sigte mod den eller de
af dens Medlemmer, der i det givne Øjeblik mentes
at have gjort Brud paa god Skik og Orden, og den,
hvem Luen ramte - en skyldig eller en mindre skyldig -- maatte bringe den tilbage til Degnen og paa
Kammeratemes Vegne modtage de fornødne Irettesættelser og Formaninger - »men Niels Winther var
ellers saa god ved Børnene, i alt Fald i hans sidste
Aadnger, saa de var ikke saa meget bange for ham.«
- Hans Hustru, Marie Elisabeth Dorthea, døde d. 16.
Aug. 1826, 58 Aar gammel 1), hvorefter han i mindst
en halv Snes Aar var Enkemand. En af de saakaldte
Ribekræmmere kom i de Tider jævnlig, naar han
færdedes i Egnen, ind til Niels Winther i Skolehuset
og var godt kendt med ham. Samme Kræmmer skal
have udvirket, at den gamle Degn indgik nyt Ægteskab. Kræmmeren kendte en ældre Pige, som efter
hans Mening vilde blive Winther en god Hustru.
Hun havde hjemme nede i Nærheden af Kristiansfeld i Slesvig - naar Kræmmeren igen kom paa de
Kanter, skulde han snakke med hende om Sagen,
hvis han maatte. Jo, det maatte han smo godt da!
Og Handelsmanden drog af og kom igen og rejste
paany, for den skikkelige gamle Skolemester heraadede sig uden Tvivl baade med Gud og med sin Samvittighed, kanske ogsaa med Slægt og Venner, og be')Med hende havde W. et Par Børn, cler begge cløde som
smaa.
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L. nkt ·ig lv ng , inden han fa llccle afgørend Beslutning overfor d l a lvorlige LEgle · k~th · pørgs nutnl. Men
End n paa Sagen bl ev de~ , Hl ban et af F oraa re ne i
Slutning n ar l 30ern e gav sig t na Vandring »ned i
d l Sønd 11« for al hold 13r llup m cl d n 111 gel omlalle m en h:,un iø v ri~ l ub kentil e Pig . \ 7i nlh er har
dog fremdeles inLel lla s lv,•rl<.
nd er Vejs besøger
ha n en Brod r han har og som bor i Hobro-Eg n n.
Broder n jet· en lill e ·' aard , men r en l"allig lVIa nd
og simpel ar H l en - og SL oleme ·leren fra J( o nge r ·I v hl i er hos ham i nogle Dage og hj •lp 1· ham
111 d a l r::~a H~tvresæden i Jord en, saa ba n IH slen en
b l ge ·en r •net v ni L n·~a r si l R slemm e( · sled,
hvo r man wu b gv n Il al h ivle stær!· t om h ans
Komm 1) .
Den sønderj ydskc Pig', ·om bl
Niels Winiher
anden Hustru, hed ~fa re n . Gamle l•o ll\ i og n L, s m
kan huske hende, ved gen ilig ikke andel a l sig om
h ude som Degn kone og Med lem ar del lill e L ~wd ·bysa mfund end delle, al hun var »hellige: . Rimeligvi ·
h ar lum været pauvirk l ar deu datidig b rrnhuliskr Ji~tiøse Bev· ·g l e i hendes Hjems tavn. r Ægteskab l m >d Ilenel h avd V\rinlher forud n •l Pigebarn,
d r blev fødl 26. Pehr. 1840 og død so m lille, Sønnen Frantz i'vla rlin , fødl 16. Maj 1844.
\ Vinllt er frairaadle E mbed et l '45. D l følgende
Aar sk uld e 11 ny Skolebyguing opfø re ·, og Winthet·
fik nu nf Sogn for la nd er ·J-ah l ed Kon tra kt ar 27.
Pebr. 1846 Tillad.el·e Lil a t indk øbe og b bo 3 Fag
Hus nf den gam le k ole g lad d m slna paa SkoJens Grund, saa længe han og hans Hustru levede,
')Sammentrængt Gengivelse af flere troværdige og indbyrdes samstemmende Meddeldser.
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men ved deres dødelige Afgang eller Fraflyttelse skulde
Boligen nedbrydes og Grunden jævnes, og ingen Lejere
eller Købere maatte indtræde i Stedet. De 3 Fag af
den gamle Skole flyttedes nogle faa Favne ud fra deres oprindelige Plads og opstilledes N ord for Kirkegaardsstælten1), med den vestre Sidemur klinet umiddelbart op mod de store, klodsede Sten i Kirkegaardsdiget for saa lidt som muligt at være i Vejen for
Færdselen til Kirken . Ved Nordgavien af det lille
Hus, hvis Længde og Bredde var omtrent ens, laa
en Plet ubenyttet Jord, en Smule større end Husets
Grundflade. Den Plet tog Madame Winther i Brug
til Dyrkning af nogle faa Haveblomster og Køkkenurter, og fra 2 smaarudede Vinduesfag i samme Gavl
var der Udsyn til By og Alfarvej . . . Men kun en
Sommer boede den gamle Skolemester her. Han døde
d. 8. Januar 1847 af Vattersot, 74t/2 Aar gammel.
Enken opholdt sig i adskillige Aar i Huset. Hun
»sad og vævede «. Omsider gik hun over til Monnonismen, hvis Forkyndere i 1850erne havde tetnmelig
stærkt Tilhæng her i Egnen. Den 21. Marts 1861
ansøgte hun Sogneforstanderskabet om, al det maalte
tillades hende, da hun agtede al fraflytte Huset, at
sælge dette paa den Maade, at det forblev staaende
paa Skolens Grund, og at vedkommende Køber maatte
opnaa de samme Rettigheder, som ved skriftlig Kontrakt havde været tilstaaet hende og hendes afdøde
Mand. Forstanderskabet fandt selvfølgelig ingen Anledning til at bevilge dette Andragende, men henholdt
sig til nævnte Kontrakt, »hvorefter de 3 Fags Hus
bliver at nedbryde, saasnart Madame Winther fra') Degneboligen laa bestandig -- som Skolebygningen endnu
- Syd for den gamle Stætte, som ikke mere findes.
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flytter eller afgaar ved Døden, og tillige paahviler det
hende at sløjfe Havepladsen ved Fraflytningen, da
hun intet ejer af Grunden uden den Plet, hvorpaa
de 2 (?)Fag Hus staar paa, som hun har Skøde paa.« 1)
Og inden Aaret var omme, var det lille Hus paa
Skolegrunden forsvund.et, dets Haveplads »sløjfet« og
dets Ejerinde, Degne-Enke Maren Winther, paa Vej
til Saltsøstaden i Nord-Amerika tillige med sin 17aarige Søn Frantz Martin, som i 1894, - vistnok
som Missionær for »De sidste Dages Hellige« - besøgte sit Fædreland og sin Fødeby.
Peter Christian Petersen, som 1845 blev kaldet til
Skolelærer og Kirkesanger i Sønder Kongerslev, var
Søn af Lærer Gr. Petersen i Aalborg og født i Nørhaa
i Thy d. 20. Juni 1819. Han var uddannet paa Snedsted Seminarium og dimitteret derfra 1843 med første
Karakter. Aaret efter, at han havde tiltraadt Embedet, opførtes, som foran berørt, en ny Skolebygning
for Sognet. Den bestod af 9 Fag Hus, Grundmur,
og var ca. 24 Al. lang og 11 Al. bred 2). Skolelokalet
var 31h Al. højt, 11 1 /4 Al. langt (Bygningens Bredde)
og 4 7/s Al. bredt og laa i Bygningens vestre Ende,
der stødte helt ind mod Kirkegaardsdiget 3 ).
I 1855 var Gennemsnitstallet af Børnene, som
1
)

2

3

)

)

Forhandlingsprotokol for Sønder Kongerslev Pastorats
Sogneforstanderskab 1842-1862.
Det er det samme Hus, hvori der endnu (1913) er Skolestue og Læt·erbolig. I 1888 blev det dog betydeligt forstørret ved Tilbygning mod Øst og Forhøjelse af Murværket.
Da det lille Skolelokale om ved 1870 maatte udvides,
skete dette ved Tilbygning af et Fag m o d V e s t, hvilket
nødvendiggjorde, at Diget her fjernedes, saa Skolens
Vestgavl kom til at staa, bogstaveligt talt, paa Gravenes
Rande.
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undervistes i Skolen, 26. Den l. Januar 1856 var
der 14 Børn i øverste og 16 i nederste Klasse.
P. C. Petersen ha1· i Sønder Kongerslev faaet det
Eftermæle, at han var en noget streng men dygtig
Lærer og i det hele en arbejdsom og samvittighedsfuld Mand. For at forøge Udbyttet af Skolens tarvelige Jordlod gav han sig til at pløje de nogenlunde
vandrette Smaaflader paa nogle lyngbevoksede Sandbakker, der hørte til Skolelodden, og fik der tilvejebragt et Par magre og uregelmæssige Agerstumper,
som han saavist ikke skulde »blive fed af«. Han
blev da ogsaa snart træt af dette utaknemmelige Op-dyrkningsarbejde. Lyngen paa Bakkefladerne fik atter Lov til at gro i Fred, men nogle af de Furer,
Skolelærer Petersen drog i den øde Hedejord, er dog
endnu kendelige.
I de første Aaringer, Petersen sad inde med Embedet her, var dettes Lønningsforbold meget langt fra
at være anordningsmæssige - det blev de ikke helt,
før længe efter hans Tid. Af de i Skoleloven af 1814
for et almindeligt Degnekald paa Landet normerede
25 Tdr. Byg efter Kapitelstakst oppebar Skolelæreren
i Sønder Kongerslev om ved 1850 kun lidt over det
halve. Ved smaa Tillæg, efter indgivne Andragender
til Sogneforstanderskabet, blev Kornlønnen dog noget
forhøjet, sidste Gang - i 1854 - til 17 Tdr. Byg.
Petersen og en anden af Pastoratets Skolelærere havde
da ansøgt om Forhøjelse til 23 Tdr., - men med
Fastsættelsen af de 17 var der nu for lange Tider,
trods gentagne Andragender, sat Punktum for Indtægtsforbedring for Skolelærerne ad denne Vej!).
1

)

Efter at Skoleloven af 8. Marts 1856 er traadt i Kraft,
anslaar Sogneforstanderskabet - til Fastsættelse af Reguleringssnmmerne for Pastoratets 3 Skolelærer-Embeder
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Sogneforstandernes Paaholdenhed i omhandlede
Henseende bunder øjensynlig i et almindeligt Sparsommeligheds-Princip bos disse Pastoratets gode Mænd
og ikke i Uvillie over for Skolelærerne og deres Gerning. Den 25. Januar 1855 tilstaar Forstanderskabet
-- uden at være ansøgt og uden ligefremt Paalæg fra
Ministeriet - hver af Pastoratets Skolelærere 2 Rigsdaler for Ulejlighed med Folketællingen, der skulde
finde Sted d. l. Febr. s. A.
Skolelærer P. C. Petersens Hustru, Maren Kirstine,
døde d. 20. April 1854 af Brystsvaghed. Den 13.
Oktbr. 1859 giftede han sig igen. Hans anden Hustru var Cathrine Henriette Sara Sophie Hammer, Dalter af daværende Sognepræst for Kongerslev og Komdrup, Morlen Fabricius Dan Hammer 1) og Hustru
Cathrine Margrethe Haar. Hun var født 1840 og ved
Ægtesimbets Indgaaelse altsaa kun 19 Aar gammel.
Petersen døde d. 29. Januar 1862 af Brystsvaghed, 43 Aar gammel.
Da Skolelærer- og Kirkesangerembedet i Sønder
Kongerslev efter P. C. Petersens Død blev opslaaet
ledigt, meldte der sig 4 Ansøgere til det. Af disse
indstillede Sogneforstanderskabel som Nr. l en Mand
fra Egnen, Lauritz .Jensen Søndergaard, som blev kaldet d. 9. April 1862. Han var Søn af Selvejeegaardmand Jens Larsen Søndergaard 2) i Ellidshøj og født
der d. 25. April 1816. Fra først af var han Landmand og ejede i flere Aar Gaarden Torsted Nygaard i
Aarestrup Sogn. Den solgte han, læste derpaa privat og
- disses Indtægter i Gennemsnit af de sidste 10 Aar
saaledes: Sønder Kongerslev 335 Rigsdaler, Nørre Kongerslev 390, Komdrup 341 Rigsdaler.
')Her 1857-1874.
2
) Saml. til jydsk Hist. og Topogr. 3. R., 1. Bd., Side 501.
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opnaaede Lærereksamen med 3. Karakter. Som Lærer havde han Ansættelse ved Glemp og Søndergaarde Skoler, Visborg Sogn, derefter i Ræbild, Skørping Sogn, hvorfra han forflyttedes hertil. Hans Hu·
stru hed Maren Jensdatter og var en Gaardmm1dsdatter fra Ferslev. Af deres 2 Sønner - eneste Børn
- blev den ene, Jens, Gaardmand i Støvring. den
anden, Marinus, Købmand i Aalborg.
Lauritz Søndergaard beklædte Embedet i 23 Aar.
Da han frah·aadte det, var han efter Datidens almindelige landlige Forhold en velsiaaende Mand, skønt
Sønder Kongerslev Skolelærerkald, selv efter at dets
Kornløn omsider var bleven anordningsmæssig, stadig
maatte henregnes til de mindre indbringende. Men
han var ikke fattig, da han kom hertil, som Bruger
af Embedets lille Jordlod var han paapasselig og kyndig, »meget mere praktisk end Petersen«, og han og
hans jævnaldrende Hustru var gennem hele deres Liv
stilfærdige, nøjsomme. og fordringsløse Mennesker.
Herfra flyttede de til Støvring, hvor Søndergaard døde
d. 29. Januar 1897. Hustruen var død et Par Aar i
Forvejen, d. 4. Maj 1894. De er begge begravede paa
Ellidshøj Kirkegaard.
Anders Christian Ertbøll-Nielsen, Søndergaards Efterfølger i Embedet, kaldet hertil 29. August 1885, er
født 1859 i Ertbølle, Strandby Sogn, Seminarist fra
Ranum 1879 og var tidligere Lærer i Tandrup i Hjemsognet og i .Malle ved Løgstør. Gift 1881 i Strandby
med Dorthea Kirstine Pedersen af Vadgaard, født 1860,
død Hl00 1), -anden Gang, 1901 i Sønder Kongerslev,
med Mathilde J(nudsen af Roslev, født 1875.
')Saml. til jydsk Hist. og Topogr. 3. R., 2. Bd., Side 435.
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1650 befalede Frederik rl. III, at der i Landsbyer,
hvor hidtil ingen Skole fandtes, skulde oprettes en
saadan nær ved Kirken, men med Opfyldelsen af
dette Paabud er det vistnok gaaet meget langsomt,
thi endnu i Begyndelsen af 1700erne var der en
Mængde Annekssogne, hvis Ungdom ikke nød anden
Undervisning end de1i, der gaves af Degnene i Hovedsognene. Omsider ansattes dog lidt efter lidt i
saadanne Sogne saakaldte Skoleholdere, hvem det paahvilede at læse med Børnene, medens Sognedegnene
fremdeles varetog de kirkelige Forretninger, hver for
sit hele Pastorat. Almindeligvis ophørte dette Forhold imidlertid om ved Aar 1800, idet Skoleholderne
i de forskellige Annekser efterhaanden - ved Embedsledighed i de gamle Degnekald - kom til at
overtage Degneforretningerne hver i sit Sogn . Som
tidligere berørt fik da ogsaa paa denne Tid hvert af
de 3 Sogne i Sønder Kongerslev Pastorat sin egen
Degn (Kirkebylærer) og Kirkesanger.
Om de to Anneksers »Degne« følger nu her nogle
biografiske Meddelelser 1) .
I den tidligere nævnte Præsteindberetning af 1771
nævnes en Jørgen Adamsen som Skoleholder for Nørre
Kongerslev og Komdrup. Skolen, som var fælles for
disse to Sogne, la a i Nørre Kongerslev By og var en
9 Fags Bindingsværksbygning. Jørgen Adamsen var
født 1729, var ustuderet og havde tiltraadt Stillingen
1752. Hans Løn, som udrededes af Sognenes fælles
Skolekasse, var 20 Rigsdaler aarlig. Desuden fik han
leveret 4 Skippund Halm og Hø og 25 Læs Tørv
l

')Benævnelsen •Degn« er her i Østhimmerland - i Modsætning til Vesthimmerland og andre Egne - for mange
Aae siden gaaet af Brug. Den afløstes først af »Skolemeste!'«, senere af • Lærer« og »Skolelærer •.

OM IWNGERSLEV PASTORATS DEGNE

403

u

samt ha de fri Gr· rung Lil 2 Kø r 0<1
Fnar. Han
døde i Nørr I angerslev ·om p ' nsionercl L re r d . .J..
Febr. 1822, allsaa i n meget høj Alder. Hans Hu stru var rimelig\ is Maren Pedersdall •r, der død cl . 31 .
.luli 1822 som • l olelær r-!. nke oglndersle c, 75 a1·

gammel, hos en Husmand ved Sigsgaard.
Christen Christensen Skibsted har vistnok afløst
.Jørgen Adam en, m n formorlenllig kun som L æ r r
for Nørre Kongersle Sogn alen , id t f omdrup ved
denne Tid maa h a e faael sin eg n Sl<ol og L <' r r.
Chris l n Ski b led døde cl. 29. ugusl 1817 55 Aar
ga mm el. Hans Hustru
, skol.ekone c Anna Moria
Dorthea .Jørgensdaller, uden Tvivl en Dall r nf J ø rgen
Adamsen bl v Aarel fle1· gifl m ed n Husmand og
Tømr r Niels Hvidbjerg i Nørr Konger l v og levede
til 23. Maj 1838.
Peder Pedersen Pallesen fik Embedet efter Christen
Skibsteds Død og blev d . 2. Januar 1818 gift med
hans Datter Sidsel. Det var et ungt Ægtepar, efter
hin Tids Skik og Sædvane ganske ualmi~delig ungt:
han 21 og hun 20 Aar. P. Pallesen og Sidsel Christensdatler fik en overordentlig talrig Børneflok, af
hvilken der findes mange Efterlwmmere her i Egnen.
Han blev Enkemand d. 3. Marts 1863, tog sin Afsked
i 1869 - efter altsaa at have været Lærer og Kirkesanger i 52 Aar - og døde d. 5. August 1890, som
Forgængeren Jørgen Adamsen ca. 93 Aar gammel.
For sin lange og tro Tjeneste var han bleven Danehrogsmand.
Da d l i Beg rndelseo af 1846 blev he Lemt , ni
del' i delle Aat· s lculd bygges n n Slwle i Søntier
Kongers! · v, illclgav Pall s n Lil Sogn efor Land rskah l
Ansøgning om, al der ogsaa anaalle bliv 01 ført en
n • Bygning for ha111 g ha ns Skolebørn. Fo1·s(and r-
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s lu1 1J . va r d •, al del af k nomis k • A1wsag r ikke
for Øjehlil k •l lwnd i mød komm Andragend L, m n
lo ved ' al lag' Sag n uneler Overvej Is >. All ·· r ·d e d el
fø lgend E (lcra a r ge nlager Pallesen Uegæringen og opnaar da del H s nllal , al Fors la nderskabe'l vedtager,
a l d r skal h gges n 11 .' Skole i 1ø rr Kon g r. lev i
l 1!8 og a l del gamle r-lus, som L rePn bel oer og
h old er Skole i s l< ;,ll Lm lel'kas l
forn øde n Repamlion .
At-b j l l ved Opførelsen af den oy SI< le ud bødes v d Li ilalion d. 7. AFil JR4-R, og Slwlelære•·
P~1 Il esen se l v ovel'log d l i a m J l E n t r p ri 'C for 68n
Rig dal r, og ved Aui<Lion ved samme L j.lighed køhle
hau 6 Fag af den gaml ' kol bygning Lil Nedb•·ydel e - og elvfø lgelig Lil mulig del i Anvendels .
Del n
kolehn · kom Lil a l beslaa a f :t lO nye Fag
grunclmnrel, 26 1 i~ Al. i Læn.gd n, 12 Al. j Bredd en ,
nll ud ven dig Maal c, m d Slwl lokale, som var ?. 1/2
l. højt, 11 1/ ·• Al. la ugl og 7 1/a Al. br dt 1) .
en J. ,J t1 nu a r 1. 56 und n ·i Les i lø n·e Kon gersl v Skole 32 Børn i øve rslr. 28 i n der:sl Kia :sel!).
PaU en erterfu lgles i E mbedet ar Niel Chris/ia11
Hansen , født i Karmishalt i Vendsyssel d. 11. Septbr.
1840, Seminarist fra Ranum 1862. Han deltog i Krigen 1864, hvor han erhvervede sig Titel af Løjtnant.
Derefter var han i flere Aar Hjælpelærer, først i Skovsirup, Gunderup Sogn, saa hos Th. Bjørnbak paa
') Ani'. Forh a ndlingsp ro tokoL - De n uuvt rende Slwlehyguing i ~ ø JTC Kongerslev, so m Ollførles 1870 ligge r pan
L nud el Sled i By o n rel'merc Kirl< t> n.
~) M cl li ens •n Iil rncllreglsslig ningc me pnn omhandlede
Tid saa •e l so m før og se ne re holdt Pastornleis 3 Siwlelæ rer-Em beder pan de l n, rmcsle Sltl'i<l l med hve rnndre.
Nø rre Ko nge rs lev vnr dog - pon Gn111cl a l' b tlre s ledlig Porholrl - sind ig d el hø:iesl regul ered indlil 1908,
da d all e ansalles lil s anmJ e Stø r relse.

405

OM KONGERSLEV PASTORATS DEGNE

Fjellerad Højskole og til sidst en Sommer i Gravlev.
Efter at være kaldet til Embedet her blev han - i
Efteraaret 1869 - gift med Johanne Johannsen, en
Gaardmandsdatter fra Vaarst og Søster til den bekendte Gaardejer Cl. Johannsen sammesteds. Hun
døde d. 28. April 1885. Kort efter blev Hansen angrebet af en uhelbredelig Svaghed, en lammende Rygmarvssygdom, der yttrede sig hos ham i den Grad,
at han ikke kunde føre en Pen, ikke knappe sine
egne Klæder og til Tider næppe bringe sin Mad til
Munden, ligesom han ogsaa kun med stor Vanskelighed kunde bevæge sig over et Gulv eller til nærmeste
Nabo. Anden Sygdom slog omsider Følge med den
mere ydre Svaghed - og i denne ret kummerfulde
Tilstand henlevede han Resten af sine Dage. 1891
søgte og fik han sin Afsked efter at have holdt Hjælpelærer i 4-5 Aar, og d. 12. Marts 1896 døde han i
Nørre Kongerslev, hvor han efter Afskedigelsen havde
anskaffet sig en lille net Bopæl.
I sit Ægteskab havde Hansen flere Børn, af hvilke
dog kun en Søn overlevede Forældrene.
Efterfølgeren i Embedet og dettes nuværende Indehaver, Jørgen Kristian Kristiansen, kaldet hertil 23 .
•Januar 1892, er født i Tolstrup, Næsborg Sogn, d.
18. Oktbr. 1860, Seminarist fra Ranum 1882 og var
1885-1892 Lærer i Dokkedal i Mov Sogn.
I Komdrup Granderet og Bylov 1), som er dateret
3. Oktober 1716 og stadfæstet af Herskabet, Christoffer de Remmer til Refsnæs, hedder det bl. a.: »Og
som Børn og Ungdommen haardt er magtpaaliggende
')Originalen, som i sin Tid er bleven aftrykt i •Saml. til
jydsk Hist. og Topografi«, opbevares hos Sognefoged
Laurids .Thoft, Komdrup.
'27

406

A. C. ERTBØLL-NIELSEN:

udi Gudsfrygt og Kundskab om Gud ved deres Børnelærdom at opdrages, Gud til Ære, dem selv til Trøst
og Salighed og andre til et godt Eksempel, saa skal
menige Mand holde udi Byen en Skolemester, som
ganske Byen skal give Kost, saavel de, som ingen
Børn have i Skole, som de, der smaa Børn have,
men Lønnen tages af Byens Bøder, saavidt som demf
kan tilstrække, og Resten betaler de pro persone, som
Børn holde hos ham i Skole.« Om dette Paabud er
bleven efterlevet inden langt om længe, er meget tvivlsomt. I alt Fald ved vi jo efter Meddelelserne fra
Nørre Kongerslev, at Komdrup i Aaret 1771 ikke
havde egen Skole eller Lærer, saa »menige Mand« i
Komdrup har temmelig sikkert, Søn efter Fader, løst
Grandelavets Skolespørgsmaal ved at indgaa Fællesskab med Nabobyen om Skoleholder, efter at denne
havde faaet en saadan. Udviklingstrinet egen Skole
med egen Lærer naaedes i Komdrup først i Begyndelsen af 1800erne, da en ung Mand ved Navn Morten Christensen blev kaldet til Sognets Skolelærer og
Kirkesanger -- efter mundtlig Overlevering indsat l.
Pinsedag 1804. Han var første Gang gift med Inger
Andreasdatter, som d. 9. Januar 1820 døde i Barselseng uforløst, og anden Gang med Ane Nielsdatter,
hvem han ægtede d. l. Decbr. 1820. Der var flere
Børn i begge Ægteskaber 1). Han døde d. 3. Decbr.
1838, i en Alder af 66 Aar, og Hustruen d. 5. April
1855, 68 Aar gammel. Hans Søn
Iver Adolph Ludvig Morlensen fik Embedet efter
ham og besad det lige til 1886. Han var født d. 3.
1

)

En Datter, Johanne, var i sit Ægteskab med Husmand
og Snedleer Niels Knudsen, Skibstedbro, Moder til den
bekendte Højskoleforstander Chr. Nielsen, Hindhohn.
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Maj 1815 og opkaldt efter daværende Ejer af Refsnæs -Hovedgaard, l. A. L. Baron Juel (Rysensteen),
som vistnok har taget sig af ham, baade ved hans
Uddannelse paa Snedsted Seminarium, hvorfra han
demitteredes 1838, og ved at skaffe ham Embedet
efter Faderen. Han giftede sig d. 17. Januar 1840
med Caroline Pedersdaller af Nørre Kongerslev.
1853 opførtes en ny Skolebygning i Komdrup.
Mortensen havde allerede længe i Forvejen haft stærk
Trang for en Forbedring af sine Boligforhold - han
havde saaledes Aar efter Aat maattet have sine Tørv
staaende ude. Men sin lovhjemlede Ret til fornødent
Husrum havde han givet Afkald paa »paa Grund af
foregaaende trykkende Tids Omstændigheder for Pastoratet« 1). Sogneforstanderskabet vedtog, at den nye
Skolebygning skulde være af Størrelse 9 Bindinger,
hvoraf 2 til Skolelokale og 7 til Beboelseslejlighed,
med Loftshøjde 3 3/.t Al. Ved Bortlicitationen af Arbejdet ved Opførelsen, blev delte overdraget til Gaardmand Søren Pedersen af Sønder Kongerslev 2) for 750
Rigsdaler - i hvilket Beløb Entreprenøren for Resten
kom til at afkorte 10 Rigsdaler som Følge af forefundne Mangler ved Afleveringen 3). - Børneantallet i
Komdrup Skole d. l. Januar 1856 var: øverste Klasse
10, nederste 12.
I sine senere Aar var Mortensen svagelig og
maatte holde Hjælpelærere. Da han 1886 tog sin
Afsked, købte han sig en mindre Landejendom ved
Vejen mellem Sønder og Nørre Kongerslev. Her døde
') Anf. ForhandlingsprotokoL
) Landstingsmand 1849- 1853. (Se •Fra Himmerland og Kær
Herred• 1912, Side 142 ff.)
8
følgende og nuværende Skolebygning i Komdrup
) Den
opførtes 1910.

2

27•
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han d. 20. Januar 1894, og Hustruen fulgte ham d.
25. Marts samme Aar. En af deres Sønner, Peder
Mortensen, født i Komdrup Skole d. 11. Oktbr. 1847,
gik den sluderende Vej og bleY Læge. Han er nu
Landfysikus paa St. Thomas, Ridder af Danebrog og
en af de mest ansete Mænd i Dansk Vestindien.
Efter Mortensens Afgang beskikkedes til Lærer og
Kirkesanger i Komdrup
Morten Jensen, født i Gerding d. 11. N o vbr. 1852,
Seminarist fra Ged ved 1883 og tidligere Lærer paa
Øen Ægholm 1) i Limfjorrlen og Hjælpelærer i Store
Brøndum.

1
)

Den alm. Form Egholm maa anses for urigtig.

NOGLE UNGDOMSERINDRINGER
FRA 1863-1864
AF FR. T. HVASS 1)

J

havde allerede gaaet eet Aar. paa Landbohøjskolen, og vi havde naaet Efteraaret 1863; jeg
var lige fyldt 21 Aar og ønskede at faa min Værnepligt til Side og lod mig derfor indskrive til Session.
Imidlertid blev jeg i Sessionsdagene heftig syg og
kom ikke for, og senere gjorde Forholdene, at jeg
aldrig fik Bøssen paa Nakken.
Assistenten i Landbrugslære ved Landbohøjskolen var den Gang Jørgen la Cour, den senere saa bekendte Forstander for Landboskolen i Lyngby; han
gav mig sit fulde Venskab, hvilket jeg gengældte og som den yngre var stolt af, og dette Venskab
varede Livet igennem.
En Dag ved Novembertid planlagde la Cour en
Tur til Alnarp Højskole i Sverrig og indbød 3 af de
Studerende til at følge med. Det var, foruden mig,
en ung Mand fra Finland og en Københavner, »Kirchhoff«. Vi tog over Malmø til en Landstation og sejlede over den smukke Bushsjø til det ærværdige
1
)

EG

Skønl det væsentligste Indhold af nedensiaaende Artikel
hnt· været lrykt før (i Sønd:tgsbladet 1902), antager Redoktionen dog at arnfundets Medlemmer bifalder, at den
nu OJ)lnges i Aa rbogen.
R e d.
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Bushsjø Kloster med den interessante gamle Hovedbygning med Kirke. Da vi kom tilbage til Stationen,
erfarede vi, at Kong Frederik den VII var død, og nu
gjaldt det om at komme tilbage til København. Da
vi naaede Malmø, var Københavns-Damperen lige
gaaet, skønt vi havde haft den Dristighed at telegrafere fra Landstationen, at et »Større« Selskab endelig
skulde med. Damperen havde virkelig ventet et K varter, men vi havde maattet benytte et Godstog, og
dette var saa betydelig forsinket, og derfor var Damperen gaaet. Til København maatte vi - det unge
Blod kogte i os. Vor Rejsefører, la Cour, var ivrig
Biderdansk og mente, at København maatte saa omtrent være i Oprør; Stemningen var jo ikke Kronprins Christian god den Gang. la Cour ildnede os
and re op, og ·kø nl J ir·hholl" var bleven meg l ·yg,
maalle og siw ide vi over unclet. Del var en nogel
blæsende Mnane ·Id n ·- flen ; en Fis l< er blev lejet Ul
at sælle os o'er med in l3aad · I hchhotr blev anbragt paa nogle Sejl i Bunden af Baaden, og vi andre stirrede frem i Mørket, som vilde vi skue, hvad
Fremtiden bar i sit SkØd for gamle Danmark. Bums!
d r . ad vi. F1 ·k rem vist e sig al være nogel ltl·enrl l
i I•arvandet, vidst lo ap nok, hvo r vi var lnllldede;
men vi sad paa Gmnd ved Sallbolmen. Naa, der
si· e le i ug •n Skade den Gang; Fiskeren maa l l udenbord · og sk ·rle Ba··•den al' Grunden, og a ller gik det
fremad, og efter ca. 4 Timers Sejlads gik vi i Land
ude ved Kalkl rænderierne. Nu ilede 'i'i med or syge
Ven mellem os ind l'il Byen, hvor, vistnol< til Ja Cours
store Skuffelse, alt var roligt, men Gaderne fulde af
Folk. Næste Dag stod vi iblandt de Tusinder, der
hørte Prins Christian blive udraabt til Danmarks
Konge.
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Atter var jeg snart en Nat ved Øresund; denne
Gang for at se Kong Frederik som Lig blive landsat
i Danmarks Hovedstad, for derfra at føres til sit sidste Hvilested i Roskilde Domkirke.
Tiden gik - Krigen · brød ud. Jeg fik i April
1864 min Eksamen som Landbrugskandidat, og Tirsdag den 3. Maj rejste jeg med Damperen fra København til Frederikshavn; thi de tyske Tropper var nu
Aalborg saa nær, saa Skibet turde ikke gaa ind i
Limfjorden. Fra Frederikshavn kørtes næste Dag
med Diligencen til Nørresundby, hvortil vi ankom
henad Aften. Men nu var gode Raad dyre; de sidste
danske Tropper havde forladt Aalborg, og al Forbindelse med den sydlige Fjordbred var afbrudt; man
vidste ikke, hvad Øjeblik Fjenden vilde besætte Aalborg og Fjordkysten. En anden Rejsende og jeg var
imidlertid saa heldige at kende en af Postfunktionærerne, han hjalp os; thi Brevposten s k u l d e forsøges
sat over om Natten. Vi fik Tilladelse til at gaa med
i Postbaaden, og om Morgenen Kristi Himmelfartsdag, Torsdag den 5. Maj, da Solen omtrent stod op,
stod vi paa Gaden i Aalborg og saa de fjendtlige Husarer rykke ind i Byen med blankeVaaben og straks
sætte Vagter af, 3 a 4 Mand paa hver Plads, rlels ved
alle Veje, dels ved de offentlige Bygninger. Vi to rejsende Svende tvivlede næsten om, at vi havde faaet
Lov at forlade Byen, men det gik dog uden Hindring.
Jeg havde 4 Mil til mit Hjem, Randrup i Skibsted
Sogn, som maatte vandres, thi hjemme vidste man
jo, at Tyskerne var under Fremrykning. Et Styl{ke
fra Gaarden mødte jeg Moder og Fader - - de var
ude for at se efter mig, - de anede jo, at der kunde
opstaa Vanskeligheder; den Gang var der jo hverken
Telefon eller Telegraf i hver Landsby!
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Fader drev en stor Handel med »Stald-Stude«
paa Husum og Tønning. Hver! Foraat· og nu nelop
i dis· Dage vat· afgnHel en slø.rre Flok paa 150 Stk.
for a l vandre den lange Vej ov •r Hobro og Viborg
arl H deus Sludevej til BestemmeJs slede l. Den fjendtlige O erkommnndo bavde lad l beli ndlgørc i de l dlige 131ad , al d nn Trafik nemlig med de saakaldle magr SLaldsl.nde - Ileslem le for de sies igs ke
og holsi en ·ke Bønder Lil Fedning i rvfarsken, vilde
der ikk e blive lagl Hindringer i V jen, men derimod
var Udførsel af færdigfedet Kvæg forbudt. Trods
dette attraperede preussiske Patrouiller Faders Kvægflok allerede ved Hobro, pillede de bedste 50 Stude
ud og lod disse føre ind lil Hobro, hvor de slagtedes
til de tyske Troppers Forplejning. Denne Efterretning var netop samme Dag kommet Fader ihænde.
Han var jo nu urolig for Resten af Flokken og vilde
i det Hele gerne, at jeg bragte Kommissionærerne i
Husum mundtligt Bud om Kreatnrerne, da han under de tilstedeværende Forhold, hvor de fjendtlige
Tropper huserede i Egnen, umulig turde forlade
Hjemmet.
Lørdag Morgen satte jeg mig saa paa en temmelig tarvelig Arbejdshest; min flotte Ridehest turde
jeg il< ke b nylle, da Fader llredc • rygl for, ~Il j eg
saa snHr r sku ld e blive a llnlperel o m Spion. Da
jeg ar kom m l paa R.e. t. •n, !'ølle jeg efter, om j g
havd <l ll hos mi hr Penge og Lommek niv.
D rover brasl min gocie Modet· i Graad og bad mig
endelig ikke indlade mig P< a Ubesindigbeder. Nu
gik det ud i Verden , uden om Hobro hvor jeg fra
d bøje Aald< r kunde se Byen vrimle a( T rskere
lil en Landsby h nad Vihorg, hvor jeg med stor
Gæstfrihed hlev modlaget '\f Præsten og hans Fami-
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Iie og blev der til næste ·Dag. Da Præsten næste
Dag gik til Kirken, red jeg videre ad Viborg til forbi
Herregaarden Tjele og nu ad Studevejen ud i Heden.
Den første Dag saa jeg næsten ikke et Menneske;
der var langt mellem beboede Steder den Gang, den
brune Hede strakte sig saa langt Øjet kunde se. Hen
paa Eftermiddagen krydsede 5 preussiske Uhlaner
min Vej og saa langeligen efter mig, men jeg red rolig ind over Heden mod en lille Husmandshylle, stod
af Hesten og gik ind. Derefter red Preusserne videre
uden at agte paa mig.
Sent paa Aftenen kom jeg til en Kro,. Navnet
husker jeg ikke nu, her fik · jeg den første Efterretning om Studene. Da Flokken var kommen i Nærheden af denne Kro, var der kommen en Deling
preussiske Ryttere og havde kommanderet Driverne
med haar·de Ord og Trudsler til at drive Studene til
Vejle. Altsaa, jeg maatte til Vejle, overnattede i Kroen
og videre næste Dag; denne Dag tog jeg fejl afVejen,
red en stor Rundkreds, saa jeg kom 2 Gange gennem samme Landsby, passerede Jellinge, hvor jeg
bedede og besaa de berømte Høje. Ved Syvtiden om
Aftenen red jeg ind i Vejle, hvor det formelig vrimlede af tyske Tropper, og hvor selve »gamle Wrangel« residerede. Ham fik jeg at se næste Dag, idet
han passerede Gaden tæt ved mig. I Vejle meldte
jeg mig straks hos den konstituerede Amtmand. Amtmanden selv var jo med samt 2 andre Amtmænd af
Tyskerne ført til Rendsborg, hvor de holdtes i Fangenskab som Gidsler for, at alle Fordringer skulde
ske Fyldest. Den konstituerede Amtmand var en
yngre Mand, som modtog mig med stor Forekommenhed, og han tog sig ogsaa af min Sag af yderste Evne.
Han bekræftede nu først, at Studene ganske rig-
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tig var komne ind til Vejle, at 10 Stk. straks var
slagtede, thi de manglede ligefrem Kød til de mange
Tropper, _og forplejes skulde de jo. Dagen efter var
der imidlertid kommen Ordre fra Overkommandoen,
al h el Plokken, 100 Sllc i Tal, skulde drives syd
pan, og h vad der manglede i Tal s kuld e kompletteres.
' lud ba vdes ikke, saa blev der rel vir ret 10 ga ml e
Køer, og derefter komm a nd erede· Drh erne med Flol<ken, fulgt af preussisk Kavalleri, syd paa. Hvorhen
vidstes den Gang ikke. Senere erfaredes, at de danske
Drivere maatte følge med til i Nærheden af Aabenraa,
her blev disse permitterede og kunde saa selv om at
vinde hjem, og Kreaturerne afleveredes til tyske
Drivere.
Jeg var altsaa i Vejle, og nu gjaldt det blot om
at faa et Bevis for, at Tyskerne havde taget Studene.
Var Studene blevne slagtede i Vejle og fortæret der,
havde Sagen været klar, og Amtmanden havde straks
udstedt mig et Bevis fra Indkvarteringskom missionen,
at de var anvendt til Troppernes Forplejning; men
nu var Kreaturerne borte - s t j a a l n e v æ k - og
det maatte blive den tyske Intendanturs Sag at give
Bevis for, at paa dens Ordre var Studene annekterede.
Næste Dag fulgte Amtmanden saa med til Overintendantens Kontor, og nu kom det mig tilgode, at
jeg som Dreng i 3 Aar havde besøgt Latinskolen i
Slesvig, hvor Undervi niogen var udelukkende T ysk .
.Jeg va r deL Lyske Sprog fu ldkommen mægtig, og efler la nge og til Tider r t ·ka rpe F orha ndlinge a·, som
trak ud over 2 Dage, ly kkedes del o endelig at fa a
Jntenda nteu til at give os et Bevis for, a l dis e 100
Kreaturer var annekterede af den tyske Hær til dens
nødvendige Underhold. Med dette »Schein« i Lommen red jeg Torsdag Morgen Kl. 4 fra Vejle og naaede
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ved Aftenstid Herregaarden Bidstrup ved Randers. l
dette elskværdige, gæstfrie Hjem hos Hofjægermester
Honnens de Lichtenberg, hvilede jeg nu ud hele Fredagen, og om Lørdagen red jeg over Randers-Hadsund hjem, hvor jeg ankom ved 4- Tiden. Fader var
i Aalborg til Amtsraadsmøde; Moder tog imod mig,
og som vi stod i Dagligstuen, og jeg spøgende viste
hende Lommekniven, som jeg ikke havde haft Brug
for, ban kede det paa Døren. Overbevist om, at det
var vor gamle Pige, som vilde spørge om, hvad jeg
trængte til efter Rejsen, raabte jeg et muntert »Kom
ind Trine!« Døren gik op, og der stod en vreussisk Fureer. Under Gensynets Glæde havden ingen
hørt Hestetrampen i Gaarden. Fureeren bestilte Kvarter til 2 Officerer og 28 Mand af »dritte niederschlesische Infanteri«, som vilde ankomme næste Morgen
Kl. 7, og Fnreeren red videre. Straks efler kom Fader hjem, og all manll e nu ordnes til Modtagelsen af
de fremm ede Tropp r. Ved Sengelid samme Aften
hørtes atter Hestetrampen i Gaarden; det var en ny
F u reer, som forlangte K varter til 2 Officerer og 28
Mand af Elisabethgarden, som vilde ankomme næste
Dag Kl. l. Det var Pinsesøndag, og Tropperne kom
til de fastsatte Tider. Infanteriet fik overladt de store
Folkekamre (det hed sig, de skulde blive i længere
Tid), og vore egne Folk rykkede sammen i Staldkamre og andet Steds. Kl. l præcis rykkede Garden
ind i Gaarden og fik anvist Plads i Laden ; de skulde
kun blive een Nat. Hauptmanden ved Garden var
n høj, llol Skildel e af Ly k del og af et brøsigt
og nbehageligt Udseende, og el Iill T r< k af han s
Optræden viste, al han var d t. rl.li n Fad r be ·temte
a l de th"e fficerer skuld a nmod es om at spis ved
vort Bord, og da der var serveret, blev jeg sendt op

416

FR. T . HVASS

til Gæsteværelserne for at anmode d'Hrr. om at komme
til Bords. Omtrent samtidig traadte de 4 Officerer
ud fra de dem anviste Værelser de 2 Gardere i
a lmind elig Tj nest eunifor.m , de 2 Infanteri Ler i fuld
Galla s m de luwde iført sig del· paa Gruud af HøjLid dagen dels nf Opmærkso mbed mod deres Vær t,
hvor de ·var hle n modlaget med al mulig Høflighed;
men arder-Hanplmanden ovet{n d nu i mil P aahør den arm e Infanleri-Hnup lma nd med en hel Salve
af Ord: del var imod Reglementet o. s. v., o. s.
- m en fle rhaanden lagde Bølgerne ig, og vi kom
Lil Bords.
læ Le Morgen Lra k Garden ar igen, og nu
indlraadl der el bedre Forhold m d de 2 , niedersch le is ·hec
·erer. Hnnplmann V. Hit·s ·h visle sig
al vrcre en særdeles nobel og dannet ifand og han
og Løjlnanl v. Horn 1) hohll god dnnds lu gl hlandl deres Fo lk, og vi tm rkedc ikk
Lor Ulemp af ueu ne
Indi<Yarl~ring som kun Lra kle s ig over korlere Tid.
Saa fik vi ikke met· Indkvartering; - af og Lil
passer d Pat ro ui Il er forbi aarden men de fontlempede os ikke.
Saa var del Søndag .Morgen den 3 .•Juli - j g
vnr 1{1. 6 Morgetl redet Ul Landsbyen Skihsled, en
Fjerdingvej vesl fot· Gaarden. Da j g kom derhen
var Byen næsten fo lk Lom. All e var strømmel ud
lit cl bøjl P uni<L uden for Byen, Lbi der var siden
c~en li dlige Morgen hø rl Geværsa iYer i Relniug :tf Aa lborg. Jeg r d jo straks der op· nu var Sl<ydningen
ophørt m n man kunde fra dette d iglspnukl over e
Land vejen Aalborg-Had und og her ·aaes lydelig

m

1
)

Jeg opbevarer endnu Fotografier af disse to Herrer; v.
Hirsch skrev i mit Album: (oversat fra Tysk) Som Fjende
jeg kom, men vi skilles som Venner; lad os stedse være
det!
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en større Deling Preussere trække syd paa. Hvad
var hændet? Endnu vidste ingen det. Jeg sporede
min Hest og red vest paa til Landevejen, hvor jeg
lige kom tidsnok til at se de sidste fjendtlige Tropper
forlade Slottet Lindenborg. Der i Gaarden var de
saarede forbundne og alle Spor af den blodige og
sørgelige Gerning endnu ikke fjernede. Jeg ilede nu
hjem med Meddelelsen om den ulykkelige Træfning
ved Lundby, som saa ofte er beskreven 1), saa den
skal jeg ikke dvæle ved. Endnu samme Eftermiddag
fulgtes jeg med flere Naboer og Venner over til Slagpladsen og var i Gunderup Kirke, hvor 13 af de
faldne var henlagt, og paa hvis Kirkegaard nu henstaar et Monument over disse. Saa var det en Dag
i August, at den preussiske Overkommando havde
givet Ordre til at rekvirere Heste at levere til den
tyske Arme enten med det gode eller onde. Fader
var i Aalborg i Amtsraadsanliggender. Hele Gaarden
hvilede i Middagssøvn, da jeg vækkedes ved Raabet:
»Tyskerne er i Gaarden! « I næste Sekund var jeg
ved Vinduet og saa i Skyttekædes Afstand Pikkelhue ved Pikkelhue komme frem af Buskadset. Gaarden var cerneret saa fuldkomment af et Kompagni
Prøjsere under Anførsel af en ganske ung Løjtnant,
at ikke et Menneske kunde være kommen fra Gaarden, og samtidig red en tysk Underofficer ind paa
Borggaarden med de fleste af vore Heste, som han
havde koblet sammen ude paa Marken, hvor de stod
paa Græs. Soldaterne satte Geværerne i Pyramider
og var meget paatrængende; de forlangte Mad og
Drikke, og jeg maatte sætte to paalidelige Karle til
Vagt ved Spisekammerdøren, medens Kvinderne der') Se Side 5 ff.
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ind s mml e Man Iil disse n e lkomn e G< ster. E n
So ldal v ild lige sna ppe el Fad .J ~"<liner·, som s lod i
l aa l enl Vindue ud til Haven Ulen en gam m el Dame
som netop b fandt s·ig i den Stue, var m e r hurti g
og bjærgede Fadet, hvorover han ' kældle læs ledig ud
paa si l Tysk Een for een bl v nu Hestene mønu·ecie, o jeg maalle opgive Alrl r, hvilkel ikke alli1l
hlev Lagcl for gode Varer. U nd erofli re n h avde sikkel"L tidligere vær l o mrej send e 11 Musi kan ler c og Yandret Dan mark igennem paa in Fod, for ha n var a a
udm, rl<cl lokalkendt og forslod aa a l ·ige all, hvad
j eg su de paa Da n k. Medens der møns tred e H es le,
fik j eg Lejlighed Iil a l sluive eo lille 'eddel Lil uogl e
af mine Naboer· en lilJ e llink HaYedreng fik Ordre
Lil a l lis te ud genn m Haven m d den og aa s kyndsomst bringe Meldingen ud, a l der va r Hes ter øvere
j):la Egnen. Til en s l·ørre Gaard l<om Budet tidsnok ·
He tene blev s kjull i nog'l Kr.·al yed Vildt'llOS n, og
da Ty kern k m va r der in gen Heste. All h vad
d slu ldle ud hjalp ikke. Ejer n forsikr de, a t Hc"tene all vor i Ægtkør el for Preusserne selv. M n
lilbage Iil Gaa rd n. Endelig udpegede Uncl erofl1certu
og Løj ln anl n 2 Hes te, som de \•ild h av . Alt, hvad
jeg brugte Mund, hj a lp ikk e; Lil sidst bl ev jeg for
va r nær blevel a rresteret, men slap rn ed
grov ' l< ræ kken ; en af vo re Kat·Je fik Ordre a l ride de 2
ulpegede Heste til B· lum, h vor a ll e d e paa l!.gne n
r~vede H te s kuld e mnles, og l'il
lmf for min Udl æ ld n blev min Karl udpeget Iil at 1·id cl stort
Robbel Heste til Rand rs.
Del var sid te Gang, vi saa tysl·e So ld a ler paa
Randrup m n den hele omJl'l r hvilede e n Lry kke l
S le ru ni n g over a ll ; saa m a n en l i ltke Fjenden o v · r
~1 1! , vidsl
man dog ban var i Laudel og d • ikke
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Herrer i vort eget Hus«. Det var en uhyggelig Føl Ise. En dg, velsignet Høsl s lod paa Mark n ar
1864 - og lnm faa Folk v:u d er Lil al bj rge den.
Alrh·ig er visl en Høsl bj rgel i Hus med saa Lidt
Hj· lp, men alle ' 'idsle og følle, hvad del gjald l, ildte
el ØjeJ lik ble' pildl. t Sildig til llo og Lidlig i ko,
det give•· baade i Lade og Lo c I var hver Mands
Tank . Alle log fal· jeg erindrer saa tyd •ligt, at d
Folk, som ellers paa en større Gaard har deres faste
Arbejde - som f. Eks. Staldkarl, Svinerøgter, Gartner - saa snart deres egne Arbejder tillod det, stillede i Marken og hængte i med os andre.
Høsten blev bjerget - og Freden blev sluttet,
og nu toges der fat i Danmark paa at læge de Saar,
som var siaaede saa dybt, og som sved saa haardt.
Midt under alt dette havde jeg mistet min Fader, og
kun 22 Aar gammel skulde jeg tage Styret hjemme
under ret vanskelige Forhold i flere Retninger.
Atter skulde jeg til Session, blev nu taget til Garden, men kunde jo under disse Forhold ikke undværes hjemme, stillede for mig, og saaledes er det
gaaet til, at jeg aldrig har været i Trøjen.

GILDEBRØDRE
I GUDS LEGEMS LA V I AALBORG
I AARENE 1537-1624
VED C. KLITGAARD.

almindelig bekendt oprettedes der i Middelalderen (1431) et Købmandsgilde i Aalborg, det
saaka l d te Guds Legems Lav eller ~ Papegøjegildet«,
der under vekslende Navne bestod som Lav indtil
1863, da dets Bygning, Arkiv, Formue, Rekvisiter tn.
v. overgik til den som Følge af Lavsvæsenets Ophør
nystiftede »Aalborg Handelsforening«.
Dette Gildes Historie er saa ofte behandlet i Literaturen, at der ikke er Anledning til her at komme
ind paa den ; men derimod har Redaktionen ment,
at Offentliggørelsen af den i C. Nyrop: Danske Gildeog Lavsskraaer trykte Fortegnelse over Guds Legems
Lavs Medlemmer burde fortsættes ud over det Tidspunkt (1536), da Professor Nyrop i Overensstemmelse
med in Plan slutlede af. Del er jo neml ig saaledes,
al clenue Menlemsfortegnelse r af ikke ringe lnleresse
for dansk Per onalhi ·torie i lminde.lighed id t den
giver os ad killige Oply ninger om en Mængde Personer baåde fra Aalborg og andet Steds fra, og da
Budolfi Kirkebog først begynder ved den Tid, Medlemslisten slutler (Vor Frue Kirkebog ca. 100 Aar
senere), er dette Købmandsgildes »li b er vivarum «
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sammen med Aalborg Bysbog (Fortegnelse over udstedte Borgerskaber) de vigtigste Kilder for vort Kendskab til Byens Borgerstand i det 16de Aarhundrede.
Da Stoffet jo maa henregnes til det mindre underholdende, vil U d gi velsen af Medlemsfortegnelsen
dog blive fordelt paa en længere Række Aarbøger, og
man har dertil ment at burde udskyde Medlemmerne
af Gildets tyske (hanseatiske) Afdeling og kun anføre
dem med Antal.
Med velvillig Støtte fra Aalborg Bys og Omegns
Sparekasse har det været mig muligt at ofre en Del
paa at identificere Gildebrødrene, og jeg har blandt
andet sammenholdt Fortegnelsen over dem med Borgerskabslisten i Aalborg Bysbog, hvad der har været
et ret omstændeligt Arbejde; Bysbogen begynder med
Borgerne 1535, da »Byen var vunden «, men indtil
1540 synes de dog indførte i Flæng, saa i Virkeligheden maa Bogen først være indrettet ved den Tid.
Listen over Gildebrødrene slutter som i Overskriften anført med Aaret 1624; muligt har den været
fortsat et Par Aar endnu paa de i Bogen manglende
Blade 122-124, men fra 1630 af blev Gildets nu
forsvundne »liber morluorum« (Dødebog) benyttet til
at indføre nyindtrædend"e Medlemmer i, idet man v~l
efter Messelæsningens Ophør ved Reformationen ikke
længer havde Anvendelse for den i det oprindelige
Øjemed.
Saavel Langebek som Etatsraad Thestrup har
ekscerperet den; men deres Uddrag er dog saa knappe,
hvad Navne paa indtrædende Gildebrødre angaar, at
man ikke har fundet Anledning til at medtage dem,
men henviser til Aalborg Handelsforenings Jubilæumsskrift (1913) Side 48, 57 og 70.
28
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Forkortelsen N. i Anmærkningerne betyder A. H.
Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, med

Tillæg.
Philippi &· Jacobi.
Lavsdrikningen holdtes ikke altid paa den Dag, efter
hvilken den havde Navn, men henlagdes undertiden til en anden Dag.
Crestiern Anderssøn opo gratfwen. Fol. 34 b.
Crestiern Scriffwer tybo. Borger 1536.
Paa Foden af Bladet er gjort den Tilføjelse om ham,
som findes trykt hos Nyrop S. 614, og som meget
forvansket haves hos N., S. 94.
Rasmus Iwerssøn fynbo.
Per Perssøn. Borger o. 1535.
Hans Scriffwer, fogit opo agord. (Vedtegning: dødt).
Pitter Maler.
Jesper massen.
Renaltt syricksøn.
Niels ienssøn.
Anders ienssøn i stransty. Borger o. 1535.
Hr. Jens tøgerdssøn.
Hr. peder Kieldssøn.
Borger 1640, tituleres ogsaa der »H r. • og har vel forhen været gejstlig.
Per Perssøn i Kelleren.
? Peder Pedersen, Skræder, Borger 1540.
Niels Brwen. En Niels Nielsen Brun blev Borger 1553.
Olluff fynbo. Borger o. 1535, gift med Mari Bagges.
Per Bwnde.
Anders fynbo. Borger o. 1535.
Knwd ibssøn i Lagorden.
Crestiern Perssøn .
Chris ten P edersen var Tolder 1537 og 1545, nntogelig
Borgmester r 46 ( r. 94 og Da nske Mngasin 4. I.
104 170 og 273). VaJ" gift med en n atler af" Tolll cr,
senere Bo•·gmcstm· Oj:( l...æn.s ma nd FTa n.s Balolo mæusen (Uldall 4°, 259, S. 46).
1537.

GILDEBRØDRE I GUDS LEGEMS LAV
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christianus.
lilde Per Korii.
(14 tyske).
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Capelian y olborg, nobilis et

1!l37. Plzilippi & Iacobi. 36 b.
Karll skott, vor nadigste herris høffuidzmand paa
hans mtdis orloffs skib ligendis her for byen.
Karl Skotte fik 1542 Pandum i Forlæning (D. M. 3.
VI, 361). Se ogsaa Garde: Den dansk-norske Sømagt. Registret.
Johan Biscop aff helsyngøør.
Hans Unekersøn aff othense.
(8 tyske).
1537. pen t a cos t~.
Dirick Lambretsøn.
Denne rnaa være den yngre Dirik L. t 1562 18/7 (Kkh .
Saml. 5, I. 550) hvis Enke Berete nævnes 1581 og
1585, jvf. 1569. En Dirik L. blev Gildebroder 1499.
En Lambert Diriksen var 1545 Borger i Hjøring.
(D. M. 4, I, 57).

.

Anders Jensøn aff Randers.
Jørgen Knudsøn aff Ribe.
Blev 1535 indført i Borgerbogen som den første nye
Borger efter at Byen •var vunden• . Maaske = N.
123 og Secher: Slægten Secher S. 3.
Unge per bonde, niels bondis broder.
J ens Klyne (udstreget). se 1538.
Matz Laurisøn .
Jens tybo.
(8 tyske).

1538. Fastelagen. 36 a.
Hr. peder Jenssøn, forstander i helliggesthus.
Per clausøn. Raadmand. N. 122.

N. 209.
28•
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Cristen michillsøn. Borger 1540, Borgmester. N. 95.
Per dalbo. Borger 1539, >i Anders Judes Bod•.
J ens perssøn salingbo.
Sewrin Jensøn, Knud ibsøns suoger. Borger 1538.
Cristern pouelsøn. Borger 1540, boede i Chr. Medings Gaard.
Cristern laurisøn, Kirsten raskis mand.
Antagelig ham, som fik Mads Hardboes Enke, Borger
1540.
Hans friiss . Borger 1540, Forlover Jørgen Kønig.
Anders hansszøn.
? Borger 1536, tjente Hr. Peder Lykke:>: Lænsmanden.
Sewrin persøn, iens olufsøns frende.
Sewrin cristernsøn, ibidem.
Cristern sewrinssøn. Raadmand. N. 124, hans Søn se 1572.
Anders iensen fisker. Borger 1540.
pouell persøn.
Miebill twesøn.
Rasmus Kottj (Bomærke . . . . , senere tilføjet foran
Navnet S:)
Raadmand, N. 123; hans Sønner se 1562, 1567 og 1571.
per meding.
Oluff samkiøber.
Jens Klyne.
Er maaske den Jens Lassen, som kom af Ribe og
blev Borger o. 1538. I Ribe fandtes jo da en anset
Familie af Navnet Klyne. 1543 tog Knud Baggi,
Skipper paa Jens Klynes Skib, Borgerskab i Aalborg.
Sty Baggy, myn Herris skipper (udstreget).
Crestoffer andersøn.
Hed Christf. Andersen Wrang og blev Borger 1540.
Valter skreder (?) (udstreget).

1539. Fastelaffwen . 37 a.
Doctor Nicolaus van Neyborig.
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Swend salingbo.
Svend Andersen af Salling blev Borger 1540.
Hans Bilfeldt. Borger 1540, jvf. 1559.
Frandz mogensøn. Borger 1540.
Morthen Cristernsøn.
Borger 1540, havde tjent Brix, ;:, · Brix Sørensen, senere Byfoged.
Jens anderssøn. Borger 1540.
Cristern Knudssøtl. Borger 1540.
Iwer grøn.
Per prentter. Borger o. 1538.
Hans Iawrenssøn.

1539. Philippi &· Jacobi. 37 b.
Jes gregerszøn i nykiøbing
morss.
las pouelszøn.
Seweren barffodt. jvf. 1560.
Unge crestiern andersøn.
Matz michilsøn.
(12 tyske).
1539. Pindzedag. 38 a.
Matz huetbo. Hans Søn Niels blev Gildebroder 1569.
Matz nørgardt.
Knwd Koldt. Borger 1549.
Cristern Korij.
(l tysk).
1MO.

andhen Helligtrekoningers Dag.

38 b.

Sewrin tordsøn.
Marckord lund.
Ses ikke at have taget Borgerskab, men 1541 blev en
Manet, som tjente ham, Borget·.
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1540. St. Walborgs Dag. 39 a.
Las nielsøn i Iundby.
Per miebillsøn i langholtt.
Vist Søn af Mikkel Mikkelsen i Langholt, der 1522
hlev Gildebroder. Peder Mikkelsen i LanghoU
nævnes i Skattemandtal 1562. Se ogsaa 1542.

Jacop sewrinssøn.
(16 tyske).

1540. Pindzdag.
Hr. Cristern friis, Ridder.
Bispelig Lænsmand paa Ovegaard, Broder til Biskoppen Jørgen Friis i Viborg. Blev 1545 stævnet for
Gæld af Christoffer Tesker i Aalborg. (D. M. 4.
I, 58).

Mogens Koess tiJl ørndrup, vehner.
(3 tyske).

1541. Fastelagen. 39 h.
Cristern nielsøn, som flytte aff Jesøø.
Jens gudmandsøn.
las ibsøn, kom aff lesøø.
las cristernsøn.
cristern nielsøn, som kom aff lessøø (udstreget, se
ovenfor).

Jacop Medingh.
Niels VinekelL
Thames Krøger.
J osth perssøn.
Clemett sewl'insøn aff Ribe.
Sewrin andersøn.

1541. Philippi & .Jacobi. 40 a.
Oluff Jensøn salingbo.
(3 tyske).
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154-1. Pindzdagh.
Jens nielssøn.
Per Perssøn Vlbierg (udstreget).
Per Cristernsøn. Borger 1541, tjente Margrete Aalborg.
las strangesøn. Borger 1541.
per perssøn. Borger 1541, tjente Mads Belom.
Cristern bangh.
per møllgardt.
Blev Borger »Iglen« 1557. Blev 1560 dømt til sammen
med 2 andre at give en Tønde Øl til Gildet, fordi
de havde været i Slagsmaal paa Hjemvejen fra
Gildet.
per cristernsøn.
Borger 1541, tjente Malli (Pedersen, Raadmand).
Anders lauersøn.
Claues matsøn.
las thamesøn.
154-2. Philippi & Jacobi. 40 b.
Per ibsøn aff Kiøbnehaffn, kon: salter.
Der sendtes aarlig kongelige Sildesaltere til Limfjordsfiskerierne.
Jens persøn i Ystedth.
Per russ. Herredsfogden i Hvetbo Hcn·cd 1519 hed saaledes.
Cristern michilsøn, ther kom aff gryndo (Grenaa).
Borger 1541.
Claues syluerstersøn a(l' Othens.
(13 tyske).
154-2. Helliggtrefoldighelz Søndag. 41 a.
Crestiern Krøer.
Miebill miehilsøn i langholth.
Antagelig Søn af den Mikkel Mikkelsen i Langholt,
der blev Gildebroder 1522. Mikkel Mikkelsen i
Langhalt nævnes 1546. (Tingsvidne af Kjær H.
1546 '"Is). Se ogsaa 1540.
(3 tyske).
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1543. Helligtrekongers Dagh. 42 a,
Hans lungge, Abbetecker.
Skal 1543 have faaet Privilegium paa et Apothek i
Aarhus, hvilket dog maaske er Fejlskrift for Aalborg. Se N. 342.
Cristern Movissøn.
Jens Jenssøn.
Jens Krabbe i Tistedth.
Er -vist den Jens Mortensen, som kom ar Thisted, og
1543 blev Borger i Aalborg.
lawris cristernsøn ibm.
Høge ancters lauersøn. Borger 1540.

1543.

Om Fastelaghen.

P eder ebbesøn, høffwidzman oc øffwersle Regentt uti
Aarss Biscopsdom.
Peder Ebbesen Galt til Tyrrestrup og Birkelse.
Jørgen persøn, Ko: mtts Renttemester.
Kantor i Ribe Kapitel, Søn af Peder Thomsen, gift
med Iver Stubs Enke af Ribe. (Kinch: Ribe I, 570,
II 13; Dombog Uldall 4°, 259, S. 46 ; Jydske Saml.
IX, 74).

Erick Høg till Klarup.
Niels Krabbe aff Ribe.
Per Mwndt Kræmer.
Hermand gestlig.
Maaske Herman Kortsen, der 1539 var Præst i Hammer-Horsens og havde Ejendom i Aalborg.
Niels pouelsøn. Borger 1541.
Per Kieldsøn paa egholm.
En Lars Kjeldsen af Egholm blev 1546 fiorge1· i Atliborg. Der var i det 16. Aarh. 3 Gaardc paa Egholm, der synes at være blevne bwgte af en Sl ægl
gennem en længere Aarrække. Saa ledes nævnes i
Mandtallet 1600 Søren Kjeldsen og Kjeld Sørensen
og 1608 i Stedet for sidstnævnte Christen Kjeldsen .
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Kield Sewrensøn po egholm. Se ovenfor.
Hans tygesøn aff Ribe.
Iwer løcke till vordgordt.
Til Buderupholm, havde Vorgaar<l i Forlæning.
Hans putter af flensborigh.
Markus Klyne.
Markus Andersen, som tjente Jens Klyne, blev Borger
1542.

Niels matsøn, som tiener per ebbesøn.
Peder Ebbesen Galt til Birkelse, se ovenfor (1543).
Augustinus smed, tiener per ebbesøn.
Villom skotte aff Kiøbenhaffn.
Hans Enke fik '"/s 1560 den Kongen tilkommende Arv
efter hendes Mand (Kancelli. Brb.).

1.543.

St. Volburgh Dagh.

42 b.

Jens Grøn.
(13 tyske).

1543.

Pindzdagh.

Pouell sewrinsøn.
Rasmus persøn, kailindes lille rasmus Kottj.
Rasmus Pedersøn, som tjente Rasmus Kolti, blev
Borger 1543.
Hans lambretsøn.
Borger 1550, Borgmester, se N. 96. En Søn Lambret
blev Gildebroder 1571.
(2 tyske).

1544.

Fastelaghen.

43 b.

Cristoffer tesker.
Mistede Ejendom til Slottets Befæstning og fik derfor
udl~gt af Kronens Jord. (Kancelli Brb. 1558 5 /u).
Stævnede 1545 Ridder Chr. Friis for Gæld (D. M.
4, I, 58).
Cristoffer Jørgrmsøn.
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Matz nielsøn.
Jvf. 1. Maj 1571, maaske Haadmanden, se N. 123 og
Tillæg II, 6. I saa Fald havde han Livsbrev paa
en af Vidskøl Klosters Ganrde i Sundby (Præsteindberetn. 1568).
Frandz Klyne.
En Frands Klyne blev Gildebroder 1560 og ligeledes
Borger 1560.
Jens persøn, per symonsøns søn i ladhen.

154-4. St. Valburgh Dagh. 43 a.
Peytter miebillsøn aff stockholm.
Mathis ebssøn, fogitt paa Bahwss.
.
(10 tyske, deribl. Claus Berlillsøn aff Kiøbenhaffn).
154-5. Fredagh næst ef'ler Gwds legomssdagh. 43 b .
(l tysk).
154-5. Helligtrekongersdagh.
Niels bardskierer. Ikke hos N.
Jens cristernsøn, som tienthe frandz persøn.
Las jensøn.
Jens hymerbo. Antagelig Jens Vindblæs, Borger 1545.
Tøgher riiber.
En Tøger Christensen, som tjente Jørgen Knudsen,
blev Borger 1543. Jens Sørensen Baggi, som tjente
Tøger Riber, blev Borger 1546.
(2 tyske).
154-5. St. Valburgh Afflhen. 44 a.
(2 tyske).
1545. St. Valburgh Dag.
(9 tyske, der ikke er holdt for sig).
Oluff henricksøn, Ko : mttz salther.
Var 1558 Salter baade ved Dokkedal og Nibe Fiskerierne. (Kancelli Brb.).
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Hans von buski, som tienthe hans Hwsom.
Hans Husom var 1535 Borgmester.

N. 94.

Hans Miehilsøn aff othens.

1545. Pindze Dagh. 44 b.
Danekordt pouelsøn aff Kiøbnehaffn .
las Kiemppe, ibid.
peder andersøn, ibd.
Symon Swrbeek.
Hans termyndsøn aff Ribe.
(l tysk).
1546. Uden Dato. 45 a.
(12 tyske).
1546. Pinsdagh.
Pouell mattsen, fisker.
1546. Philippi & .Jacobi. 45 b.
Hans seriffuer, som tientte Herr Esgij byllde.
Hans Skriver er maaske Byslu·iver Hans Olufsen, der
hos N. 182 fejlagtig siges at være bleven Gildebroder 1541.
peytther bardskierer. Borger 1547, ikke hos N.
Miebill perssøn, ther tienthe gødieke. Borger 1545.

Niels mattssøn.
Diriek Rølieksøn seriffuer.
Anders thamesøn.
Ha ns perssøn rask.
(3 tyske).

1546. Guds legomssdagh.
Henriek løckttemagher.

46 a.

En Herman Lygtemager blev Bm·ger 1547.

(1 tysk).
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Helligtrekongersdagh.

Thamis Vendelbo. Borger 1546.
(l tysk, Johan Dwcker, lampis Suendt).
Blev Borger 1552. Ved kgl. aabent Brev 1566 ""/u bestemtes, at han kun maatte be<>kattes som den næst
bedste i Byen og i 2 Aar maatte være fri for Borgmestcrbefaling, Sandemands- og Nævningetov. Ved
kgl. aabent Brev af 1567 "/1• bevilgedes, at han
maatte blive boende i Aalborg og bruge Handel
som hidtil mod at give Skat og gøre anden Besværing efter det tidligere Brevs L ydelse. (Kancelli Brb.).

1547.

Fastelauen.

Hans Gollendzfar.
Jochend rudt. Jochim Rue Kræmer, Borger 1547.
Tøger Krøger.
Knud baggij.
Borger 1543, var Skipper paa Jens Klynes Skib.
(4 tyske)

1547. St. Valburgh Dagh. 46 b.
peder bendsøn.
viffer sewrinsøn. Borger 1546, »til Niels Thomsens•.
peder Kottj. Peder Pedersen Kotti blev Borger 1546.
Jens baggij.
Jens Sørensen Baggi, der tjente Tøger Riber, blev
Borger 1546.
(9 tyske).
1547.

Pindzdagh.

Matz anderssøn Kottj.
p eder J en søn Riber.
(5 tyske).

1547. Gudzlegomsdagh. 47 a.
Oluff Lauersøn. Tjente Chr. Poulsen, blev Borger 1545.

GILDEBRØDRE I GUDS LEGEMS LAV

433

1548. Fastelaffuen. · 47 b.
Cristern I ude. Borger 1546.
Clemett ibsøn.
Jens Nielsøn. .Vist Jens Nielsen Simested, Borger 1547.
Rasmus perssøn, Regenskaff prouisth i vindelbo stigth.
Var Majgreve 1576 og døde vist 1578. Havde Gjettrup
i Ulsted Sogn i Forlæning. Var gift med Marine
Sørensdatter Munk af Morum, der overlevede ham.
Jens matsøn hardbo. Borger 1550.
Niels Kieldsøn.
Hr. peder sewrinsøn i Aaby.
Vist unge Hr. Peder, der i Følge Oluf Chrysostomus
havde et Bibliotek paa 7 Bøger.
Morthen persøn, foget paa byrckils.
Var ogsaa Foged paa Birkelse 1552. (Hvetbo H. Tingbog 1655 "/o) Boede vist 1579 i Rævkjærgaard i
Aaby Sogn.
(l tysk).
1548. Pindzdagh.
per Dall.
(2 tyske).

1.'550. St. l'alburghdagh.
(9 tyske).
1550. Gudzlegomssdagh. 49 b.
pouell persøn Kiøbsuendt. Samkiøber.
Tjente Peder Kjeldsen og blev Borger 1548.
Niels tybo. Borger 1550.
Sewl'in mowrissøn.
Sewrin andersøn offuerwath. Bot·ger 1550.
Symon cristernsøn hardbo.
Broder til Jens Chl'istensen, blev Borger 1556. Simon
Hardbo var Forlover for Jens Nielsen Hardbo, da
denne 1554 tog Borgerskab.
(3 tyske).
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1551. (?) Faste/ag en.

Oluff Mwnck, lensman po olborighws. N. 25 .
.Jacob bonde.
Niels mogenssøn tybo. Borger 1550.
Niels mattzsøn; matz lauersøns søn. Borger 1555.
Erick matssøn. Erik Madsen i Nibe blev Borger 1557.
1551.

St. Walburgh Dagh.

50 a.

(10 tyske).
1551.

Pindzdagh.

Crestern bondsøn.
Tjente Mikkel Pedersen og blev Borger 1550.
(3 tyske).
1552.

St. Valburghdagh.

51 b.

Cristern Kieldsøn aff Kiøbenhaffn.
Vist Raadmand Frands Pedersens Svoger, der blev
Borger 1554.
Cresten andersøn Randers. Af Randers, Borger 1552.
Cresten byørnsøn.
Borger 1545, gift med Knud Ibsens Datter.
(16 tyske).
1552. Pindzdagh.
(5 tyske).
155.'J.

Fastelage11.

52 a.

Cristen Jenssøn Kremer. Borger 1552, Kjøbsvend.
Symon symonsø~":
Jørgen Olusen fisker.
Jacop sewrinsøn, ther tieotte Miebill hansøn .
? Borgmester Mikkel Hansen, N. 93.
Sewrin sewrinsøn. Borger 1551.
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Oluff persøn syuor. En Oluf Pedersen blev Borger 1549.
pouell bertelsøn. Borger 1552.
Jacop brockenhus, Kon: mttz lenssman po Otborighus
thet aar. N. 27.
Frw Susanna, ha'ns k~en·e hostnL
Susanne Eilersdatter Bølle.
Doether Oluff, supintendens utj vendelbo Stigth.
OlufChrysostomus, Biskop i Børglum Stift 1548-1553.
Hr. Cristern pouelsøn, prior vtj helliggesthus. N. 210.
Rasmus lauesøn vet Løgstedt
J ens nielsøn beystrup.
Lawris Michilsøn, ther tientte jens nilsøn ved vester
portt.
Palli thamesøn i fyndstrup.
(4 tyske, hvoriblandt Henrich Piphe1Tit1gh aff Liibeck).
Død 1594, begr. i Budolfi Kirke. (Danske Atlas V, 137).
Blev Borger 1563, fik 1567 9/u kgl. aabent Brev, at
han maatte blive boende i Aalborg og bruge Handel og Næring som hidtil mod at svare Skat og
gøre anden Besværing. Efter at haye frasagt sig
alt Madskab med udenlandske Købmænd, >saa han
nu drive Handel med egne Penge og Gods«, fritoges han ved aabent Brev af 1568 20/s for Sandmands-, Nævningers- og alle andre Tov og fik Tilladelse til at handle som andre Borgere. Han
maatte fremtidig kun beskattes som den næstbedste
i Byen. 1569 11 /12 fik han noget Korn af Stiftsskriveren i Viborg i Betaling for 114 Daler, som Kongen skyldte ham for 19 Stykker »Gjøttings •. (Kancelli Brb.). Hans Broder Thonis Pipherring, se
1561. Hans Søn Reinhold Pipherring, se 1582.

1553.

St. Volborigdag.

53 a.

Jens Mouerizenn. Borger 1553.
(2 tyske).

(Fortsættes).

KJÆR HERREDS SKOVE
I GAMLE DAGE- NAVNLIG I DET 17. AARHUNOREDE
VED CHH. CHHISTENSEN

l. ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER

K

Herred bestaar overvejende af udstrakte Flader, til Dels gammel Havbund, hvoraf der dog
hæver sig forskellige større eller mindre Bakkeøer
som den saakaldte »Sundsholm« 1), Hammer Bakker,
Bakkerne ved Ø. og V. Hassing osv. - Disse Flader
har i den gma Fortid, da Herredets Navn er opstaaet,
og iøvrigt langt hen i Tiden, overvejende bestaaet af
Sumpe og Engdrag, hvilke først ved det sidste Hundrede Aars fremadskridende Landbrugsteknik efterhaanden delvis er bleven opdyrket. Omend det var
Kærene, der i hine Tider har givet Egnen der sin
Karakter, har der dog ingenlunde været skovfattigt i
Kjær Herred; der har tværtimod forhen været adskillig mere Skov end i Nutiden, og saavel paa Højdedragene som ogsaa paa det flade Land har der allerede i en fjern Fortid været en Mængde større og
mindre Skove rundt om i alle Herredets Sogne, men
især i de østlige.
Til Oversigt over Skovforholdene ved Midten af
det 17de Aarhundrede eller lidt før findes omstaaJÆR

')I Sundby-Hvorup Sogne.
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ende en Gen gi ve.lse af to Kort, af hvilke det
ene findes trykt i Blavius's »Atlas major~ 1 ) og skal
være opmaalt i 1630-erne af Kartografen Lauremberg 2),
medens det andet er en Del af et haandtegnet Kort,
der findes i det kgl. Bibliotek under gl. kgl. Saml. in
Fol Nr. 713 (Jylland Nr. 41), og er tegnet i Aaret 1650
af Kartografen Johannes Mejer. Det maa dog her
bemærkes, at disse og andre Skovkort ft·a det 17de
Aarhundrede ingenlunde maa anses for udtømmende,
idet mange Skove, der ansaas for mindre betydningsfulde, hvilket navnlig gjaldt dem, der ikke væsentlig
bestod af Eg og Bøg, kan være udeladt, ligesom i
det hele taget den Tids Kort jo i Retning af Nøjagtighed langt fra kan sammenstilles med vore moderne
Kort, der støtter sig paa en omhyggelig Opmaaling.
Om Skovforholdene i gamle Dage kan vi navnlig
skaffe os Underretning gennem to Kildet·, en direlde
og en mere indirekte. Den første er de gamle Adkomstdokumenter, Tingsvidner og andre Breve, der
endnu er opbevaret fra Middelalderen, hvilken Kilde
dog for Kjær Herreds Vedkommende er temmelig
sparsom. Den anden, der er saa meget desto rigeligere, er de gamle Stednavne, som vi træffer i Tingbøger, Markbøger, Tingsvidner og i mangfoldige andre Arkivalia fra det 16de og 17de Aarhundrede, men
hvis Oprindelse utvivlsomt maa søges i en Tid, der
ligger adskillige H undrede Aar længere tilbage og
mindst lige saa langt som den førstnævnte Kilde.
Gennem Middelalderens Breve ser vi saaledes med
Sikkerhed, at der til efternævnte Tider har eksisteret
følgende Skove i Kjær Herred: Nørskov i Aaby Sogn
1
)
2

)

Atlas major sive cosmografia Blaviana, Amstelod. 1662
Jfr. Hist. Tidsskr. 6-1-292 ff.
2H
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allerede paa Christoffer den I's Tid, Haldager Skov
1446, Elkjær 1327, Byrholt 1355, Vodskov 1406, Langbolt 1355, Striben Skov 1460, V. Aslund 1444, Vester
Hassing Lund 1340, Elsnab ca. 1400, Føltved 1472,
Ulsted Lund 1406 samt Hedenbolt ca. 1253, men
disse Skove er kun en ringe Del af alle de Skove,
Lunde og Bolter, der i Middelalderen og Oldtiden
fandtes der. Herom vidner tydeligt Stednavnene, der
jo i hine Tider - i Modsætning til i vore Dage ikke vilkaarlig fabrikeredes men simpelthen· opstod
af sig selv, idet de ganske tørt og nøgternt angav
Stedets faktiske Forhold og derfor - forudsat at de
endnu kan lade sig sprogrigtigt udtyde- afgiver en
meget paalidelig og værdifuld Vejledning til at kende
de stedlige Forhold i Fortiden. Af saadanne gamle
Stednavne, der paa en eller anden Maade angiver sig
at hidrøre fra Skov eller Trævækst, findes der foruden de allerede nævnte et Antal af henved 200 i
Kjær Herred, og det rundt omkring i samtlige Herredets Sogne. De fleste træffer vi i Sognene Ulsted,
Vester Hassing og Hammer, hvilket sidste Sogn synes
at have været ganske særlig skovrigt, idet der her
findes hele 28 Stednavne hidrørende fra Skov, medens
der i Sundby og Hvorup Sogne kun findes ganske
faa, hvilket naturligvis ikke er noget Bevis for, at
der paa disse Egne har været skovfattigt, omend Skovvæksten her i den historiske Tid synes at have været
yderst ringe.
Hvad nu angaar Skovenes Art, faar vi ogsaa i
saa Henseende gennem Stednavnene en fyldig Vejledning for de Tiders Vedkommende, hvor de skrevne
Efterretninger svigter. Vi træffer de fleste af de almindelige Skovtræer repræsenterede i Kjær Herred,
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alt efter som Jordbundsforholdene har været egnede,
saaledes Bøg og Eg fortrinsvis paa de højere liggende
og forhallisvis tørre Jorder, medens Træer som Birk
og El mest har vokset paa de fugtige og sumpede
Egne. Gennemgaar vi herefter de enkelte Træarter,
finder vi B i r k e n i Stednavnene 1) »Birket« ved Nørhalne, Gaardene af samme Navn i Hammer Sogn.
»Birkeengen« paa Grindsted Mark, »Vraa Nørbirk og
Sønderbirk« i Ajstrup Sogn, »Birkholm« i Vadum
Sogn, »Birkelundsagre« i Ulsted Sogn o. s. v. Ask
eller - som det i Stedets Dialekt hedder - »Esk «
finder vi i »Eskelunds Fald« ved V. Halne, »Eskerholt« i Ajstrup Sogn og »Eskeholt« sydøst for Vang,
- - som man ser, alle i de vestlige Sogne. - Man
kunde tro, at ogsaa Ø. og V. Aslund kunde have
deres Navn af Ask, idet Formen »Asklund« kan forekomme, men Navnet betyder dog snarest Lunden
paa Aasen. Asp (»Esp«) findes formentlig i »Espeagrene« paa Aaby Mark og »Espen« paa Horsens
Mark, E l i »Elkjær« i Sulsted Sogn, en nu forsvunden
Skov af samme Navn i Aistrup Sogn, »Elfaldet« paa
Langholts Mark, »Elsnap« i Ulsted Sogn samt vistnok
»Ellebæk« 2) i N. Uttrup, Hassel i »Heiselt« paa
Vodskov Mark og »Hesselholt« i V. Hassing Nørmark, Rø n i »Rønhøjsagre« paa Gandrup Bymark
og » Rønholt« i Ulsted Sogn, F y r findes sandsynligvis i » Furbakken « paa Ulsted Søndermar k, om Byen
»Lindholm«s Navn skulde være afledet af Linden
') J fr. med H en syn til disse og efterfølgende - tildels for·

2

)

svundne -- Stednavne Beskrivelsen af Skovene i de enkelte Sogne.
J fr. Stednavnene Bit·kebæk og Eskebæk
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er derimod noget tvivlsomt, men kan dog maaske
tænkes muligt, navnlig da Lindeskove her i Landttl
særlig fandtes paa de mindre Holme 1). løvrigt skal
der endnu i Begyndelsen af det 19de Aarhundrede
have vokset Linde ved Sandals Bjerg øst for Toflegaard2). Hvad endelig angaar Eg og Bøg, findes den
første, saavidt vides, kun i »Eget«- i Hammer Sogn,
»Egen« (eller »Jegen«) i Ø. Hassing Sogn og »Egholl«
paa V. Hassing Mark, medens Bøg formentlig kun i
et enkelt Tillælde findes indeholdt i et af Herredets
gamle Stednavne, og dog er der ingen Grund til at
tvivle om, at disse to Træer har været ret rigeligt
repræsenteret der meget langt tilbage i Tiden, og det
ses ~ hvert Fald af de skrevne Kilder fra omkring
Midten af det 16de Aarhundrede, at Oldensvin da
har været en meget almindelig Landgildeydelse overalt i Herredet. Vender vi os derefter til det 16de og
17de Aarhundrede, finder vi for disse Tiders Vedkommende nævnt de fleste af de ovennævnte Skovtræer, naar dog undtages Træer som Lind og Fyr,
der tilhører meget ældre Perioder, hvorom nærmere
henvises til Beskrivelsen i det følgende af de enkelte
Sognes Skove.
Naar man i vore Dage vil skønne over en Skovs
økonomiske Værdi, ser man nærmest hen til, hvor
meget Tømmer eller Brænde den er i Stand til at
frembringe. I gamle Dage havde man derimod en
anden Maalestok for Vurderingen, det var da ikke
saa meget Træernes Ved som deres Frugter, man
lagde Vægten paa. Disse Frugter var Agern og Bog,
den saakaldte Olden, og man saa i første Række hen
1
)

Vaupell: Danmarks Skove S. 42.

"J Mejborg: Danske Bøndergaarde S. 16.
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til, hvor mange Svin Skoven ved Hjælp af disse Frngter gennemsnitlig kunde føde om Aaret. Det var
nemlig allerede fra den tidligste Middelalder og lige
til Begyndelsen af forrige Aarhundrede Skik, at Skovene benyttedes til Græsning for Husdyrene og navnlig for Svinene, for hvem Oldenfrugten afgav et fortrinligt Næringsmiddel, og Skovens Ejer kunde have
en betydelig Indtægt derved, at Bønderne - eller
Borgerne ---- korlere eller længere derfra sendte deres
Svin paa Olden i Skoven og herfor til ham erlagde
en Ydelse, enten in natura, nemlig en vis Kvotadel
af Svinene, eller en Pengeafgift, den saakaldte »01dengæld «. Disse Svin, der saaledes blev sendt ud i
Skovene, kaldte man »Skovsvin« eller »Brændsvin«,
hvilken sidste Betegnelse hidrører fra, at de af Skovens Ejer blev, som man kaldte det, »indbrændt til
Olden«, ~: forsynet med et Brænd mærke, hvilket var
en Legitimation for, at de kunde gaa i Skoven. I
en Forordning af 24/9 1569 indskærpedes det saaledes,
at ingen maatte inddrive Svin paa Kronens Oldenskove i Lolland, medmindre Svinene forinden var
forsynede med »hans Majestæts Brende« 1).
Ligesom Markernes Sk_yldsætning blev an gi vet
ved Hartkorn, saaledes blev Skyldsætningen for Skovenes Vedkommende angivet ved et vist Antal »Svins
Olden«, idet Takseringen ansattes efter Antallet af de
Svin, Skoven kunde føde i et Oldenaar, divideret med
det Tal, som angav, hvor hyppigt et saadant plejede

') Jfr. ogsaa Frd. 81 /s 1556 om, at Svin i Oldenskove skulde
brændes med Lodsejerens Jern.
Herfra hidrører den gamle Talemaade: •Han er af et
andet Svineslag« = Svinelæg; se ogsaa Stenstrup: Studier over Valdemars Jordebog S. 65.
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at indtræffe, saaledes, al naar en Skov i et Aar, hvor
den bar Olden, kunde føde f. Eks. 6 Svin, og den
regnedes kun at kunne bære Olden hvert 6le Aar,
blev den skyldsat for l Svins Olden 1) . I »Danmarckis
og Norgis fructbar Herlighed« giver Arent Berntsen
en Definition af de forskellige Slags Skove og priser
herunder Oldenskoven, idet han siger, at Oldenskov
kaldes al Eg og Bøg af den skønne Olden, de næsten aarligen 2) frembærer, »holdis fordi forre oc kand
ocsaa for den formembsle deel actis« 3). De ikke
frugtbærende Træer synes derimod ikke at have været videre regnet i Datiden, hvilket man ogsaa ser
af Berntsens Forklaring af Begrebet »Surskov«, ved
hvilken Skovvækst han forstaar »fornemligen Fyr,
Gran og andre saadanne Træer, som ingen nøttig
Fruct frembær, saa at siLmis de af saadan deris
ufructbar Surhed bære deris Nafn «.
Omend Kjær Herred ikke hørte til Vendsyssels
skovrigeste Egne, fandtes der dog ogsaa her en Del
Oldenskove, hvoraf flere ejedes af Kronen, og i Aalborghus Lensregnslmber findes adskillige Oldenregistre
fra det 17de Aarhundredes lste Halvdel, hvori omhandles Oldengæld af Skovene i Kjær Herred. Disse
har dog, uagtet flere af dem, som Hals Slwve, var
ret udstrakte, ikke givet særlig megen Olden 4) , navn-

1

I Danm. oc N org. fructb . Herligh ., Kbh . 1656, III S. 347.
siges saaledes : •End og Olden gerneenlig hvert 3. eller
4. Aar gelinger, saa alligevel, efter at den vel ocsaa undertiden feiler, kand for dessen ufeilbar visse Tid ikke
letteligen actis at være uden hvert siette Aar•, etc.
2
·
) J fr. dog Note 1.
") D. og N.s fructb . Herligh. II S. 37.
4
) Idet de var Blandingsskove.
)
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lig ikke i Sammenligning med Kronens Skove i Himmerland, af hvilke nogle var paa over 100 Svins Olden, Rold Skov - i Aaret 1616 - endog paa 1400.
I Oldenregistret for sidstnævnte Aar findes iøvrigt
følgende Taksation af Kronens Skove og Skovparter
i Kjær Herred: Ulstedlund: 15 Svins Olden, Hølund
Skov: 14, Dødskov og Ravnskov tilsammen 18 og
Hals Birks Skove (;): Hou Skov, »Mellemskoven«,
NØl·skoven og »Strandmarken«) ialt 24. Endelig næ\'nes blandt Kronens Skove i 1625 Horsens Fællesskov,
der iøvrigt kun var takseret for 2 Svins Olden.
Størsteparten af Herredets Oldenskove var imidlertid
i Adelens Eje, og af Kjær Herreds Tingbog for 13 /to
1635 set· vi saaledes, at Fru Sofie Brahe 1) havde en
Skovpart i Vodskov, hvilken gav 38 Svins Olden,
foruden en Skovpart til Attrup paa 12 Svins Olden,
og at Fru Birgitte Lindenov 2) ejede følgende Skove
og Skovparter, der tilsammen ydede 117 Svins Olden, nemlig Vesterhassing Skovparter til Kjærsgaard
og Striben paa 10 Svins Olden, Hølund Skov paa
60, Striben Skov paa 28, Langbolt Skov paa 10,
Vodskov Skov paa 8 og Grindstedlund paa l. Endelig ses det af Matriklen af 1662, at Østbjerg Skov,
der hørte under Sønder Elkjær, inden Krigstidernes
Ødelæggelser, .havde været takseret for 35 Svins Olden. Af de ovennævnte Oldenregistre kan man tillige se de Takster, efter hvilke Kronen i de forskellige Aar har oppehaaret sin Oldengæld der i Lenet,
og det ses da, at Skovsvinenes Ejere som Vederlag
har maattet afgive et Svin af hvert »Læg«, hvilket
Svin kaldtes et »Tægtesvin«. I Almindelighed gik
1

2

)

)

Sophie Steensdatter Brahe g. m. Jørgen Lunge til Odden.
G. m. Otte Skeel til Bangsbo.
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der 6 Svin paa et Læg, men det ses dog ogsaa at
have været ansat til 8, som Tilfældet var i 1616.
For hve,r af de overskydende Svin betaltes der en
Pengeafgift, som i Aarene 1613, 25 og 48 var l Mark,
i 1616 12 Sk. og i 1635 og 41 20 Sk. For en Gris
svaredes der den halve Takst.
Ved den omhandlede Brug af Sko\'ene, led disse
ikke i nogen særlig Grad, idet Svinene mest rodede
i Jordbunden og ikke angreb Træerne, men Skovene
havde den Gang foruden Svinene en talrig Befolkning af andre firbenede Væsner, hvilke i høj Grad
bidrog til deres Ødelæggelse. Da Markernes Afgrøde
i de Tider kun var sparsom, brugte Befolkningen
rundt om i Danmark nemlig i udstrakt - eller rettere alt for udstrakt - .Maalestok Skovene som Græsningssteder for deres Heste og Horn k væg, og disse
Dyr, navnlig Heste og Geder, anrettede her belydelig
Skade ved at ødelægge Underskoven og forhindre
Skovens Vækst derved, at de beskadigede· eller tilinletgjorde de unge Træer og Skuet Hvad særlig
Gederne angaar, har de vistnok allerede ved det 16de
Aarhundredes Slutning Yæret mindre i Brug som
Husdyr, og ved et aabent Brev af 19/s 1556 til alle,
som ejede .Jordegods i Nørrejylland, indskærpedes et
ældre Paabud, - der imidlertid ikl<e var bleven overholdt - om, at Gederne kun maatte holdes paa Heden eller der, hYor >~Ridersmændsmænd« kunde holde
dem i deres egne Enemærkeskove uden Skade for
nogen. Imidlertid ser vi af Præsleindberetningerne
fra nævnte Aarhundredes Midte, at Gederne paa den
Tid endnu maa have været temmelig almindelige
Husdyr, ogsaa i Kjær Herred, idel der for næsten
alle Sognenes Vedkommende nævnes Kid som Be-
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standdel af Kvægtienden 1). Navnet »Gejbjerg« (Bakken oven for Nørresundby Statsbanestation) turde
maaske være et Minde om Gedeavlens Dage, ligesom
ogsaa Navnet »Gedeholts Agre« i Vester Hassing Sogn
sikkert har sin Oprindelse herfra. Hvad de andre
Husdyr angaar, omtales i Markbogen en Skov vest
for Vang, kaldet Nørskov, bestaaende af Elletræer og
nogle faa Ege, i hvilken Gaardens Hopper og Køer
gik paa Græs, og i Eng- og Skovtaksationsprotokollen2) nævnes et Krat, der hø1"Le til Rødslet, og som
var »indkastet til en liden Kalvhave«, hvorbos der i
Kjær Herred saavel som i Danmarks øvrige Egne
findes adskillige Stednavne, der - med større eller
mindre Sikkerhed - kan ses at hidrøre fra denne
Afbenyttelse af Skovene til Græsning for Husdyrene.
Af saadarme Navne, hvoraf dog nogle mnligvis nu er
forsvundne, kan nævnes >> Hestehaven« i Aistrup
Sogn 3), »Øghave« ved Gjeltrup, »Kalhaven« paa
Grindsted Mark 4'), >> Øxenholt« i Vester Hassing Sogn
og maaske »Følt veii« i Øs ler Hassing Sogn samt
»Tyrholl« påa Øen Egholm 5). Foruden de her nævnte
Steder, hvor der vides at have været Skov paa Tider,
da de paagældende Navne anvendtes, findes der i
Herredet en hel Mængde Stednavne af lignende Art,
særlig Heste- og Kalvehaver, hvoraf flere ogsaa meget
vel kan antages i sin Tid at have været Skove eller
Skovparter, uden at delte dog med Sikkerhed l<an
konstateres. Ved Skovforordningen af 27 /ø 1R05 blev
det - med enkelte Undtagelsesbestemmelser - for')Om Gedehold i gamle Dage, jfr. J. S. 1-4-249.
) I Matrikelsarkivet (fra 1683).
") Tgb. "/• 1637.
4
4
/a 1635.
) Tgb.
5
) Markbogen.

2
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budt Skovejerne at lade Kreaturer græsse
deres
Skove.
Foruden, at alle disse forsk ellige Husdyr havde
det·es Gang i Skovene, var disse naturligvis ogsaa et
yndet Tilholdssted for Vildtet, og Kjær Herreds Skove
har sandsynligvis ikke huset saa lidt heraf i det 17de
Aarhundrede, i alt Fald siger Arent Berntsen (1656) 1),
at der i Vendsyssels Skove saavel som iøvrigt der
pa a La.nd et er •en lysHg og god ,Jagt af slore Dyr,
Ræve, Harer, Græv lin g~r sa ml Skyll ri af alleslags
Fugle1) , Vildg j. s, Aa rkokkeu), Æ nd er og d e lige, c og
for R~utd y re n e Vedkomm end e set· vi nf Beretnin ger
fra del 18de Aarhnudrede MidleJ), al di s e har v. •ret til Stede i stor Mængde i Hals Skove. Men foruden dette Vildt fandtes der i Kjær Herred til langt
op i det 18de Aarhundrede to Dyrearter, som nu er
forsvundne fra de danske Skove, nemlig Vildsvinet
og Ulven, af hvilke den sidstnævnte i flere Perioder
optraadte i stor Mængde og \'ar til megen Ulempe
for Beboerne, og det var under en saadan Periode,
at Christian den III 28/10 1553 befalede Jacob Brockenhuus, Lensmand paa Aalborghus, paa belejlig Tid
om Aaret at gøre Jagt paa Ulvene ; Bønderne skulde
derfor, naar og hvor Lensmanden tilsagd e dem, møde
med Vaaben og Værge og være » Ulvefogderne«, som
han indsatte, lydige under Straf af en Bøde paa 6
Mark og iøvrigt Straf for Ulydighed 5), hvorhos samme
Konge 1558 ved Kolding Reces§ 68, deriøvrigt strengt
1
)

D. og N.s frb . Herligh. I.
•) De vilde Fugle gav Navn til mange Skove, som f. Eks.
Høgholt, Ørnholt, Hønsholt, Ravnskov o. s. v.
3
) ;>: Urhøns.
4
) Vendsyssels Folk og Land I S. 97.
5) Lignende Bestemmelser findes i Frd. '4.9/6 1683.
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forbød Almuesfolk (Borgere og Bønder) at skyde Dyr,
gjorde en Undlagelse heri for Ulvejagtens Vedkommende. Ogsaa efter Krigene i det 17de Aarlmndrede
og navnlig efter Kejserkrigens Slutning skal det have
været slemt med Ulve, og endnu henimod Begyndelsen af det 18de Aarhundrede var Ulvene til stor Plage
for Befolkningen i Vendsyssel. Biskop Jens Bircherod
i Aalborg fortæller i sin Dagbog for 4 /a 1695 om en
Rytterbonde fra Vendsyssel, der den Dag var kommen op hos den bekendte Canceliraad, Dr. Niels Jespersen i Aalborg 1) og havde vemodigen beklaget sig
over, at en Ulv havde om Natten ihjelbidt for ham
5 Heste og Hopper, »som var alle de Bester, han
havde «, og - tilføjer Birkerod - »Vendsyssel haver
i forrige Tider vaaren saa fuldt af stort Vildt, Hjorte,
Daadyr og Raadyr, som nogen anden Provinds; men
nu er det heel rart 2) nogle af det Slags Dyr der at
antræffe, saa reent haver Ulven lagt dem øde«. Ved
Frd. af 8/12 1688 var der imidlertid bleven anordnet
en hel Del Foranstaltninger til Bekæmpelse af denne
Plage, og i dens § 37 hedder det: »Hvo som nogen
Ulv kan fange eller døde paa Proprietariers Grund
og Ejendom enten i Enemærker eller paa Fælled,
han skal den næste Tingdag efter henbringe den til
Herreds- eller Bh·keting, hvor han den bekommet
haver, hvor Ulven skal aftages og Radden paa en
Plads ved Tinget ophænges, og skal Herredsskriveren
det i Tingbogen indføre, og den, som Ulven bragt
haver, derpaa en skriftlig Attest uden Betaling give,
hvorefter samme Herreds eller Birkes Bønder skal
') N. J. var fungerende Stiftamtmand ( •Vicestiftamtmand•)
og Ejer af en Del .Jordegods i Vendsyssel , bl. a. det saakaldte »Sundby Gods •.
2
) o : sj ælden t.
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give hannem fire Rigsdaler for hver gammel Ulv og
en Rigsdaler for hvet· ung«, etc. Pengenes Udredelse
p a ah vilede H enedets eller Birkets Bøndet·, paa hvem
Beløbet blev lignet efter hvers Hartkorn. Skindet af
Ulven tilfaldt den, der bragte Ulven til Tinge. I
Henhold til disse Bestemmelser blev der i de følgende
Aar fra de forskellige Egne i Kjær Herred bragt adskillige dræbte Ul ve til Herredstinget, hvorom der findes en Række Meddelelser i C. Klitgaards Afhandling: »Ulvenes Udryddelse i det nordlige Jylland« 1),
hvilke Meddelelser, der ere hentede fra Kjær-Hvetbo
Herreds Tingbøger, for Fuldstændighedens Skyld vanskelig synes al kunne udelades i denne Sammenhæng.
Herefter lod Povl Nielsen i Sulsled den 22 /1 1689
fremstille en fuldvoksen Ulv, som han havde skudt
i » Vodskov Skov«, den % 1690 førte Jakob Jensen
i Sulsled Vidner, at han ved Paaskelid skød en stor
Ul~ mellem Heden og Vestbjerg.
Ulven blev »afklædt« og opsat paa en Stage ved Vestbjerg. 1691
den n/J bragte Korporal Jakob Hennig til Tinget en
. Ulv, som ban havde skudt i Ø. Hassing. Vor Fruedag 1695 skød Chr. Munk en gammel Hunulv ved
Ulstedlund, og i Ugen før Jul samme Aar skød Jens
Mørk af Bjørum ligeledes en gammel Hunuh·. Den
2
-!/a 1702 fremviste Skytten paa Rødslet, Jens Nielsen,
en gammel Hunulv, som han havde skudt sønden
for Svinbjerggaard i Vadum Sogn, den 12/1 blev der
af en Karl fra Bjørum fremvist baade en Han- og en
Hunulv, som han havde skudt der i Nærheden, den
8
/2 1704 fremviste en Mand fra Gl. Vraa en gammel
Hunulv, som han havde skudt ved Nordl\jær,~ og
samme Aar den 7/a blev fremstillet en gammel Hun')Vendsyssels Folk og Land I Side 85 ff.
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ulv, der nylig var bleven skudt ved Grindsted.
1706 skød Skytten paa Vang et Sted mellem denne
Gaard og Hvorup en gammel Hunuh·, som han fremviste paa Tinget den 5/2 og hvoraf Raden som sædvanlig blev ophængt paa en Stage ved Tinget. Samme
Aar den 23 /9 blev der skudt en Hunulv paa Haldager
Enge. I 1708 skød Gl. Vraas Skytte den 10/1 en
gammel Hanulv uden for Gaarden og den 25 /s en ung
Hanulv og en gammel Hunulv i Vraa Nørbirk, hvorhos Skytten fra Vang samme Aar den 26 /s skød en
gammel Hanulv. Der blev naturligvis ogsaa afholdt
en Mængde større Ulvejagter, som f. Eks. den af
Biskop Bircherod omtalte »lystige « Ulvejagt, der fandt
Sted den 10/2 1705, og som havde lokket en hel Del
skuelystne Aniborgensere over til Vendsyssel, og de
store Klapjagter, der i 1754 og følgende Aar blev
holdt i Grev A. G. Moltkes Skove i den østlige Del
af Kjær Herred. Om en saadan Klapjagt, der den
21
/s 1754 begyndte i Dronninglund Sogn og den følgende Dag blev fortsat i Kjær Herred, findes der i
Dronninglund Godsarkiv en Indberetning, affattet af
Godsfonalter Rosen paa nævnte Gaard 1). Til .Jagten
var tilsagt Beboerne i Sognene Hals, Ø. Hassing, V.
Hassing og Horsens, og den strakte sig fra Havet
norden om Melhalt Skov og vester Lil Ulsledlund, og
der blev derefter jaget lige til søndre Ende af Hals
N01·skov, hvor Skylterne var opstillede. Paa denne
.Jagt skulde der være set 4 Ulve, hvoraf l blev skudt
og 2 »kvæstede". Derefter blev der jaget i Hals Sønderskov, hvorved der yderligere blev nedlagt en Uh•.
Paa en af samme Greve 2 Aar senere foranslallet
') Jf1·. Fogtmanns Afhandling i • Vendsyssels Folk og Land «

I S. 96.
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Ulvejagt blev der kun set een Ulv, men ingen skudt,
og paa dette Tidspunkt har vistnok Ulvenes Saga i
Kjær Herred paa det nærmeste været til Ende. Nu
er der kun tilbage som. Minde om deres Færden paa
disse Egne en Mængde Sagn og nogte Stednavne som
Uldal i Lindholm, Ulvemose i Horsens Sogn, Ulsfald
paa Mejlsted Mark, Ulbak i Aistrup Sogn, hvor Chausseen skærer Amtsgrænsen, Ulvhaven i Hals Sogn og
maaske Ultved i Aistrup Sogn.
Derimod synes Vildsvinenes Periode i Kjær Herred at have varet en rum Tid længere, og at der saa
sent som i 1789 endnu maa have været en Del af
dem der i Herredet,
t' vi af et Averli . semenl i Jyske
2
Efterretninger for /lO n, vnle Aar, hvori del meddeles, a l der af del pfut Gl. Vn1a ' og S. E lkj t'ers .raglrellighed r faldende Vildt fot· 13 Laling kan belwmmes
bl. a. Vild vin. Paa nogl e af ovennævnte Gr v Mollkes Klapjagler skal der den 7. og . Febl'llar i Hals
Siw ve være set henholdsvis l O og 31 Vildsvin, og den
5. Marts s. A. i Hov Skov 8 - uden nl der dog bl v
kudl noget ~~r dem - , hYorho der i 1755 i Hal
Nørsl<ov ble"v fund en 4 Vi ldlpolde, der var døde af
Sult. Del sidste Vi ldS\'in i Hl'll Sl<Ov ska l væ•·e . l<ndL
i 17 7 af Kammenaauinde Duu fra Hal Utdegaard').
~l ed denn . Vildsvinebe Land i Hals Skove og
maasl<e og aa m d den øvrige der i Herredel - forholdt del sig vistnok s~taledes , al " Forl'ædrene« hørte
Lil de Vilds vi n, der i Am·eL 1581 1'1 f Frederil< den U
var indforskrevne fra nogle udenlnnclske Hener, navnlig Kongens Sv·igcrfader Herlug Ulr il< af Meldenborg,
og om hvilke Kongen under 4/11 s. A. Lilskr ·v Bjørn
Andersen , Lensmand paa Aalborghus al denne, m1ar
') Orion II, S. 309 (K vartalsskriftct).

4-5~
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Dy rene ankom til Aalborg, s kulde la de dem løs paa
Kron ens Skove der Lil Slollel 1) , til h vilke S kovene
ved Ha ls paa den Tid hørte. Af el sen ere kgl. aaben t Brev (af 16/t 1 585)~) ses del, a l Vildsvinene da
var bleven a nbragt efter Bestemm elsen, men al de
s kulde h oldes fredede endnu i 3 Aar saavcl paa Adelens som p aa Kroncos E nemærker, for a l de k u nde
form ere sig tilstrækkeligt. Da del iøvrigl i Brevet
omtales. a l Dy rene vn r i ndført. , paa del der udi vo r·t
La nd Nøn·ejy lland sligt Vildt maa tte ogsaa være al
b ekomme «, synes Forboldet a t have været del, a l der
i sin Tid maa have væ ret dreven fo r ivrig en Jagt
paa d elle saa y ndede Vild t, saa al det i kortere eller
længe1·e Tid bar været h eiL udrydd et paa ci isse Egne,
hvor der dog utvivlsomt i Oldliden og ma as ke langt
senere h a r været adskillige ar dem.
Po rudcn ved at argivc Olden, Græsning og J agt
h<wde Skovene her i La ndet na turligvis, lige saa vel
i del 17dc Aa rhurHJrede so m nu, deres s t01·c ø kono·
mis ke Betydning paa Grund af del Ved, de ku n dr
frembringe, h vad enlen dette nu bestod i Bygningstømmer, Gavntræ, Brændsel eller blot Risk vis te til
Gjærdsel, Iletlede S killevægge o . 1., om end, som all
omtall, d enne Side af Sagen i Da tiden ikke netop
ble' ' s lillel i a llerfø rste Række. l Tiden indlil det
16de Aarhu nd redes Mid te bi'Ugle m nn h er i Landet,
i a ll Fald til Beboelseshuse, fortri nsvis Træ huse, de
sa<tl<aldle » Bulh usec, (Udh usene v:\1' ofte kun J o rdh use, byggede af Græstørv)8), hvilkel havde Lil Folge,
') J yds kc Tegneiser ll 240 j l'r. J. S. 1- 8 S. 139- 10.
') .f. T . 111 t1 j fr. J . S. 1- 8, 14-1.
") J fr·. nnb. Br. 18/o 156!) o~ "b 1627, der· rorbød Bøn cl er·ne i

Kj ær Ucn ed nt grave Tøn • pan den g1·øn oe J ord.
30

454

O l R. CHRIS'fENSRN:

al Skoven e Oere Steder blev forhu ggede for al s kall
Materiale Lil Bulbusene, hvorfo t· disse ved aabenl Brc
a f ! 8/ta 15541) blev forbudt. Den nævnte Bygnings
s kik bar antagelig ogsaa i Kjæ r Herred bidraget si
til a t formind sl'e Skovene, men j del t 7de Aarhundrede m· det· næ ppe - bortset fra de P erioder, hvor
Pjenden vor i Landet - tnget ret meget Bygningstømm er fra Siwvene der . Vel har det· ikke været
Mangel paa Egett·æer, i all Fnlcl ik ke Lil G o ds~j ern cs
Behov, men r orho ldel vat' del, al man iLd<.e gerne af
Egene fæ ldede san darme gnmle og s tore Træer, som
va r Ljenlige Lil del næ\•nle Brug, da netop saada nne
Træer lillige var dem , der ga,· d en s tørs te Mængde
Olden. løvrigl ses del ogsaa af Markbøgerne, at man
da i alle Dele af Herredel lik Bygningslømmer, ikke
ved [{øb fra Egnens Slwvejere, men fra Købmændene
j A;llborg eller ved a l heute del h eiL ude Hed Veslersintud e - sandsynligvis Blold1us - , h vor man købl<'
del af S kippere, det· havde ført del hem ed fra Norge,
og fra delle Land kom næsten all del Bygningslømmer, der blev brugt i disse Egne, lige indlit henil:n od
1814, da Adskillelsen mellem Danma rk og Norge
fandt Sled, h vilkel bl. a. havde til F ølge, al T øm m eret ble,· dyrere a l indforskrive end før, og Rl del
nu, navnlig i de mindre s kovrige Egne i Nordjylla nd,
ble\' mindre alrniodeligl at opføre Bindings,·æl'l(shygninger, der efterhaandeu i slø l'l·c og s tørre Omfa ng
ble\' a fl øst af de grundmurede 2) . For l3øndernes Ved') Aftrykt i Danske Saml. \' S. 376.
') En Indsender skrh•er i Aalborg Stills tidende for "h 1828
følgende om disse F'orbold : • Førend Krigsanret 1807 var
tiet yderst sjcltleot al se cu gr undmur et Bygning opsat
i Aalborg eller dens Omegn. Fra Ar·ilds Tid ar blev
næsten uden Undtagelse alle

Bygnio ~ct·

her· oprortc af
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kommende har det sikkert i Kjær Herred allerede i
den sidste Snes Aar af det 17. Am·hundrede været
meget knap Tid paa Bygningstømmer, og i denne
fattige Tid var der naturligvis ikke Tale om at opføre grundmurede Bygninger i Stedet for Bindingsværkshusene, men man maatte undertiden ty til det
allerringeste Materiale, som det ses af den saakaldte
»Matrikel af 1680«, hvori det bemærkes om 8 - beboede - Gadehuse i Biersted Sogn, henhørende til
Dr. Niels Benzans Gods 1), at de »ikkun vare Jordhytter«, ligesom en halv Snes Beboelser i Øster Halne,
Vadum Sogn, i et Mandtal af 1682 betegnes som
»Gadehuse og J ordhytter 8).
Derimod kom der fra de stedlige Skove en hel
Del Gavntræ, Brændsel og Gærdsel. Skovene ved
Hals leverede saaledes den væsentligste Del af Ildebrændslet til Aalborg Slots Fornødenhed, og Brændet
blev af de Sundby Færgemænd paa deres Færger
sejlet fra Hals til Aalborga). Et »Riskjær« ved Hvo-

Fyr, og nogle med Ege-Bindingsværk og murede Vægge.
Men siden de forandrede Forhold med Norge har denne
Bygningsmaade taget en anden og bedre Vending, og nu
ser man næsten ingen Bygning at opføres uden af Grundmur, og det af den gode Grund, at de Handlende, som
har tilforhandlet sig Trælast af Betydning, har siden
Fredslutningen 1814 maattet betale ej alene den regulære
Trælasttold, men endog 50 pCL. Tillæg, efterdi Norge indLil for kort Tid siden (:>: 1826) lige som Danmark betragtede hinanden gensidig som uprivilegerede Nationer i
Handel og Skibsfart.•
') Dt·. N. B. var Stamfader til den adeligt Slægt Benzon,
j fr. i øvrigt Ingerslev: Danmarks Læger og Lægevæsen.
2
i Det er ikke helt klart, om alle eller kun nogle af de
nævnte Beboelser var Jordhytter.
") Lensregnsk. bl. a. 1630 og 36.
30*
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rup, bestaaende af Birke, forsynede Slottets Stalde
med »Limer«. Skovene ved Vester Aslund, hvilken
Gaard hørte under Aalborg Hospital, forsynede dette
med Brændsel, hvoraf Hospitalet brugte en hel Del,
navnlig »til at gøre Malt ved« 1), o. s. v. Hvad angaar de private Skove, hvorom Efterretningerne er
noget sparsomme, har de sikkert gjort Fyldest paa
lignende Maade ved at levere dels Brændsel til vedkommende Hovedgaard, dels Træ til Redskaber saasom Vogn- og Plovhjul o. l., eller Hegn til disse
Gaardes Kreaturhaver og Enemærkeskove, de saakaldte
'Eendele« eller »Eieudele«, der var Skovejeren alene
forbeholdt, og til hvilke Fæste-Bønderne ikke havde
nogen som helst Brugsret hverken i Form af Græsning eller Skovhugst. En saadan Brugsret havde
Fæstebønderne kun over Fællesskovene (»Almindin.~
gerne«), og her var endda Skovhugst kun tilladt, naar
den paagældende Skov var »rebet«, 'J: inddelt i Lodder, saa at hver Bonde kun havde Lov til at hugge
Træ paa den Del, der var ham tillagt, og ikke mere,
end den kunde taale, hYorom Bestemmelserne findes
i Kolding Reces 1558 §§ 29 og 30. I Kjær Herred
var i det 17de Aarhundrede langt den overvejende
Del af Skovene Eendele, og der nævnes kun faa Fællesskove, enten Grunden nu har været den, at Bønderne havde skaanet Skovene mindre end Herremændene, eller at disse i Tidemes Løb, som det sl<al
have været Tilfældet andre Steder, har tilegnet sig
Fællesskove ved at indhegne dem og derved gjort
dem til Eendele 2). Hvorom alting er, fremgaar det
af Markbøgerne, at Bønderne i Kjær Herred da kun
') Besigtelsesforretning af 10/4 1625.
')J fr. Christensen: Agrarhistoriske Studier I S. 75.
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ringe Omfang har haft Adgang til de stedlige Skoves Produkter, og det ses, at de paa de fleste Steder
maatte købe deres Gavntræ flere Mil borte »i Slwvegnene «, hvorved vistnok sigtes til Hundslund (:>:
Dronninglund) Sogn, der enkelte Steder udtrykkeligt
nævnes, lige som de som oftest ikke kunde skaffe
sig Ris og Stave til de Gærder (»Lukkelsen ), hvormed de hvert Foraar omgav deres Vange, bl. a . for
at forhindre »K væg og Bæster« fra at beskadige Kornet, men maatte nøjes med Diger af Jord 1) eller som f. Eks. i Nørhalne og Ajstrup - med Tørvediger.
Skovejerne, saavel Kronen som Herremændene,
havde gerne ansat en af deres Fæstere der fra Omegnen til som Skovfoged at føre Tilsyn med vedkommende Slwv, da det jo, som man kan se af Tingbøger og Lensregnskaber, nok af og til kunde hænde,
at en eller anden uberettiget kunde have Brug for et
lille Træ til et Plovhjul o. l. eller huggede sig et Læs
Ris til dlding «2). I Lensregnskaberne findes der saaledes paa Sagefaldslisterne en Del Bøder 9) for ulovlig
1
)

Jfr. de talrige Forbud mod at grave Græstørv paa Grøn. jorden i Kjær Herred. (Kancelliets Brevbøger i det 16de
Aa rh .)
") Mejhorg menet·, nl der i VendsysseJ s . kove bl ev s ljnnlel
mange T ræer. So m m ' ' ted er brugte Bø nd me a t skjule
Tyve d el ved al dække Slubben m ed MDid og Mo , m edens de ande n Steds gik me re aabenl ysl frem. Del
h, mile nndertide n, at man havde stjaale l T3n rke n ar
Egene og lad t Tt·rect s l::w og visne. Under·ti den fæ ldede
Tyvrne Træerne ved Anvendelse nf Ild (jfr. nærv. Aat·bog ·. 101), navnlig hvor T r æet v<H' h nlt, og en sanda n
Fremga ngsmaadc k u Btie foraa rsuge Sl{ovb ra nde, hvorom
d er· dog il! lc e foreli gger· noget fo r 1\jre r· Hcl'l'eds Ved kommend e. (Jfr. McjhOl·g: Dansl<c llø ndcrgaardc S. 25 f.).
8
) J fr. sammesteds S. 27.
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kovhugst, navnlig i H::tls Skove, men d •· synes dog
i det h le al have v~ r'l b ldl saa nogenlunde god
Kontrol 1) , lige s m der jævnlig blev afhold l Syn over
Skovene, h vi l k e Syn som Regel ikke udviser nogen
·tørre Uclplyndl"ing, an al de nævnte Ulovligbeder
- horiset fra b vad der lom være skel under UfredsLidem - næppe har rundel Sled i saa slorl el Omfang, at de tør henføres blanclt Hovedaarsagerne Lil
kovcues Formindskelse. Der imod har Bøndem vi lnok hugget luafligl løs i de faa Fælle kove og Kra t,
der fandtes 2)
aa at dis ·e paa Frederik den lll.s
Matrikel Tid (1662) var bleven endt1ft færre end før,
idel flere af dem ikke m re omtales, ·om f. El< .
Henninghall i Horsens Sogn.
Hvad cl r ituidlm·tid er sikkerl nok, er, al n
m gel h l delig Aftagen af Kjær Herreds Sko'e i sin
Tid har fund l Sl d og nH\' nlig værel slærkl fremadskridende i Løbel af de første (SO Aar af d l 17cle
Aarhundrede omend nd ·killigl kunde Lyde paa, al
rlen ~lllerede e1· begyudl i Løbel af del 16de A::u·hnndrede fra ll\·ilketl Tid Kildeme Lil
ply. ning berom
dog er r rboldsvis fna i ammenligning med, hv~td
rier foreligger fra det følgend . Aarhundrede i Form
al' Tingbøg r, Matriller og Lensregn kab r. Aarsageu
Lil denne Aftagen af Skovene har næppe ærel en
enl\ell men maa søges i forskellige Ornslændigbecler.
')Den "/11 1638 lod saaledes Fru Birgitte Linderrov paa
Kjær Herredsting nedlægge Forbud mod, at nogen indkom i hendes Eendele eller Skovparter der i Herredet,
nemlig Langholt, Striben og Hølund Skove, Føltved Holter samt Skovparterne i Havrekrogen, Vodskov og Grindstedlund.
2
) I Tiden fra Valborgsdag til 18. Oktbr. 1631 var der f.
Eks. i Østerhalne Kjær hugget 30 Læs Ris. (Tgb.).
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Alene det, at der ikke kom ny Skov til, var jo en
vigtig Faktor i saa Henseende, og hertil bidrog, som
allerede før omtalt, den Skik, at man afbenyttede
Skovene som Græsningspladser for Husdyrene, der
afbed og nedtrampede Spirerne og de unge Skud og
i det hele taget ødelagde Underskoven. At Skovenes
Ejere dernæst kan have i for rigelig Grad udnyttet
deres Skove ved selv at forhugge dem, er en Mulighed, som ikke kan bestrides, men som ·paa den anden Side heller ikke særlig bestyrkes af, hvad der
findes af Synsforretninger o. l. I Aaret 1637 synes
der dog at have været hugget ret kraftigt løs saavel
i Skovene i Hammer Bakker som i Kronens Skove
- der var i Poulstrup Skov hugget 38 og i Ravnskov 55 Bøge, og hvad særlig angaar Skovene ved
Kn llegat, es det af Vitskøl ({Jo lers Jordebog af 1552,
al Indbyggeme i Hou og Me lholl som Landgi lderdelse bl. a. svarede lner l a 2 Tdr. Sall uarlig, og
allsaa maa have drevet Sallko~>'eri hvilken Virksomhed krævede store Mængder af Brændsel og paa flere
Steder saaledes paa Læsø --: skal have været
Skyld i Skovenes Undergang. løvrigt findes der saavel i Matriklen af 1662 som i andre Kilder udtrykkeligt omlal.l 2 af Aarsageme til !tovenes Forfald i
Kjær Herred, den ene ar Stormene, den anden og
s ild< erl \'igligsle del 17de arbundredc Krige. Af
Storme hører vi fra for kellige S'i der om flere, der
anrettede større Ødelæggelser i Nordjylland i Løbet
af det 17de Aarhundrede, navnlig i Tiden henimod
detles Midte. Den 25 /10 1638 havde der raset saadan
el »Gudtz weder« og Storm, at Bryggerhuset paa Filsted Ladegaard (Sohngaardsholm) var blæst om og
Tømret >> gandske sønderslagen «, og ved et lignende
Vejr Helligtrekonger Aften 1642 nedblæste af Aalborg
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Slot paa Kornhuset 300 Tagsten, paa Fruerhuset 100
og paa Bryggerset 200 do. 1) I sin Dagbog fortæller
Præsten Mads Farstrup til VIbjerg og Lynderup om
»en gruelig stor Storm«, der den 21de April 1649
anrettede stor Skade paa Bygninger og Huse og
mange Tusinde Træer i Skovene, og om en endnu
større »Storm og Vind«, der rasede det følgende Aar
den 13de Februar, og hvis Lige ikke havde været
siden i Aaret 1603. Den medførte »et grueligt Skovfalde, og mange Huse blæste om baade i Byerne og
paa Landet 2). Det var især Skovene i Hammer Bakker, der havde lidt under disse Orkaner, og i den
nævnte Matrikel siges det, at det meste af Hammer
Præstegaards Skov, den saakaldte »Hammer Lund«
var blæst om, ligesom store Dele af Vodskov og Østbjerg Skove og af Havrekrogens Skov i Vester Hassing Sogn havde lidt samme Skæbne. Men alt dette
var dog kun lidt imod, hvad der under de fjendtlige
Indfald gik i Løbet. De kejserlige Tropper fm·brugte
store Mængder af Træ, dels til Befæstningsanlægene
ved Hals og Nørresundby, dels til Ildebrændsel, herunder til Driften af de af dem anlagte Krudtmøller,
hvortil brugtes Egetræ 3). De brugte saa meget Træ,
at de i stort Omfang nedrev Bøndernes Bygninger
for at tage Tømmeret derfra, og endnu mindre skaanede de Egnens Skove. Under denne Krig fik Skovene ved Bjørum et stærkt Knæk, idet Masser af
Egetræer blev fældede af Fjenderne og ført hort 4).
1

)

2

3

)

)

4

)

Aalbh. Lensregnskab.
Jfr. iøvrigt Mansa: Folkesygdommenes Hist. i Danmark,
bl. a. S. 294.
J fr. Aarbogen 1912 S. 50 og Mejborg : Danske Bøndergaarde, S. 24 f.
Ibd. S. 46 f.
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Ved en Synsforretning 1), der i September 1632 blev
afholdt over Sulsted Skov (»Langelund«), viste det
sig, at der i denne var bleven hugget og bortført 504
Bøgetræer. Sulsted Bymænd m. fl., der blev draget
til Ansvar herfor, - idet de jo ikke maatte hugge
»til Upligt«, svarede, at dette maatte være sket i
Fjendernes Tid, og at man jo kunde have taget Syn
i Tide 1), hvilken Forklaring vel nok i det væsentlige
kan antages at være rigtig.
I Svenskekrigen 1644-45 har Skovene udtn
Tvivl ogsaa lidt betydeligt, og ved en Synsforretning2),
der den 4/11 1645 blev afholdt over de kongelige
Skove i Kjær Herred til Oplysning om, hvad der var
hugget dersteds, siden Fjenderne kom ind i Landet,
viste det sig saaledes, at der i Havrekrogens Skovpart var hugget 140 Bøge, i Ravnskov 160, i Dødskov
500 og i H øl und Skov 27, hvilket i Forhold til de
paagældende Skoves Størrelse ikke var lidt. Med
Hensyn Lil Forboldene i Hal Skove under samme
I~ rig faar vi el Indblik heri gennem en den 5 1/ 10
1645 paa Hals Birketing afhjemlet S u forrelning3)
over alle 4 Skovparler i næv nte Birk Lil Oplysning
om, hvad der havde været hugget der »siden Svensken blev Landet mægtig«. Syn&mændene konstaterede herunder, at der i Hov Skovpart var hugget 110 » Egestaver«, store og smaa, og 20 »Bøgestaver«, store og smaa, medens Underskoven syntes
dem at være »temmelig ved Magt«. I Hals Nørskov
var der hugget 557 »Eges taver«, store og smaa, og
200 »Bøgestaver«, store og smaa, hvorhos Undersko1
11
/o 1632.
) Kjær H. Tgb.
') Aalbh. Lensrg. c.
3
) Aalbh. Lensrg. a.
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ven va r m eget for h nggel. J ,. M dels ko ven c y ar b u ggel 250 • Egesia ve r « og 170 , Bøgesta ve r e., store og
·maa .' Enu lig var der i »StrandmHrken c huggel 350
, Egestnver o; og 150 , Bøgesla,,er c, meden Undersiw
ven her var temmelig ved Magt. I Anledning heraf
forklarede Skovridderen, Niels Larsen, saavel som
Skovfogderne følgende:
:. al udi Fjendeme Tid havde del været gan ke
usk.ikkeligL med forne Skovparter, aaal det gansk'
Laud ha de eret de Sl<ove anh ngende og haver
maallet Jael hugge efter Ober ten Befaling liJ Aalborg Slol Lil Palisader og Skan cpæle s~uweJ Lil Obersten og Officet·ernes Ildebrand, san de ikke kom i
faa TaJ meu vel underliden om ag n udi HundredLal med Slæder og Vogne, deslige te til de Skibe,
'vensken l1a\·de liggendes saa lang en Tid fm· Hals,
vel el halvt Hundrede Læ · om Dagen underliden og
·ommelider mere, aaal hverken Delefogden, Skovfogderne eller Dogen onden var kvit for ol skove eller for Skovhug, aa de ikke !<Unde b~1ve den (ndseeude dertil, om de burde og gerne vilde, og naat·
om Landbofolk lcoul udi Skoven og vilde u ldl l<eligen med Huggen omgaaes udi den, og Skovridderen
med Skovfogderne vilde la ' te deres Usl<ild eligbed,
aa lwnde de nepp~lig undkomme med Livel fot·
Hug og Jag, ·om endnu paa en Parl dennem !<endes
bnade paa !{læder og Arm . Dog Loge de Vare paa
Skovene del hedsle og Uilligsle muligt var. Hvad
Under ·ko\'ens Forhuggeise sig an langer, da er der
vel udi Snese L· elal nedhuggel Hæsle, Eske, Rønner og andel l'il
olborg SloL og '\ Torgaard 1), som
kom lil Sl<nnseltmve og anden Fjend rne Brugeligbed. «.
I den følgende Svenskekrig synes Forholdene at
ha ve været noget lignende, og under denne var det
')J fr. Person. Tidsskr. 5, I, 159 if.
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ligeledes Fæstningsanlægene ved Hals, der navnlig
medførte, at Skovene blev forhuggede, og da der jo
netop Jaa en Mængde Skove omkring Hals, alle tilhørende Kronen, var det naturligvis særlig dem, der
kom til at holde for, men heller ikke de private og
Kronens øvrige Skove er gaaet helt Ram forbi, omend det i det hele taget ikke er gaaet slet saa galt
til, som mange maaske vilde tænke sig, og navnlig
under Hensyn til, hvad der under denne Krig blev
skovet i Jerslev Herred, h'·ilket var i ganske anderledes Omfang. Angaaende Forholdene i Kjær Herred
skal navnlig anføres lo Synsforretninger, hvoraf den
ene omhandler de Skove, der lilhørte Fru Ide Lindenav til Vraa 1), der den Gang var Herredels størs le
private SkoYejer, medens den anden omhandler de
kongelige Skove. Den 16/4, 1661 mødte Søren Olesen
i Bildgaard paa sin Husbond, den nævnte Frues,
Vegne og begærede Syn afhjemlet angaaende, hvad
der i Aarene 1657-61 (incl.) var hugget i hendes
Skove i Kjær Herred, til hvilken Dag var indstævnet
- for at paahøre Afhjemlingen - følgende hendes
Skovbetjente :
Ni •Is Sørense n j UJ ·Led, Sl<ov foged l'o1· Rønholl,
Peder Ch ·i lens n i Melboll, ~l<a v foged for Melhall
Skov, [{j r ld Sim ensen i Ulsted , Slto vl'oged O\· r :. Nø rskov Iil Rollrup c, sa ml Jens Thom s n i Ø Lbj rg,
Skovfoged over Østbjerg Sk ov.
n m· · ndene forl<lal·ede, at de den lOde April IHwde v, r el paa Aaslederne »og syntes dem at v, •r h uggen i M e l h o lts
S k o v e .t Ege i Svenskens T id Li l nødtørfli g Gjerdsel.
Samme Dag var de i Svarholts Skov, og saa de,

') G. m. Rentemester Steen Bech og Moder til Peder Dyrskjøts Velynderinde, Fru Kirstine Bech.
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a l der var huggen i
varbolls Gaade 1) 3 Ege, der
sønden for va r huggen l Eg. F ra Svarhalt o 1 tiJ
d t lange Vaadl) er bugge n
Bøgeskaj 8) . Paa Sugl' 'eden var buggen 3 E e. l Boelholts Kj æ r var
hugge n l Bøgeskaj$) og 3 slol"e Eller. I nye Eng Ul
Klitgaa rd var huggen Lil Gjerd el 8 Læs Eller derforud en 3 s tore Eller saa store som Iil Hjttlsnav.
Ved Hundsbøllet'1) var hu ggeD l Bøges kaj og en
grøn Eg. V e s l e n K l i Lg a u· d i Sniidshugget og
d eromkrin g Lil Gjerd el er huggen 10 Læs E ller. Verl
Br e dbolt e t· hu gge n 2 Bøgeskaj l". l Asbæk Kj æ r
fra Sorens i Sl<o en'1) og Lil Mølbroen er buggen Lil
Gjerd. el 12 L. Eller, derfon1d en er buggen 40 store
Eller. I V a d s h o l t ' k o Y paa den Lore Tved er
huggen eo Bøgeskaj, nok e•· buggen i sa mm e kov 2
Bøgesk11j e r og 3 Ege, nok 5 Bøge, '' esl n og norelen
Mølbroen er hugge n 3 Bøgeslw jer . Ved Kj æ l'iing ·t e n
er huggen l Bøge l< aj . Norden for Møgeliloll
L e d er hu ggen 3 øges kajer. I G j e l l r u p Skov veste n Gjelh·up er huggen 2 Bøgeskajer og sa l Ild pHn
'lafveu 6) , derforuden er der huggen Ul Gjerdsel 14
Læ El ler. I Rotlrup Kj ær er der hu ggen ti l
Gjerdsel 6 Læ E ll er, nok 2 Bøge kajer. Dernæst
va r de i Rø n h o lt og aa de, a l der var huggen 8
Læ smaa E ll er Lil Gjerdsel. I amme Bolt og d rotnlHing er hu ggen i Sven kens Tid 10 Ege. Den
2:1 de . pl"il var de i Østbjerg ko v, og sna de, ni
der nll' huggen i rørs kov og i Søndersl<ov 12 Bøgekaj er, s iden Svensken drog af Landel og i Sven-

1
)

•Gade• Iean i Vendsyssel betyde el uriyrket .rordslylcke
mellem en Gaard og Marken. Umid lclhart Sydvest for
Gaarden Hyllen ses paa det ældste Matrilcclsl<OJ'l en lill e
Mark af Navnet •Gaden•, som maaske kan være den
omhandlede.
2
Vadested - Overkørselssted.
) Vad 3
) Skaje (Flert. -er)= en fortørret Trætop (Fejlbergs Ordbg.).
4
) Et • Hø l< betyder paa Ulstedegnen en Bredning i en Aa.
")De afhuggede Kviste?
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kens Tid va r bu ggen 30 Bøge. 1 Ørendal ' ar buggen i Fred lid 2 Læs Rølll'i s 1). Yderli ge re vidned
paa Henedslingel den 21 /r; . A. Peder Ki erulf i Aslund og ø1·en Laursen i Myren, at de•· ved en enkelt Lejlighed, nemlig den 10/u 1658, af forskellige
Bønder fra Om egnen var bleven hugget el halvt
Hunehede Ege i samm e Fru Id e Lindenavs Sko·ve,
h ot·overfor de paagælclende Bønder gjorde greld nd , at hvad de ved d n ommeldle Lejligh d hnvde
hugget
Ege, det blev hugg •l og udføTL Lil d n
s ven s k ~ Kommi sm·ins 2) , som la n i Aalborg.

ur

Den anden Syn~forretning, der omhandler de
kongelige Skove, og som afhjemledes den 5fG 1660,
efter at Skovene i Løbet af de foregaaende Dage var
taget i Øjesyn, udviser en meget stærkere. Forhugning end i Fru Ide Lindenovs Skove. Synsmænden'
forklarede herefter, at der i H a l s N ø r s k o v og M e ls ko v tilsammen var hugget 140 Ege og 480 Bøge,
i H o u S k o v 28 Ege og 27 Bøge og i Strandmarken
50 Ege og 5 Bøge. Underskoven i de nævnte Skove
var »temmelig vel ved Magt«. I Poulstrup Skov
var der hugget 80 >'Staver«, i D ø d s k o v 42 Bøge og
i R a v n s k o v 4 Bøge, altsaa i alt 218 Ege, 558 Bøge
og 80 »Staver«.
En af Skovfogderne, Peder Jensen paa Mølholt,
mødte ved sin Søn og anførte paa egne og øvrige
Skovfogders Vegne i H ~lls Birit at de Træer, som
efter Synsforretnin gens d vise nd e var fældede i Hals
Birks Skove, d var· for Størstedelens Vedkommende
huggede til . Hals Skanses Fornødenhed undtagen
nogle .faa Træer, sem var udvist og huggede til Slottets >)Ildebrand og Fornødenhed«. Ligeledes mødte
') Røll = Ung Bøg, Risbøg (Fejlbergs Ordbg.).
) Hendrik Gau, jrr. Hist. T. 8. R. III B. Side 59 f.
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Christen Pedersen i Poulstrup og forklarede, at hvad
der var hugget i Poulstrup Skov, var ført til Hals
Skanse og til Skibene, samt for nogle faa Træers
Vedkommende til Slottet, hvorhos Christen Mørch i
Dødskov gjorde gældende, at alt, hvad der var fældet
i de Skove, der var hans Varetægt undergivne, nemlig Dødskov og Ravnskov, var ført til Hals Skanse.
Allerede straks efter at Skansen i Efteraaret 1657 var
bleven indtaget og besat af Svenskerne, udstedte disses
1\ommandant, Johan Bulutrl.onn, Ordre Lil al paabegynde SI<Ovniogen til Brug ,. d dens Udbedring m.
v.'), og i Hals Birit Tingbog siges del, al Bøndcme
af Kommandanten var »haardelig nødte og tvungne
til a t hugge og føre til i Skansen baade til Pæle udi
~Taven, Palisader og andet deres Brug hver Dag«.
Gandrup Bymænd »bleve ikke alene dermed besværede til Slo:111sen ~~t føre, men endogsaa nødte og
tvungne Lil a t føre Træ Iil d n venske Kommis ær ,
som havd sil K\"arler i Aalborg. Ogsaa Bønd m i
Gaaser maalle føre Træ til Aalborg eflet• Kommis·
særens Ordre«. Af det Træ, der blev ført til Aalborg, er mulig n Del medgaael til den Flydebro, cle1·
skulde byggf' mellem Aalborg og Nørresundb ' 2).
I 1662 da den , ldst Mlltrikel udkom havde
utvivlsomt kovene i Kjær Herred oversiaaet deres
haardest Tørn, m n nu var der cia ogsaa lyndel
aadau ud i d em, al de vat· i en højst bedrø,•clig
Forfatning, og d U sirlsl falll' llHlll et særlig lydeli gt Billede ~f, naar man gennemgaar den nævnt
Matrikel, hvor mnn stadigvæk træfi'er paa Skove, del"
i lidliger Tider bavd værel tj en lig som Oldetl') H is t. T. 8 III S. 67 og 74.
) lbd. S. 69 f. og 75 f.

2

KJÆR HERREDS SKOVE

467

skove, men som nu mere eller mindre var bleven
lagt øde ved Storme og Fm·hugning, saa at der flere
Steder kun var nogle faa »forholdne« og »fm·visnede«
Træer tilbage som sørgelige Rester fra Fortiden . Men
Skovenes Tilbagegang var dog ingenlunde standset
hermed, idet det' i Løbet af den øvrige Del af det
17de Aarhundrede foregik en jævn Aftagen, og saa
vel Markbøgerne (ca. 1683) som Præsteindberetningerne fra 1690 1) udviser, at Kjær Herred, naar undtages Hals Birk, da var yderst fattigt paa Skove, og
for flere Sognes Vedkommende aldeles skovløst. Det
18de Aarhundrede har næppe bragt nogen Forandring
heri, idet man da stadig udnyttede og behandlede
Skovene efter de gammeldags Principper. Der synes
i det hele taget ikke i Løbet af de nævnte to Aarhundreder at være plantet noget nævneværdigt i Herredet, bortset fra de faa Piletræer og Frugttræer m.
v., som i Henhold til kgl. aab. Brev af a/5 1619 2)
skulde plantes af Bønderne 3).
(Forlsæltcs).
') Wulff: Bidr. t. Aalb. Stifts Hist.
) Dette Brev indskærper en ældre Bestemmelse i Recessen
af 1558 (jfr. Secher: Fot·ordn. og Recesser IV Nr. 528.
3
) I Aaret 1621 blev der i samtlige Kjre1· Hen·eds Sogne afholdt Synsforretninger til Oplysning om, hvad Kronens
Bønder havde plantet i Henhold til nævnte Paabud, og
Resultatet blev naturligvis, at der vankede en hel Del
Bøder til adskillige efterladende, ligesom Paabudet i
det hele ikke synes at have været overholdt i ret mange
Aar forud, men de fleste havde dog plantet en Del,
nogle endog 20 Frugttræer, medens 10 saadanne var ret
almindeligt. De hyppigst forekommende Frugttræer synes
at have været »Abilder • og •Kirser«. Samme Paabud
omfattede iøvrigt ogsaa Aniæg af Humlekuler, af hvilke
der paa enl{elte Gaarde var anlagt op til 4o (jfr. Klilgaard: Hvetbo Herred I S. 129 - ogsaa der mislykkedes
Plantningen).
2

SMAASTYKKER
TO DIGTE OM SLAGET VED LUNDBY
I

T

Juli Morgenrøde
I vor Kirke blev indlagt
Tretten tappre, danske Døde,
Alt omkring os var forsagt;
Hvilket grusomt Syn vi saae,
Saarede og Døde laae
Fuld af Pine, fuld af Smerte,
O, det saared mange Hjerter.
REDIE

Mangen Taarer maatte rinde,
Mangt et Suk udaandet blev,
Mangen fik at see og kjende,
Krigen er ei nogen Leeg;
Men maaskee det var et Riis
Fra din Almagt, du er viis,
At vi skulde see og høre
Hvad du kan i Verden gjøre.
Dig, o Fader, vil vi bede .
Alle i Samdrægtighed,
Du de Faldnes Sjel vil lede
Ind paa Vei til Salighed.
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Der blandt de Udvalgtes Tal
I din høie Himmelsal
Maa forene deres Glæde,
Og din Lovsang evig qvæde.
Naak en Bøn vi vil opsende
Til vor Gud og Frelser kjær,
Lad det aldrig mere hende,
Kampens Ild maa rase her.
Gid Enhver med Fred og Ro
Hjem maa til sin Bolig gaae
For at blive der og være
I Forening med sin Kjære.

II
J(an sjunges som: •Nu velan• etc

Modigt drog en liden Skare,
Fredigt gik den danske Hær,
Uforsagt og alle glade
Drog de mod den Fjende nær,
Som var skjult bag Gjerdet hist,
Løsned deres Ild med List,
Skud paa Skud alt saa det gjaldt,
Ak, desværre, Dansken faldt.
Hurtig Dansken kom tilbage,
Hvilket Syn var det at see,
O, med Taarer og med Klage
Saae man kjære Danskers Vee;
I sit Blod de kjække svømme,
Blodet ud af Kinden randt,
Og fra Fjenden maatte rømme,
Medens Andre Døden fandt.
31
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Skue den Valdplads, den er Minde
For, hvad Dansken haver stridt,
Deres Blod har maattet rinde,
Og for Konge, Land har lidt.
O, hvert Hjerte bløde maa,
Naar den Tanke for os staae,
At saamangen tappert Hjerte
Brast i Dødens sidste Smerte.
Fædreland, o vil du kræve
Alt det ædle, danske Blod,
Er det ene det, der nære (være?)
Danskens Løn for Heltemod.
Skal i Døden Alle blegne,
Som med Lyst vil kjæmpe brav,
Skal til Jorden Alle segne
Ned udi den mørke Grav.
Mange Taarer maa jo flyde
For den elskte, danske Mand,
Som i strømmeviis maa gyde
Ud sit Blod for Fødeland.
Hjælp da, Herre, alle Modig,
Der gaaer ud i Kamp med Lyst,
Styrk dem, der i Smerte blodig
Beder om din Hjælp og Trøst.
Hviil da sødt, i faldne Krigere,
Døden blev jo Eders Løn,
Jesu, led dem til dit Rige,
Det fremdeles er vor Bøn.
Liv og Blod de haver vovet,
Som et Offer er hensovet,
Kongen trofast de har været,
Derfor vær de Mindet hædr~t.

'"
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Trøster Eder alle Mødre,
Som staaer ene med de Smaae,
Gud forsørger Faderløse,
Alle Hjælp af ham vil faae;
Nær det Haab Enhver især,
Som har tabt den, I har kjær;
Ak, Gnd, bisset hver gjengiver
Dem, I elsket har i Live.
Ak, ja Livet er ustadigt,
Flygtig jo vor Vandel er,
Døden ender Manges Dage,
Det maa sees af Krigen her;
Her er ingen Blivested,
Derfor, lad os vær bereed
Til med Jesu Christ at vandre,
Naar vi her fra Verden kaldes.
Herre, lad den Krig ophøre,
Som der raser her med Magt,
Den kan alles Hjerter røre,
En og hver jo er forsagt;
Milde Fader lad den ende,
Saa vi lever lykkelig,
Tak og Bønner saa vi sende,
Herre J es u, op til dig!

Ovenstaaende Klagesange er umiddelbart efter
Begivenheden digtede af Kjeld Sørensen, der paa dette
Tidspunkt som pensioneret Lærer boede i Smidie,
Bælum Sogn. Han havde i en lang Aarrække været
Lærer og Kirkesanger i Solbjerg i samme Kommune,
var ueksamineret, men havde, som det den Gang
31•
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endnu var ret almindeligt, hos en Præst modtaget
nogen privat Forberedelse til Lærergerningen. Efter
at have taget Afsked henlevede han sine sidste Aar
hos en Slægtning, der var Gaardejer i Smidie. Den
gamle Mand, der ansaas for velhavende, var forøvrigt
her Genstand for et i sin Tid meget omtalt Plyndrings- og Mordforsøg af en i Egnen grasserende Forbryderbande. Kjeld Sørensen laa imidlertid i en
Himmelseng, og dennes Overbygning afbødede de
imod ham rettede Knippelslag. Han døde i Smidie
den 27. April 1873 i sit 88-de Aar og begravedes den
6. Maj samme Aar paa Solbjerg Kirkegaard.

Alexander Rasmussen.
TRÆHESTEN PAA STORE RESTRUP
tillige med et andet Torturinstrument stod - efter
hvad en Meddeler oplyser i "Aalborg Stiftstidende«
Nr. 64, 1914 - indtil for faa Aar siden indemuret i
Kælderen under Riddersalen, men da Hr. Philip blev
Ejer af Gaarden, lod han dem tilintetgøre. Hesten
var udstyret med Hale, Manke og Pandedusk af Haar,
men skarp som en Fjæl langs Ryggen, og de tilhørende Lodder var meget tunge. Det andet Redskab
var en større jernbeslagen Blok, m a aske en »Bøje«
til at spænde »modvillige Kumpaner« fast i.

ET MOSEFUND.
Ved Tørvegravning i en Mose i Møldrup (Hindsted Herred) fandt Husmand Marinus Andersen i Foraaret ca. 60 Tommer under Jordens Overflade et
Skelet, som ved Undersøgelsen viste sig at bidrøre
fra en Bæver. En nøjere Undersøgelse af Findestedet
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godtgjorde, al der he1· havde væreL en Bæverkoloni j
der Yar , por af Dyren s Gung og findelte Rester af
Aspetr< . Skeleilet bl v indlemmel i Ranum eminatium ·· natUI·hi Lods l<e Samling. Bæ ren bar ikk
levet i Danmark i den historiske Tid, saa Skelettet
er mindst 1000 Aar gammelt. (Efter Aalborg Amtstidende 134/1914.)

FUND EN BEGRAVELSE I HALS KIRKE.
Ved Restaurering af Koret i Hals Kirke fandtes 1
Foram·et under Koret en Hvælving, som viste sig at
indeholde en stor Egetræskiste med saavel Metalsom Træforsiringer. Den 8 . J u ni blev der foretaget
en nærmere Undersøgelse i Overværelse af Kirkeværg n, og [ i · Le n vi te . ig at indeholde Ligel Hf en ca.
65 Tommer høj M·uHI person; under Ligets Hov d
.l aå Re terne
en Pude fyldl med Dun. Tilsyneladende havde Liget ' '• ·ret begnwet j fuld Paal lædning j der randl es Haledes Rest r af en I-Iaarbedækning, og endvidere var den afdøde rødlige Ruar og
T:. nder nogenlund elb varet. Af d sid · te fremgildel, al den h r begntved havde æret en ældre
Mand j med Hensyn Lil Haarel ar man d rimod ikke
sikk er paa, hvorvidl det var nalurligl I·laar el ler
stammede fra e n Par •k. Inden Kislen atter ble
ILlkkel, blev der i den n d lagt en for eglel Flaske,
hvm·i lagde en Ber lning om
oder øgelsen.
fler
al Sand nlighed ar den afdød den J'lnders SirritJer
i Hal!-Ognnrd, som i Slutningen af d L 16. Am·h. vor
Len man l •ns Foged i Hals, h vor han i Følge Inds k rirten paa n i l oreL liggen de Gravslen død 24.
Juli 1589. Hnn var gill med A1111e Al!dersdaller Jjærul{ a l' Kornumgaard og blandt deres Børn var den

ar
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bekendte Købmand og Raadmand Jens Andersen Hals
i Aa lborg, død i MaTsll·and l 27. Forøvrigl neds tamm er el Par an ' ele nor l<e SJægler (f-Iammer og
Hal ) fra Anders Skriver. Om Anders Si<l'iver og
Hu ·tru

aml dere

Børn l<an nærmere erfMe

af C.

Klitgaard: Kjærulfske Studier I, S. 35 f. (Jfr. Aalb.
Amtstidende 130- 131- 132/1914 og Aalb. Stiftstidende 134/!914.)

MINDESTENEN VED LUNDBY.
Paa Halvtredsaarsdagen efter Træfningen ved
Lundby har en i den Anledning nedsat Komite ladet
oprejse en Mindesten paa Slagmarken. Komiteen bestod af følgende: Tandlæge Sten holm, Formand, Sagfører Bierberg, Sekretær, Arkitekt Paludan - alle af
Aalborg, samt fhv. Gaardejer Anders Nielsen, Romdrnp, Sognepræst Rasmussen, Kongerslev, Lærer Vandborg, Gunderup, og Godsejer Weslenholz, Refsnæs.
Dens Opraab om Bidrag til det paatænkte Mindesmærke blev fra alle Sider, ikke mindst fra Gunderup Sogns Befolkning, mødt metl lør te VelvilJie,
og Komiteen blev saal des sat i Stand til al tilvejebringe el muld og anseeligt Mindesmærke, el efler
Arldlel< t Pa/udai1s Tegning af En lrepreuør Larsen,
Aalborg, udført 3 Meler højt Grani lkors, en • Herligning af del middelalderlige Visbykors paa Gulland.
Del bærer følgende af Tandlæge Stenholm forfatlede
Indskrift:
"Minde over de faldne dan ke 'o lda le1.· den 3d i e
Juli 1864. - Paa denne Vang de Dan ke stred med
Tapperbed og Mod - de ofr de for Danmarl< del dyre
Hjærleblod. - Hejsl af dan ·ke Mænd og Kvinder den
3die JL1Li 1914. «
Sel ve Mindedagen fejredes med en Gudstjeneste
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i Gunderap Kirke, hvor Stedets Præst, Provst Marcussen, prædikede over Zak. 14. Kap. 6.-7. Vers.
Efter Gudstjenesten besaaes Soldatergraven paa Gunderup Kirkegaard. Den var i Dagens Anledning, paa
Foranstaltning af een af Veteranerne fra Lundby,
Landstingsmand, Fabrikant Holger Pitersen, bleven
smukt istandsat.
Det·paa begav man ·ig til Valpladsen bvor Mindesmærket knejser paa en af !:arken Ejerinde, Gaard~er Jørgen Chrislensens Enke, velvilligt overladt Plet,
nelop der, bvor de før te døde og saarede op am ledes. .. n lalrig For amling var b er tilstede, deriblandt en Del Veteraner og en Deputation fra lste
Regiment i København. Mindesmærkel indviedes med
en Tale af Sognepræst Rasnw ·sen, Kongerslev, (gengi vel efler Talerens Manu kripl i Aalb. Lift L fot· 3.
Juli 1914) , og med el af Godsejer Weslenbol.z udbmgl
Leve for Danmarl· slullede den egentlige Højtidelighed. Om Aftenen var Komiteen samlet med Veteranerne og en Del andre til et Fællesmaaltid i Gistrup
Kro.

FRA
BESTYRELSE OG REDAKTION

M

denne Aarbog slutter l. Bind af »Fra Himmerland og Kjær Herred«, til hvilket der derfor medfølger Titelblad, Indholdsfortegnelse og Navneregister, ligesom Bestyrelsen ogsaa har ment i hvert
Bind at burde give Plads for en Fortegnelse over
Samfundets Medlemmer og derfor nu offentliggør
Medlemslisten pr. l. Juli 1914.
Den er desværre ikke nær saa lang, som de fleste andre Amtssamfunrts, men den har dog været i
jævn Vækst i den siden Samfundets Oprettelse 1912
forløbne Tid, og forhaabentlig vil denne Vækst vedvare.
Endvidere fremsendes Regnskab over Samfundets
Indtægter og Udgifter i Aarene 1912-1914, idet man
skal bemærke, at Samfundet fra indeværende Aar af
har opnaaet en Statsunderstøttelse paa 200 Kr. i Lighed med, hvad de fleste lignende Samfund faar.
ED

Udveksling af Aarbøger med andre Samfund (se
Side 322) er udvidet til ogsaa at omfatte Københavns
Amt, Odense-Assens Amter og Svendborg Amt samt
Agders Historielag, Christianssand.
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Af historisk Literatur vedrørende lokale Emner
er følgende kommen n e d ~l ldi onen for Øje: Aalborg
o,q i . undby Bar/Jerforenings Feslskrif1 i An ledning
a f Forening n · 25 Aar .Jubilæ um den 28. Janu a r
19 14. Slniflel e1· uchu·hej uel af .Journa list P. Dines
Pedersen og er udstyret med adskillige Billeder. Man
kunde have ønsket, at Hr. Dines Pedersen havde
benyttet den gunstige Lejlighed til at skænke Aalborg
gamle Bartskjærerlav, der flygtigt nævnes, en mere
indgaaende Omtale, men da der ingen Forbindelse
er mellem Lavet og den uu,·ærende Forening, idet
Lavet var ophørt at eksistere et Par Hundrede Aar
før Foreningen dannedes, er man selvfølgelig ikke
berettiget til at opstille noget Krav herom eller til at
betragte Udeladelsen af en saadan Omtale som en
Mangel ved Skriftet.
De Aalborg Bartskjærere eller Balberer har ellers
i Fortiden spillet en langt større Rolle inden for vort
Samfund, end deres Efterfølgere gør nu - det være
sagt uden Forklejnelse for de sidste - men det var
jo i hin Tid, da:
»Man Doktor kaldte ham, skjønt han var kun Balher;
Han dræbte tolvte Deel af Øens Folk, ja meer
Med Piller hver et Aar; en Doktor ingenlunde
Han deri eftergav, skjønt han Latin ej kunde.«
(Peder Paars).

I Slutningen af 1913 udkom l'h . Arki vs krelær,
Or. ph iL William Cln·is lensens monumeolale Værk :
lu{ Chri.~lensen og Sønner, hvori der med en næsten
vel minuliø Omhygg lighed og med n Lil Tidet·
noget overdreven Ængstelse for at stille de paagældende i for flatterende Belysning gives os en Skildring
af Grundlæggeren af det gamle Aalborg-Handelshus
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Oluf Christensen (t 1817) og af hans store Virksomhed. Vi hører endvidere om Forretningens Tilbagegang under Stifterens Sønner - en Hensygning, der
i første Række skyldtes den økonomiske Misere i
første Trediedel af det 19. Aarh. og \'i følger Familien
Christensen under vekslende Forhold indtil vore Dage.
Skriftet er prydet med mange fortrinlige Illustrationer
og er den ansete Forfatter værdig, og sammen med
Konsul Strøybergs Bog om Jacob Kjellerup (som
Medlemmer af Aalborg Amts hist. Samfund nu kan
faa for 2 Kr.) og Fru Køsters Bog om Søren Winkel
(faas hos Udgiverinden for 2 Kr.) kaster det god Belysning over Forboldene i Aalborg omkring Aar 1800.
Desværre er Oluf Christensen og Sønners Arkiv ikke
opbevaret, saa Forfatteren har nærmest været benvist
til at søge Oplysninger i de offentlige Arkiver og
Aviserne, i saa Henseende adskiller Bogen sig i væsentlig Grad fra »Jacob Kjellerup«, der jo saa at sige
udelukkende er et Resultat af et Gennemsyn af
Kjellerups efterladte Arkiv.
I »Architekten« Nr. 10 for 1914 har Mag. Chr. Axel
Jensen, Assistent ved Nationalmuseet, offentliggjort
en lille interessant Afhandling om de i 1907 fundne
Rester Aalborg gamle Vesterport eller »M uret Port«,
bedst kendt her i Byen under Navnet »Rakkerens
Hule«, hvilken som bekendt skjuler sig under Algade
ud for Museet. Mag. Jensen oplyser, at de fremgravede Mure stammer fra 1400erne og gennem Arkivundersøgelser har han saa nogenlunde tilvejebragt
Portens Historie fra den Tid, da den udgjorde en
Del af Aalborg Bymur, og til 1878, da de sidste ovenjordiske Rester nok blev nedrevne; vi hører bl. a., at
Porten, som henimod Aar 1600 blev kaldt Porten
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ved Pumpen el1er ganske kort »Pumpen« (Pumpen
ved Vesterport omtales allerede 1472), blev benyttet
som Fængsel. Først var Fængslet i den underjordiske Del, men efter Aar 1603 i et Rum over Porten,
og i første Halvdel af det 18. Aarh. havde Natmanden eller Rakkeren sin Residens her, det vil sige,
naar han for en eller anden Forseelse skulde sidde
indespærret, hvilket rnaaske nok gik ofte paa. Det
faldt dog Byens Borgere for byrdefuldt at holde Bygningen i Stand alene til det Brug, og i en Skrivelse
af 17 56 foreslaar Magistraten Stiftamtmanden at nedlægge denne Arrest og lade Natmanden sidde i den
underste Raadhuskælder, naar han trængte til at afsondres, og det bifaldtes.
I Henseende til Aalborgegnen er der paa den
genealogiske og personalhistoriske Forsknings Ornraade fremkommen ikke saa lidt nyt, siden Am·bogen
for 1913 udkom. Anton Kjølbye, Lærer i FaarupLegind, har saaledes udgivet en Stamtavle over Familien Breum (fra Løgstør) med Sidelinier Baadsgaard,
Bruun, Salvesen og Springborg, Assistent ved Dansk
genealogisk Institut S. O. Fasting har udgivet et
Skrift om Lægen Frans Casper Djørups Slægt, der
stammer fra Landsbyen Djørup i Bislev Sogn (Nibeegnen), og Postekspedient C. Klitgaard har udgivet I
Hæfte af »Iqærulfske Studier«, der bl. a. omhandler
Slægten Kjærulfs ældste Led, hvis Hjemstavn var
Fogedgaard i Vadum Sogn. Fra Kjær Herred spredte
Familien sig tidligt over hele Norden; og den er i
vore Dage ret talrig saavel her som i Norge og Sverige.
I Anledning af den gamle Politiker I. B. S. Estrups
Død har Direktør Hauch-Fausbøll skrevet en Artikel
i Genealogisk Tidsskrift Nr. 12-1913 om »Estrups
Slægt«. Den første kendte Mand af Navnet Estrup
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var Christen Estrup, død 1764 i Nibe efter tidligere
at have været Forpagter under Lindenborg. Sandsynligvis stammer Familien fra Aistrup ved Nibe,
men dens tidligere Historie er ikke oplyst. Den nordlige Del af Vesthimmerland (Egnen mellem Aalborg
og Løgstør) er et noget vanskeligt tilgængelig, men
til Gengæld interessant Omraade for Slægtshistorikere
at komme i Arbejde paa, thi her har i tidligere Tider
levet stoute Bondeslægter som Familien Winter fra
Næsborg og Beltoft, Monk'erne (Udløbere fra Haubro)
Stræt fra V. S træt, Selgensen fra Vilsted, Kras fra
Nørholm og Molbjerg, Kjærulf og Klitgaard fra Nørholm o. fl., og der har i disse været en stærk Uddrift - antagelig fremmet ved det Lh·, Sildefiskeriet
paa disse Egne førte med sig - saa man træffer tidlig Medlemmer af disse Familier spredt over hele
Danmark (med Skaane) og Norge. I Personalhistorisk Tidsskrift 6 R. 4 Bd. 3 H. har Arkivar Thiset
offentliggjort nogle Optegnelser af Axel Jørgensen
Urne (t 1653) om Viffert Seefelds 32 Ahner. Viffert
Seefeld var Ejer af Refsnæs (Refs) i Komdmp Sogn, og
en stor Del af hans Ahner var knyttede til Himmerland. I samme Hæfte har Hofjægermester C. E.
A.
ch øll et· pul li ·er l en Selvbiografi af Higs1·a a d
.Iørgen ee{eld fnl hans førs te Samdom indtil 1622,
da han som 2 aarig Mand Iraadle i Slalstjenesten.
Jørgen var som bek ndl Broder Lil. den forannævnte
Viffert Seefeld, og hans Optegnelser, der rr holdte i
en livlig Stil, angaar derfor ogsaa for en Del Himmerland.
Endelig skal Yi nævne, at Dansk historisk Fællesforening har paabegyndt Udgivelsen af et Tidsskrift »Fortid og Nutid", som efter Planen skal udkomme 4 Gange aarlig med et Hæfte paa 2 Ark.
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Tidsskriftet redigeres af Foreningens Sekretær, Dr.
phil. Knud Fabri ciu s u_nd er Med virkning ar i\lfag. Chr.
A.· e l J e n se n (fra alion a lm usee l) o Mag . .Johs . IJrø ndutli -Ni e lscm; del vil de ls dann Bind led m ell em d
hi s lod ke Amtssa mfund , del bl"in g vejl edend e r tikler i Lighed med dem, Fællesforeningens Smaaskrifter hidtil har bragt, og dels holde Læserne underrettet om, hvad der ser Lyset indenfor den kulturhistoriske Forsknings forskellige Grene, taget i
videste Forstand. Vi anbefaler Tidsskriftet paa det
varmeste til vort Samfunds Medlemmer, særlig da
saadanne, der give sig af med historisk Syssel i en
eller anden Retning, for dem vil det utvivlsomt være
til god Nytte (jvf. S. Nygårds og Eiler Nysh·øms
instruktive Afhandlinger i »Meddelelser fra Dansk
historisk Fællesforening « Nr. 4 og 6). Bogladeprisen
er 2 Kr., men de historiske Samfunds Medlemmer
kan ved at bestille Tidsskriftet gennem Samfundets
Sekretariat faa det for l Kr. aarlig.

DANSK HISTORISK FÆLLESFORENINGS
AARSMØDE I AALBORG
Som meddell i forrige Aarbog besluttede »Dansk
historisk Fællesforening • paa Mødet i Sorø l 913, at
dens næste Aarsmøde skulde afholdes i Aalborg, hvor
Foreningen da i Henseende til de offentlige Møder
simide samvirke med »Historisk Samfund for Aalborg Amt «, og efter at Tidspunktet var fastsal til 12.
- 14. Juni, vedtog vort Samfund paa et Bestyrelsesmøde at rette Opfordring til en Kreds af inden- og
udenbys Herrer om at sammentræde i en Modtagelseskomite, ligesom man bad Overretssagfører .Julius
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Bendtzen om al Ve re Stævnels lokale Leder, •t hyt·defuldl Hver , som han var log m d største idkrorhed
og kille sig fta paa en særdel s smuk Mande. Komileeu kom Lil al be laa af: Borgme ler -tlndersen, N.
undby God ejer Fr. Bang,
. Sundby, Overretssagfører Jul. Bendtzen, Borgmester Bornemann, Sliflamlmand 13run, Kommunelærer ](. f( .
i olaisen
Aalborg, Sagfører Ole.~en, N.
undhy, Slad ·ingeoiø1·
Olsen, Landinsp ktør Olsen I<abrikant Raaen, Stiftsfysilw R.ambusch, Tandlæge Sienholm og Kon ul
J. Strø yb rg , Aalborg og den algl Slil'lamlmaod
Brun Lil Mødels Præ idenl og Botgmester Bomemann Lil Formand. Reslyrel en for • l-li loristt atnfuml .for AaJborg Aml « undlader ildte al btinge d'HtT.
Komil"emedl mmer en varm Tak fordi de paatog sig
delle Hve rv og varelog del paa en Maade, der \'akte
de li·emmede Gæslers største l aa l<ønnelse; men vor
TaJt gælder ikke mindre de Personer og Institntioner,
der ved at yde Pengebidrag Lil lødel eller ved al
stille Automobiler til Ra~dighed gjorde del muligt al
.i ve det et lig saa feslligl Præg, som de tidliger ·'
Møder i Kolding og Sorø Lutr haft.

Mødet, til hvilket der havde indfnndet sig ca. 40
Delegerede, aab.nedes 12. Juni Kl. 2 i Klubben »Enigheden «s Lokaler paa Kompagnihuset Her bød Stiftamtmand Brun Velkommen og udtalte Haabet om, at
de frem mede Historikere maatte befinde sig vel her
oppe i de Dage, der nu forestod.
Derpa aabnede Dausl< hi Lori ' k Fæll sforening
Formand, Profe sor Nans Olrik, Repræsentantskab mød t, hvorener Sekre tæren Dr. phil. !(mul Fabricius,
afgav Beretning om del forløbne Aar Virksomhed og
fremlagd e Regnsltabel, der go<il< ndt s. koleinspekløt·
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Petersen, Hillerød, indledede saa en Diskussion om
Optagelse af Films af Landbosyssel, hvortil Rigsarkivar Secher knyttede Forslag om Opbevaring af Fotografier og Fotografiplader, der ofte kunde faa betydelig
kultur- og personalhistorisk Interesse. Den delegegerede fra Skivesamfundet, Niels Sørensen fra Lem,
lod under Diskussionen en Del Fotografier af gamle
Landbosysler cirkulere. Efter at Landsarkivar Rornemann havde afgivet Beretning fra Kommissionen til
Handelsarkivers Opbevaring og forskellige indre Anliggender var blevue drøftede, sluttede dette specielle
Foreningsmøde med en Femthe i Klubbens Lokaler,
hvorefter der Kl. 5 1/2 afhold!es offentligt Møde i Kom·
pagnihusets store Sal. Her indledede vort Samfunds
Formand, Pastor Rasmussen, med at byde FOI·samlingen Velkommen og udtalte Haabet om, at disse
Dages Møder maatte bidrage til at højne Interessen
for historisk Læsning og historisk Syssel, og Magister Chr. Axel Jensen fra Nationalmuseet holdt derefter Foredrag om gamle Bygninger i Aalborg. De
akustiske Forhold i Salen er desværre mindre gode,
saa det kneb sikkert for adskillige at følge med. Dagen endte med et fornøjeligt Samvær i Skansehuset
i N. Sundby, hvor Modtagelseskomiteen først gav Aftensmad og derefter »smaa Forfriskninger«, og først
ved Midnatstid brød man op for i den lyse, lune
Sommernat at drage hjemad.
Lørdag den 13. begyndte man Kl. 8 med Repræsentantmøde, hvor Rigsarkivar Secher talte om de
Regler, som bør iagttages ved Aftrykning af historiske
Aktstykker fra ældre Tid; Kl. 9 var der offentligt
Møde i Kompagnihussalen, hvor Landsarkivar Harnemann ta1te om Arkiver, Biblioteker, Museer og deres
Grænseommade, Statsgeolog Jessen holdt Foredrag om
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Aalborgegnens Geologi og Dr. phil. Lindbæk om Aalborgs Klostre. Efter at den sidstnævnte havde sluttet, gik en Del af Deltagerne rundt i Byen og saa
paa dens mærkeligere Huse under Mag. Chr. Axel
.Jensens kyndige Vejledning. Kl. 4 fortsattes det offentlige Møde; Overretssagfører .lul. Bendtzen gav en
skitsernæssig Fremstilling af Aalborgs Handelshistorie,
Dr. phil. Knud Fabricius talte om Virkningerne af
Svenskekrigene paa Landbefolkningen i Himmerland,
og Docent Lorenzen holdt Foredrag om Aalborgegnens
Herregaarde (med Lysbilleder). Kl. ? 1/2 afholdtes
Fællesspisning i Kildepavillonen, hvortil Modtagelseskomiteen havde udsted~ ca. 80 Indbydelser saavel
til de Delegerede ved Fællesmødet som til Repræsentanter for de Institutioner, der havde ydet Bidrag til
Dækning af Omkostningerne ved Fællesmødet, m. fl.
Saavel ved Bordet som efter dette, da Kaffen indtoges
paa Terrassen uden for Pavillonen, herskede der den
bedste Stemning, og alle Deltagerne glædede sig over
det smukke Arrangement, hvis Nydelse begunstigedes
af det mest henrivende Sommervejr.
Søndag den 14. Kl. 9 1/2 samledes Mødets Deltagere uden for Kompagnihuset, hvorfra man i 12-14
Biler, stillede til Raadighed af velvillige Medborgere,
startede for at drage ud til de Steder, hvor den ulykkelige Træfning ved Lundby fandt Sted 3. Juli 1864.
Kaptajn RockstJ·oh paaviste Lokaliteterne og holdt derefter paa Festpladsen i Lundby Krat et Foredrag om
Slagets Gang, hvorpaa Professor Olrik takkede, idet
han udtalte, at man jo ikke var samlet til Fest, men
for at hædre Mindet. Desværre kan det ikke nægtes,
at Udflugten til Lundby blev noget forfejlet og planløs, hvilket da ogsaa gav Anledning til, at der i Dagspressen fremkom Protester mod en saadan tilsynela-
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dende Hensynsløshed mod det Publikum, hvis Interesser man i disse »historiske« Dage netop paakaldte.
Bebrejdelserne var berettigede og kunde kun imødegaas med en uforbeholden Tilstaaelse heraf, selv om
Grunden nærmest var, at Foredragsholderen, der ikke
kendte til Mødets Ordning, ved et Tilfælde var kommen i den forreste Bil og først gjorde Holdt, da han
var kom men langt forbi Lundby Krat, hvortil Folk
var stævnede for at høre hans Foredrag.
I denne Forbindelse maa vi endnu bemærke, at
Kaptajn Rockstrohs Foredrag er bleven meget stærkt
kritiseret i Aalborg Venstreblad N r. 140 og 14 7, men
Red . skal ikke indlade sig paa at dømme Parteme
imellem.
Fra Lundby drog Biltoget mod Lindenborg, hvor
Inspektør Terkelsen modtog de mange Gæster paa Hs.
Excellence Lensgreve Schimmelmanns Vegne og serverede Frokost for dem i den gamle hvælvede Sal
under Hovedbygningen. Man afsendte en telegrafisk
Hilsen til Lensgreven med Tak for den udviste Gæstfrihed. Efter Bordet samledes man i Alleen, der over
Voldgraven fører ind til Slottet, og her holdt Pastor
Alex. Rasmussen et stærkt paaskønnet Foredrag om
de Schimmelmannske Skoler, der i Slutningen af det
18. Aarh. oprettedes her paa Egnen af Grev Ernst
Heinrich Schimmelmann med fortræffelig Støtte af hans
GodsinspektØr Nis Andkier. Saa gav Docent Lorenzen
Oplysninger om Slottets Historie og Arkitektur, og
efter at man havde beset Slottet indvendigt og nydt
en Forfriskning ude i det Frie, gik Turen tilbage til
Aalborg, og efter et Ophold paa en Times Tid toges
der fat paa det afsluttende offentlige Friluftsmøde
paa Skansebakken i N. Sundby, hvor Museumsassistent H. Kjær talte - vel længe - om Nordjyllands
32
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ældste Historie, og Dr. phil. Marius Kristensen om det
jydske Sprog i Literalurens Tjeneste. Professor Hans
Olrik tog saa til Slut Ordet for paa »Dansk historisk
Fællesforening«s Vegne at takke for den Velvillie,
man havde mødt fra alle Sider, og udtale Haabet
om, at Aalborg Amts historiske Samfund maatte vokse
sig stort og stærkt, og efter at dette Samfunds Formand havde knyttet et Par Ord hertil, opløstes Forsamlingen, og Aarsmødet var endt.
De tre Dage, Stævnet varede, forløb i det Hele
paa bedste Maade, og man kunde ikke have faaet
skønnere Vejr til de mange Friluftsmøder; vi tror
derfor at turde udtale, at alle Repræsentanterne rejste
herfra med ene lyse Minder og gode Indtryk fra vor
Egn.
Redaktionen kan dog ikke slutle dette lille Referat af Mødedagene uden at fremsætte sin personlige
Mening om Mødets Betydning for Deltagerne, og i
saa Henseende kan man fuldt ud slutte sig til de Anskuelser, den Delegerede fra Vejle Amts Samfund,
Filialbestyrer P. Eliassen fra Kolding, har udtalt i
Kolding Folkeblad Nr. 143, 1914: Der var for mange
Foredrag og for lidt Tid til Diskussion. Det er dog
Diskussionen og indbyrdes Samtale mellem Repræsentanterne, der skal virke befrugtende og vejledende,
særlig for saa vidt angaar Lederne af de historiske
Amtssamfund; for dem har det stor Betydning at
komme i personlig Forbindelse med hinanden og
frem for alt med de »højlærde« Herrer, der ikke have
»Omvendelse« behov, men dette kunde kun i meget
ringe Grad naaes, fordi Foredrag fulgte paa Foredrag, til man var overtræt: og i høj Grad uheldigt
var det jo, at Rigsarkivar Secl1er gav Vejledning i
Palæografi m. m. paa første Sal samtidig med, at
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Landsarkivar Hornemann talte i Kompagnihussalen
om Arkiver, Biblioteker, Museer og deres Grænseomraade, et Foredrag som ogsan var af Betydning for
Amtssamfundenes Ledere. Vi tillader os derfor at
henstille til »Dansk historisk Fællesforening«s Bestyrelse, at den ved kommende Aarsmøder indskrænker
Foredragene noget til Fordel for Diskussion og Samt~e.

~

K

GENERALFORSAMLINGEN
Lørdag den 13. Juni Kl. 2 1/2 holdt Samfundet
sin første Generalforsamling paa Kompagnihuset i
Aalborg. Formanden bød de tilstedeværende, blandt
hvilke ogsaa var et Par af vore Medlemmer fra andre
Amtssamfund, Velkommen og udtalte derpaa, at der
-ikke var andre Sagerpaa Dagsordenen end Valg af
Bestyrelsesmedlemmer i Stedet for de 3, der skulde
fratræde efter Lodtrækning, samt Fremlæggelse af
Regnskabet. Ved Lodtrækningen afgik Postekspedient
f{[itgaard, Pastor Rasmussen og Tandlæge Stenholm,
der alle genvalgtes. Kassereren oplæste derpaa Regnskabet, som hermed fremsendes til Medlemmerne,
men da det paa dette Tidspunkt endnu ikke var bleven revideret, maatte dets Godkendelse udsættes til
næste Generalforsamling.
Der førtes herefter en Del Forhandling om, h vad
der kunde og burde gøres for at skaffe Samfundet
bedre Trivsel og Vækst, thi det maa jo erkendes, al
del hidtil ikke har evnet al faa rigtigt Tag i Amtets
Befolkning; Redaktør H o/i og Regnskabsfører Bye-Jørgensen mente, at man maatte forsøge at faa Sogneraadene til at interessere sig lidt for det og om muligt faa dem til at yde et lille aarligt Bidrag (for hvil32*
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ket de jo f. Eks. kunde forsyne Kommuneskolerne
eller Sognebibliotekerne med Samfundets Skrifter), og
fra flere Sider kom den Anskuelse til Orde, at Samfundet snarest burde optage den Foredragsvirksomhed, der ved dets Start blev planlagt, men som hidtil
er bleven udsat af økonomiske Grunde. Der var
delte Meninger om, hvor vidt en saadan Virksomhed
vilde faa den Betydning, som Forslagstillerne antog,
men da der gjordes gældende, at den næppe vilde
medføre videre Udgift, vil der til Efteraaret blive
anstillet et eller flere Forsøg. Postekspedient Klitguard troede, at det vilde være heldigt, om Bestyrelsen blev noget udvidet, saa den bl. a. kunde faa Repræsentanter fra andre Egne af Amtet, og efter at
dette SpørgsmaaJ var diskuteret i Forbindelse med
Tanken om at søge hidført, at Samfundet fik en Repræsentant i hvert Sogn eller saa, et Forslag, som
stærkt anbefaledes af Gaardejer Dahl fra Gug, fremsattes Forslag til en Lovændring, hvorefter Bestyrelsen
skulde udvides fra 7 til 1 l Medlemmer. Den vedtoges, og som nye Bestyrelsesmedlemmer valgtes
Borgmester Grove, Nibe, Seminarielærer Kvolsgaard,
Ranum, Gaardejer Leth, Smidie, og Sagfører Olesen,
N. Sundby.
Da ikke flere begærede Ordet, hævedes Generalforsamlingen.

Rettelse: S. 163, i Begyndelsen af det 19. Aarh ., læs i Slutningen af det 18. Aarh. S. 182, Herredsfoged Jens Nielsen, læs Niels Jensen.
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Aaby, Christiane, Side 180.
Aaes, Laurs Nielsen, Borger
i Aalborg, 75.
Aancl, Axel , Forvalter, Dronningborg, 203. .Eli ahelh,
227, 2•13 f. Karen , 209. Marg rethe, 217, 236.
Abilrlgaard, l eder, Sogneroged i ø. Il 01'11 u 111 297.
Adamsen, Jørf.(e n, Slwl ho ld e r i N. l<ongerslev, 1102 r.
Adeler, Kaptejn, Kammerjunker, 283. Chl'istine Dorthea, Baronesse, f. Mohrson, 319.
Adler, D. l3., Vexcllcrer, 167.
Ahlefeld, Kaj, 58.
Ahlmann, Mallhe 'ch s led
li o IT, til Langholl, 256 f.
N'is Pctet· Ul Lnngholl 2•18,
256.
Ahlmann-Lorentzen, N. P.,
cand. jur., Godsejer til
Langholt, 257.
Anchersøn, Jens, Købmand
i Randers, 210, 217.
Anders, Abbed i Vitskøl, 311,
337.
Andersen , Bjørn L hnsmand
albOt·g, R37, 33!), 452. Christen, Krigs ltommi ssrer, 314.
Hertvig, Sl<dver paa AalbOI'ghus, 58. J ns, l31y·
læk l\ er
n es m inde, 24K

And rsen, .J e ns i Tvorup,
194. .Jep i Sundhy, 99.
Ka thrine von , 224. Madnus i Moldrup. 472. Ni el ·
i Skibsled 19•1. Pode•· i
llvorup 100. Poul i Hebhelslrup 134. Poul i Hvilshøjgaanl 131. Søren, Raadmand, 237.
Andkicr, Ni ·, Godsinspektør,
487.
Anhalt, Fyrste, Hauptmann,
95.
Arntzen, Thorvald i Hedegaarde, 297.
An·en, Jens, Kapellan i S.
Kongerslev 384.
Aschenbroich, Hauptmann,
95.

Aspach,
327.

Margrethe

Marie,

Baggesdatter, Karen, 211.
Hak, Laurs Pedersen i Lyngby, 194. Niels, Sognepræst,
171.
Balling, Johanne, Aalborg,
327.
Bang, Jens, Købmand, 88, 98.
Bartels, Major, 301.
Bartskær, Bendix, Aalborg,
58, 61.
Basse, Mikkel, Tjener, 224.
Bassesen, Herredsfoged, 308.

') I Registret er ikke optaget Navnene paa de Side 420-435 nævnte
Gildebrødre.
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Baudissin, Wolf Heinrich,
Oberst, 56 ff.
Baxstart, politisk Forbryder,
220.
Bech, H., Dr. phil., Naturforsker, 314.
Bechmann, Johan, Hamburg,
241.
Beck, Oberstløjtnant, 12, 42 f.
Kirstine, Frederik Rodsteens, 255, 463. Steen til
Vandaas, 255, 463.
Belou, Claus til Bjørnslwlm,
338.

Bendt SJdbstørnmenuand i
Aalborg, 85.
Benc.llzen, Jacobe, Dr. ChristellS H uslru 61.
Bents<l~1ttcr, Anne af Ran ders, 229. Mar n 231.
llenll.on,
Peder J-fans tl ,
llorgn1 >::;ler i tron; •ns, 21 7,
240. Søren , Præst i Ran ders, 227, 2:15, 2'10 Il'. Sø·
ren ll iln en, Læg i Milborg, 229, 232.
Denzon , r icl. Dr. med ., 210,
232 Il~ ·155.
Berg, C., l olllilccr, 173. ~'fads
Niel sen, Fu ld ou:cglig, 239.
Basmus S., F rpagler 1ua
Livø, 345, 355.
Berger, Julius -Aug. Chr. von,
Apolllcker 326.
Bcrgh, Anne Katrine, Degnekone, 393.
Bering,
Peder Pedersen,
Præst i Farstrup, 330.
Bertelsen, Kristen i Skibsted,
194.

Betzholz, Løjtnant, 31.
Bi clke, Chr., Adm irill, 316 f.
Bilde, Esge, 315.
Dille, H alger Lil Bjørns h l m,
337. Jørgen til Ellinggaard,
Stiflamlmancl, 255.
Kirsti n c Bil·gille, 255.
Binncrup, And ·rs i Holm ager, 297.
Bircherod, Jens, Biskop
Aalborg, 449, 451,

Bjering, Marc.us, Degn i S.
Kongerslev, 392 r.
Bjørn, Ide, rikl<el Nielsens,
315. Truid til Rjørnsholm,
337.
Bjørnbak, Lars i Viby, 164.
Thomas i Fjellerad, 164,
404.
Uli ·her, St. l., 182.
Blix n- Pine 'k , 13::~•·on, 147.
Blol<, Mildwl i Aalborg 87.
Pede1·, 316.
DJuhm , [{Oll Cii S)I"t"CSidcnl,
153.
Bornemann, Cosmus, D r.
jur., 213 r 217.
Borlhus, II::tns, Købmand i
AnJborp. 86. Jørg n i Lube ·k 239.
n usmard Obcrstløjlnnnt,

no.

Brnem, K rfll s, Borgmest r
i HeJsingør 216.
Brah , Solie, .Jø rg D Lunges,
•J45. Slccn, 315.
13raudl, . J., Præst i VarLou, 17tJ . .Johan , Købmund,
88.
Breiner, østrigsk Greve, 226.
Ureinholm, . Ane Margrethe,
319.

Bremer, Henrik, Faktor i
Lf1beck, 314 f.
l3t·etlon, l3Hon, Stil"lllnlllllalld
i Viborg, 302.
Brcuncr, kejs r lig Cfic 1", 96.
Brix Anthon, Forvaller paa
Livø, 3'17. P., Sp:u·eltasscdireklør ·i .AalboJ·g, 347.
131"0 l<enhuus, Jacob, Lehn. mand paa a lborgho , 4'18.
Brygger Poul .J spcrsen, 128.
Br ·hncr, H. , P1•nfess r i
· iloso!i , 170.
Budd e, Dorllte Ii l Oxh Jm ,
t

a.

Bukartonn, J oh an, svensk
Kommandant, 466.
Bundgaard, Hans i Lyngby
Skov, 143. Kristen Nielsen
i Lyngby, 194.
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Byrialscn, Brødre, Fiskehnndlerc, 359.
Børgescn, Peder, Provst
S. Rongerslev, 384 ff.
BOlli ·her, ,eneral, 59.
Calcnberg, bcrsl 63 ff.
C nlow, Daniel
Apotheker,
325. IJagllal e nc., 325.
Can;tfldl,
Franz
Julius,
Hauptmann, 95.
Caslesen, Casper Clu ., Borgmester, Ribe, 211 f.
Catand. Mme af Snnmnr,
227.
Christensdatter, Ane llf Egense, 283 ff. Inge af Vadum,
114.

Chrestens n, B. S. H., Lodsjer i Vokslev, 3, O.
C h risleus n, Anders a f Gudumholm, 267
Chrislen
(Skovfoged) n!' Egen~e . 273.
Chri sten, rJøll er i N. Konge rs lev 141. .l ens, Bllarlsmaod i Aalhorg, 80. J o
i U llrup, 1()1. .ren Kris li a n i Lundby, 26 29, l.
,Jør·gen i Lundby , lS, 21,
28. Kj Id, Præst i Gunll rup, 121 l'. Laurs (C;nlscn) i Gcrd ing, 175. L<Hil's
pan Livø, 340 1'. Moden,
Skol holder i l<omdi'Llp,
406. Niels i Lundby, 33,
38. Niels i Sundby, 99.
Oluf & Sønner, l{bmd. i
Aalborg, 477 f.
Christian, Prins (V), 56 ff. I CI,
448. IV, 55 f, 90, 97, 110.
VII, 107. IX, 155.
Christiansen, Claus, se Gjerding,
Niels (Peesen),
163, 167. Søren Pcesen, 163.
Christotfer l, 336, 339.
Christotfersdattcr,
Karen,
209 Jf.
Ciausdatter, Maren af Egen·
se, 268.
Clausen, Niels af N. Sundby,
136.
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Coldevin, Major, 301.
Colding til Haidkjæt·, 380.
Conti, Torquato, kejserlig
Officer, 96, 103.
Corbet, politisk Forbryder,
220.
Cornelsen, Frantz, Skipper,
88.
Cour, Jørgen la, Lanrløko·
nom, 409 f.
Craenmester, Madame, Utrecht, 218.
Culow, 223.
Cnnow af Hamburg, 226.
Dane, Gregers, General, 317 ff.
Johanne Katrine, 318. Valdemar, 318.
Daberg, (Hans?), 218, 222.
Dahl, Godsejer til Buderupholm, 300.
Dahlerup, W., Løjtnant, 272.
Dal, Anders Rasmussen i
Vodskov, 99.
Darlyn, Ritmester, 93 f.
Deden, Major til Randrup,
392. Emmiche, Løjtnant,
186. Severin Brønsdorff,
Gods j t·, 186, 3!l3.
Ocgelet·, Hauplmann, 95.
Degcnfeld, flauplmnnn , 95.
Dchn OIJerslvaglrn s let·, g2.
Ocichmann. Mand rup p:Ht
Livø, 3<10. Frederik, Præst
i E ngu m, 3-10. Bnrlhol mæus pna 0t'l1Jl, 3tl0.
Oeurs, '.van , 0\•cdæge, 208.
Oirich, Sl\rædder i Aalborg,
87.
Doucet, (Touchet), Ingeniør,
65 f, 77, 84.
Due, Berendt til Krastrnp,
317.
Duus, Kammerraadinde, Hals
Ladegaard, 452.
Dyrskjøt, Lars, Delefoged,
69, 90, 117, 134 f. Peder,
69, 90.
Edtzen, Laurids, Foged paa
Næs, 124 ff.
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Eggers, Chr. Fr., Raadmand
i Randers, 214.
Eggerts, 214, 217.
Eisenberg, Ellen Eliasdatter,
240.
Ellidsbøl, Matthis, Degn i S.
Kongerslev, 392 ff.
Ell z, Rilme ter, 93, 133.
Eriksdalter. Mnrgrelhc, 205.
Erlhøii-Nielsen , Anders Chrislia11, Lærer i . Kon gerslev 401.
Esgesøn, Niels, Præst i Sønderholm, 316.
Estrup, Christen, Forpagter,
480. I. B. S., Politiker, 479.
Farstrup, Mads, Præst i Ulbjerg, 460.
Faurschou, Adam, til Annerup, 299.
Federspiel, Major, 295.
Fenger, Bestyrer paa Livø,
351.
Ferari, Peter, Oberst, 95, 98.
Ferdinand Il, Kejser, 136 f.
Fisker, Thomas, til Allinggaard, 205.
Flou, Christen Christensen
i Egense, 283.
Foeg, Jørgen, Borgmester i
København, 213, 215, 218,
225.
Fogh, l< a ncellisel<retær, til
.Jcnsga::~rd
250.
Karen
J nsd a lle r, 207.
Foss, Jens, til Svanø, 237,
240. Malll1ias Bislwp, 217.
Frants Alhcrt, Herlug ar
La ucnburg, 81), 92 r.
Frederik Il, 337, 339, 452.
IIIt 402. I, 289. \ rr, HO f.
Fri u enreic h, J ohnnnes !<rederi k, ApoU1el<er, 325. Iui s lia n, Apolhek r, 325. .J ohannes, Provst. 327. Magdalen Marie, B25 ff.
Frii s, Anna Ka tarina, Tøun
Junis, 318. Elis11beth , B38.
Fr::~nlz, Præst i S. Kongers-

l

V,

388.

Friis, Jesper til Bjørnsholm,
337.
Færk, Christen i Djørup, 297.
Galde, Karen til Kokkedal,
233.
Galster, Enkefrue, N. Sundby,
108.
Gilers, østrigsk Baron, 226.
Gjerulff, Frederikke Amalie,
343.
jørup, Michael Rodevald,
Ka m mcrrnad, 256.
Gleerup, F::~m ili e, 203, 207.
.r ørgen , 1\onsistorial rnacl
208. Jørgen Chrislofl'cr,
Pr. sl i Torslev, 207.
rodschels, 217, 222.
it·undl,, ig, 169.
Griiner, Frederik, Præst
Vissenbjerg, 319.
Grøndahl, Skolelærer i Vokslev, 297.
Guldsm d. Anders i Aalborg,
8!i. f1ans, 75 r. Hendrich.
8<J. L.aucrs, 8~), 98.
G •ldenkron e-Hysens l n,
Lehn sb::~ rotl , 3JO.
Gyldens~jeme,

Er·m gaa rd ,

337. Heru·ik til Aagaard
337. Henrik Knn Isen, 311 .
Kat·en, 311 .

Haar, Cathrine Margrethe,
400.
Halchus, Oherstløjlnant, Lil
Langholl, 250. Chrislian
Georg, .Jus·t il t·aad , 250 f.
Ernsl, 250. Karen, 250.
Hald, D. C., Præst i r ibe,
381.
Hall, Minister, 151.
Ole,
Landmaaler, 304.
Hals, Anders J ens en, Præst
i Ørum, 252. Jens Andersen, Raadm::~nd i Aalborg,
474.
Hammer, Morten Fabricius
Dan, Præst i S. Kongerslev, 400.
Hansdatter, Anne, 205.
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Hansdatter, Johanne, 233 0'.
Kirsten, 205. Kirsten, 233.
Hansen, Brødre, Fiskehandlere i Louns, 359. Anders,
Præst i V. Hassing, 132.
Anders Kristian, Høker
paa Livø, 345. Bent, Raadmand i Randers, 209, 231.
Bent, Præst i HorsensHammer, 217, 229 tf, 250.
Christen, i Sundby, 102.
Christian Henrik til Tulsted, 155. F. A., Sognepræst i Ø. Hornum, 297.
L A., Folketingsmand, 151.
Jens Julius (Jules), Diplomat, 155. Jesper, Borgmester i Ribe, 209 ff. Niels
Christian, Lærer i N. Kong rsl v, Oll f. Niels Peter,
Folkelhingsmand, 141 tf,
162. Svend, i Sundby, 139.
Hosebard, .lørgetl, i København, 216 f.
Hastrnp, Familie, 203, 207.
Hatzfeldt, Hermann, Hauptmnnn , 94. Mele h ior L> •rs l
63 1', 90 rr, 133, 136 r.
HnlQingcr, HaUJ)lmonn, 95.
Hegelund , And rs, Købmand
i Aall>oq~. 330.
ITelms, rrcderik Christian,
Ap lhekCI·, 326 Ir.
Hemmer, Clu·islolr 1· cl
Borgmester, 209 235. ChristoJTeJ' de, Lil flefsnæs , •105.
Didril< de, 215 f. Hl-ln s de,
Dr. jur., Randers, 211 n·.
Henri!<, Bm·gmcster i Aalborg, 235.
Hennig, Jakob, Korporal, 450.
Henrik, Abbed i Vitsbøl,
337.
Henriksen, Christen, Raadmand, 205. Didrik i Sundby, 102, 139.
Hermansen, Chr., Professor,
171 f.
IIim merig, Elisabeth , 262 f.
Ja ob, Købmaod 262 f.
.Tens, Ov rkøbmaml, 237.

493

Himmerig,

Niels Madsen,
262.
Hil·sch, Hauplmann , 416.
Hjorl, n<lers Jv rsen , Degn
i S. Kong •·slev 390 r. Jens
Ch ristens ' n, Degn i S. Konge n;lev, 38<1 If.
ll ofman,
Oluf A.nclersen,
Præsl i E llidshøj, 316. Søren , l r. med., 228 r, 237.
Søt·en , 230. Thøger, 228 f.
Bol l;, Birgitte, 250. Bur·hnrd Georg, .revc, 255.
Ejler·, Iil S. E ll<j æ r , 2M r.
Iver, Baron, 3'19. S hack
Villinghof, Greve, :l47 250,
255.
Rollesen (Wollesen), Georg,
134.
Holm, Toldkontrollør, Kaptejn, 299 f. Ejler, til Eskjær, 206. Ejler, Guldsmed,
206. Karen, 206. Maren
Jacobsdatter, 262.
Ronnens de Lichtenberg, til
IJidstt·np, 4"15.
Horn, Løjlnant, 416.
Hougaa rd. Chr. Pedersen i
Snndby, 99, 139.
Ho\•aldt, Anders Nørgaard i
Serritslev, 256.
Hurtigkarl, Niels, Præst i
Grønbæl;, 207.
Hviuhjerg, Kl'islen Kristensen i SJdbsled, 194.
Høg (Høeg), Sofie til Ell<jær,
100, 109 r. Greg rs til Vang,
232.
Høgh, Oluf Svendsen, Degn
i S. l{ongerslev, 386 ff.
Købm::~nd

Ibsen , Anders i Biersled ll4.
Ipsen (Ibse n) Chl'isleu, Opsynsmand l Snndhy, 109.
Ipsen , Chris ten , se .Jepsen.
lzenburg, østrigsk 8Hon,
226.
Jacobsen, I. P., Forfatter,
167. Jens af N. Kongerslev, 156.
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.Tn hsen ~ic l s, Boelsmand,
Gunderup Mark, 18.
.J alwb, l\lcster, Prins ns Barbet·, 58.
Jalwhsen , Huns v. Lossou

Lil Ris lrup, ZJ..<i
Bot·~ mcsler j

tr.

1

iels,

Rand rs, 202.

rb a n 241.
Jensdalle•·. Sidsel , )31.
J •n en, Ebb j Sundby, 102.
Erik, Haadmond i Kø b e nh uvn 206. C:hris t n j Suls led, 132. l. t .. Direk tør,
Ejer i1f Uvø, 350. ,l11lwh
i ' ulsled, 4/10. .lens, 89.
J ens nf' Sondb , lJI). Kri ste n, Smed i S. Tranders,
22 fJ', 30 11'. La t'S i J-1vornp, 100 f. Lars i Brev ·.
~aa rcl , 114.
Mads Cltt·.,
Kalechet, li t r, 181. 1iklcel Præst i Sønd t·up, 238.
1\lol::( us i T glgarll'lf n, 12i.
M rlen , Lær ' r i Komdt·up,
'11:)8, 170, •108. l CfiCI' SI(OVfoged i i\1ølholl, 1Hi5. Pcder i Kinderup, 11 6. Peder i Ullr up, ll i . Simon
i Sn n db , !.l!l. Svend i
Su tHI h •, U9.
ør n i H o rse ns l øb ·tarl, 240. Sør n
l l'islian i Egens{, 270.
Ægi dius, Dr. med., Ran-

d

l'S ,

201), 222.

Jensø n, ll a ns (T iel'lj •e) 21 J.

215.
J psen, Chri sle n i Lyngdrup
249

r.

J cs persda tter, Anne a f' Odden ,
250. J( ir lin , 250. Maren
240, 2-'13.

Jespersen, Ane, 205. Ane
Margreth e, 20i.
tu ·n Id
Bugge, Lil r a l, 208. B nl',
Assessor, 20i f. Eli ·abcth,
208.
Ha ns, 205.
Hans,
Stud · n l, 207. lJ c nrik, Prrost
i Tøn11 ncrb '• 20i. J ens,
l{aplejn, 207. .11'~'> 1 e r, 2.0tJ,
:lOll. Kat·en, 207, 2iH. Kirsten, 207.

J es p e r co,

L~tu t·idsl... Studen1 1

207 IT. Mogcr~s. tl rfoged 1
Aalborg, 86 J'. Niels, Dr.
med., 201 Jf, 4 '!~) . Niels i
Sldhslod, 19·1.
iels Benlsen til H~1gholl, 20i.
J essen, l<oplejn paa •Christian I· r ed eri k •, 26n, 279,

28!).
.Jo hnun scn, Claus, Gna rd ejer
i VMr·sL, 405. Clous, Sko·
leJæ r e r i Fjcllerocl, 163.
Gerhard, Gannl j<•r i Op·
pel s trup, 19.
ll cm·i elle
Amulia, 163. Joh a ntl , 405.
Peder,
Pr< stegau rdsforpagter· i Gunderup, !" 11~
ll3.
Jo h a nsen, Jørgen, Jl'l V ler i

Randers, 234.
J hn sen, Sigurd, Apoth eJ;et·
i Aa lhorrr, :-$26.
.J onasdn ller, Ma rgrelh e til
All rup, 233.
.Juel, J cn·l Lehnsmnud i
AalbOrll 27. Niels. At.lmi ra l, 31H. Vibe!; , 317.
Jun ge t·sen , A., Skolelærer,
Fo ll• lhingsmnncl 1<13.
.l uslesen Peder, !)kolebold et·
i Blcnrlslrup, 05.
J11ul , Ann e Sofle, 319. Ax l
Iil \ illeslru p, 312, 338.
Dorth e
Lil
Ø te rgn11rd,
31:1 lT. Clnistian, Baron,
31•1 IT. 379.
hri Iinn FL'irl eri h, I<npl ejo, 319. Tvot·
t il Vi lleslt·up, 313 n·. l. A.
L . Lil Hcfsnæs, •107. J e ns
.Je nsen i L rugby 194. Kri slen J ensen i Lyngby 19'l.
Niels ' Lil Djørn holm , 338.

Ove Ul Luudbæl< , 209, !ll<J lt.
Tønnc til T<larupga nrd,
318.
Juni-Rysensteen H en rik, Baron, 315. Jol1annc, 296.
Niel , L hnsbaron, 295 tr.

Olliliu, 301.

.rø rgensen,
lum, 7.

Posli<Usk i Bæ-
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Kaas, Birgitte, Gregers Høgs
til Vang, 233. Helvig, Hannibal Gyldenstjernes, 316.
Lene Katrine, 233.
Kampmann, Henrik Jensen,
Præst i S. Kongerslev, 387.
Kid, Anders, Delefoged, 139.
Kierulf se Kjerulf, Kjærulf,
Anders Sørensen, Herredsfoged i Knepholt, 67. Bertel i Aslund, 55. Christen
Andersen i Vadum, 68, 123.
Else Andersdatter, 68. Peder Selgensen, Herredsfoged, Hvetbo, 122.
Kindt, G., Kaptejn, 296 ff.
Kirchhoff, Københavner,
409 f.

Kjeldsen, Morten i Hvorup,
100.

Kjellerup, Else Johanne, 326.
Jacob, Kbmd. i Aalborg,
478

Kjerulf, Jens i Gandrup, 100.
Morten i Ravnstrup, 100.
Peder i Agdrup, 100 f,
123.

Kjærulf, Anders til Bjørnsholm, 338. Anne i Hals,
473. Johanne, 206. Laurits til Viffertsholm, 206.
Morten Laursen, Herredsfogcd, 206, 233. Peder Jensen i Kornumgaard, Herredsfoged, 134.
Klcmendsen, Christen, 128.
Jens, 128.
Klement, Skipper, 55.
Klemmensen , Jens i V. Halne,
114.

Klin ~e nb e r~ ,

E tatsraad, til
317. F ., Propriclæa·, ui Klilgnard, 298.
Koch, Mads, Tjener hos
Lchnsmanden, 77. Peder
i Aalborg, 77. Villum i
Aalborg, 74.
Kofoed, Soguepræst i Todbjerg, 180.
Kold, Jens Pedersen i Sundby, 102.

Højris

Kolssøn,

Niels
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Binderup,

311.

Krafse, Esge til Assendrup,
313.

Krag, Anders Jensen i Nykøbing, 97. Jens Jacobsen
i Aalborg, 59. Niels til
Egeskov, 317.
Kristensen, Søren i Lyngby,
194.

Kristiansen, Jørgen Kristian,
Lærer i N. Kongerslev, 405.
Kmgh, Jens Larsen, Købmand i Aalborg, 327.
Krug von Nidda, Major, 22,
33, 41.

Kruse, Mogens til Spøttrup,
230 f.

Kynde,
Hans
Himmerig,
Cand. theol., 262 f. Peter
Nielsen, Købrnand i Aalborg, 262.
Kær, Anders Pedersen i
Lyngby, 194. Knud Madsen i Skibsted, 194. Laurs
Knudsen i Skibsted, 194.
Koth von Wanscheid, Oberstvagtmester, 94.
Lamolly, Bauptmann, 95.
Lang, Niels Kristensen
Skibsted, 194.
Lange, Gunde Lil Breininggaard, 68, 127, 316. Hans,
68. Karen til Tjele, 88.
Langeland, Niels i Egense,
286.

Lann g, Pou l til LoogholL,
248

256.

Kar n Johanne

Z ulh en, 248, 256.
Larsen, \ . C., Thc log, 167.
Henrik
(Musl<in-ll cnrilt),
18 Il'.
1 icls, Slwvride1·,
462.

N. I. , Politike r, 173.

Lnss n. IIIl ns, By foged i Viborg, 318. .T ens, JJøjcstcretsassessor, 231.
Lasson, Maren Pedersdalter,
202. Matth ias de.1 til Bjørnsltolm , 338. Peoer de, til
Bjøm h oll'u, 338, 343. Peder
Lcga tslillcr, 222, 228, 240.
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Lasson, Peder Thøgersen til
Høstemark m. m., 290,
338.
Lassøn, Jes, Foged paa Restrup, 310.
Lauersen, Jens i S. Tranders,
119. Morten, 131. Søren
i Uttrup, 131. Villads i Ø.
Sundby, 118 f.
Lauridsen, Christen i Teglgaarden, 127. Laurids, 231.
Lauritzen, Las i Lyngdrup,
253.
Lauritzsen, Jesper, Borg
mester i Randers, 203.
Laursen, Jens i Sundby, 99.
Karen Marie, 175. Simon
i V. Halne, 101. Simon i
Gerding, 175.
Lansen, Morten i Uttrup,
101.
L<m tscn
iel · i Rollrup
116. Poul 1 Jejsig 116.
avlund, Iver, ron·aher pan
.Lindenborg, SflO.
Lebmann, Orla , Minister,
310.
Lemiche, Christian, Guldsmed i Randers, 235.
Less, Mr., 226 f.
Leth, Christine Dorthea, 207.
Liebenberg, Etatsraad, 155.
Lienberg,
Laurids,
Bygmester i Aalborg, 259 H;
266.
Lima, David de, Jøde i Hamburg, 241.
Lindenow,
Birgitte
Otto
Skeels, 4-!5, 458. Christian
Christoffersen til Refstrup,
223. Christoffer til Friisbolt, 223. Hans til Hundslund, 255. Hans til Ørslev
Kloster, 223. Ida, 255, 463.
Jens, 223.
Lorentz, Ritmester, 92 f, 117.
Lorentzen, Professor, Godsejer, 249, 256.
Lossou se Jakobsen, Hans.
Ludvigsen, Niels i V. Halne,
123.

Lund, Præst i .Louns, 358.
Lundsgaard, C. i N. Kongerslev, 156.
Lunge, Gertrud Mikkelsdatter, 327.
Lykke, Kaj, 210.
Læht (Leth), Christen Christensen, Godsforvalter paa
Langholt, 257.
Madsdatter, Karen, 327.
Madsen·, Christen, residerende Kapellan til Horsens-Hammer, 232. Jens,
131. Jens i L •ngdrup, 253.
.Tø rg n, Præst i øby, 238.
P. , P•·ofessor, 175.
Maler, Poul Jensen i Aalborg, 75 ff.
Mann, Niels, Degn i S. Kongerslev, 391 f.
Marchetti, Petrus, Dr., Padova, 243.
Marich de Fromb, Amsterdam, 215.
Marquardsen (Skernow),
Niels, til Meilgaard, 311.
Marsvin, Ellen, 76. Jørgen,
182. Otto, Lehnsmand i
albOI'g, 57, 61 , 76.
Metl coven, Hilmester, 93.
Meyerci'One, B.,
liflamtmund i Aalborg, 204.
Michael on, Hovmester, 217.
Michel, Signor, Sprogmcster,

242
Mikkelsdalter, Maren, 390.
Mikkelsen Niels i Sundby,
139. Sevel'io Bøclker, 3J 1.
Søren, Borgmester i Sæby,
257.
Mogensdatter, Anne, 310. Maren, 238.
Mogensen, Jens i Skibsted,
194. Niels, Borgmester i
Randers, 231. Søren, Foged, 326.
Molsberger, Ha upllnnnn, 95.
Molllc e, . G., Greve, 451 f.
A. W., Minister, 144. Stiftamtmand, 308.
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Montoya, Oberstløjtnnnt, 90,
94., 132.
Mortensen,
.hl'is lopher i
Sundby , 99. Ive r Adolph
Ludvig l..,re rer i Komdrup,
406 IT. J en , Sogn foged i
Genl ing, 170. Peder, Lnnd ·
f'y silm s paa Sl. Thomas
408.
Mouritsen, Søren i Sldbsted,
194.

fun ·lt, Enevold 31:l Lnut'!dsl 3 13. . Niel s Iil <'et·
nds ev, 313.
Munl< , Chr., i
ls ledlund
4:)0. Oluf, Jløvedsmand
paa Aalllorgbns, 312 f.
Pedet·, Admiral, 252 f.
Munkebo, 1iels ht·., Sognepræst, 170 ff.
Munksgaard, Politiinspektør·,
205.
Murmester, Niels i Sundby,
{)\),

Mylius, Johan Caspet· ti l
Bjørnsholm m. m , S.t3.
l\'løll cl', .Janus, c~mu. phil.,
16\l. Holst, Erhard , Lnndøkonom, 17 . Ingeb o rg,
178 ff.
Mørch, Bolle, Præst i Gerding, 386. Christen, Præst
i Horsens-Hammer, 249,
252 r. . hris ten Ul Egense
Kloste r, 283.
hrislen i
ødsltov, 4136.
Moul'ils,
Sognc pr. sl i r l'Slev og
S. Kon ge rslev, 304, 393.
Mørk, .J us
Bjøl'llm 450.

.,r

Napoleon, 289.
Nelle, Conrad, Oberst, 62 ff,
71 IT.
Nielsdallc r·, Anne, 2 17, 227.
Kfu·en , 203. Maren, 231,
233 n: Sofie, 316.
Nielsen, \.nd et·s i Suudby
102, 139. C h l'is l n, Snedker, 97.
hris len i Pjell •
rad, 120.

r iels n, Clwistian, HøjskoleforsL:mder ,
Hindholm ,
171, 406. Ft·., Profcssot·
Biskop, 178, 180. Hnns i
Sundby, 99. f·1a ns i Nørr
Ulll'ltp, 70. Jakob , 224 ,
229. .T ens, .' lotsfogcd, 62.
.l ens i S. 'rrand •·s, 11 0.
Jens Herredsfoged i Hot·scns, 182. Jus t, Haad mand
i Mtlb rg, 6. Knud i Kj elrnp, 88. La rs Chr., Ohmd.,
Lundby, 107. Laurits, Forvaller pao Langholt, 250.
Laurs i Lindholm , 139.
Ma ds i' . llalne, 11 4. Mikkel, 139. Mogens, Pr·æsl i
S. Kongcrslev, 142. Niels
i Oppclstrup 15. Niels i
Rollrup, 116. Ped er i Oppcl ·trup, 14 ff. P det· (Kjet•ul f) i Hcbbel s lrup, 100.
Peder· (l<ræmer) i Egense,
268. Ponl i ulstcd, 1
1.-o.
Sø n' ll Sognet t·æs l, 171.
ilwlaj I Cznr, 147.
Nissen, Claus, K a n ellit·and,
Lil Sigsgonrd, 141, 393.
Nys m, Ancler · I<øbmand i
Arrlbot·g, 327.
Nørgaa rd Kristen Nielsen, i
Jdbslcd , 194. Mads Sørensen i kibsled 194. Pcdel' Kristensen i Skibsted,
194.

Ochi, politisk Forbryder,
220 f.
Offersen , Pedm·, Tømmer·
mand i Aa lbo r g, 75.
O lese n, Ann
I< ntl'ine, 170.
Søren i Bildgaa r.·d, 463.
Olnr, Abbed i Vilskøl, 337.
01ufscn, Jørgen, Borgmester
i Aa lborg, 134. Th ger,
Degn i. S. K uge r lev
384.

Oppen-Schilden
347 ff.

til

Livø,
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Osten, · Adolf Sigfred, Greve,
Stiftamtmand, 265.
Ostenfcld, Chr., Professor,
208, 228.
Otto, Kaptejn, 93.
Ovid, Hans, 97.
Pallesen, Peder Pedersen,
Lærer i N. Kongerslev,
403 f.
Pannwitz, Ritmester, 93 f,
117.
Pa rs herg. Manderup
315.
1 i Is til Es ldldstnrp, 314.
Pedersdalter, Anne, Degnekone, 386 . n·. El ·e, 250.
Kirs te n i Ege n ·c, 283. Ma
l" Il

231 .

Pecl rsen, nde r·s i •·. Tnmder·s 25. Dnl"lholomæus,

Hnad mnnd , Køb h v., 314.
Chrislen i P u lslrup, 465.
Ch r·islcn i Sundby, 100 ff,
136, 139. Elins paa Aal·
bor·ghu ·, 58. Hnns Pr s i
i Sa ltu m . 257. Jakob, Bor gmesler·, 207 ..Jens i Sun dby,
139. .l ep p
i V. Laden,
250. Jost , Il n eels foged i
F le: kum H er red, 123. .Jørge n, Smecl i Sur1tlb , 102,
13H. L ~r rs, Th ing. kl'ivcr i
Ø. Ha lnc 68. Mads i Hvoru p, 100, 1:H f. Mil1kcl i
. !Jaln , 11 •1. Niels i
Sundby, 108. Niels, Veteran, i Egense, 267 Il'. Nie ls
Gaardfæster i Egense, 208.
iels i Bislc\•, 2H7. Olu f i
11øgel hed e, L3·l. P a Ile i
un1lby, 102. l eder· i '(<ibsted, 191. Poul pa;r Bidstntp, 2 10. P ou li>~HI Livø
340. Søre11 (1 ølling), LandsLbingsmand, 141 IT, 407.
Sør •n (.J e tsmarl\)1 Land ·lhiugsm;t nd 14.3.
Søren
{13uch), Folkelhingsma nd,
143. Vogn i NøUen 122.
Peescn, Chr. ielsen i j rding, H3 r, 162 n:

P terse n, Kal'l, MRlet· i
.
S undb y, 112 r. N., Bestyrer
pmr Li vø, 350. Pete r C h risl ia n, Lrerer· l S. Rougerslev, 308 n:
P hilip, Godsejer, L. Reslrup,
472.
Pio, .J en n, Profe. so r·, 301.
Lo uis, Socialistførct·, 301.
Vilh e lm , Knptejn, 301.
Pl oug, Redok lø r, 15~, 156.

Has mussen, Præs t

1

Ger-

ding 182.

Podebnslc, Cl.ans ti l Ba 1·seb< •l1, 313 r. Vibel< , 314.
1 o p, Geo rg, ico lau , poIh ker, 32G.
Pou lsen, Ane, 205. Bertel i
llisl.ev, 207. F., .lu s li LTand,
Livø, 350. J e ns til øhygn~r rd 205. Karen ar Tvilum, 231. Mnc'l til Tvi lluu,
217, 227, 239. Morten, 253.
Terke l, Livkarl, 60.
Povelssen , I er, Præst i Bisl v, 312.
Povlsen, Laurs i Lyngby,
194.
Powitz, Otto, Officer, 77 f.

Hanlza u

FJ'Hnlz

Lil

ros

(Li.ndcnborg), 125. Hen ri k
Lil A.aga ard, 239.
Hasmu. sen, Atldc r ·i Sundby,
99. Chr·istcn i Ncjsig, lHi.
C h risle n (Mu le) li l All ru p
233, 250. Raus, Købmand.
205. Hans i Gnd uml.nncl ,
127. Lars i Ø. Ha. si ng,

117.

R erllz, H . C., Minister, 147.
R s n Po ul, F uldm æglig pao
Raudt·up, 390 r.
Hid l'mand, Magdalene Pcd t'Sda lle r·, 228.
Rii ·, Ni Is, l ræs t i Slcib L d,
385.
Rod, Familie, Vaarstgaard,
183.
Rodsteen, Else Elisabeth,
255. Frederik, 255.
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Rods teen, Ida, 255. J ens til
Lengsholm, 314. Peder til
S. Elkjær, 255.
Rosenkrantz, H. C. 0., Baron, 351. Jørgen til 1\jeldgaard, 240. Levetzau til
Restrup, 380.
Rosenørn, M. H., Minister,
146.

Rothe, Næstkommanderende
paa »Christian Frederik•,
271.

Rutemberg, Mt·., 226.
Rutgert, Hauptmann, 95.
Ryberg, Christen Bertelsen
til Randrup, 186. 195 ff.
Niels til Frederiksgave,
186.

Riibner, Christian og Henrik, 326. Christian Leonhard, Apotheker, 325. Hent•ik, Apotheker, 326. M. T.
til Buderupholm, 300.
Rydberg, Viktor, Forfatter,
167 f.

Ryge, Andreas Nikolaj, Præst
i Mou, 268.
Rytter, Anclers Sørensen i
Skibsted, 194.
Rørdam, Skat, Biskop, 176.
Sandberg, Ulrik, Officer, 77.
Saumarez, Jarnes, engelsk
Admiral, 276.
Scharling, Professor, 180.
Schepelern, Præst, 175.
Scheri, Mme, Paris, 225.
Schierstedt, Ritmester, 93 f,
133.

Schimmclmann, Ernst Heinrich, Lehnsgreve, 163, 485.
Greve til Lindenborg, 305.
Schlam mersd01·f, Adelsslægt.
64.

Schleppegrell, General, 296.
Schlick, Heinrich, Feltmat·schal, 63 ff.
Schlutterbach, Kaptejn, 22,
33.
Schmidten, U . Chr., Generalkrigskommissær, 255.

Schmidth,
Proprietær til
Lunrtbygaard, 31.
Schorup, Michel i Aalborg,
75.

Schoubo, Frederik, Forpagter paa Livø, 345. J u Iiane
Hedvig, 345.
Schougaard, J. paa Lundbæk, 378.
Schouboe, Præst, 175.
Schrøder, Peder til Livø,
345

rr.

Schuckardt, Major, til Nøragergaard, 256.
Schult, Kaspar, Hofmarschal,
60.

Schullz, Peder, 216 f, 221.
Schytte, Christen, Dr., Aalborg, 58, 61.
Schii.rffenberg, Oberst, 63, 80,
89, 96.
Schønaich-Carolath til Livø,
350.

Schonheyder, Kaptejn i Mal'inen, 281.
Seefeld, Jørgen, Rigst·aad ,
480. Knud
til Lundergaarn, 239.
Peder, 209.
Viffert til Refs. 480.
Sceman, Mortet1, Præst i
Grønbæl<, 207.
Morten,
Borgmester i Rfmders, 240,
243.

Seerup, Andreas Knudsen,
Præst i S. Kongerslev, 388.
Sehested, Axel, til Nøragergaard, 318.
Seillæger, Christen Hansen,
Købmand i Aalborg, 262 f.
Simonsen, Peder, Delefogen,
252 f.

Skeel, Otto til Bit·kelse, 214 f,
221.
Sid bsled , Chrislen Chl'i sl nsen, Skoleho ld er i t . Ko nge rs! v, <103. r<rist n Kri·
siens n i Lyngby , I!).J.
Sit nw g r , hr. 1 i Isen i N.
Kongerslcv, J .J l n·. Mars ilius i alhorg, 75.
Skou, Maren, 238.
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Skou, Mette, 234 ff. Mogens,
Borgmester i Randers,
236 ff.
Skram, Erik, Forfatter, 167.
Skriver, Anders, i Hals, 473.
Poul i Nibe, 315. Søren
Christensen, Herredsfoged,
68.

Skrædder,

Jens i Sundby,

136.

Skyt, Hans, Kontrafejer i
Vivild, 234.
Smed, Jørgen i Sundby, 103,
123, 139. Peder Kristensen
i Lyngby, 194.
Snedker, Christen, 134. Mads
i Aalborg, 75. Niels Madsen i Aalborg, 75.
Snorup, M., Underofficer,
298.

Sperling, Hans i Niirnberg,
241.

Spitzenberg, Jørgen i Hamburg, 241.
Staffen, Søren i Lundby, 15,
18, 28.
Steen, Carl, 345. Johan Christian, 345.
Steenbech, Johan, Forvalter,
237 f.

Steffensen, Hans, Foged, 240.
Stenild, Kristen, Hestehandler, 27 f.
Stroh, Hauptmann, 95.
Strozzi, kejserlig Officer, 96.
Struch, Poul, Præst i Broust,
233.

Strøybe•·g, ChrisLon'er, Apothek r, 26. .Jørgen .Jacob
Kjel\cru p, Apot h · ker, 326.
Valdemar Apoth.eker, 326.
Stubdrup, Cluisten
.iel en
i Aalborg, sr-.
Sludsg11arcl Chrislian Beverlio, Biskop, 265.
Svendsen, Højskoleforstander Tune 171.
Søll'rensdatler, Karen, 227.
Søndergaard, I aul'ilz Jensen,
L< J'er i S. J ongerslev,
400 f.

Sørensdatter, Ane i Lyngdrup, 257. Maren (Marie),
229, 237.

Sø•·cosen, C. Th ., I<nptejn,
13, 21 f. l)i llcv i Fjcllen1d
7. Hans, Tolder og Borgmesler i AHlborg 88, 97,
129, 205 229, 233. .ren i
Skibsted, Hl·l. Kj Id, pe llionCJ·el Lærer i Smidic,
471 f. Klemens i Tvorup
194. Mud. i Vaa •·s t, 183.
Taftenberg, Jens paa Livø,
342.

Taig, Ritmester, 93.
Tamesen, Christen i Ø. Sundby, 119.
Tamster (Thomasdatter),
Bold, 117.
Teilbjet·g, Mads paa Livø,
344.
Thagaard, Jens, Købmand i
Aalborg, 327.
Tberkelsøn, Hans i Ribe,
212.

Thestrnp,

Frantz,

Biskop,

339.

Th msen, Berlcl j Vadum,
114. Han s i IJ orsens, 11U.
Tholl, f{nud Ul Næs, 213,
216, 2 18, 220 224

r.

ThøgersdalleJ', Karen , 61.
Thøger en Peder i Sundhy,
139.

Tierby se Hans Jensen.
Tilly, 55.
Tisted, Kristen Kristensen
Lyngby, 194.
Toft, Peder i N. Kongerslcv,
142.
Torkel i Dalsgaard, 311 .

Tomekt'aos, Christolrcr Miltkelsen 313, 315. Mikkel
iels n Iil Kyø, 311 IT, 315.
Trnppand, Mariane Dorlhea,
•y-0><>.
Trellund, Johan, 318 f.
Trockmann, Christian til
Livø, 344.
Troll (Trolle) Corfitz?, 222.

501

REGISTER OVER PERSONNAVNE

Tscherning, A. F., 146 f.
Tvorup, Jens Kristensen -i
Skibsted, 194.
Tygesen, Clas (Las), 312.
Uhrenholt, Søren, Slagter
Aalborg, 26, 31 ff.
Ulfeldt, Corfitz, 210, 225.
Knud til Svendstrup, 316.
Ulfstand, Sofie, Claus Podebusks, 313 f.
Ulrik, Hertug af Mecklenburg, 452.
Ulsøe, Marcus, Krigsraad, 326.
Urbansdatter, Anna, 240.
Urbansen (Gesmann), Jacob,
Borgmester
i
Aalborg,
233 ff.
Wachenheim,
Hauptmann,
94.
Wadskiær, Chr. F., 326.
Valdemar den Store, 336.
Walgensten, Thomas, 216,243.
Wallenstein, 55, 63 ff, 72, 129,
132.
Walter, Jørgen, 225.
Vandel, Hans, Borgmester i
Aalborg 74.
Wtll'[lCkc, Professor, 179.
Vedcl, Præst i Vejle, 180.
Vced, Han , norsk Sømand,
278 ff.
Weile, Parykmager i Aalborg,
262.
Weilschou, Premierløjtnant,
Livø, 350 f.
Wellwarth, Hauptmann, 94.
Wendelbo (Vindelbo), Christen i Flamsted, 126 f.
Werchmester, Benthe Kathrine, 325.
\Vesterbo, Præst i Torslev,
345.
Vestergaard, Kristen Kristen i Tvorup, 194.

Westerholt, Landinspektør,
188.
Widerup, Niels Nielsen, Teglmester paa Livø, 346.
Willemoes, 271.
Villadsen, Peder, Biskop i
Viborg, 384.
'Villumsen, Christian, Lærer
i Gerding, 164.
Vinding, Rasmus, Professor,
208.
Wir1ding, Dilleff. F rpagl r
paa Livø, 343 f.
Windfcld, Hnsmus, Pr·: 'S l
Gerding 168 f 181 r.
\liuhofers Dina , 225.
Winl<cl Søren, Kbnul
~a lborg, 478.
Winsy fra Polen, 227.
Vinter, Lars i Blære, 11S.
Winther,
Frant~
Morten,
Mormon, 398.
Kristen,
Husmand i T.undby, 20 29,
37 f. Mctle J\alrine, 207.
Niels Andersen, Raadmand
i Randers, 209, 217, 231.
Niels Christian, Degn i S.
Kongerslev, 391~ n·.
\Vissing, Lu ic, 326.
Vi olcl< , Il n ns Bel'lelsen, Købm n n d i Aniborg 327.
Wrangel, General, 413.
Wulff, Provst i Gunderup,
9, 33, 38, 165.
Wiirger, Heinrich og Jochimb, 314 f.
Zangenberg, Augusta, 105.
Zeuthen se Lanng.
Ziegler, Oberstløjtnant, 108.
Ægidisøn, Peder, Præst i
V. Hassing, 209 f, 238.
Ægidiussen, N., 222, 235, 238
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De med • mæ rkede Med l mnt e r be la lea·, cl a cl e lillig

er Medle m m r af a nd re Amtssam rund, kun ha lvll<ontiugenl.
De med

*"'

mæ t·kede er livsva rige Mccllemtucr.

Aagerup, Dyrlæge.
Aalborg H a a n d værkerfor e ni n g.
Aalborg Stiftsbibliothek.
Ahlmann Lorenzen, Godsejer, Langholt.
Andersen, Borgmester, N. Sundby.
Lærer.
Læge, V. Hassing,
Læge, Aabybro.
A x e l*, Ass. ved Rednings væsenet, Skagen.
H. C., Valgmenighedspræst, Højskoleforstander, Støvring.
J e n s, Kommunelærer.
A r f e l t, E., Revisor.
A r n f r e d, Oversergent, Roskilde.
A s m u s s e n, S., Partikulier.
A u b e c k, Driftsinspektør, Hasseris.
Barfod, H. U. M., Sognepræst, N. Tranders.
B a y, Sognepræst, Sønderhol m.
Bech, L., Proprietær, Vejgaard.
B e n d i x, J o h a n, Lærer, Hasseris.
Bendtzen, J., Overretssagfører.
B e r b o m, Fabrikant.
Berkow, Læge, Svendstrup.
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Bertelsen, Kr., Gaardejer, Haubro.
B er t h e l s e n, J ør g e n, Landstingsmand.
B i e r b e r g, W ., Sagfører.
Bjerring, Kristen, Gaardejer, Vive Hede.
Bjørnbak, E., Sognepræst, S. Onsild.
Bohn, C. V. Sehestedt*, Toldassistent, Kerteminde.
Brahms, K. J., Lærer, Gundestrup.
Brandt, Aug., Købmand.
B r a n t h, C., Godsejer, Klarupgaard.
Brix, H., Dr. phil., Adjunkt, Hasseris.
B r u u n, V., Landbrugsdirektør, Lindenborg.
Brønnum, H. F., Forpagter, Gudumlund.
B u c h w a l d, Læge.
B u n d g a a r d, Sagfører.
Gaardejer, Rebild.
B ø r s h o l t, Bagermester.
C a r s t e n s, Direktør.
C h r i s t e n s e n, Overbane mester, Hasseris.
Overpakmester.
A. C., pens. Lærer, Søndertr;mders.
C h r., Protokolfører, København.
C h r., Møller, N. Kongerslev.
l. C., Lærer, Hedeskolen, V. Hassing.
J u L, Sognepræst, St. Brøndum.
l. V. L., Kaptejn.
P., Gaardejer, Veddum.
Christiansen, l. P., Organist, N. Sundby.
Dahl, Søren Chr., Gaardejer, Gug.
D a l l, C.**, Intendant.
D a n i e l s e n, Stationsforstander, Kongerslev.
D a r r e, Oberstløjtnant.
Dreyer, A. C., Gaardejer, Buddum.
Ellern, l. P., Lærer, Skovshoved.
Eriksen, Overlærer, N. Sundby.
P., Gaardejer, N. Kongerslev.
E r t b ø 11-N i e I s e n, Lærer, S. Kongerslev.
33'
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F i s c h e r, C l a u d i, Fabrikant.
F o d e, Grosserer.
Fog-Petersen, Redaktør, Folketingsmand.
F r e d e r i k s e n, S ø r e n, Højskoleforstander, Støvring.
F r y d, Telegrafbestyrer.
G j ø r ti e r, Parti kulier.
Gravesen, N. P., Læge, S. Konge1·slev.
G r o v e, J o h a n, Borgmester, Nibe.
Guldager, N. M., Lærer, Astrup.
G u n d o r p h, Partikulier.
Halberg, N. 1., Sergent.
H a l d, N. Lærer, Horsens.
P. L.*, Lærer, Thisted.
H a n s e n, Postmester, Aabybro.
pens. Lærer, Smidie.
Frue, Kommunelærerinde, Hasseris.
A. J., Forretningsbestyrer:
A n t o n, Gaardejer, S. Kongerslev.
H. C., Maler, S. Kongerslev.
Johan P., Købmand.
K o n r a d, Sognepræst, Eilitshøj.
Hansen, P.**, Bogtrykker.
H a s s e l b a l c h, Overretssagfører.
H e d e l u n d, L. N., Kommunelærer.
H e g e l u n d, Stationsforstander.
Henrichsen, Trafikassistent, Hadsund.
Hjorth, Brofoged.
H o f m a n, C., Uhrmager.
H o l m g a a r d, K r., Sognefoged, S. Kongerslev.
H o l t, M., Redaktør.
Hvass, F. T., Jægermester, Hellerup.
Røfler, M. F., Provst, Als.
I b s e n, Mejerikonsulent.
Iwers, I. A., Kammerraad.
Jacobsen, Gaardejer, Rosendal, Hadsund.
J u l i u s, Købmand.
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J a k o b s e n, K a r l, Gaardejer, N. Kongerslev.
J e n s e n, Lærer, Gudumholm.
A n k e r, Adjunkt, Hasseris.
A u g., Købmand.
C h r., Sogneraadsformand, Gudumholm.
C h r., Gaardejer, Svanfolk.
H a n s, Grosserer.
I. H., Folketingsmand, N. Kongerslev.
Johan, Lærer, Gug.
N i e l s, Gaardejer, Gu g.
P. C h r., Sognepræst, Horsens.
S i m o n, Malermester.
S ø r e n, Købmand.
T. K., Købmand.
J e n s e n-S ø n d e r u p, Direktør, Kbhvn.
J o h a n s e n, Mejeribestyrer, Aabybro.
Cigarhandler.
Frøken, Telegrafistinde.
T h., Førstelærer, Aarestrup.
Jordan, Fr., Redaktør.
J ø r g e n s e n, Dyrlæge, Lyngby.
pens. Overlærer.
* Bankbestyrer, Vejle.
B y e, Regnskabsfører, Hasseris.
J u l., Fotograf.
K a m p, Postekspedient, Hasseris.
K i r k, Journalist.
C h r., Læge, Hadsund.
Kj e l d s e n, S., Partikulier, Hasseris,
Kj æ r, H. C., Apotheker, Hadsund.
H e n r i e t t e**, Enkefrue, Holte.
K j æ r u lff, Optiker.
Klitgaard, C., Postekspedient.
K n u d s e n, K., Læge, Tølløse.
P . Chr., Kommunelærer.
K o f o e d, Redaktør.
K o r s g a a r d, A., Gaarrlejer, Haslevgaarde.
K rage l u n d, M., Fabrikant.
K r e b s, Forpagter, Gudumlunds Fabrik.
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Kristensen, Læge, Sulsted.
Kvolsgaard, Seminarielærer, Ranum.
L a n g e, L. S.**, Sparekassedirektør.
Larsen, Købmand.
A x e l, Herredsfuld111ægtig, Løgstør.
I. P., Partikulier, Horsens.
N. C., Sagfører.
N. C., Købmand, Løgstør.
N. L., Købmand.
L a s s e n, Barber.
Forpagter, HenriksdaL
A nt o n, Malermester.
Lauridsen, Lærer, Fræer.
Lauritsen, A. P., Lærer, Strandby.
L a u s t s e n, M., Frøken, Lærerinde, S. Kongerslev.
L e t h, H., Inspektør, Li vø.
R., Gaardejer, Smidie.
Levin, Ludvig, Glarmester.
L u n d, F., Købmand.
0., Godsforvalter, Birkelse.
Lundsgaard, Chr., Læge, København.
P., Journalist.
M a d s e n, Lærer, Rostrup.
H e n r y, Journalist, København.
R. P.*, Lærer, cand. theol., Thisted.
S. N i e l s e n, Gaardejer, Vaarst.
M a l m b e r g, Overtelegrafist.
M a r c u s s e n, Provst, Gunderup.
M a r k m a n n, P., Kreditforeningsrepræsentant, Arden.
M ayn tzh u sen, Telegrafist.
Meldgaard, P., Gaardejer, Bæksmark.
M e u l e n g r a c h t, Overbanemester, N. Sundby.
Mogensen, M., Gaardejer, N. Kongerslev.
M u n k s g a a r d, A. P., Grosserer.
M ø Il e r, Lærer, Løgsted.
Kæmner, N. Sundby.
C h r., Biskop.
Chr., Gaardejer, Buddum.
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M ø l l e r, F r., Lærer, Solbjerg.
I. F., Skolebestyrer, Cand. mag.

N i c o l a i s e n, K. K., Kommunelærer.
N i e l s en, Lærer, Visse.
A g n e s, Frøken, Tandtechniker,
C. Lære r, Hvo rup.
C a r l, Høj ko tefo r ta nd er , Au b r.
Chr. H ø j ga ard, Apolheke1·, Nih e.
J., Kø bm a nd S. Konge1·slev.
L a u r i l s, Gaardej er, Egen e.
M. C., pen s. Lærer, ilk eborg.
N. C., Gaard ejer, L rngby Skov.
N. C., Købmand.
N. C., Gaardejer, Bakkely, Langholt.
O. V., Sergent.
N ø r g a a r d, C., Godsejer, Kongstedlund.
l e s e D Lær er, D al.

A., Sagfører, N. Sundby.
C h r., Kommunelæ re r.
O l · n C h r. , L ærer, Vedsted.
G e o r g, Skol ehest r r ca nd . theol. , N. Sundby.
l. IC , Frø ken, Telegra fi tind e.
N., Stadsingeniør.
O l u f, Proprietær, Stadegaard.
P. T ., Landinspektør.

P a l u d a n, Architekt.
Læge, Skelund.
P a ndu 1·o, Læge, Skørpin g.
J> a n u m, f hv. God sforvaller, N. St1ndh y.
M., Parli kuli er.
P e d e r ·e n, D i n e s, J ourna li st.
Jørg n, Sogneraad forma nd Temd r up.
Pe t ers n , i nspe ktør, Arbejd anstalle n.
C a rl .*, U n der bibli olhel<a t·, Købeuh a n.
T h., Overlærer.
Pinstrup, P., Folketingsmand, Godensgaard, Nibe.
P o v l s e n, Lærer, Aabybro.
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Povlsen, Asmus, Kommunelærer.
E s k e, Kommunelærer.
I. P., Bødker.
L. C., Hattefabrik a n t.
R a a e n, S., Fabrikant.
R a m b u s c h, Stiftsfysikus.
Ranum Seminariums Bibliothek.
R a s m u s s e n, Postekspedient.
Sagfører.
Højskoleforstander, cand. mag., Gistru p.
Alex.**, Sognepræst, S. Kongerslev.
B e r t h e l, Murer mester.
J en Murermester.
R e i m e r, Bogband ler.
H i c b. l r*, ogn e præs t Vejen.
R i i e, J e n , Forpagt r, S. Kongerslev Præstegaard.
Rii høj Kantor.
R o s e n k i l d e, Apotheker, Gudumholm .

.._a m e r, G. Kommun elærer, Hasseris.
Schiølt7.-Christ n en, H.edal tø1·, N. nndby.
S c h o u Knptejn.
Scbullz Marinu M. , Boghandl r.
S e n d Boghandler.
Seid lin , Bibliolhekar cand . mag.
Sejer- l iels e n, Poslpakmester.
S k o v Stationsforstander, Nib e.
l o li H., Læge, Had und.
S o e Lm a n n, Resid. Kapellan .
S t a m e r, W u l f, Forpagter, Vil le ·tru p.
S l e f fe n s e n, Lærer.
t e n h olm *·:·, Tandlæge, Ha . eri .
t o r g a a r d, Læ1·er.
lrøyberg, J. J. K. , Spar kassedirektør.
N. IC.**, Kon ul, Gro· erer.
V., Apolbeker.
v e n d e n, M., Holelej er, S. Konger lev.
Sør n eu, Direktør.
L. B., Købmand.
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S ø r e n s e n, S., Tandlæge, Hadsund.
S. C h r., Overlærer.

T a a n i 11 g, P., emiuarieforslander, Ranum.
T r k e l e n God i n pek tør Lindenborg.
T b o r s n, B. , FabriJ< a nl, Ha sseris.
T h o m e n, ., Kommunelærer.
T h y g e s n, 0 ., Sognepræst, V. Hassing.
T fl e gaarcl, Papirhandler.
T ('t g e l, I. , Køhmand.
V., Direktør.
V a d g a a r d, B., Proprietær, Vadgaard, Farsø.
W a l tb e r, cand. pharm .
~r a m m e n, J . P ., L æ r r Gislum.
W e i s , Enkefrue, Cigarhandler.
W e Il ej u s, Toldkontrollør, Hasseris.
W e n ø, Manufakturhandler.
W e s l e n b o l z, T h., God ejer Refsnæs.
v.,r s l e r g a a r d , T h., Sognepræst, Gerdin g.
V i Il u m s e n, H., Høj koleforst., cand. theol., Bælum.
\ i n t h e r , S., ognepræsl·, Mou.
Vold, Kommunelærer.
W r o h l e w s k i O t l o Boghandler, København.
Z e i n e r, Skomagermester.
Z i l s t o r ff, Isenkræmmer.
Z i n n, Sognepræst, N. Sundby.
(Ialt 272).
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HISTORISK SAMFUND
REGNSKAB FRA OPRETTELSEN
INDTÆGT:
Tilskud:
Gave fra Aalborg Bys og Omegns
Sparekasse . . . . . . . . . . . . . . . . Kr. 300. 00
Gave fra Pastor Alexander Ras130. 00
mussen, Kongerslev .. . . .. . .
75. 00
Amtstilskud . .. . . ....... . . .. .
505. 00

Kontingent:
Livsvarige Medlemmer. . . .
Kr. 200. 00
Kontingent for 1912 af 241 Medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 532. 99
Kontingent for 1913 af 256 Medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 575. 99
1.308. 98

Indtægt ved Salg af Aarbøger ved M. M.
Schultz . .... . ...... . .... . . . ......... .

15. 59

Kr. 1.829. 57

Aalborg, den 12. Juni 1914.
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FOR AALBORG AMT
TIL l. JUNI 1914
UDGIFT:
Udgifter ved Samfundets Oprettelse ... Kr.
90. 75
Diverse Tryksager og Kontorudgifter. .
228. 89
Rejseudgifter til Sorø for Formanden .
50. 00
Kontingent til Dansk historisk Fællesforening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. 50
Udgifter ved Aarsskrifterne. . . . . . . . . . .
1.323. 25
Kass~beholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112. 18

Kr. 1.829. 57

N. K. Strøyberg,
p. t. Kasserer.
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