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HELLIGKILDER I HIMMERLAND
OG KJÆR HERRED
AF AUGUST F. SCHMIDT

en Undersøgelse af ældre Tiders HelligstPder
og Gudsdyrkelse vil man i mange Tilfælde finde,
at der. er en vis Forbindelse mellem Oldtidens Helligdomme (Lunde, Stene, Kilder o. s. v.) og de senere
byggede Kirker. Ved et stort Antal af Danmarks
Landsbykirker vil man kunne konstatere, at her laa
ogsaa det hedenske Gudsdyrkelsessted. Kristentroens
Forkæmpere fandt det naturligt at lade den nye Tros
Helligdom faa Plads paa den gamle hedenske Helligdoms Plads. Til en hedensk Helligdom hørte som nævnt - blandt andet en »hellig Kilde«. Derfor fandtes og findes ogsaa en Del Helligkilder paa
de nuværende Landsbykirkegaarde eller i Nærheden
af disse. Det følgende vil vise dette for adskillige
af Himmerlands hellige Kilder.
De hellige Kilder har man dyrket, d. v. s. besøgt paa bestemte Aarslider i bestemte Øjemed saa
langt tilbage i Tiden, som det er os muligt at spore
Udtryk for den menneskelige Aand 1) og helt til den
nyeste Tid (for Danmarks Vedkommende o. 1900).
Den mest almindelige· Besøgstid ved de hellige

V

1

)

ED

Johannes V. Jensen har i Romanen Norne· Gæst, 97 tf,
med stor digterisk Kunst skildret Naturmenneskets
Møde med Kilden.
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Kilder i Danmark var St. Hans Aften, men andre Besøgstider kendes dog ogsaa, paa Valborg Aften (30.
April) samt paa visse Helgendage.
De bellige Kilder besøgtes mest af syge og vanføre Mennesker, som troede, at et Bad i den hellige
Kilde kunde helbrede Sygdommen, hvad vel ogsaa
undertiden skete, særlig hvis det var en udvendig
Sygdom som Øjenbetændelse eller aabne Saar, der
kunde helbredes ved en grundig Renselse i rent Kildevand. Troen spillede selYfølgelig ogsaa sin Rolle.
Ved de hellige Kilder samledes der ogsaa an~re
Mennesker end syge, og efterhaanden kunde der blive
en stor Tilstrømning til de mere kendte Helligkilder.
Hvor Folk forsamles i Mængde, opstaar let et Marked, og i Kildebesøgstiden boldtes der da Kildemarked
ved et stort Antal af Danmarks Helligkilder.
Enkelte hellige Kilder havde et særligt Ry, saa
de besøgtes af store Skarer Mennesker. Af Jyllands
berømteste kan nævnes Kilden i Lerup (Ø. Hanberred), Vor Frue Kilde i Karup (Lysgaard Herred), Helliglegemskilde i Vorbasse (Siavs Herred), Helligkilden i
Sdr. Brarup (Slis Herred, Angel) og Helligkorskilde i
Skjørping Sogn (Hellum Herred). Til disse Kilders
Besøgstider knyttede sig store Kildemarkeder. Det er
da ogsaa givet, at saadanne berømte Kilder har betydet meget for deres respektive Egne baade i kirkelig og kulturhistorisk Henseende 1).
I det følgende skal meddeles, hvad jeg har kunnet finde om de hellige Kilder i Himmerland og Kjær
Herred, og det vil da være naturligst at begynde med
1

)

I Lolland-Falsters historiske Aarbog 1924, 42-46, vil
man finde adskillige almindelige Skikke og Oplysninger
vedrørende Kildedyrkelsen i Danmark omtalt. Jfr. ogsaa Skivebogen 1923, 17 ff.
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en Redegørelse for, hvad man mener at vide om
Himmerlands berømteste Helligkilde, nemlig Helligkorskilde paa Skjørping Kirkegaard. Som allerede
nævnt fandtes de hellige Kilder tit paa Kirkegaarde,
altsaa ved Helligstedet. Adskilligt taler for, at Skjørping netop har været et Helligsted i Oldtiden, hvoraf
Kilden er den Del, som har bevaret sin oprindelige
Karakter til vor Tid, omend i tillempet ltristnet Form.
Den havde jo ogsaa Kirken til Nabo.
Navnet Skjørping vidner ogsaa om Stedets Ælde,
da Endelsen -ing hører til det ældste Navnelag indenfor !..andsbynavnene.
Rester af en gammel Vej, der fra Syd gaar imod
Skjørping Kirkegaard, har Professor J. T. Lundbye
paavist 1). Vejen kan spores ca. 10 km og langs med
den følger Gravhøje, »saa det er tydeligt, at man her
staar overfor en Vejlinie, som rækker tilbage ~il Stenalderen, men antagelig har været benyttet langt ned
i Tiden« og er blandt andet blevet benyttet af Kildegæsterne, som drog til Helligkilden paa Helligstedet
(først den hedenske, senere den kristne Helligdom).
Dronning Margrethe lod Hellig Kors Alter bygge
og skænkede meget Jordegods til Kirken for Afholdelsen af en ugentlig Fredagsprædiken i denne. Alteret
har givet Kilden sit Navn. Kildens Aare gik ind
under Alteret, fortæller SagneL
Først 1743 omtaler Sognepræsten, Erik Schyum,
en meget vidt bekendt Kilde paa Skjørping Kirkegaard, ved hvilken mange troende Gudsbørn mærkeligt er bleven helbredte baade for udvortes og indvorles Sygdom, og i sit Manuskript fra 1746 om Kirkerne i Viborg Stift hævder Chr. Testrup det samme
') Nærværende Aarbog, III., 435.
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og føjer til, at Kilden har været benyttet til Lægedom i flere Aarhundreder.
Om Kildens Oprindelse haves et Sagn (med
Varianter): l) En blind Præst havde i en Drøm den
Aabenbaring, at han skulde rejse Landet rundt (rejse
Syd· paa), indtil han fandt en Sivbusk i Hjørnet af
en Kirkegaard . Her skulde han grave, indtil han
stødte paa Vand, hvori ban skulde vadske sig. Han
adlød Drømmen, og den gik i Opfyldelse. 2) En
Mand drømmer, hans blinde Søn skulde faa sit Syn
igen, naar hans Øjne blev badede i Vand, som laa
under en Sten udenfor Kirkedøren. Drømmen gik i
Opfyldelse. Folk strømmede til og Kilden blev meget søgt. Men Drengens Fader havde en blind Hest.
Den blev vadsket i Kilden og fik sit Syn. Manden
blev til Straf blind og Kilden tør. Præsten gav da
det Raad at grave under en Sivbusk Øst for Kirken,
hvor Kilden sprang frem o. s. v. 3) En rig Herremand skulde rejse Syd paa, til han kom til en Kirke,
hvor der sad en Ugle paa Taarnet og en sort Kat
paa Kirkegaardsmuren. Der skulde han St. Hansdag grave i det sydøstlige Hjørne af Kirkegaarden,
hvor der da vilde strømme en Kilde frem; i dens
Vand skulde han vadske sig, saa blev han rask.
Drømmen gik i Opfyldelse. Ved denne Helbredelse
strømmede Folk til, og Kilden fik snart stor Søgning.
Disse nævnte Sagn er Almuens Forklaring paa
Kildens Hellighed, ligesom ogsaa Hellig Kors Alter
kan sætles i Forbindelse hermed.
Helligkorskilde besøgtes St. Hans Aften og Nat
af Folk endog langt borte fra. Der var hele Vogntog paa Vejene efter Skjørping Kirke. Justitsraad
Lønborg-Friis husker, at han omkring 1870 saa Bønderne komme i Massevis med Stude for Vognene,
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hvori Syge var lagte i Halm og Sengeklæder bag i.
Folk, der boede en 3-4 Mile borte vester paa, mente,
at Vandet hjalp bedst mellem Midnat og Dagningen.
Folk i andre Egne troede den bedste Tid var før
Midnat, og i Skjørping holdt man Solnedgangstiden
for den bedste.
Naar saa de mange Mennesker var samlede paa
Kirkegaarden, udfoldedes der et lystigt Folkeliv trods
det, at der var mange syg~ til Stede. Der afholdtes
et ht-lt Marked. Man handlede med Øsekar, som
kun maatte bruges een Gang, hvorefter de blev ituslaaede.
Mange raske Folk drog dertil og kom
drukne derfra, saa det blev et Mundheld i Egnen,
nam· Folk kom dinglende hjem: »Saa, nu bliver man
nok dam·lig af det hellige Vand i Skjørping.« Ved
Kildemarkedet var mange Telte og Karusseller. En
Mand ~Lod ved Brønden (:->: Kilden) og trak Vand op
til de mange Mennesker, men den blev stadig ikke
tom. Man hentede nemlig Vand fra en Dam i Nærheden og hældte i Brønden! Det var ikke saa meget
Vandet som Troen, det kom an paa, skulde den syge
helbredes. Forfalskning af Vand kendes ogsaa fra
andre hellige Kilder.
Man fortæller bl. a., at tre lidt forhullede Mænd
hentede Vand i en Flaske til et sygt Barn; men paa
Hjemvejen bliver de tørstige og drikker Vandet, som
var hentet i den hellige Kilde. Ved Daggry tager de
noget andet Vand og hælder i Flasken, og dette faar
det syge Barn at drikke. Det blev raskt, da baade
Moderen og Barnet troede, det var helligt Vand 1)!
')Nærværende Aarbog, VI., 1917, S. 519. Kl. Gjerding:
Hellum Herred, 160. Danske Atlas, V., 44 ff. Saml. t.
J. Hist. og Top., 3. R., II., 113 f. Thiele: Danske Folkesagn, 2, II., 34. Dagbladet "/' 1873. .Aalborg Amts-
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Kilden besøgtes af halte, brystsvage, nervesvækkede Mennesker o. s. v. Der fortælles om mange
Helbredelser, hvoraf en Del findes trykte i E. T. Kristensens Danske Sagn, som her i sammentrængt Form
skal hidsættes.
En Kone i Roven var syg, hun kunde hverken
gaa eller ligge. Hun søgte Kilden i Skjørping, det
hjalp en Tid, men saa blev hun ringere og døde
til sidst.
En Kone i Svanfolk var opgivet af Lægen. Hun
ønskede, hun maatte leve til St. Hans og saa faa
Vand fra Kilden i Skjørping. Det skete og hun
korn sig.
En Mand langt vester oppe fra var der med en
blind Søn. Da han kørte gennem en Skov paa Hjemvejen, kunde Drengen skimte Træerne, og da de kom
hjem, kunde han se.
En Konfirmand havde søgt flere Læger. Han
maatte slæbe sig frem ved Krykker. Han søgte Kilden i Skjørping og blev næsten helbredet.
En Mand fra Knudstrup sagde : »A havde saa
inderlig godt af det!« Han havde Vand med til
flere i Kr)udstrup.
En Kone laa i Sengen et Aars Tid og kunde
ikke gaa. Hun tog ned til Skjørping fem Aar i Træk.
Hun blev saa rask, at hun kunde gaa rundt lige til
sin Død, men hun var stadig lam 1).
En Karl kom dertil paa to Krykker, men da han

1
)

tidende 14/u 1911. Højskolebladet 1892, 155. E. T . Kristensen : Jydsk Alrnueliv, Tillægsbind VI., Nr. 157. Nissen-Ramtens Haandskrift i Nationalmu~eet (forkortet til
N.-R.), 23. Abildgaards Notebog, IV., 82, VI., 40.
E. T. Kristensen: Danske Sagn, III., Nr. 1070, 1116,
1150-1156.
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havde vasket sig i det hellige Vand, var Benene saa
friske, som havde han aldrig før fejlet noget. Saa
snart ban kom udenfor Kirkedøren, raabte han til
en Kammerat: ,Nu skal jeg, F. g. m., vise dig, hvor
jeg kan løbe!« I det samme svandt Kraften af hans
Ben, han sank ned paa Knæerne og maatte krybe
ind efter Krykkerne for at gaa derfra, som ban
kom 1).
Vaskningen med det bellige Vand skulde ske
stiltiende, ellers hjalp Turen intet. Det var ogsaa
godt at tage en Flaske Vand med sig hjem, og med
det skulde man to sig før Solen stod op og gik ned
hver Dag, saalænge Vandet slog til. Man havde altid
»helligt Vand« staaende i en Flaske til Brug i Sygdomstilfælde.
Naar Folk mente de var helbredte, kastede de i
deres Glæde Krykkerne, og af dem var der i sin Tid
en stor Samling i Kirkens Vaabenhus. Den øjeblikkelige Lindring, som Kildevandet har foraarsaget, har
faaet de syge til at tro, at Gigtsmerter e. lign. ikke
mere vilde indfinde sig, hvad de sikkert har gjort i
mange Tilfælde.
Ved mange Helligkilder blev der opstillet Kildeblokke, hvori de besøgende kunde ofre en Skilling
eller flere. I Skjørping var det en fast Skik i hvert
Fald i den nyeste Tid, at enhver betalte et Par Skilling for Vandet. Over Indtægterne i Kildeblokken
paa Skjørping Kirkegaard boldtes der Regnskab.
Regnskabsbogen blev omkring 1892 fundet af Evald
Tang Kristensen og sendt til Arkivet i Viborg, hvor
jeg undersøgte den i Sommeren 1923.
Regnskabet er paabegyndt 1731, hvor der ved
1

)

Dania, IV., 181.
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Aabningen af Blokken den 19. Decbr. viste sig at
være fra Aarene 1729-31: 37 Slettedaler, 2 Mark,
5 Skilling, der alle blev uddelte til Sognets fattige.
[ ludl~dningen til Regnskabsbogen meddeles bl. a.:
Pengene, som indkommer i Blokken ved Kilden, skal
hver Jul udtages og uddeles til værdige fattige og
trængende i Sognet. Hver, der ofrer, skal indskrive
Navn og Bidrag i Regnskabsbogen. Kassen sorterer
under Sognepræsten i Skjørping. Blokken skal være
forsynet med to ditferente Laase, til hvilke Provsten
har den ene Nøgle og Sognepræsten den anden. Naar
Pengene udtages, skal det ske i Overværelse af to
Kirkeværger. Pengene skal paa en belejlig Dag før
Jul, som bestemmes af Provsten og Sognepræsten,
uddeles udfra følgende Synspunkt : der maa ikke ses
paa Personerne, men paa virkelig Trang. Og paa
det, noget altid kan være i Kassen, i Fald der bliver
mindre Indtægt et Aar end et andet, forbliv er Hal vdelen af Beholdningen deri, naar al anden Bekostning paa Blokken, Kilden og andet er fradraget.
Regnskabet skal underskrives af Provst, Sognepræst
og begge Kirkeværger.
Paa Blad 19-20 i Regnskabsbogen findes følgende interessante Meddelelse: I Am·ene 1748-51 er
der intet Kilderegnskab, da den gamle Helligkilde var
vandløs og blev tilstoppet, hvorfor Sognepræsten, E.
Schyum, lod grave en Brønd andet Steds. paa Kirkegaarden, der heller ikke mod al Forventning gav
Vand, skø~1t den blev gravet efter ~n Vandvisers Vejledning. Vandviseren var fra Aalborg. Biskop Wøldike havde givet Tilladelse til dette (25. J uli 17 48).
Kilden blev gravet mange Favne ned i Jorden med
Bekostning af Stolper m. m., men disse maatte optages, da Vandet stadigt manglede. 1752 begyndte

HELLIGKILDER I HIMMERLAND OG KJÆR HERRED

9

Vandet at komme i den gamle Kilde igen, og Regnskabet fortsætter, hvoraf her anføres et Par Eksempler:
1762 d. 24. Juni fandtes i Blokken
1764
1770
1795
1810
1825 aabnet 10. Febr. 1826
1841
12. Decbr.
1850
23. Juni
1860
1870
1874

4 Rgd. 5 Mk. 8 Ski.
5
l
8
4
l
6
3
3
7
6
3
6
»
8
6
l

»

11-

17 13 9

8 1/2-

))

4
3
2

9
Ij2 4

l

1874 slutter Regnskabet. Regnskabsbogen er et
betydeligt Aktstykke til Forstaaelsen af Kildedyrkelsen. Vi ser her, hvor stor Indtægten er, og vi faar
at '•ide, hvorledes Præsteskabet i en ærkeluthersk
Tid af al Kraft støtter en Levning fra Hedenskabets
og Papismens Dage! Man maa antage, det var Bidragene i klingende Mønt, som fik Præsterne til at
se med Velvillie paa Kildebesøgene.
En senere Tid saa ikke saadan paa Sagen. 1891
blev Kilden nemlig kastet til, og de gamle Egeplanker, der omgav den, blev fjernede paa Foranstaltning
af Herredsfoged Favrholt, Bælum, i Forening med
Pastor O. V. Bøggild. Krykkerne i Vaabenhuset
blev maaske brændt paa Præstegaardens Skorsten, mener E. T. Kristensen, som meddeler dette.
Nissen-Ramten besøgte Kilden den 24. August
1894, men blev forbudt Adgang til Kirken. Det
var Salget af Kildevandet og Markedsgøglet, Øv-
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rigbeden vilde til Lh's. Siden Kildens Dækning skal
Kil·kegaarden være blevet meget fugtig 1).
Det vilde være i høj Grad paaskønnelsesværdigt,
om Himmerlands berømteste Helligkilde blev restaureret og fredet. Den vil da sammen med Kirken
staa som et Minde, der forbinder Fortiden med Nutiden, et Minde, der har sin Rod i fjerne Tider.
De øvrige Kilder i Himmerland og Kjær Herred
skal i det følgende hidsættes i samme Rækkefølge
som Sognene i Traps Danmark. Ved Aalborg fandtes tre Kilder.
Papegøj Kilde i Anlæget ved Aalborg har sit
Navn af Papegøjegildet (Guds Legems Laug), der
blev stiftet 1431. Langsbrødrene holdt deres Voldborgsdrik der samt deres Pinselaugsdrik, der dog
nærmest var en Skydefest, hvor man skød Papegøjen.
Den heldige blev Papegøjekonge. Kilden besøgtes
ogsaa af en Mængde Aalborgere Voldborgaften. Handelsstandsforeningen er Fortsætteren af det gamle
Lau g.
Papegøj Kilde har næppe været hellig. Vandet
benyttedes af Byens Borgere. Af dens Brønde og
Aaer tog man Vand til Madlavning, men ved Papegøj
Kilde hentede de unge Piger Vand om Aftenen til
Drikkevand. Den ligger nndet· et af de smaa nydelige Træhuse.
Blegkilde fandtes udenfor Østerport, hvor Vandværket nu er, ved Foden af en Bakke. Bakken er
en Krid-Bakke, meddeler Danske Atlas. (Blege ;>:
Kridt.) Denne Kildes Vand var mere anset end
Papegøjkildens, og den besøgtes endnu St. Hans Af1

)

Adskillige Optegnelser og Notater i Dansk Folkemindesamling 1906/31, 1534 og B. 26. Trap ' IV, 481.
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Trap 1).

Blegkilde hedder Karolinekilde

11
i

Hellig Kilde fandtes tæt nord for Nibe. Den besøgtes af mange syge Mennesker St. Hans Aften »og
formedelst en stærk Tro til Gud er dels bleven hjulpen, naar de bar toet sig af Vandet« 2). I samme
Indberetning findes
Kilde omtalt, der ikke »er af
nogen sær Nytte eller Betydenhed, ja ofte er ganske
tør«.
Ligeledes meddeles om en Kilde »næppe et Stenkast fra fiorden« med godt og sundt Vand, »som
alle betiene sig af (til) Mad, Brygning og tvæt«. Disse
to Kilder har næppe været hellige.
Om den førstnævnte Kilde ved Nibe har været
hellig vides dog ikke bestemt. I ældre Tid findes
denne Kilde ikke nævnt i Forhindelse med nogen
Helgen. I Nibe fandtes ellers St. Jost Kapel, hvorom
der i Visen fra Reformationstiden om »Peder Smed
og Atzer Bonde« hedder:

en

»Somme gaar til Scl. Jost i Nibe
og Somme til Set. Lambert i Ribe,
Til Essenbæk Kilde gaar og Somme,
Det kommer ingen af dem til Fromme. • 3)
1
)

~)

3

)

C. Klitgaard : Aalborg Handelsstands Historie, 6 ff.
Kallske Saml., 378, 4 • (Lib. 1., S. II, Ca p. 3). Danske
Atlas, V., 125 ff, 135. Trap 3 , IV., 368, 383. Danske
Mag., 3. R., I., 89 ff. C. Nyrop: Danmarks Gilde og
Lavsskraaer, 1., 613 ff. J. Bendtzen: Guds Legems Lav
i Aalborg 1900.
Indberetninger om Købstæderne og Amterne i Viborg
Stift 1743-46 (Rigsarkivet), forhen Kallske Saml., Fol.
61. Indb. er trykt i nærv. Aarb. 1917, 506 ff, hvortil
der i det følgende for Nemheds Skyld vil blive henvist
C. Klitgaard : Nibe Bys Historie 1917, 4 f, 324.
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Nibe Kilde blev 1923 forsynet med en smuk
Smedejernsindfatning 1).
St. Helene Kilde eller St. Eriks Kilde (Kjær Herred, Hammer Sogn) fandtes ca. 300 Al. syd for Præstegaarden. Resten af Kilden skal være tre vandfyldte Huller i en Skrænt Sydvest for Hammer. Et
højt Kors, der skal have staaet ved den, blev borttaget af Sognepræsten Thomas Galschyt 1603, der
bragte det til Præstegaarden. Samme Nat (30. Oktober) brændte denne.
Kilden skal have haft megen Søgning som Lægedomskilde helt op til vore Dage, omend i Smug. I
Danske Sagn kaldes den St. Eriks Kilde 2).
Hellig [{ilde (Kjær H erred, Ø. Hassing Sogn) findes ved de »hellige Høje « i en Bakkeskrænt Et
Vandhul er Resten af den i sin Tid meget besøgte
Hellig Kilde 3) .
St. Hans Kilde (Fleskum Herred, N . Tranders Sogn)
fandtes vest for Ø . Sundby. Ca. 1743 nævnes hos
Kali, at • den n e Ki Ide besøges Dagen fore St. Ha nsDage af folk i Hobe-Tal«. Vandet var godt, og
mange fik Sundheden, men for en Del Aar sid en
(man nævner 1840) Yar en Kone gaa et ud for at flytte
og vande Faar, og ved den Lejlighed druknede hun
i Kilden . Siden mistede den sin Kra ft.
Ved Kilden var en Pengeblok. Da Kilden i sin
Tid tørrede ud, var det til stor Sorg for » Kildedoktoren « og de mange lægesøgend e, deriblandt en rig
') Aalb. Amtstid. 5/• 1923. Trap • IV., 393.
' Thott 1445 40 , 65. Ny kgl. Saml., 7431, Bl. 1. Danske
Atlas, V., 297. Hofmans Fundatio ner, IV., 252. Trap
3
IV., 416. Da nske Sagn, III., Nr. 1061. Ve ndss. Aarb.
1919, 147.
3
3
) Trap
IV., 419.
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Købmandsenke i Aalborg, som led af Svaghed i alle
Ledemod. Hun havde haabet at faa sit Helbred igen
ved Badning i - Kildens Vand, men da den nu var
tør, ærgrede hun sig meget. Hendes eneste Datter,
Else, maatte ikke faa en fattig Karl fra Nr. Tranders.
Moderen svor, ~t hun ikke fik ham, før St. Hans
Kilde stod fuld af Vand. Else talte med sin Kæreste
om Sagen. Denne talte med ~ Kildedoktoren « og
til St. Hans Aften var Kilden fyldt med Vand. Folk
strømmede til, bl. a. Købmandsenken. Else fik sin
Kært'ste. Denne Aften strømmede der mange Penge
ind til Fattigblokken, og fra da af havde Kilden Vand
i mange Aar. »Kildedoktoren« ha~de nemlig erfaret,
at det Vand, han hældte i den, hjalp udmærket! Nu
er ~Kildedoktoren« forlængst død, og Kilden er udtørret for stedse 1). I en Optegnelse kaldes den Niels'
Kilde. I en gammel Aalborg Vejviser staar en mindre Optegnelse om St. Hans Kilde. VejviserlilD findes
nu paa Aalborg ~useum. En Gade i Aalborgs østlige Del, St. Hansgade, har sikkert sit Navn fra ·
Kilden 11).
Helligbrønden eller Helligkilden fandtes øst for
Kirkeslien· fra Ø. Sundby til Nr. Tranders. Det var
en lille Vandsamling med godt Vand. Kilden har
ikke været besøgt i de sidste 2-3 Snese Aar- meddeler Nissen-Ramten (ca. 1894), men kommer der en
enkelt Gæst St. Hans Aften, er det i Smug. Kilden
er nu oprenset.
Barnsbøf [(ilde (Fleskum Herred, Nøvling Sogn)
ligger ved Nøv~ing. Den har vist næppe været hellig 3).
1
Aalb. Arns tid. 1"/lo 1916.
) Smig n. N o te 2, S. 11, Kali.
') Se Trap ~ IV., 428. Saml. t. J. Hist. og Top., IV., 220.
N.-R. 172, B. 26.
3
3
) Trap
IV., 434.
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St. Laurenfii Kilde (Fleskum Herred, Lillevordr:
Sogn) har været ved Kirken, der var indviet til St.
Laurentius. Kilden findes nævnt 1489. (Jeg kan
ikke finde hvor J) l 923 k u n d e den ikke paa vises og
der findes ingen Sagn om dens Dyrkelse i Traditionen1).
Hellig Kilde (Fleskum Herred, Mov Sogn) fandtes
sydøst for Dokkedal ved nogle Gravhøje. Kilden var
en Dam - meddeler Nissen-Ramten - og besøgtes
og brugtes som Sundhedskilde. Søgningen ophørte
omkring 1840-50. I Danske Atlas meddeles, at »der
har og været en Kilde, som ved Skødesløshed er tilstoppet«2).
K'll·ls Tønde (Hornum Herred, Sønderup Sogn)
fandtes ved Rebstrup By i en Dal. Den har været
søgt som Lægedomskilde. Vandet i Karls Tønde stod
i stor Anseelse i Egnen, og Stien dertil bærer ogsaa
Vidne om, al det er sandt. (N.-R.)
Der fortælles, at en større Dreng blev helbredet
der for Blindhed; ligeledes om en Vanfør, som bares
til Kilden, men løb om Kap med Moderen derfra.
Vandet hentedes til syge og døende 3).
St. Laurits J(i[de (Hellum Herred, S. Kongerslev Sogn)
fandtes syd for Præstegaarden ved Præstens Hedebakke. Nu er Kilden omdannet til Vandværk. Tæt
den:ed findes en Mark, der hedder Blegkildemark.
Da Kilden i 1890'erne blev oprenset, gjordes ingen
Fund. Den besøgtes St. Hans Aften, men Besøgene
er nu ophørte. Dens Vand var godt for Høde Øjne« .
Man hentede Vand til Vaskning af syge Mennesker.
Den brugtes undertiden i Stedet for Skjørping Kilde.
1
)

~)
8

)

Trap

3
IV., 440.
N.-R. 1. Danske Atlas, V., 59.
Danske Atlas, V., 49. Trap 8 IV., 457, N.-R. 27.
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Sagnet fortæller, at en blind Mand, Laust, drømte, at
han skulde oprykke en Nældebusk, saa vilde en Kilde
udspringe, og i denne skulde han bade sine Øjne,
saa vilde han faa sit Syn igen. Som han drømte.
skete det, og siden ansaas Kilden for hellig 1).
St. Laurits Kilde (Hellum Herred, Bælum Sogn)
nævnes i Weitemeyers Noter til Traps tredie Udgave.
l Breve fra Beg. af 16. Aarh. nævnes »Luris Kilde«
(se nærv. Aarb. VI., 1917, 518).
Roskilde (Hellum Herred, Lyngby Sogn) urlvældede af ni Smaahuller paa Sydsiden af det høje
Agerland ved Engkanten vestlig paa Tvorup Mark.
Der var svage Spor af Kildebesøg i 1890'erne. Da
hentedes ogsaa engang imellem en Lædskedrik til en
syg eller døende derfra. Omkring 1840'erne brændtes bestandig Valborg Blus paa Bakken ved Kilden,
men nu er det hørt op 2).
Blokkilde (Hellum Herred, Brøndum Sogn) fremsprang af Jorden ved Brøndum By paa Østsiden af
Vejen til Siem. Fra denne Kilde havde Brøndum
Mølle sit meste MalHand. Danske Atlas formoder,
at Brøndum har sit Navn efter Kilden ('J: Brønden),
hvilket er højst sandsynligt. Kilden har næppe været hellig 8).
Thors Kilde (Hellum Herred, Thorup Sogn) udsprang imellem Hellum og Tulsted Grund. Tulsted
Mølle havde fra den en Del af sit »Mølle-Vand«. Kildenavnet er sagtens afledt af Sognenavnet Det er

1

Nærv. Aarb., VI., 1917, 518. Danske Sagn, III., 1108.
Opt. i D. F. S., 1906/31, 1521.
') N.-R. 191.
8
Danske Altas, V., 43. Kl.
) Nærv. Aarb., VI., 1917, 519.
Gjerding: Hellum Herred, 247.
)
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næppe Guden Thors Navn, men et PersonnaYn, der
findes i BynavnPt Thorup 1).
Hellig Kilde (Hindsted Herred, Ove Sogn) fandtes
verl Oplev (eller Ophøj) Kirkeruindiges Nordside ud
mod Marken tæt Nordvest for Kirkegaardens Nordvestbjørne. Den synes at have været brøndsat, men
er nu fyldt med Sten. (N.-R.)
I en Indberetning til L. Thura meddeler Præsten,
at der paa Kirkegaarden er en forfalden Brønd, om
Sommeren næsten tør, mPd meget klart Vand; den
var tidligere en hellig Kilde, men falder mere og
mere sammen, »som er at beklage, da Vandet for 9
Aar siden smagte mig ren og højst angenem, noget
sødere end Roskilde Vand og konserverede sig fra
sedimento (Udskillelse af Salte), indtil Flasken for
mig om Vinteren 1747 kom i Stykker. De faa, som
i hidsig Sygdom har ladet hente Vand af denne
Kilde, har funden Lædskelse sed magna imaginationis interdum vir es t [men Indbildningens Magt er
undertiden stor]c 2).
Frøkenkilderne (Hindsted Herred, Valsguard Sogn)
findes tæt syd for Vejen fra Valsgaard til Stavrslund
nordøst for Bramslevgaardcn i Dalens Nordside nedenfor Resterne af en Langdysse. Kun den ene af
de tre Kilder er at paavise og bar Navnet »Hellig
Kilde. De andre to er glemte. Sagnet, der knytter
sig til Frøkenkilderne, er kendt i Egnen. Deri fortælles, at engang blev Herskabets Sønner fra Frisdal
rø,·ede i den Skov, der omgav Gaarden. Da Herskabets
tre voksne Døtre mange Aar senere var paa Vej til
»Oplev Kirke•, blev de i Kirkedalen lidt nordøst for
1
)
2

)

Nærv. Aarb., VI., 1917, 519. Kl. Gjerding, 247.
Saml. t. J. Hist. og Top., X., 16. Danske Atlas, V., 30.
Hofman, III., 493.
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Bramslev voldtagne og myrdede af Røvere. Pan
Ugerningsstedet fremsprang de tre Frøkenkilder.
Da man opdagede Røvernes Opholdssted, der
skal have været i Mariager Klosters Skov nær ved
Gaarden Silkeborg, og havde fanget dem, viste det
sig, at Hovedmanden for Mordet var de dræbte Pigers
Broder. Som Sonoffer for den skrækkelige Udaad
lod Forældrene en Kirke opføre ved Valsgaard (der
den Gang var en enkelt stor Gaard) lige udfor Frisdal Slot, saaledes at de fra Slottet kunde se ind i
Kirken. Der fortælles ogsaa, at Tømmeret i Valsgaard Kirke er taget fra Frisdals Egesko\'e. El Egekrat paa Tofte Bys Mark skal være de sidste Rester
af disse Skove 1).
Ovennævnte Sagi1 knytter sig til flere danske
Helligkilder.
Blaakilde (Hindsted Herred, Astrup Sogn) findes
syd for Madum Sø paa Villestrup Gods. Den skal
nu være omdannet til Fiskedamme. Fra ca. 1743
meddeler Sognepræsten, al den driver 3 Vandmøller
i »mine anfortroede« Sogne. Fra Nutidstradition
meddeles, at Blaakilde forheu var hellig. Den havde
intet Besøg, da man ikke kunde komme til den, fordi
Vandet løber rundt i Kilden og drager enhver med,
som vover at se ned i den 2). Den er Danmarks
største Ferskvandskilde.
Hellig Kilde (Hindsted Herred, Hørby Sogn) fandtes i Kagehorlal Vest for Hobro. Den var anset for
at_ have lægende Kraft og var hellig. Denne Tro har
holdt sig til Midten af forrige Aarhunrlrede 3 ).
') N.-R., 93. Trap 8 IV., 494. Danmarks gamle Folkeviser,
Nr. 338.
2
Trap 3 IV., 496. N.-R., 24.
) Nærv. Aarb. 1917, 519.
8
) Sv. Grundtvig: Gamle danske Minder, 1., Nr. 226.
2
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Stavisbjærg Kilde (Aars Herred, Haverslev Sogn)
var en Dam paa Stavisbjærg syd for Haverslev.
Kildebesøget var stort, men man ved intet om Ofring.
Om Siavisbjærg »har den gemene Mand adskillige
Fabler~~: meddeler Danske Atlas.
Hvidekilde fandtes mellem Stavisbjærg og Haverslev By. Dens Vand var godt og brugtes af mange
syge og døende 1).
Ravnkilde (Aars Herred, Ravnkilde Sogn) udsprang
af den Bakke, hvorpaa Kirken ligger. Den flyder
Sommer og Vinter og skal have givet Byen Ravnkilde Navn meddeler Danske Atlas. Kilden skal være
blevet besøgt som Sundhedskilde og skal have indeholdt Salpeter.
' Hellig Kilde paa en Bakke øst for Præstegaarden
kaldet Kildebakke fandtes indtil omkring 1860. Den
var et dybt, bundløst Hul, som der nu er kørt Fyld
i. Kilden var at se som en grøn Plet oppe i Bakkerne (i 1890'erne) og besøgles forhen for alle Slags
Sygdomme, men det er saa længe siden, at Traditionen intet bestemt ved herom.
Fyrkilde har sikkert givet Navn til Byen Fyrkilde,
Ravnkilde Sogn, og fandtes syd for denne By ved en
Voldstedresl. En Broder til Nissen-Ramtens Meddeler blev som lille Barn kørl til Fyrkilde for at helbredes for engelsk Syge efter at have kørt 2 1/2 Time.
Han kom sig. Man badede sig ogsaa mod Gig Log • Værk,,
i Fyrkilde. Man har ingen Meddelelser om OITer 2).
Hellig !{ilde (Aars Herred, Giver Sogn) findes paa
en Ba.kkeskraaning to Agerlængder nordvestlig for
Giver Kirke. Man forlæller, at der har været bygget
1
)
2

)

Danske Atlas, V., 24. Trap 3 IV., 503. N.-R., 25, 26.
Danske Atlas, V., 23. Boths Danmarksbeskrivelse, II.,
181. N.-R., 223, 237.
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en Trappe fra Dalens Bund op til Kilden, hvoraf der
dog ikke findes Spor. Kilden eksisterer den Dag i
Dag og har første Gang i Mands Minde været tør i
Sommeren 1921. Den besøgtes Midsommeraften og
som Regel af saa mange Mennesker som til et Marked. I 1740'erne meddeler Præsten, at Kilden besøgtes af mange Mennesker, »som har været med en
eller anden Bræk belagt« og som ved denne Kilde er
bleven hjulpet. »>blandt andre var en Mand fra
Eidrup ved Navn Therkel Nielsøn, som havde en
Daatter, var ganske vanfør og gik ved Krøkker.
Anno 1739 St. Hans Aften kørte Faderen med hende
til samme Kilde, og [hun] blev ganske restitueret,
lugde hendes Krykker ved Kilden og gik hjem. Dog
er Kilden ikke indviet• 1).
Hellig Kilde (Aars Herred, Hyllebjerg Sogn) fandtes i Nærheden af Kirken vest for Vejen, der fører
til Svenstrup. Den var omsat med Kampesten. De
gamle fortalte, at da man forsøgte at rense en skabet
Hest i den, mistede den sin Krafl. Omkring 1920
blev der sat Brøndrør og Pumpe i Kilden, som nu
forsyner den ca. 300 m bortliggende Gaard, benævnet Kirkegaarden, med Vand 2).
Hellig ](ilde (Gislum Herred, Rørbæk Sogn) fandies paa Lyngbakkesiden sydøst for Vadestedet Kvindevad (en Stenkiste). Alt om Helligheden er glemt,
og Søgning var ophørt i 1860-70'erne. Vandet var
ikke særlig god L3).
Brudekilde (Gisfnm Herred, Fovlum Sogn) fremstod, hvor en Trold slap ned i Jorden med den første
1

)

2

3

)

)

Nærv. Aarb., 1917, 536. Trap
31, 1565.
Danske Sagn, III., 1090.
N.-R., 254.

3

IV., 509. D. F. S. 1906/
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Brud, der kom fra Fovlum Kirke. Trolden forstyrrede nemlig Kirkens Bygning, og for at lade være
med delte, simide han have den første Brud, der blev
viet i denne. Det var en Fjerdingvej fra Kirken, han
snappede hende 1).
St. Knuds !{ilde eller Hellig Kilde (Gislum Herred,
Lovns Sogn) besøgtes meget forben af Folk langvejs
fra St. Hans Aften. Man ofrede ikke til Kilden, men
Meddelerens Forældre tog Betaling af Kildegæsterne,
og saa maatte ingen forstyrre dem. Derfor kan
Brugsmaade og Ceremonier ikke opgives. Det kan
ikke bestemt afgøres, om Kilden har Navn efter
I<nudshoved eller Knudshm·ed efter Kilden, men naar
det· ogsaa tales om Helligkilden paa Knudshoved, er
det nok det rigtige 2).
Kapelkilde (Gislum Hened, Strandby Sogn) fandtes, hvor Ager og Eng stødte sammen syd for og i
Flugt med den nordre Vold af Kapelminen, der ligger paa Gunderupgaards Mark nordvest for Vadgaard.
I en svag Sænkning var fem Vældhuller, hvoraf det
ene var den hellige Kilde 3).
Blaakilde eller Kjældhovedel (Gislum Herred, Farsø
Sogn) fandtes under en flad Bakke sydvest for Pandrup By. I Nærheden er en Gaard med Navnet
Kildegaard. Der er fundet Pjalter og Saarklude, men
ikke Penge, ved Kilden indtil omkring 1870. Dens
sidste Gæst var et Kvindemenneske Karen Tront.
Præsten satte ogsaa Pris paa Blaakildevandet og
mente, det var lægende. Sagnet fortæller, at Heksene
samledes der Kl. 12 St. Hans Nat for at kærne Smør
af Kilden, og dersom nogen \'ilde bruge Vandet mod
1

)

2
)
8
)

E. T. Kristensen : Jydske Folkeminder, III., 95.
N.-R., 243.
Trap • IV., 530.

N.-R., 31.
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en eller anden Svaghed, da burde de_l hentes, inden
Heksene tog »Fedtet « af det. Navnet Kjældhoved
nævnes i Danske Sagn 1).
En Kilde (Slet Herred, Kornuro Sogn) fandtes et
Par km fra Løgslør tæt nordøst for den saakaldle
Smakmølle »under en lang Forbjærg «, hvor Vandet
baade Vinter og Sommer i Frost og Tørke stadigt
vældede frem. Jordbunden var kridt- og limholdig,
og Vand el var koldt og godt a l drikk e. Det berømtes i E gnen for at være sundt og ble' underlirl en
brugt af 'ge ({ild en holelle ikke i god Stand . l
Dan ke Ali as næ vn es den om en Sundhedskilde"J).
St. Hans /(ilden (Slet Herred, Løgsted Sogn) fandtes vest for Kirketa~nnet paa Kirkegaarden. Den
søgtes meget St. Hans Aften, særlig for Gigt og Uro
i Kroppen, og der fortælles om mange underfulde
Helbredelser. »Den søgte syge Folk til ogsaa siden
a er kommen hertil. Degnen stod for at fly Vandet
op til os, og vi gav sommetider et par Skilling for
det, a har nemlig været med til at hente af det. - - Vandet kunde ikke altid forslaa, og saa stjal
de dem til at bære Vand i den « meddeles til E . T.
Kristensen . Denne Meddelelse er særdeles oplysende
og interessant. Vi faar ogsaa her at vide, hvorledes
man snød med det »hellige « Vand som man
3
ovenikøbet tog Betaling fm· ).
Mariekilde (Slet Herred, Farstrup Sogn) fandies
pn a Ma riabjerget no rd ve l for Kj ølb . Omlcring 1743
meddeles al rlen stadig fl yder merl Va nd, »h vornf
mnnge ~J entu~s k e r bo ,·e faa t d res Hel bred ~ . 17i"5
1ariek il de og aa. Den besøgte Vor Frue

-----

1) N.-R., 218.
2

)

3
)

Danske Sagn, VII. , 308.

Indb. 1743- 46. Danske Atlas, V., 38.
Tr ap • IV., 535.

Danske Sagn, III., 1069, 1070.
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Nat (25/s), men De øgene lable

ig tidligt. Maa 1\ e
bar den afside Beliggenhed gjor t sil til delle, eller
maaske hm· man ikke et Besøgene, da del var paa
en ret kold Aa rsl id , og ild< ·kild søgeude kom sj reld n l derud. 13 'søgslideu er enestanende i Danmark.
Vi har· her et Eksempel paa , hvorled s , Helgendagen ~ kunde ' ~re bc Lemmenele for Be øgsticlen 1) .
Hellig J(i/de (Slet Hened, Lundby Sogn) fandtes
syd for Lundby i Heden ø l f r Bakl\en. Vandet
var godt og brugtes forhen til syge og døende. Det
afhentedes i Dunke og Flasker. Kilden har nu Navnet »Krokonen«, da tørstige Arbejdere henter Vand i
den. (Omkring 1893.?)
Sl. Pouls I ilde ellet· Dagmars [(ilde ( le/ Herred,
Sel/ber ogn ) fandlc midt imellem Kiri< n og Vindmøllen. D n h<lvcle lidt Søgning omlu·ing 1 40; da
var del lidt ov ,. 30 AHr sid en, den blev hrgl øde.
Søgning dagen har man ingen Oply:ning r om 3) . J
Danslee Sagn, J.,
r. 49, bedder [{ildeo Si. 1\ikolaj
JO !cle.
Thiis ](ilde (samme Sogn) fandtes nord for Valsled, »h\'or Vandet springer imellemstunder varmt og
godt, s::~a mange siuge beliener sig deraf« meddeles
1743 4 ).
I den foransiaaende kortfatlede Redegørelse for
de bellige Kilder i Himmerland og Kjær Herred vil
man ikke finde Oplysninger om Kildedyrkelsen, som
i høj Grad afviger fm, hvad man ved om Kildeoyr') Nærv. Aarb., 1917, 535. Danske Atlas, V., 41.
IV., 549.
2
) N.-R., 209.
3
N.-R., 29.
) Trap s l\'., 551.
4
) Nærv. Aarb., 1917, 535 f.

Trap

HELLIGKILDER I HnlMERLAND OG I{JÆR HERRED

23

kelsen i Danmat·ks øvrige Egne. En særlig Undtagelse er dog Besøgstiden hos Mariekilde i Farsh·up
Sogn. Karakteristisk er Sagnet om Frøkenkilderne.
Til den ansete Kilde i Skjørping knytter sig næsten
alt, hvad man kan vente at finde om de hellige
Kilder:
Oldtidshelligdom men, Oprindelsessagnene,
Vanhelligelsessagnet (den blinde Hest o. s. v.), de
mange Fortællinger om Helbredelser, Kildeblok, Regnskab m. m.
~llers er de enkelte Oplysninger umiddelbart forstaaelige, saa en nærmere Udredning af disse maa
ild<.e anses at være nød,·endig i denne Sammenhæng,
hvor der kun behandles et begrænset Omraade af
Kildedyrkelsen i Danmark. I de medfølgende Noter
vil den mere interesserede let kunne skaffe sig mange
Oplysninger.
Da de hellige Kilder i ældre Tider har betydet
meget for Folket, er det naturligt, at vi i vor Tid
søger at undersøge deres Historie og Indflydelse, og
det vil vidne om en rigtig og køn Forstaaelse af vore
Fortidsminder, om Befolkningen i de enkelte Helligkilders Omegne værnede om dem og saa vidt muligt
restaurerede dem. I Vendsyssel har man udført et
smukt og fortjenstfuldt Arbejde hermed. Gid delte
maatle brede sig syd paa.

I Noterne er Henvisningerne ikke gennemført
med Hensyn til Dansk Folkemindesamlings utrykte
Materiale og Nissen-Ramtens Kildehaandskrifl. Der
er kun henvist til disse utrykte Samlinger, naar d!!
har givet Hovedbidraget til en Kildes Beskrivelse.
Dansk Folkemindesamlings Materiale er Grundlaget
for Kildebeskrivelserne. Oplysninger fra lokalkendte
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Folk om de enkelte Helligkilder modtages med Taknemmelighed af Dansk Folkemindesamling, Kgl. Bibliotek, København K. I Traditionen maa der sikkert
endnu leve Minder om hellige Kilder. Oplysninger om trykt og utrykt Literatur, som der ikke er
henvist til her, samt Rettelser, hvis mulige Fejl om
de enkelte Kilder forefindes, modtages ogsaa med
Tak af Dansk Folkemindesamling.
For tilsend le Oplysninger bedes d' Hrr. Lærer
Kr. Krogsgaard, Lillevorde Skole, og Lærer Kr. Jørgensen Jensen, Hyllebjerg Skole, modtage min bedste
Tak. En særlig Tak skylder jeg Hr. Tandlæge J. P.
Stenholm, Aalborg, for nogle værdifulde Oplysninger
og Rettelser.

HELLIG KORS KILDE I SKØRPING
(Foredrag, holdt af Lærer C. A. I. Larsen, Gl. Skørping,
den 23. Juni 1924 ved Aalborg Amts hist. Samf.s Udflugt
til Kilden.)')

er ofte Yemodigt at tænke tilbage i Tiden.
Særlig er der noget underlig vemodigt ved at
gaa hen over en gammel forsømt Kirkegaard med de
sunkne, græsgroede Grave og saa at maatte sige til
sig selv: Hvad har de Slægter, som her er gaaet til
Hvile, arbejdet med, hvad har de haabet eller frygtet,
hvad har de troet, afskyet eller elsket? Det er glemt
af de mange, ja, selv deres Navne, som man kan
finde i Kirkebogen, kender ingen mere.
Nu er eet Minde om en svunden Fortid gravet
frem af Glemselens Skød, og vi samles derom, ikke
for at forsøge paa at vende en Strøm af Mennesker
mod Hellig Kors Kilde, men for at mindes en Tid,
da Folk levede og tænkte anderledes end vi.
Hvornaar Hellig Kors Kilde er fremstaaet, ved
ingen, og oprindelig maa den være vældet frem udenfor Kirkegaarden; runaske har den endog været en
Oldtidshelligdom 2); men den 20. Decbr. 1646 kaldedes en Præst ved Navn Erik Mortensen Kjær til
Skørping og Fræer. Han var født i Askildrup 1617,

D

1

)

2
)

ET

Se •Aalborg Amtstidende< for u/o 1924.
rige Aalborgblade.
Se »Dagens Nyheder• for 23 /s 1924.

Smlgn. de øv-
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og ban forblev som Præst i Skørping til sin Død 4.
Marts 1699. Denne Mand forstod, at det var klogt
at flyile Kilden inden for Kirkegaardsdiget; men at
flytte Kilden lod sig selvsagt ikke gøre, hvorimod det
var en forholdsvis let Sag at flytte Kirkegaardsdiget
uden om Kilden, og det lod han gøre. Nu var Kilden inde pa<l Kirkegaarden.
Om Kildens Oprindelse fortæller et Sagn 1) følgende: En syg Pige fra Egnen drømte en Nat, al
der paa Skørping Kirkegaard stod en stor Brændenælde og derunder fandtes et Kildevæld, som vilde
bringe hende Sundhed. Kilden blev gravet, og Pigen
kom sig ved at drikke af Vandet.
St. Hans-Aftensdag, altsaa den 23. Juni, kom
Folk til Kilden for at blive badet med dens Vand og
drikke deraf for derigennem at opnaa Helbredelse;
men lad os prøve at følge en af de mange, som besøgte Kilden . Her skal da nævnes en, som besøgte
Kilden i Aaret 1879. Han hed Frederik Bak, var fra
Nibeegnen og har i en Stil, han skrev paa Askov
Højskole 1895, fortalt om sin Tur til Kilden. Tidlig
om Morgenen vækkedes han af sin Moder med de
Ord: »Nu maa du skynde dig at komme i Tøjet, at
du kan komme over og blive helbredet!« (Han havde
Kirtelsyge og var desuden lam paa det ene Ben.)
Den 12-13-Aars Dreng hørte nu, inden han kom i
Tøjet, fra Sideværelset et Ordskifte mellem sin Fader
og Moder. Faderen var nemlig skeptisk over for
Kildehelbredelse og sagde: »Hvad kan det nytte, lad
os ikke skabe os som overtroiske N arre; kan Lægerne ikke hjælpe ham, saa gør del raadne Vand i
Skørping heller ikke nogen Gavn!~ »Sandt nok, «
1

)

Fortalt af Hr. Tandlæge J. P. Stenholm, Aalborg.
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siger Moderen, »men nu har vi allerede søgt flere
dygtige Læger, og Drengen er bestandig bleven daarligere. Kan Lægerne ikke hjælpe, maa vi gøre alt,
hvad der staar i vor Magt, for at redde Drengen, og
den sidste Læge sagde endogsaa, at der intet var at
gøre, da Benet ikke kunde sættes af saa højt oppe.«
Manden var ked af at komme af Sted; men Resultatet blev selvfølgelig, at Konen fik sin Villie sat
igennem. En Time senere sad de paa Vognen og
rullede ud af Gaarden. Da de kørte forbi Naboens
Garn·d, kom Nabokonen ud og spurgte, hvor de simide
hen saa tidlig paa Morgenstunden. ~Aah.« siger
Manden, »det ved du saamænd godt.« Drengens
Moder gav et mere lilfredsstillende Svar, og Nabokonen fortsatte saa: ~Ja, det skold I saamænd ha
gjord for tow Or sien, saa haad I wat møj Saarre
kvett. De' duer ett med aall di nøjmudens Konsler,
Dogleren better paa, A kinner manne, der er bløwen
kurire ved den helle KjaaP). Der wa no faa de føst
mi Gammelmuers Søsterdatler -« »Ja, vi
maa nok skynde os,« afbrød Drengens Fader hende
og piskede paa Hestene. Han ønskede ingen Beretninger af den Slags. Men Konen raable ivrigt: »Nej
holdt, A maa virkelig ha Boj med ner etter en Krok
Waand, for A haar saaen en Røwt og Sled i mi
bøwer Arm mod uroile Vejr, no skal A hint en
Monk.« Hun hentede Dunken, som de fik med. Det
var nemlig ret almindeligt, at nogle h:1vde en Dunk
eller stor Flaske med til at faa Vand i til dem selv
') Det et· egentlig misvisende at kalde den en Kilde, da
det er og altid har været en Brønd med en rund Stensætning ligesom enhver anden Brønd i ældre Tid .. Det
almindelig brugte Udtryk •den helle Kjaal• er bedre
end Kilde.
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og de Naboer, der ikke kom med. Naa, Turen gik
saa videre. Den ene Vogn rullede efter den anden.
Størstedelen af de Vogne, her er Tale om, var fra
Voks]e,· og Ot11egn. Jo nærmere man kom Skørping,
des fl~re Vogne var de~
I Skørping var der den Dag en Masse Mennesker samlede. Karussel var opstillet midt i Byen
paa Storkebjergpladsen. Langs med Vejen op mod
Kirken stod Pottemagerne opstillede, og de ha\'de
rivende Afsætning; thi ikke blot handlede de med
almindelige Fade, Lergrise og Lerhunde, hvormed de
forsynede Markedsgæsterne; men de handlede med
Lerkrukker eller Lerpotter, hvad man nu vil kalde
dem. Enhver syg skulde have sin egen, nye Lerkrukke, der ikke maatte Jaanes ud til andre eller
tages med hjem, men skulde slaas i Stykker, helst
mod Khkemuren.
Vi følger Familien op paa Kirkegaarden, hvor
den trænger sig frem mellem et Mylder af Mennesker,
Børn og voksne mellem hverandre, brystsyge, halte,
gigtsvage, nervesvækkede Mennesker med Ledsagelse
af nogle paarørende. Drengens Moder trænger sig
frem til ham, der stod for Uddelingen af Vandet. Del
almindelige var, at man havde en større Ting at tage
Vand i og den mindre nylig købte Krukke at hælde
Vandet i. De syge gik enten hen paa Sydsiden af
Kirkegaarden, hvor de lagde sig langs med Kirkegaardsmurens Inderside og klædte sig halv- eller helnøgne for at vaske de syge Steder - eller ind i Vaabenhuset, hvor mange syge ogsaa søgte hen.
Da de kom ind i Vaabenhuset, sad en halv Snes
Mennesker rundt om og var i Færd med at vaske
en eller anden daarlig Legemsdel. De hilste Goddag, men ingen svarede; thi hele Vaskningen var
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omsonst, hvis de syge mælede et Ord, medens Badningen stod paa. Men nu stod det· netop i det ene
Hjørne af Vaabenhuset nogle Krykker og Kæppe, som
helbredede Mennesker havde efterladt sig. Da Drengen saa dem, udbrød han (skønt Tvætningen var begyndt): »Hvad er det for nogen?( Hans Moder
havde af de andre opdaget, at en saadan højtidelig
Handling skulde ske i Tavshed, hvorfor hun knn
svarede med en misbilligende Hovedrysten. Da Vaskningen var forbi og de gik ud af Vaabenhuset, sukkede Moderen: »Gud give, det maatte hjælpe!« Men
en ældre Kone, der samtidig havde vasket et daarligt
Ben, sagde: »Nej, det hjælper saamænd ikke, da han
ikke lmnde tie stille. Hvis du, min Dreng, havde
holdt din Mund, saa kunde du maaske ogsaa have
sat dine Krykker til Minde om din Helbredelse.« Og
den gamle Kone fortalle videre: • Der kom engang
en Karl paa 2 Krykker til Kilden. Da han havde
vasket sig i det hellige Vand, var Benene saa friske,
som om de aldrig havde fejlet noget. Men saa snart
han kom uden for Kil·kedøren, raabte han til en
Kammerat: »Nu skal jeg - og saa bandede han vise dig, at jeg l{ an løbe !c Men i det samme svandt
Kraften af hans Ben; han sank ned paa sine Knæ
og maatte krybe ind efter Krykkerne for at gaa, som
han kom .« Og Konen slutlede med Katekismens
Ord: »Vandet alene gør det vistnok ikke.« Drengen
var ulykkelig over at have baarel sig saa galt ad og
foreslog, at de kunde prøve en Gang til, saa skulde
han nok tie; men Drengens Moder og den fremmede
Kone var enige i, at det nyttede ikke. Drengen var
og blev halt.
Dette Besøg fandt Sted 1879, et af de Aar, da
Markedet ret har floreret. Ikke blot handledes der
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med Lervarer; men Rebslagere kom for at forsyne
Folk med Reb. Gæstgivere kom langvejs fra med
Drikkevarer. I 1880'erne var der Telte med almindeligt Gøgl, som man kan finde det endnu paa Markeder. Der var Boder med Legetøj og Kager, hvorimod der aldrig handledes med Heste og Kreaturer.
Maaske var dog Omsætningen af Punsch den
største; men naar Vinen gaar ind, gaar Forstanden
ud, siger man. Her var det ganske vist Brændevin,
der gik ind, men Virkningen var den samme. Fuldskab og Slagsmaal fulgte efter ethvert Marked, saa
det vm· ikke underligt, at Øvrigheden forbød Udskænkning af Spiritus. I nogle Aar maatte Folk
nøjes med Vand og Kager - om Dagen. Om Aftenen var det nok alligevel ikke ene Kaffe, man drnk.
Det var da undertiden vanskeligere at komme fra
~farkedet end til dette, hvilket følgende er et Eksempel paa:
To Mænd, hvoraf den ene l.;aldtes »Tros-Kristian«
og den anden »Gryden« eller »Salme-Kristian•, fulgtes ad til St. Hans-Marked i Skørping, den fØrste
skulde hente Vand til sin syge Datter. Tros-Konen
havde givet ham en Flaske at tage det i, som han
stak ind i sin langskødede Frakke. Paa Markedet
drak de imidlertid for meget og glemte, at de skulde
have Vand med sig hjem . Gryden mente, at de burde
have et Par Draaber Brændevin med paa Hjemvejen,
og Tros-Kristian købte da Flasken fuld, et Par Surbrød og nogle Spegesild. I Rebild Skov blev de
sultne og tørstige og satte sig da ved en Træstub for
at spise og drikke. Derefter tog de sig et lille Blund
i Sko\·en i den milde Sommernat. Da de nu vaagnede og gik videre, følte Tros-Kristian Kvalme i
Maven og Værk i Hovedet samt en brændende Tørst.
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Hans Tanker for vidt om, og mens Gryden var i
Perlehumør og fantaserede, mens de gik, om Øllønder og Brændevinsankere, tænkte den anden kun paa
Vand og hvad dermed stod i Forbindelse, og det er
da let forstaaeligt, at han kom til at tænke paa sit
egentlige Ærinde i Skørping. Hans Samvittighed nagede ham, og tilsidst maatte han betro sig til Gryden. Denne vidste imidlertid Raad for det. »Lad
os tage en Flaske Vand af Kvesbæk,« sagde han;
men Kristian mente ikke, det kunde nytte. Gryden
forestillede ham imidlertid saa længe, at det ikke var
Vandet, men Troen det kom an paa, at Tros-Kristian
endelig gav efter, og da de kom til Bækken, drak de
sig først et Par Flasker dejligt klart Va n d, og tilsidst
tog de en Flaske »helligt« Vand. Inden de naaede
hjem, blev Tros-Kristian atter tørslig og vilde have
drukket Vandet; men Gryden forestillede ham, at
hvis han gjorde det og saa tog Vand af en Brønd
hjemme i Oplev, kunde det let spørges, og saa vankede der Gardinprædiken fra Tros-Konen. Nogen
Tid efter spurgte Gryden hende, hvordan det gik
med Mariane (:->: den syge Datter), og han fik det
Svar, at hun kom sig Dag for Dag, ret som man
støbte paa et Lys.
Ja, selvfølgelig \'ar det ikkP. alle, der forlod Markedet som Gryden og Tros-Kristian; men mange blev
fulde . Dengang kostede en Kaffepunsch kun · 10 Øre.
I Skørping og nærmeste Omegn var der store
Forberedelser til Markedsdagen. Folk ventede fra
nær og fjern Slægtninge eller Bekendte, hvorfor de
maatte bage og brygge efter en større Maaleslok. I
Gaardene gjorde man Plads til Heste i Stalde og
Lader fo1· at kunne modlage de mange Gæster, der lwm.
Tidlig om Morgenen begyndte de syge, der kom
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først, at strømme til. Ja, endog om Natten (mellem
22. og 23. Juni) kom nogle syge. Det gjaldt om at
komme til.
Naar de syge havde modtaget Vand, gav de Penge
i Fattigblokken, der stod et Par Favne vest for Kilden, altsaa nærmere ved Kirken end Kilden 1).
Oprindelig har Folk givet Penge baade til den
Mand, der trak Vandet op, og i Blokken; det var
altsaa Forretning for ham, og han var interesseret i,
at der var Vand i Kilden. Skete det derfor, at Kilden var tør et Aar, vidste han Raad for det, idet han
slæbte Vand fra Præstegaardsdammen 2) op i Kilden
om Natten. Derimod tror jeg ikke, at Folk fra Byen
har hjulpet til. Mange saa med Uvillie paa Markederne, fordi der hvert Aar fandt Udskejelser SLed, og
kun faa havde Profit deraf.
Imidlertid har Manden ved Kilden benyttet sig
af Situationen og lavet sig ekstra Forretning ved at
beholde de Penge, nogle gav ham til Deling mellem
ham selv og Blokken.
Ved Lov af 6. Juli 1867 bestemles det, at Ud·
giflerne til Fattigvæsen skulde skaffes ved Skattepaaligning. 1875 kom Godsejer Fr. Dahl hjem til Buderupholm, som han overtog; han foreslog da, at Blokpengene indgik i den frie Fattigkasse.
Da den tilsynsførende vilde berige sig lo,·lig
stærkt, besluttede Sogneraadet, at dettes Medlemmer
skiftevis skulde slaa for Uddelinge~ - uden Vederlag, saa at alle Pengene gik i Blokken.
1
)

Ikke uden for Vaabenhusdøren, som >Gr.« fejlagtigt har
skrevet i •Jyllandsposten• og »Aalborg Stiftstidende•
for 18/e 1924.
') Ikke fra Byens Brønde, som der staar i •Jyllandsposten•
og •Aalborg Stiftstidende• for 18/• 1924.
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Saaledes har Niels Laustsen, der er født i Januar
1844 og nu bor i Skørping, fortalt mig, at der Yar
een Mand, som absolut vilde give N. L. 1 Kr. foruden de Penge, han lagde i Blokken. N. L. tog da
mod Kronen og lagde den selv i Blokken.
Det Pengebeløb, der indkom i Blokken, var naturligvis forskelligt fra et Aar til et andet; men der
indkom nok 30-40 Kr. Dog vil jeg gerne slaa fast,
at der ikke var nogen bestemt Takst for Vandet 1),
men at Sogneraadsmedlemmerne henviste de besøgende til Blokken, saa den tilsynsførende rnd ikke
saa, hvor meget hver gav.
Imidlertid havde Øvrigheden Opmærksomheden
henvendt paa de fæle Markedet·. Sognefogden kunde
ikke holde Orden, og der var stort Spektakel, som
ofte varede hele Natten. Det maatte bl. a. Pastor
Jensen (Præst i Skørping 1873-78) et Aar bekende.
Tidlig om Morgenen vilde han gaa ud og tale nogle
fulde Folk til Rette og søge at ~empe dem hjem hver
til sit; men en Anfører for Flokken raabte: »Her
kommer de Skørping-Karle le Da Præsten blev klar
over denne Morgenstemning, forsvandt han skyndsomst ind i Præstegaarden igen. I Begyndelsen af
Firserne kom der først Forbud fra Øvrigheden mod
fremmede at komme med deres Telte. Men de Mænd
i Byen, der havde Ret til Udskænkning, solgte nu
saa meget mere. Det nyttede altsaa intet. Saa kom
der almindeligt Forbud mod Udskænkning af Spiritus; men heller ikke det havde den fornødne Virkning, da man nok om Aftenen fik en Del stærke
Draaber i Kaffen. Slagsmaal og Spektakler verserede
efter hvert Marked>for Retten. Da besluttede Herreds1) Modsat •Jyllandsposten• og •Aalborg Stiftstidende• for
18

/a 1924.
3
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foged Faurholt i Bælum at faa det hele fjernet med
et Slag. Han henvendte sig til Ejeren af Buderupholm, hvorunder Kirken hørte, om at faa Kilden
dækket, men Godsejer Fr. Dahl var uvillig til at foretage dette Skridt, fordi den østlige Side af Kirkegaarden var meget fugtig, og Kilden formodentlig
hidtil havde kunnet tage Vandet. Da Godsejer Dahl
altsaa var uvillig, henvendte Faurholt sig til Provst
Petersen, og da denne kom paa Kirkesyn, var han
stærkt optaget af at faa Kilden tildækket. Godsejer
Dahl gik saa med dertil, og der blev Jagt en Drænledning fra Kirkegaarden ud mod nord. Skønt den
nu er gaaet til, kan man dog se, hvor den gik gennem Diget.
Dette skete 1891. Mange mener, at det skele
før; men de forveksler Kildens Tildækning med Forbudene mod Markedsdrikkeriet.
Lærer Sørensen, der i 1886 forflyttedes fra Gerding til Skørping, husker tydeligt, at der i flere Aar
holdtes Marked i Skørping, efter at han var kommet
hertil, om end i mindre Stil med nogle Pottemagere,
Kagetelte etc.
Pastor Bøggild forflyttedes 1891. I Stedet for
kom Pastor Koed omkring l. September 1891, og da
var Kilden dækket.
Endelig kan nævnes, at Højskoleforstander Kr.
Østergaard, der var Forstander for Stø\Ting Højskole
1885-92, i Jan. 1892 skrev en lang Artikel i »Højskolebladet« om Kilden, og han nævner bl. a. deri, at
Kildeblokken »sidste Aar(< (altsaa 1891) kun indbragie
9 Kroner. Paa det Tidspunkt var Brøndrammen,
der bestod af 4 Egeopstandere og Egeplanker, gammel, mosgroet og raadden. Af Brønd,•ippen var kun
Stolpen tilbage. Dette gamle Tømmer samt Kilde-
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blokken fjernedes, da Kilden tildækkedes. Enkelte
af de øverste Sten i Brøndens Stensætning laa ved
Opgravningen inde i Kilden, ellers sad den gamle
Stensætning, som den sidder nu, og som den har
siddet i Aarhundreder.
I Vaabenhuset stod som omtalt nogle Krykker
og Kæppe. De er for længe siden fjernet. Nogle
mener, de blev brændt paa Præstens Skorsten, hvilket jeg dog ikke tror passer. Andre derimod mener,
de kom til Buderupholm. Væk er de -- desværre!
Blandt de mange, som søgte Helbredelse ved
Kilden, var ogsaa en Pige fra Hellum. Hun var
meget syg, men drømte en Nat, at hun skulde gaa
hen til en Pottemager og tigge en Lerkrukke, som
skulde sættes under Tagdryp. Med det opsamlede
Vand skulde hun vaske sig )) mellem Mave og Bryst«
og derefter vaske sig over hele Kroppen med Vand
fra den hellige Kilde i Skørping. Det blev altsammen udført, og Pigen kom sig 1).
Anderledes gik det med en rig, men gerrig Mand,
som kom gaaende paa Krykker til Kilden. Efter
Tvætningen blev han ganske vist frisk og sund, saa
han kunde gaa uden Krykker j men da han kom
uden for Kirkegaarden, besluttede han, at han vilde
tage sine sølvbeslaaede Krykker med sig hjem for
Sølvets Skyld. Han gik tilbage til Vaabenhuset j men
da fik han ogsaa Brug for dem j thi hans gamle Bensvaghed kom nu igen, og han blev atter halt - for
sin Gerrigbeds Skyld.
E. S. Den 14. December 1923 besluttede Skørping Kirkes Menighedsraad at genoprense og istandsætte Hellig Kors Kilde som Minde. Menighedsraadet
1

)

Meddelt af Hr. Tandlæge J. P. Stenholm, Aalborg.
3*

36

C. A. I. LARSEN ;

søgte Støtte hos Historisk Samfund for Aalborg Amt
i Arbejdet med Kilden. Formanden og de øvrige
Medlemmer i Bestyrelsen viste straks stor Interesse
for Sagen, tilskyndede stærkt til at tage fat paa Arbejdet, gav gode Raad og Vink, deltog ivrigt i Arbejdet og lovede at bekoste en Sten med Inskription.
Paa Kirkegaarden fandtes en anvendelig Sten, der fik
Inskriptionen: Hellig Kors Kilde. Denne Sten afsløredes saa at sige ved Hist. Samf.s Udflugt til Kilden den 23. Juni 1924, ved hvilken Lejlighed der var
samlet ca. 400 Mennesker, dels Medlemmer fra Hist.
Samf., dels interesserede fra Egnen.
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Hellig Kors Kilde med den ny opsatte Indfatning.
Indskriften tegnet af Bankdirektør Jørgensen, Aalborg.
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MI LIT ÆRV ÆSEN OG MI LIT ÆRPERSONER
I KJÆR HERRED PAA CHRISTIAN V. TID
AF CHR. PETRESCH CHRISTENSEN

er ret sandsynligt, at der allerede i Middelalderen har været flere befæstede Steder i Kjær
Herred, navnlig i Nærheden af Fjorden, som Stigsborg i Sundby Kjær, Vorbjerg i Sundby Sogn og det
gamle Voldsted syd for Herregaarden Rødslet; Sørøvere og andre generende Gæster kom der jo i de
Tider nok af paa Fjordeq, saa at det kunde være
praktisk at tage den Slags Forholdsregler. Frederik
II anlagde en Skanse ved Hals, der meget runligt
ogsaa forinden da har været befæstet. De kejserlige
Tropper, som under Trediveaarskrigen oversvømmede
Jylland, omdannede Nørresundby til en Fæstning
med Volde, Løbegrave og Vagthuse, hvilke Fæstningsværker dog for Størstedelens Vedkommende blev
sløjfede ikke længe efter Krigens Slutning, medens
Hals Skanse, der blev forbedret, baade af Christian
IV (1647) og Frederik III, vedligeholdtes lige indtil
1848. Da rier imidlertid andensleds er skrevet udførligt om disse Fæstningsanlæg 1), skal vi her holde
os til en Omtale af »det levende Værn« paa disse
Egne. I det 16. og 17. Aarhundrede bestod den danske Hær mest af hvervede og tildels udenlandske

D

ET

') Jfr. bl. a. J. Saml. l. R., VIII., og 4. R., IV. Nærv. Aarb.
1912, S. 101 fisamt Nørresundbys Hist. indtil 1701.

,",.
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Tropper, medens der kun i ringe Grad blev udskrevet Soldater af Landets egen Befolkning. En saadan
Udskrivning fandt imidlertid Sted, da Christian IV
oprettede et Landeværn, idet han paabød, at der fra
de forskellige Landsdele skulde udtages et vist Antal
Mand blandt de jordegne Bønder, eller - i de Egne,
hvor der ikke var tilstrækkelige af disse - blandt
de bedrestillede af Kronens Fæstebønder til at forrette Soldatertjeneste, enten personlig eller ved en
Stedfortræder, og det blev samtidig bestemt, hvor
mange der skulde udtages indenfor hver Landsdel
og hvert Len, saaledes 2000 fra Nørrejylland, hvoraf
fra Aalborghus Len 39 jordegne Bønder og 135 Kronbønder. Dette Landeværn var inddelt i 18 Faner, af
hvilke Lenene Aastrup, Sejlstrup, Børglum og Aalborghus, g : Vendsyssel og Størsteparten af Himmerland, udgjorde l, bestaaende af 292 Mand, og det
var altsaa ikke nogen imponerende Styrke, disse
Landsdele skulde stille. For den nævnte Fane nævnes som Befalingsmænd Hans Dyre, der var >>Øversteløjtnanh, og Peder Hansen, der var »Kaptajnlø~tnanh.
l Aaret 1621 blev imidlertid Forholdene
ordnet paa en noget anden Maade, nemlig saaledes,
at samtlige Kronens Bønder blev indskrevne i Lægder, hvert bestaaende af 9 Gaarde, og hvert af disse
Lægder skulde saa stille en Karl til Soldatertjeneste1),
hvilket igen 1646 blev ændret derhen, at hvert Lægd
nu kun kom til at omfatte 5 Gaarde, og fra 1652
maatte Adelen ogsaa stille Soldater af sit Gods.
Krigsordinansen af 17/12 1615 bestemte nærmere, at
hver Kaptajn skulde inddele sine Folk i Korporal') Vedkommende Karl var bunden til denne Tjeneste i 3
Aar. Jfr. iøvrigt Secher: Frder og Recesser, III, Nr.
411 og 583.
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skaber bestaaende af 50 Mand eller mindre, og Forholdet •var da vistnok det, at Soldaterne indenfor
hvert Herred dannede et Korporalskab. ·Hvert Korporalskab skulde i alle Tilfælde bestaa af Soldater, der
boede nær hverandre, »Saa de kan drillis 1) paa en
beleilig Plats, huos en Landsbykirke, som deris Gever
udi et Skab ei: i forvaretc. Disse Geværskabe stod
i Vaabenhusene, og Geværerne blev kun udleverede
til Øvelserne, idet man nærede Frygt for, at de ellers
skulde blive benyttet til Jagt. Med Eksercitsen gik
det vistnok saa som saa, det blev næppe til ret
meget med den, og det nævnte Landeværn kom da
heller ikke til at spille nogen videre Rolle i de paafølgende Krige. Inden 1651 havde Ryttertjenesten
udelukkende paahvilet Adelen, men nævnte Aar blev
der oprettet et nyt Rytteri, der - som Navnet antyder - skulde stilles af Sognene, saaledes at et
større og et mindre Sogn i Forening skulde stille og
udruste en Rytter, og det var heller ikke store Fordringer, der i Fredstid blev stillet til disse Folk, da
de kun skulde samles til Øvelser 3 Gange om Aaret
5 Dage ad Gangen. I Oktober 1670 udlagde Kronen
ca. 20,000 Tdr. Hartkorn af sit Gods til »Ryttergods«,
hvilket nærmere bestod i, at Bønderne paa dette Gods
enten selv skulde »ride for deres Gaard« eller stille
en Karl med Hest og Udrustning, men til Gengæld
blev fritaget for Landgilde, Matrikelskatter og andre
Afgifter 2). Godset inddeltes i Lægder a 8 Tdr. Hartkorn, saaledes at hvert Lægd skulde stille en Rytter.
Senere hen blev denne Ordning helt forandret, og
det blev nu ikke mere Rytterbønderne, der selv eller
') o : indøves.
2
) Dog undtaget : Konge-, Kirke- og Præsteliende samt Afgift til Herredsfoged og Tingriderne.
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ved andre skulde forrette Tjeneste, men Ydelserne af
deres Gaarde blev i Stedet benlagt til Underhold for
vedkommende Rytterregimenis Befalingsmænd og
Menige, af hvilke sidste hver fik tillagt til sit Underhold Afgifterne af 8 Tdr. Hartkorn. Til dette Ryttergods var der da ogsaa henlagt en ret anselig Mængde
Krongods i Kjær Herred, nemlig i Sognene Hals, Ø.
og V. Hassing, Sundby og Biersted. Det meste af
dette Ryttergods Jaa i Sundby Sogn. I V. Hassing
var der 11 Lægder (af den ovennævnte Størrelse),
hvortil bl. a. hørte Hvolgaard, Toftegaard, Grydelund,
Mansirup og Kolding. I Ø. Hassing Sogn var der 4,
derunder Søndergaard, Ryborg og Diget samt nogle
Ejendomme i Gaaser. Hals havde 9, hvoraf l i
Skovshoved, 2 i Hov og Gaarden Mølholt. Til de
godt 3 Lægder, som fandtes i Biersted Sogn, hørte
Gaarden J(rogen eller »Biersted Krog«. Sundby Sogns
Ryttergods laa i Vorbjerg og Lindholm og omfattede
hele den første af disse to Landsbyer - herunder
Vorbjerggaard - og det meste af den sidste, bl. a.
Stederne »U/dal« og »Kjærsgaard«; det udgjorde i
Fori.Jindelse med et ufuldstændigt Lægd af Biersted
Sogn 13 Lægder, der underholdt lige saa mange Ryttere1). Nogle af disse har vel boet i de Rytterhuse,
1
)

I en Jordebog for Oberst Stiirckes Regiment, dat. 20/•
1688 nævnes følgende Befalingsmænd og Menige: Anders Kriimell, Anders Ewertsen og Henrich Smit, der
alle havde deres Underhold af Ryttergodset i Biersted.
Af Godset i Sundby Sogn underholdtes: Johan Bormann, Tobias Tomesen, Hans Jatskow, Johan Krumpoll,
Jockum Jørgen, Jockum Diihne, Peder Andersen Riemer, Søren Pedersen, Hans Albrecht, Peder Schwartz,
Otto Klestmann, Claus Skrøder og Jockum Poppe. Af
Vesterhassing Ryttergods: Erik Smit, Jens Rohde, Johan Welf Henrich, Regimentskvartermester og Auditør
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som efter Jordebogen af 1695 fandtes forskellige Steder paa Godset. I Kjær Herred var der ialt 9 saadanne Smaahuse, hvoraf 8 paa 6 og 1 paa 7 Fag;
et af dem laa i V01·bjerg, 2 i Lindholm og Resten i
V. Hassing. I Ø. Hassing Sogn var der derimod
ingen, men et tidligere - nu forglemt - Navn paa
en af Gaardene i Ø. Hassing By synes at vise, at der
her har boet en Pauker. Den kaldtes nemlig i første Halvdel af det 18. Aarbundrede - og mulig ogsaa tidligere - for •Paukergaardenc 1 ), hvilket Navn
i Eftertiden er gennemgaaet en Del pudsige Forvandlinger, - først til • Pokkergaard«, derfra til »PukkelgaMrd« og sluttelig til det maaske mere pyntelige
men mindre historiske Navn »Poppelgaard«, hvilket
den nu bærer. Hvad nu Rytterne angaar, har vel
næppe ret mange af dem været Folk fra selve Egnen,
og en stor Del af dem synes efter dere& Navn at
dømme at have været Udlændinge, og det har muligvis forholdt sig paa lignende Maade med de Ryttere, som Sognene stillede, hvorpaa tyder en af Korporal Hans Bowitz affattet Fortegnelse over saarianne
Ryttere, dateret Sundby 2/2 1675, som indeholder

1

)

Chrislian Anderssøn, Hans Søren Smit, Gewaldiger
Marcus Crone, Petter Reetz, Hans Klæstenberg, Jens
Møller, Julius Adam Lucius samt Pauker Jens Petersen
Molboe. Af Østerhassing: Jens Laursen, Jockuro Dammer, Gotfred Grandmann, Anders Christensen og Bendzel Ja stok. Af Hals Sogn: Peder Pedersen Trompeter,
Mathias Andersen, Georg Hans Henrick, Korporal Henrick Jiirgen, Oberst Lorentz Stiircke, Hans Martin Bare,
Antoni Peter Herning, Jockuro Prange og Regimentsskriver Fridcrich Engelstrup. Navnene er her anført i
samme Nummerorden som i Jordebogen.
Jfr. bl. a. Kjær Hrds. Tgb. 4 /n 1729 og 25/• 1735.
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Navnene Albert Castensen, Borehor ·Melchior Kliuer,
Peter Prow, Reinholt Iset og Mathis Huilcken.
Det Regiment, til hvilket Ryttergodset i Kjær
Herred var henlagt, var det 3. jyske nationale Rytterregiment, der 1675 var udskilt af 2. jyske nationale
Rytterregiment og bestod af 6 Kompagnier. Det deltog i den skaanske Krig, bl. a. i Felttoget i Skaane.
1679 stod det i Holsten, 1680-83 i Ribe og Viborg,
1683-89 ved Rendsborg, 1690-97 i Vendsyssel og
1697-1700 i Holsten. Dette Regiments Standart var
1685 blaa med den jyske Løve, og Uniformen var s.
A. h vid Kjole med rød Krave og 1695 lysegraa Kjole
med brun Krave. Den l. Regimenischef var Oberst,
senere Generalmajor, Anders Sandberg til K velslru p,
der blev afskediget den 7/o 1677. og døde den 8/9 s.
A. som den sidste Mand af sin Slægt 1). Han blev
afløst af Oberst Lorentz Sliircke (Steurch, Sturck etc.),
efter hvem Regimentet ogsaa blev kaldt »Det Stiirckeske Regiment«. Lorentz Stiircke var 1675 bleven
Oberstløjtnant i ·1. sjællandske Rytterregiment og deltog derefter i den skaanske Krig. Han blev saaledes
saaret i Slaget ved Lund den 4 h2 1676 og blev den
8 /o 1678 med sine Ryttere indskibet i Aarhus med
Båhuslæn som Maal. Men Transportflaaden blev
straks overfaldet af Storm og led stærkt herunder, idet
mange af de ombordværende Heste sled sig løs og
trampede hverandre ihjel, og Skibene blev forsiaaet
helt ned til Sundet, hvorefter Regimentet maatte retableres i Helsingør. Det ankom dog omsider den 23.
Maj til Marstrand og deltog i de følgende Maaneder
i Kampene i Båhuslæn. Efter Fredsslutningen fortsatte Lorentz Stiircke som Chef for Regimentet. Han
1

)

H a ns Levnedsbeskrivelse findes i D. biogr. Leks., XIV,
s. 594 ff.
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boede i V. Hassing Sogn paa Gaarden Havrekrog, der
paa hans Tid skal have været herskabeligt indrettet,
bl. a. med Frugthave og Fiskeparker, og her døde
ban i April 1691, 63 Aar gammel. Hans Enke,
Barbara Helene v. Løwenclau Datter af Oberst
Jens Hadersleben v. Løwenclau, som senest boede i
Oldesloe - beldagede sig over, at de havde tilsat
deres halve Formue paa »Doetares og Cbirurgos« for
at kurere ham for hans Saar i de 14 Aar til hans
Dødsdag 1). Hun blev boende paa Han·ekrog, hvor
hun døde den 3<15)/4 1699 2), 45 Aar gl. De er begge
bisat i V. Hassing Kirke »næst ved Altergulvet« i en
underjordisk muret Begravelse, for hvilken de . havde
skænket Kirken et »Tralværk« af Træ foran Alteret
tilligemed en lille Kapital til Tralværkels Vedligeholdelse3). Lorentz Stiirckes Kaarde og Sporer samt to
store Silkefaner var i lange Tider ophængt i Kirken
og fandtes der endnu 1859, men var da henslængt i
Taamet'1'). Paa Gavnø findes et Sølvbæger med hans
Vaaben, der bestaar af et Skjold med 3 Fisk (Sild?),
kronet af en Hjelm med 2 Vinger, imellem hvilke er
anbragt en Fisk i lodret Stilling med Halen opad.
Af Oberst Stii!cke~ Børn kendes følgende, af
hvilke 3 Sønner var knyttet til hans Regiment: l.
Hans Jochum Stiircke blev 1679 Kornet i dette og
1683 Løjtnant. 1686 blev han (efter Hirschs Samlinger) Ritmester ved et dansk Hjælpekorps i Irland
(Regimentet Donep) og var 1689 i engelsk Sold. Han
staar dog i det Stiirckeske Regiments Jordebog for
1688 opført blandt dettes Officerer. 1692 laa han i
1

)

~)

Hirschs Saml.
Eireherods Dgb.

°, 743.

0)

Ny kgl. s. 4

4

Traps 1. Udg.

)
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Flandern, men 1701 træffer vi ham paa Havrekrog,
som han vel havde overtaget ved Stedmoderens Død.
Han havde i det anførte Aar et lille Sammenstød
med Herredsfogden i Kjær Herred, Anders Madsen,
»formedelst nogen Molest, Lachete og Uqvemsord,
som Ritmesteren forleden 23. September paa Færgen
fra Aalborg og til Sundby forøvede « overfor Herredsfogden, hvem han endog undsagde, og det i mangfoldige Godtfolks Paahør. Herredsfogden var meget
vred, Ritmesteren blev indstævnet for at stande ti~
Rette, og Amtsforvalter Peter Klein i Aalborg maatte
bede om godt Vejr for ham hos Anders Madsen.
Sti'trcke var iøvrigt ked over Skandalen, der skyldtes
overdreven Nydelse af Spiritus, men Amtsforvalteren
forsikrede Herredsfogden i et i yderst pyntelige Vendinger affattet Brev, at Stiircke i de 26 Aar, han
havde kendt ham, aldrig havde fortørnet noget Menneske enten i Drukkenskab eller i Nøgternhed, saa
at han ikke kunde forstaa, b hvorledes det har været
med Hr. Ritmesteren han skulle saa handtere sig«.
Ritmesteren gjo_rde ogsaa selv en uforbeholden Undskyldning og lovede ikke at drikke sig fuld mere, og
derm~d blev saa Sagen ordnet 1). 1706 og senere boede
han i Hals, hvor han døde indenfor Tiden 1711-22.
Hans Hustru, Constance Freigast (Frigast), levede
endnu sidstnævnte Aar. 2 af deres Døtre, Margrethe
og Anne Cathrine, ses at være døbt i V. Hassing
Kirke henholdsvis den 19/12 1700 og den 30/7 1704.
2. Christian Ludvig Stiircke blev den % 1703 Fændrik i Kjær Herreds Kompagni og den 29/5 1705
Løjtnant af Hassing-Refs Herreders Kompagni af
samme Regiment. Den 30/u l 706 tilskødede han sin
1
)

2
)

Aalb. Tingb. 7/to 1701.
Kjær Hrds. Tingb. 2•/u 1706.
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nysnævnte Broder sin Anpart i Havrekrogen. Han
døde den 30/12 1712. 3. Lorentz Stiircke, der var
Løjtnant i Faderens Regiment % 1695-1700. 4.
Carl Wilhelm Stiircke. 5. Marie Elisabeth Stiircke,
der ligesom Nr. 3 og 4 i Kjær Hrds. Tgb. 11/4 1709
nævnes som død, idet 6. Lucia Eleonora Stiircke da
gav Hans Jochum Afkald for Arv efter dem og Faderen samt efter Fru Barbara, der maa have været
deres Stedmoder.
Det Kompagni, til hvis Underhold Ryttergodset
i Kjær Herred var henlagt, havde ved Aar 1679 følgende Befalingsmænd: Major: Erich Zacharias von
Kahlen. Løjtnant: Hans Christopher Claudi. Kornet: Hans Bowitz. Kvartermester: Christian Falck.
Korporaler: Hans Jensen, Johan Adolph og Asmus
Schøt. Kompagniets Trompeter var Steen Mikkelsen,
og det talte iøvrigt 92 »geworbne«, af hvilke følgende
havde deres U n derhold af Ryttergodset i Vorbjerg og
Lindholm: Nr. 45 Marcus Plambech, 46 Hans Arent,
4 7 Oldrich Petersen, 48 Jørgen Ingelheim, 49 Jochum
Niemann, 50 Petler Adrian, 51 Cort Kuch Kuch 1), 52
Johan ·Friederich, 53 Niels Stasen, 54 Rasmus Helsen,
55 Johan Friederich Munchnusen og 56 Niels Hiøring.
Som Nr. l og 2 er opført henholdsvis Fahnsmed 2}
Christopher Herle{ og Remmer 3) Christian Sommer~).
Af de her nævnte Personer var Zacharias von
[(ahlen bleven Major og Kompagnichef i Aaret 1678.
Han skal have været af pommersk eller russisk Adel
og blev 1675 Kornet, hvorefter ban af Regimentsche1)

2

)

3
4

)

)

En Navne af ham, Kvartermester Caspar Kukkuk, var
1686 Fadder i Ingstrup.
Smed ved Rytteriet.
Sadelmager.
Mønsterruller 1675-·79 lRigsark.).
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fen, Anders Sandberg, blev sendt til Pommern og
Brandenborg for at skaffe Underretning om Svenskernes Dispositioner. Det følgende Aar blev han haar·dt
saaret ved Stralsund og blev samme Aar forfremmet
til Ritmester. 1683 blev han Oberstløjtnant og tog
sin Afsked 1695. Han købte 1699 Vesløsgaard i Thy,
men afhændede den 1702. 4 Aar efter købte han
Gaarden Todbøl i Kallerup Sogn, hvor han døde den
18/2 1726 i en Alder af 79 Aar 1).
Hans Enke, Martha
Sabine Claudi levede efter hans Død
»armelig Tilstand« og gik fallit, hvorefter Todbøl blev solgt ved
Auktion 2). Hun var forlovet med ham, da han i
1708 oprettede et Testamente, i hvilket bl. a. Aalborg
Skole blev betænkt med et større Legat 5). Hun skal
have endt sine Dage i København mange Aar efter
hans Død 4 ).
Løjtnant Claudi var 1677 bleven GeneraladjutantLøjtnant hos Generalmajor Levetzau, deltog med
denne i Toget til Ri'tgen og blev rost af ham som en
flink Soldat. 1680 var han Ritmester ved Sti'trckes
Regiment, blev 1681 forsat til Hofetaten og den ~/s
1683 udnævnt til Major og Chef for det her omhandlede Kompagni. Den 9/n 1695 tog han sin Afsked med Pension, men atter ansat som Oberstløjtnant til Fods den 24/9 1698. Den 25/1 1707 blev han
Kommandant for Hals og Fladstrands Fæstninger.
Han tog 1685 Bopæl paa en Gaard i Jonstrup, Saltum Sogn, efte1 den 13/u 1684 at have ægtet Maren
1

)

2

)

8
4

)
)

Epitafium over ham findes i Skjoldborg Kirke, hvor
han er begravet.
Jfr. nærmere Hirschs Saml. og Hist. Aarb. for Thy.
1911, S. 35 f.
Hofm. Fund.
Hofm. Fund.
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Clausdatler Høg fra Aalborg, med hvem han havde
efterfølgende Børn, der alle var født i Saltum Sogn:
Martha Sabine (f. 1685), der blev gift med ovennævnte Erik Zacharias von Kahlen 1), Ide Sofie (f.
1687), Hans Christoffer (f. og t 1688), Marie (f. 1689),
Christian (f. og t 1690), Gunnel Marie (f. 1691, t 1695),
Hans Christoffer (f. 1693), Claus Frederik (f. 1694),
Gunnel Marie (f. 1697), Christian (f. og t 1699),
Charlotte Amalie (f. 1700), Louise (f. 1703) og Enevold Christian (f. 1705). Oberstl. Claudis Hustru
døde 1712 og blev begravet i Aalborg, i hvilken Anledning han ansøgte om Permission. Han døde selv
den H/I 1719 og blev begravet i Fladstrand Kirke. I
hans Signet findes et Skjold, hvis nederste Halvdel
fremstiller Murværk og den øverste Hoved og Forkrop af en oprejst staaende Hjort. Paa Hjelmen
vajer 3 Blomster.
Kornet Hans Bowitz naaede ikke højere paa den
militære Løbebane; han gled over i det civile Liv!)
og blev Boelsmand og Færgefæster i Sundby, hvor
han som saadan boede Resten af sin Tid, men han
beholdt dog sin gamle Titulatur, idet han der i Byen
stadig betegnedes som » Cornetten « og efter sin dødelige Afgang som »salig Cornetten«. Han var født i
Aaret 1637 og rimeligvis indvandret fra Tyskland,
Hirsch meddeler dog, at en yngre Officer af samme
Navn i 1708 var forlovet med hende, men han døde
1715 og der foreligger maaske her en Misforstaaelse paa
Grund af Navneligheden.
") Efter Hirschs Saml. blev han slettet i Etaten 1685, men
i Antegnelser til Kop- og Kvægskatten 1687 er noteret:
•Han er ickuns Quartermester under det Størckiske
Regiment •, og i de tilsvarende Antegnelser for 1684
staar: • Han er under Militien tilforn Cornet och er
Quartermester under Ritmester Brockmands Compagni<.

1
)
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men noget sikkert om hans Afstamning er ikke oplyst1). I Februar 1675 træffer ''i ham første Gang i
Sundby, og da var han Korporal ved Rytteriet. 1677
var han avanceret til Kornet og stod ved v. Kablens
Kompagni. Omtrent ved samme Tid giftede han sig
med en Pige af Sundbys mPst ansete Familier, nemlig Anne Mortensdatter, D. a. Delefoged Morten Christoffersen2). I Aaret 1680 var han Indehaver af Svigerfaderens Bedrift, nemlig Hustruens Hjem i Sundby 3 )
med tilhørende Boelsjord og 2 Gadehuse sammesteds,
et Boel i Lindholm samt en· Færge, hvilket han alt
havde i Fæste. Han synes -· ligesom Svigerfaderen
- at have hørt til de mest ansete Folk der paa Stedet; som Faddere til h3:ns Datter Theta Helena var
saaledes indskrevet Ritmester Zeplin og Købmand
Henrik From i Aalborg, og selv stod han Fadder bl.
a. til Børn af Løjtnant Christian Falck og Henrik
Sørensen i Hvorupstorp, en af Egnens Matadorer. I sit Ægteskab havde han 4 Børn, nemlig: Johan
Friederich, der efter Faderens Død forblev i Hjemmet
og hjalp sin Moder med Bedriften. Han var antagelig ugift og døde allerede 1713 i en Alder af 34 Aar
(begr. 22 /o). Johanne Cathrine, der var født 1684, blev
den 2/4 1717 gift med Søren Pedersen Svenske i
Sundby±), men var vistnok barnløs. Hun døde sam1

Den af C. Klitgaard i Kjærulfske Studier, S. 297, omtalte Slægt fra Stavanger nedstammer næppe fra ham,
med mindre det skulde være gennem en Dattersøn,
Hans Bowitz Nielsen (Oodensig). Da han 1677 var Kornet ved von Kahlens Regiment, var der iøvrigt en anden Hans Bowitz Kornet ved Ritmester Pentz's Kom·
pagni af det slesvigske nationale Rytterregiment
li) Jfr. Nørresundbys Hist. indtil 1701.
n) Det nuværende Østergade Nr. 6.
4
7
/a 1747 i Sundby, 48 Aar 9 M. 2 U. 3 Og.
) Begr.
)

4
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mesteds 1736 (begr. 15/10). Ane Marie var født 1686,
blev ca. 1720 gift med Skipper Cort Hansen Bloch i
Sundby 1) og h~vde i dette Ægteskab de to Sønner
Hans Friederich og Jørgen Nicolaj 2). Hans Bowitz
yngste Barn, Theta Helena, - i det daglige Liv kaldet » Tette« - var født 1690 og døbt den 29/5 s. A.
Hun blev den 16/4 1719 i Sundby Kirke viet til Niels
Christensen Dodensig, med hvem hun fik 2 Sønner,
Hans Bowitz, døbt 18/5 1719, og Christen, døbt 29/9
1720. - Om Hans Bowitz Død findes følgende Notat
i Jens Nielsen Skyttes Dagbog 3): »Anno 1691 den 19.
Martij bleff Cornet SI. Hans Bowitz begravit. Gud
giffve hannem en ærefuld Opstandelse.~ Han blev
efter Kirkebogen 53 Aar 10 Mdr. 3 Uger l Dag gl.,
og hans Lig blev nedsat i Sundby Kirke. Efter hans
Død overtog Enken hans Bedrift, som hun først frasagde sig 1715. Hun blev derefter boende i Sundby,
hvor hun døde 1724 efter at have haft en Del Bryderier med sine Svigersønner, der vist ikke alle var
lige heldige.
Chrislian Falck var Kornet ved 3. jyske nationale Regiment 1678-79, men blev i November sidstnævnte Aar sat tilbage i Kvartermesters Nr., derefter
paany Kornet 1683 og Løjtnant 1685'1). Han boede
i Sundby Sogn 1688, da han og hans Hustru, Emmerence Antonisdaiter, den 2/1 2 fik deres Søn Antonius
døbt i Sundby Kirke. Fadderne var Assessor Remmer, Peter Buk, Kield Krag, Dorothea Beering og
') Gift 2. Gang med Maren Christensdatter i Sundby, død
og begr. smstds. 27 /12 1744, 51 A. 10 M. 3 U. 1 D.
2
) Alllb. Tgb. "/• 1734.
3
) Fortsættelsen af Chr. Staphensens Uddrag udg. i Uddrag
i J. S., 1. R., V. B.
4
) Hirsclls Saml.
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Herinan Cuhrs Hustru Else Margrethe, alle udenbys,
vistnok fra Aalborg. Af Falcks andre Børn findes
efter Sundby Kirkebog den 81/s 1690 døbt Sønnen
Reinholt og den 9J4, 1693 Iver. Han boede i Lindholm, ogsaa forinden han ca. 1696 havde fæstet et
af Ryttergodsets derværende Boelssteder 1); her blev
ban i hvert Fald den 22 /t 1697 overfaldet af Jep Ras ·
mussen i Sundby, der - efter et optaget Syn slog 5 af hans Ruder ind. Under Sagen desangaaende gav han Møde ved sin Søn, der altsaa ikke kan
have været nogen af de tre ovennævnte. Kort efter
blev Løjtnant Falck af Regimenisskriver Marcus
Ulsøe indstævnet til Aalborg Byting for at paabøre
Vidner til Oplysning om et Optrin paa Kjær Herredsting, hvorom der den 1/s 1697 bl. a. blev fremlagt
Attestation fra Herredsfoged Anders Madsen med følgende Indledning: » Saasom Hr. Regimentsskriver
Marcus Ulsøe er min skriftelige Attest begierendis
. . . da er mig i Sandhed bevist, at Fredagen dend
12. Febr. sidst afvigte om Formiddagen noget før
Huetboe-Kiær Herretsling blef holdet, indkom ermeldte Regimentsskrifver udi mit Hus i Biersted og
hafde noget at tale med mig. Lidet derefter indkoin
Hr. Leutenant Falck af Lindholm med en Kaarde
under sin Arm og var samme Tid og Sted nærværende foruden forbemelte Niels Søffrensen Procu-rator
af Aalborg, Niels Madsens Søn af Aalborg og Anders
Lam·søn udi Vester Laaen, hans Søn Jep Andersøn,
og bemelte Hr. Leutenant Falck gaf sig strax udi høj
og ifrig Tale og Discurs med Regimentsskrifveren
om Lindholms Ryttergods . . . « Der var en Del
Uoverensstem melser mellem Falck og Regimentsskri') Ab. Tb.

12 /1o

1696.
4*
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veren, der tilsidst erklærede, at han vilde lade al
Diskurs fare og henviste til, at der forelaa en Dom
til Støtte for hans Mening; Falck SYarede hertil:
»Det agter jeg lige saa meget som Skidt!« hYorefter
han strøg sin Fod til vesler (!) Side hen ad Gulvet,
hvilket igen foranledigede Regimeulsskriveren til at
udbryde: "Bevare mig Gud, tør I saa sige om Kongens Lov og Ret!« - Falck mødte paa Bytinget og
turde heller ikke fragaa den citerede Udtalelse, men
gjorde gældende, at hans Mening kun havde været,
at Dommen lige saa lidt ' 'ilde skade ham som det
Støv, der laa paa Gulvet. - Løjtnant Falck døde
1717, og hans Lig blev nedsat i Sundby Kirke 1).
Hans Enke flyttede senen~ til Aalborg, hvor hun den
4
/I 1741 udstedte et Gældsbevis paa 46 Sletdr. til
Anders Hansen Begelund med Pant i en Del Møbler
og Løsøre 2). Hun døde sammesteds i Marts 1749,
men blev begravet i Sundby Kirke.
Steen Mikkelsen Trompeter boede i Sundby, hvor
han havde et Gadehus i Fæsle, og afgik ved Døden
i sin Alders 64. Aar. Han havde med sin Hustru,
Bodil Hansdailer, følgende Børn: Steen, Anne J ohan n e, Mathis, Maren, Steen og Johan, alle døbte i
Sundby Kirke henholdsvis 1892, 94, 96, 1700 og 1703.
Af andre militære Personer skal fremdeles næYnes den i Noten S. 42 omta.lte Christian Anderssøn,
der i Tiden 1688--89 var Kvartermester ved Stiirckes
Regiment og 1690 blev Løjtnant ved samme Regiment, hvorfra han blev forsat til 1. jyske Rytlerregiment. Han gjorde 1692 Tjeneste i Ungarn i
kejserligt Sold og er vist død her ca. 1693. Y derligere findes i Nørresundby Kirkebog nævnt følgende:
') Sb. K.s Rgskb.
17
2
/t• 1731.
) Aalb. Tgb .
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Den tidligere omtalte Peter Schwariz, der 1688 blev
gift med Anne Jensdatter, med hvem han fik Sønnerne Lorentz og Erik, døbt henholdsvis 7/2 1692 og
6
13 1693, Ritmester Zeplin, der 1690 var Fadder til
Kornet Bowitz' Datter, .Jens Tromslager, der s. A.
stod Fadder til et Barn i Sundby, .Jokum De/m, Rytter, 1691 udlagt som Barnefader til et Barn i Lindholm, og Korporal .Johan Henniks, der 1692 stod Fadder til ovennævnte Peter Schwarlz's Søn. Samme
Korporal Henniks kunde godt tænkes at være identisk
med den Johan Hønnics, der 1698 boede i Staegaard,
da han derr 15/12 i V. Hassing Kirke blev viet til
Inger Thorsdatter, med hvem han fik Børnene Karen
(f. 1700) og Hermann (f. 1702). Johan Hønnics døde ·
i Staegaard i Februar 1707. Fremdeles nævnes i
Sundby Kirkebog en .Jens Nielsen Rytter, der i Aaret
1692 var saa uheldig at blive udlagt som Barnefader
af en Pige i Lindholm, Peder .Jensen Rytter, der s. A.
fik døbt en Søn, Jens, Poul Trompeter, der 15g5 tilligemed Andreas Muckert og Herman Griis, som sandsynligvis ogsaa var militære, stod Fadder til Chr.
Rasmussens Søn i Sundby, samt .Johan Krause, der
1688 fik sit Barn begravet. l V. Hassing Kirkebog
nævnes endelig (1690) blandt de begravede: Corporal
Munkgaards Barn, Marie Elisabeth.

REGIMENTSSKRIVERNE.
Ved hvert Ryttergodsdistrikt (Regiment) var der
ansat en Embedsmand, der kaldtes Regimenisskriver
og skulde - som en Slags Godsforvalter - administrere og føre Tilsyn med Ryttergodset, for hvis Indtægter og Udgifter han hvert Kvartal skulde aflægge
Regnskab; han skulde saaledes »Bønderne efter Krigs-
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jordebogen 1) ved Lov og Ret forsYare«, som Skifteforvalter forrette Skifterne efter dem, tilse, at deres
Gaarde blev holdt vedlige, og at Driften blev forsvarligt passet osv. 2). De to Regimentsskrivere, Rasmus
Bruun (t 1687) og Frederik Engelsirup (1688), boede
vistnok i Aalborg. Den følgende, nemlig Hans Beldring, der i Kjær Herreds Tingbog 23 /s 1689 nævnes
som saadan, boede ligeledes i Aalborg, men flyttede
1692 over til Lindholmsgaard 3 ), hvor han boede til
sin Død c a. 1694. Han var, forind en han blev Regimentsskriver, Konduktør ved Landmaalingen i Jylland4), men ellers kan intet oplyses om hans Fortid,
ligesom Tingbøgerne kun giYer sparsomme Oplysninger om hans personlige Forhold. Den 27 /G 1690
havde han paa Kjær Herredsting et Sammenstød med
Herredsfoged Anders Madsen, hYilket gav Anledning
til, at denne, - der aabenbart ikke var til at spøge
med, - udtog følgende Stævning imod ham:
>>Lader jeg underskrevne her med Kald och Varsel gifi\e velfom e bme I-laos Beldring, Regiment lo-ifver uneler Hr. Oberst 'llir ·l<es U gimeul, al mød
udi Relte Lil Hv tboe ocb l{i e rbetTelstil1g idog 14
Dage før llc for Dom nl Iicie behmgende Eder Importunilel ' ruelden og Ucl'·emsord, som den 27. Juni
sidst forleden for en offentlig sat Ret, da jeg gick
udi Rette og ville søge hans kongl. Mayt. tilfaldne
Bøder for Voldsgierninger beganget af Jens Mørch
udi Bundgaard och Anders Danielsen af Aalborg,
uden gifven Aarsage begik och forø·vede, som siunes
Bønderne paa Ryttergodset
En udførlig Instruks, dateret 12/2 1694, findes indført i
Rentekamrets Bestallingsprotokol Nr. 23 f efter Marcus
Ulsøes Bestallingsbrev.
·
") Jfr. Nørresundbys Hist., I., S. 44 f.
4
) Aalb. og Vib. Stifters Kopibog 1690, Fol. 33.
1

2

)

)

:>:
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at vere begaaedt af Forset och vred Hu til at defamere kongl. Mayt" Ret och sette mig (som af Gud
och kong!. Mayt. allernaadigst er beskikket til dette
Tingstedts Dommer och Fogedt) en Skandeflecke paa
mit erlige Nafn och Røgte, och det udi fornehme
Personers Præsentz og Paahør uden nogen Undseelse,
hvorfore jeg er højligen foraarsaget . . . . sette udi
Rette . . . om I, forne Hans Beldring icke bør pligtig
vere paa dette self samme Ting, som i hafver defameret Retten og mig . . . och ved dette samme Ting,
som Eders Qvartcr och assignerede Bundgaard, Krogen1), ligger (saasom I ingen Borgerskab udi Aalborg
vundet hafr) under en anseelig Mulet at give højstbete
kong!. Mayst. Ret och mig dends Betiendter offentlig
og fornøjelig Afbett . . . etc. . . . Datum Biersted 8
Aug. 1690. Anders Madsen, Egh.«
Beldring mødte efter Stævningen og fremlagde et
Indlæg, i hvilket ban gjorde den formelle Indsigelse
gældende, at han aldrig havde haft nogen Bopæl eller
Husholdning i enten Kjær- eller H vetboherred, men
continuerlig, siden Regimentsskriverbestalling blev
ham betroet for » nesten P/2 Aar siden«, havde boet
og endnu boede i Aalborg, hvor han havde sine Folk
og Tyende. - Han blev senere gift med Regimentsskriver Bruuns Enke, Sofia Caiharina v. Høtfninge,
men ses ikke at have haft Børn i dette Ægteskab.
Om hende kan. meddeles følgende: Hun var ifølge
ludskriften paa hendes Epitafium i Tikjøb Kirke af
adelig Slægt og født den 29/7 1649. Hendes Forældre
var »Johannes Ludvig Truchsess< og »Catharina
Felicitas Truchsess«, medens Navnet ~Høffingac i
den nævnte - latinske - Indskrift, der findes gengivet i Hofm. Fund., VII, S. 57, men maaske ikke
helt nøjagtigt, synes at skulle angive hendes Føde') Gaarden Krogen i Biersted Sogn, der hørte til Rytter-

godset.
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sted. H u n benævnes dog a n d etsteds » Truchsesi n n
yon Høfninge•, og det første af disse Ord er \'el saa
en TiteJl), medens det sidste er Fa rniliena v net eller
- om man vil - Navnet paa Familiegodset Hun
var som nævnt gift med Regimeulsskriver Rasmus
Bruun og blev efter hans Død boende i Aalborg,
men havde en Del Genvordigheder i Anledning af
hans Regnskaber. Den 18/4 1690 tilskrev Rentekamret Byfogden i Aalborg, at Kongen under 12/4 s. A.
paa hendes derom indgivne Supplication havde »efterladt alle Prætentioner« paa hendes afdøde Mands
Regnskaber, »Og at hun hendes Skrin, som den 16.
April A0 1687 udi Hr. Byef9gedts Hus under For·
seigling blef indsat og igien den 25. Marlii sidst forleden obnet med, hvis der udi findes, som efter Vurdering til 40 Sldr. 9 Sk. skal opløbe, igien maa tilstilles«. Regnskaberne gav dern~st Anledning til en
Proces mellem hende og Bruuns tidligere Fuldmægtig, Kammerrand Jens Wisberg, hvilken Sag varede
i hele 8 Aar og først 1701 blev indanket for Højesteret; 1688 plejede hun Friherreinden til Lindenborg,
Sophie Amalia Lindenow, paa dennes Dødsleje.
Hun bensad endnu i Enkesland ved Udgangen
af 1690, da hun den 15/12 havde indkaldt en Dragon
ved N av n Frantz Vogt, der da hensad i Arrest i
»Gewaldigerencs 2) Hus; han havde kort forinden
overfaldet hende og hendes Pige paa Aalborg Garle,
idet han »kastede sine Arme omluing dem<<, og da
Fruen foreholdt ham, at Gaden jo var bred nok, og
at han nok kunde gaa foruden saadant, overøste han
hende med Skældsord af uhøvisk Art og forfulgte
hende og Pigen, indtil hendes Karl kom dem til
') Truchsess svarer til det danske: Drost.
') Profos, Skarpretter.
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Undsætning. I samme og følgende Aar træffer v1
hende adskillige Gange indtegnet som Fadder til Børn
i Sundby Sogn, f. Eks. 2 af Løjtnant Falcks Børn
og Hr. Kield Nielsens Søn Henrik, og et Par Gange
var ogsaa hendes Datter Anna Cathrine ~adder. 1694
skænkede hun til Sundby Kirke den smukke SølvOblatæske, som endnu bruges der, og omtrent ved
denne Tid synes hun at have forladt Lindholmsgaard. Her boede hun vistnok endnu, da hun den
19
/n 1694 mødte ved Mathias Brun af Aalborg og
havdE indstævnet Henrik Sørensen i Hvorupstorp til
Vidners Paahør 1) i Anledning af en Hoppe, som hun
den 10/4 s. A. havde »afleveret« til H. S., saaledes at
han skulde svare til den, men som han havde spændt
for sin Tørvevogn og »kørt til Døde«. I September
1696 var hun imidlertid boende i Aalborg 2), men i
den følgende Tid tabes hendes Spor af Syne. Hendes ovennævnte Datter, Anne Cathrine, blev imidlertid gift med Mag. Henrik Garboe i Veirum, og i delte
Ægteskab var der 5 Børn, af hvilke en Søn, Mag.
Rasmus Garboe, blev Sognepræst i Tikøb, og her
endte Sophia Catharina sine Dage den 9 /n 1729 og
blev begravet under Kirkens Kor, hvor det ovennævnte Epitafium i sin Tid fandtes.
Den næste Regimenisskriver var Marcus Ulsøe.
Han var født ca. 1665 og Søn af Borgmester i Æbeltoft Nicolaus Ulsøe (t ca. 1689) og Hustru Birgitte
Hansdalter Abelsted (f. 7/2 1648 i Kbh., t 20/lo 1698
paa Lindholmsgaard). Han blev den 1% 1694 udnævnt til Regimenisskriver i det Aalborgske Rytterdistrikt og boede so~ saadan i Aalborg indtil 1698,
da han flyttede til Lindholmsgaard. Her mistede
') Som Vidne var bl. a. indstævnet Hr. Kield Nielsen.
2
2
"/• 1696.
) Aalb. Tingb.
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hnn sin l. Hu'Stru Anna Catharina Balk, der døde
.den 2/7 1699. Hun var født i København den 8/6
1672 og Datter af kgl. Hofsnedker og Deputeret i
Hofretten paa Københavns Slot Hans Balk, der 1589
omkom ved Amalienborgs Brand 1). Hun havde tidligere været gift r;ned Nicolaus Hof'meister, med hvem
hun i et 3aarigt Ægteskab fik 3 Børn. Baade hun
{)g Marcus Ulsøes Moder blev begravet under Snndby
Kirkes Altergulv, hvor der endnu i forrige Aarhundrede fandtes en fælles Ligsten over dem 2) . Marcus
Ulsøe blev vistnok ikke ret længe paa Lindholmsgaard efter at ' 'ære bleven Enkemand; 1705 træffer
vi ham paa Havrekrogen i V. Hassing Sogn, hvor
han boede til 1711, da han flyttede til Hvolgaar:d i
samme Sogn. Den 29. Maj 1714 blev ban i V. Hassing Kirke Yiet til Christence Torbensdatter, og da
Ryttergodset i Aaret 1717 blev afhændet fra Kronen.
blev han forflyttet til det Koldingske Distrikt. Under
sin vendsysselske Periode var han tillige Enkedronning Charlotte Amalias Forvalter over Dronninglund
{)g Dronninggaard Gods, hvad han bl. a. paaberaabcr
sig i et Andragende (dat. Kolding den 22/ 2 1717)B) om
at blive Krigskommissarius i Nørrejylland. I samme
Andragende meddelei.· han, at han har Hustru og
mange Børn og anmoder indtrængende om Bønhørelse, for at ikke han og de skal »sukke efter Brød«.
1720 var han bleven Krigsraad, og 1725 var han
Regimeulsskriver ved det Dronningborgske Distrikt.
Han afgik ved Døden den 1 /7 1748 i sit 89. Aar efter
at have tjent i konga.lige Embeder i 54 Aar.
') W orms: Lærde Mænd, III, S. 826.
' ) Nørresundbys Historie, I., S. 282.
3
) En anden Skrivelse fra ham til Rentekamret er dat.
Wranderup den 27 /2 1717.
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Marcus Ulsøe havde i sit l. Ægteskab følgende
Børn: l) Johannes Nicolaj, døbt i Budolfi Kirke i
Aalborg den 28 /6 1694 og senere bekendt som Skuespiller1). 2) Hieronymus, døbt sammesteds 17/7 1695,
blev Sognepræst i Klovborg.
3) Birgitte Cathrine,
Tvillingsøster til foregaaende. 4) Susanne Marie, døbt
sammesteds den 22/-1 1697. 5) Helvig Sophie, døbt
sammesteds den 14/<~ 1698, 2/11 1713 gift med Sognepræsten i V. Hassing, Peder Jacobseli Hammer (t
1716), 20/6 1717 gift med Eftermanden, Søren Andersen Hortulan 2), efter hvis Død 1733 hun giftede sig
med Præsten Vilh. Schmidt i Snedsted, hvor hun
døde 1754. 6. Anna Cathrine, der den 14/5 1699 blev
døbt i Nørresundby Kirke med følgende Faddere:
Assessor Lasson paa Rødslet, Hr. Peder Bering i
Gunderup, Anders Jensen i Aalborg 3), Løjtnant Frigasts Hustru og Sofie Nielsdatler.
I Aaret 1701 drog Regimentet til Flandern, hvorfra det først vendte tilbage 1713; det var i de Dage,
da den berømmelige »Mallebrok« (Hertugen af Marlborough) udfoldede sin Feltherrevirksomhed paa disse
Steder. 1717 blev det vendsysselske Ryttergods bortsolgt fra Kronen og Regimentet fik derefter det fynske Rytterdistrikt. 1723 overflyttedes det til Sjælland
og opløstes omsider 1789.

') Jfr. D. biog. Leks., XVIII., 81 f.
En Søn af dette Ægteskab var den berømte Holhergskuespiller Marcus Ulsøe Hortulan (1723-83). D. biogr.
Leks., VIII., 114 f.
') Sandsynligvis den bekendte Gæstgiver A. J. Høg.
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FRiESTESLÆGTEN \VAGAARD
I SKELUND OG VISBORG
OPTEGNELSER AF PENSIONERET LÆRER
E. W. JACOBSEN
VED HØJSKOLEFORSTANDER, CAND. THEOL.
F. ELLE JENSEN, SKALS
af neclensla ae nd e Optegnelser, E nevo lrt ,-Vilhelm .Jacobsen fødtes 1818 i Fyrkal Møll e, . Onsild
Sogn, ved Hobro. Faderen ·vm· Landmnn l, m en maalte paa
Grunel af de d~Htrlige T icler og pekuniære Vanskcliglt etl cr
fodade Lantlvresen l og tage mocl n Stil ling som Ar r siforvarer ved Sltjerpinggaards Ting- og Arresthus i Hanherred rn . Mod e ren døde lidlig (1823), og Ja ·obscn kom da
i Hus t hos Provst Wagaan.L I Sl< eluncl, efle'J' hve m han var
op lwldt, og med hvem h ans Fader s lod i cnskab ·forbindelse. Her opholdt han sig til ·iL 17. Aar, da Provsten
døde. Provstinden hjalp h Am imidlertid fremdeles og sørgede for, at han kom pan Lynguy S minnrium ved G1· nna
hvorfra han dimitlcred s 1838. Eft r en kortere Tid a l
hav' v te r t Huslrer eJ·, bl v han 1840 ka Idet til a t være !t le Jærer og Kirkesa ng t· l Røddin g i Salling. 18,1-4 giftede
han sig med en Da lter af Propri t, r Christen S hon paa
Band ·gaard i Fjends Hel'red. Ila ns Løn var 300 Hdl. og
af dem slwlde han i Pension til Fm·mnnden mulig udrede
ca. 50- GO Rdl. Der var ingen .Jordlod. l . kolon var der
Kampestensgulv, Borde og Bænke bares af Pæle, der var
nedrammede i Gulvet, Vinduer og Døre var utætte, og alt
var kun maadeligt indrettet. Alligevel blev han i Rødding
i 38 Aar til 1878, da han tog sin Afsked. Fra 1884 til sin
Død, 1911, boede han i Viborg, bl. a. sysselsat med at nedskrive sine Erindringer og de Optegnelser, hvoraf nedenstanende er et Uddrag.
F. E. J.

F
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Efter denne Hædersmand 1) kom den 'Vagaardske
Slægt til Skelund Præstegaard og blev boende der i
tre Slægtled, fra 1727-1835 = 108 Aar, og hvad jeg
ved med Vished om Slægten og har hørt i min Barndoms- og Ungdomstid, vil jeg her meddele mine
ærede Læsere i al Korthed.
Hr. Iver Enevoldsen, hvis Fader skal have været Ladefoged paa det gamle Herresæde Bjørnsholm
i Løgstøregnen, var først Kapellan i Ranum og blev
siden, ved sin Svigerfaders, Provst Villumsens, Resignation Aar 1696 Sognepræst og flyttede til Wagaard2) Præstegaard, hvorefter han og hans Familie
siden skrev sig med Tilnavnet Wagaard. 1727 blev
han udnævnt til Provst for Slet Herred og døde i Januar 1739.
Han havde tre Sønner:
l. Mathias ·wagaard, der 1724 kom til Ranum
som Kapellan og blev siden forflyttet til Vive, Ove
og Valsgaard i Hindsted Herred; her døde han 3) og
efterlod sig mange Børn, og af dem kom nogle til
Viborg, men deres Afkom var ukendt af mine Plejeforældre og formodentlig simple Arbejdsfolk i smaa
Omstændigheder, thi jeg mindes som Barn, at der
kom til Skelund Præstegaard en Person fra Viborg,
som foregav, at han var af Præsten Mathias Wagaards
Slægt, og bad om Hjælp til sig og Familie, da han
var fattig og havde mange uforsørgede Børn.
2. Niels luersen Arrø4 ) var Sognepræst paa Øen
Fuur og Provst over Nørre og Harre Herreder i Sal1

)

~)
3

)

4

)

Edvard Hansen Landemann de Rosencrone.
Gaardens Navn var - og er - Vadgaard. (Se : Saml.
t. jysk Hist. og Topogr., 3. R., 2. B., 4. H.)
t 1747.
t 1768.
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Jing, hvis (!) Søn Iver Nielsen Arrø 1) fulgte sin Fader
i samme Kald, og en Søn af ham ejede og beboede
Gaarden Aagaardsholm i Salling, og af denne Familie var for 30 Aar siden endnu nogle tilbage i
Holstebroegn en.
3. Enevold Wagaard blev kaldet til Sognepræst
for Skelund og Visborg Menigheder i Hindsted Herred Aar 1727 og kom efter den forhen omtalte Edvard Loudemann de Rosencrone.
ENEVOLD WAGAARD
var altsaa den første af dette Navn, som kom til
Skelund Præstekald; om hans personlige Livsvandel
blev der lidet talt i min Barndomstid, saa mit Kendskab dertil er ikke stort, men hvad jeg kan mindes
at have hørt fortælle om Manden vil bliye meddelt
i nedensiaaende Optegnelser.
Han skal have været af de saakaldte stille i
Landet, som elskede Fred og Fordragelighed, og en
hæderlig og værdig Præstemand, der røgtede sin
præstelige Gerning samvittighedsfuldt og til sin Menigheds fulde Tilfredshed, thi den gjorde ikke store
Fordringer til sin Præst i de Tider.
Hans Kone derimod blev omtalt som af en mere
herskesyg og urolig Natur, men begge var de enige
om at føre en meget økonomisk Husholdning. Til
Eks. herpaa blev blandt andet sagt, at hver Morgen,
naar hun kom op af Sengen og kom ud i Gaarden,
havde hun sin Fjederpose med og opsamlede alle de
affaldne Fjer, som var at øj n e i og udenom Gaarden.
At Præsten var sin Hustru lig i Sparsommelighed
beviser følgende Sagn: At Lommenluet den G~ng

') t
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var mere sjældent end i vor Tid er vel bekendt; dog
ved man ogsaa, at blandt Adelen og den dannede og
fornemme Klasse var Ubre allerede df'n Gang meget
almindelige og blev af dem baaren og brugt i det
daglige Liv. Men denne omtalte Præslemand var i
saa Henseende en Undtagelse. Hans Uhr blev ikke
taget i Brug uden om Søn- og Højtidsdagene og naar
der skulde bages Brød, og dette var grundet paa, at
ikke Uhret skulde opslides før Tiden eller bruges
mere end højst nødvendigt.
Ved denne gennemgaaende Sparsommelighed skal
de have efterladt sig en Formue af 10,000 Rblf.l),
som var meget den Gang. Hr. Pastor E. Wagaard
skal have været en høj, sværlemmet Mand med en
ualmindelig Legemskraft, og som hans Søn og Sønnesøn fik i Arv, men vel næppe i saa høj en Grad.
Han var en lidenskabelig Jæger, og paa sine mange
vidtudstrakte Jagtture red han mere, end han gik,
og til dette Brug dresserede han selv sin Ridehest.
Men en Dag, han vilde indøve sin lille norske Ganger at staa sikker for Skud, blev den omsider helt
umedgørlig og vilde paa ingen Maade lade sig styre,
enten med godt eller ondt; derover tabte Præsten sin
Taalmodighed og gik den rask ind paa Livet og tog
den med saadan en Kraft i dens tykke Manke, at den
styrtede til Jordf'n med sin hele Krop.
I denne skønne, frugtbare Egn var der paa denne
Tid mere end nok, der kunde vække og nære Lysten
til Jngtlh·et, som næslen udelukkende blev benyttet
af Herremænd og Præster og deres Tjenere, og heraf
blev Følgen, at alt Vildt fik god Lejlighed til at formere sig paa alle Maader i de nære og fjerne Skov') Ikke Rbd. (Rigsbankdaler), som ikke fandtes den Gang,
men Rdl. (Rigsdaler) kurant = 3 Kr. 20 Øre.
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strækninger og sumpige Enge, skovbegroede Kærstrøg,
som fandtes i store og smaa Strækninger og forenede
3 store Herregaardsskove med hinanden, nemlig
Havnø, Visborggaard .og Viffertsholm, og som for 100
Aar tilbage havde megen Betydning der paa Egnen,
thi derfra korn aarlig mange Skibsladninger Brænde
til København og flere Stæder i Landet.
I min Plejefaders Ungdornstid hørte det ikke til
Sjældenhederne at træffe paa store Flokke af vilde
Raadyr og Hjorte, Hinder med Lam i bemeldte Skove,
men som oftest anrettede de megen Skade paa Kornmarkerne om Sommeren, og Fæsterens Klage derover
blev ikke hørt, og nedlagde han en enkelt af dem
og det blev meldt til Herskabet, kunde han vente
Straf og haarde Bøder, og derfor maatte han helst
taale og lide med Taalmodighed, at ikke noget værre
skulde ham vederfares. Ogsaa paa Ande- og Fuglevildt var der en ypperlig Jagt langs Mariager Fjord
og de tilgrænsende Enge og Kjær. Der fandtes ogsaa anselige Vildsvin i Skovene paa den Tid, men
Jagten efter dem var ikke uden Fare, thi var det en
Orne eller Griseso, der blev saaret, saa søgte den
straks sin Skadernand, og denne maatte da helst
flygte op i et Træ eller sætte sig til Modværge paa
bedste Maade.
Af arnmeldte Hr. Pastor E. Wagaard blev der
skudt et vældigt Vildsvin i Nærheden af Visborggaards Skov, og som var saa langt og svært, at det
fyldte Vognen, som afhentede Dyret, som var saa
langshakt, at Benene rakte ud af Vognen, som kom
med det ind i Præstegaarden.
NB. Vognene den Gang var smalle og korte og
ikke at sammenligne med Nutidens.
I denne Præsts Tid blev en Ladefoged dræbt af
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3 Mænd i Veddum By, Skelund Sogn, da han hen
paa Aftenen kom ridende til Byen for at tilsige Bymændene at møde næste Dag til Hoveriarbejde paa
Gaarden. De trak ham med Magt ned af Hesten og
gav ham derefter saa haarde Slag, at han døde paa
Stedet, hvorefter Morderne tog Flugten syd paa, og
ingen paa Egnen saa eller hørte mere til dem.
Slige Voldsgerninger var desværre ikke enesiaaende i de Tider blandt hoverigørende Bønder, og det
ikke uden Grund. Saaledes blev fortalt i min Barndom: at i Oberst Arenstorffs Tid maatte ingen af
Godsets Bønder passere Vejen mellem Visborggaards
Borggaard og Ladegaard uden at tage Hatten af og
hilse med Ærbødighed, selv om ingen af Herskabet
viste sig paa Borgen eller i Vinduerne, og den af
dem, som ikke efterkom denne Befaling, kunde sikkert vente at blive anholdt og kom m e til at ride Træhesten i 24 Timer, og naar Herskabet lmnde straffe
saa haardt en lille Forseelse, hvor meget mere da en
større, og af Tjenerskabet kunde man ikke vente
nogen Medlidenhed, thi som Herren er, saa følge
hans Svende. Dette stadfæstedes endogsaa for 70
Aar tilbage paa samme Gaard, at eu Forvalter uden
Lov og Dom lod en Karl paa Godset binde til et
Træ i Skoven og bankede ham med sin Stok saa
længe, at han ved Afklædningen var baade blaa og
blodig, og en saadan Mishandling kunde den Gang
passere uden i mindste Maade at blive paatalt.
E. W AGAARD OG OBERST ARENSTORFF.
Paa dette gamle Herresæde Visborggaard blev
der ligeleØes udøvet en slet og umenneskelig Handling i Hr. Pastor Enevold W agaards Embedstid, og
den er bleven mig fortalt af min Plejefader som en
5
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sandfærdig Historie, som her nedenfor skal blive
meddelt efter Hukommelsen.
Tre Slægtled af den Arenstorffske Familie ejede
og beboede Visborggaard efter hinanden, samtidig
med Wagaarderne i Skelund Præstegaard, og det i et
Tidsrum af over 100 Aar. Den anden af dem, en
Oberst Arenstorff, var 2 Gange gift; hans første Kone,
en adelig Dame fra Sjælland 1), behandlede han paa
en tyrannisk Maade. Efter at have været i lange
Tider haard og streng mod hans Hustru og (han]
tilsidesat hende ved enhver Lejlighed, saa lod han
hende Lilsidst indespærre i et afsides Taarnkammer
paa anden Etage, fraskilt alt Sam k \'em med andre,
og derefter lod Obersten udsprede det falske. Rygte,
at hun var bleven sindsforvirret og [havde] mistet
Forstanden. Men den sande Grund til hendes Indespærring var den, at han paa den ·~aade kunde i
uforstyrret Ro lade hans Frille, som han daglig havde
om sig paa Gaarden, raade og regere efter eget Lune
og Indfald. Ja, hans onde og slette Fremgangsmaade imod hans retmæssige Hustru gik saa vidt, at
han forsøgte at lade hende sulte ihjel, men dette vilde
ikke ret lykkes for ham, thi naar Gaardens Folk
kunde høre hendes ynksomme Klagen fra Fangetaarnet i ~attens stille Timer, saa blev de betagne af
Medlidenhed for den lidende Fange og listede dem
til at bringe hende Fødeyarer op til Vinduet paa en
lang Stige; men Lejligheden dertil manglede dem saa
ofte, og derved kom hun tidt i Mangel for det daglige Brød.
') Skal være Sachsen. Sammenlign med det følgende Fr_
Møllers Afhandling •Mamsellen paa Visborggaard•.
Fra H. og Kjær H., II., 549 ff, og Alex. Rasmussen: \'isborggaard i Danske Herregaarde, Jylla!ld, 145 f.
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Det kunde ikke være en Hemmelighed for Eg. n ens Folk, hvad denne K vinde maatte lide og taale,
men ingen vilde eller turde offentlig paatale denne
umenneskelige Fremgangsmaade af Obersten; ogsaa
Præsten, Hr. E. Wagr~ard, var i delte Tilfælde for
svag og tilbageholdende og vaklede en Stund mellem
Sandhed og Menneskefrygt og ta,·, da han som Stedets Præst burde have talt den betrængtes Sag.
Hvorlænge denne Fange har maaltet pines og
plages i dette haarde Fangenskab omtales ikke, men
efter Sagnet maatte Præsten omsider tage sig af Sagen, da Oberstinden fra sit Fængsel sendte ham et
hemmeligt Bud om at komme til hende, da hun saa
gerne ønskede at tale med ham. Han tøvede endnu
en Tid og kom ikke af Frygt for Adelens store Magt
og Indflydelse hos de regerende Stænder, som den
Gang ene bestod af Landets højere Adel; men den
af dyb Sorg og Elendighed nedbøjede Kvinde gav
ham ingen Ro, men gentog sit Forlangende til ham
om at kom m e med et Trøstens "Ord til hende i det
tomme, ensomme Fængsel og bede indtrængende for
hende, at hun snart maatte ·komme hjem til Herren
fra denne ustadige og syndefulde Verden, som vilde
pine hende til Døden.
Nu betænkte han sig ikke længere, men kom
straks til hende for at trøste og opmuntre den baade
sjæleligt og aandeligt haardt prøvede K vinde. Søndagen derefter tog han ind til Oberstinden, da hans.
Vej fra Kirkerne gik igennem Gaarden, uagtet Hr.
Pastor Mads' Skæbne i Ullits i Himmerland var ham
vel bekendt. (Denne Præst blev nemlig halshugget
af Rigsraad Jørgen Lyk,ke Aar 1570, fordi han fra
Prædikestolen havde dadlet Adelsmanden, der lod
Svingelbjerg Kirke nedbryde og brugte Materialerne
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deraf til sin Gaard Bunderup, nu kaldet Lerkenfeldt.)1) Altsaa Præsten kom ·til al besøge Oberstinden flere Gange og gav hende ved sine venlige og
trøstende Ord Taalmodighed og Sindsro til at bære
det tunge Kors, der var lagt paa hende, men de gentagne Besøg af Præsten maatte jo forbitre Obersten,
som tilsidst forbød Stedets Præst at komme oftere
paa Gaarden i den Anledning. Men Præsten havde
engang antaget sig den betrængtes Sag og lovet hende
Religionens Trøst, naar han havde Tid og Lejlighed
dertil, og derfor hverken kunde eller vilde han lade
sig afvise, men vedblev at gaa ind til Oberstinden
paa sit (:>: hendes) afsides Værelse, naar han om
Søndagen kom fra Visborg Kirke. Det taaltes for en
Tid; men en Søndag (Præsten kom fra Annexet og
tog ind paa Gaarden for at se og tale med Oberstinden, som havde sendt ham Bud, at hun var syg
og sengeliggende og derfor ønskede at tale med ham),
da han korn og var naael op til det øverste Trappetrin og vilde gaa ind ad Kammerdøren til den syge,
stod Obersten for Dørrn med dragen Sabel og forbød ham paa det strengeste at gaa videre, men Præsten, E. Wagaard, agtede ikke paa hans truende
Fremtræden, men gik rask og frimodig ind paa Livet
af Oberst Arenstorff, afvæbnede ham og kastede
Sablen ned ad Trappen og kunde have gjort det
samme med Obersten, men lod det blive derved og
gik ganske rolig ind til den syge Oberstinde, som laa
i Sengen og var meget lidende og savnede saare
meget en venlig og kærlig Omgang og et Menneske,
til hvem hun kunde søge og finde Trøst og Op1
)

Historisk ukorrekt. Hr. Mads straffedes vel paa Livet,
dog ikke af den i omtalte Sagn angivne Grund, men af
andre ikke fuldt opklarede Aarsager.
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muntring i det mørke og ensomme Fængsel, og man
kan tænke sig, hvor haard og ufølsom Manden maa
have været, naar han vilde forhindre, at Præsten
kom til hans syge og sorgfulde Hustru for at trøste
og opmuntre hende.
Da nu Præsten kom fra Sygebesøget og skulde
over Borggaarden ned til sin Vogn, som holdt paa
den Vej, som gik igennem Gaarden til Skelund, frygtede han dog for, at Obersten i sin Vrede skulde
have samlet Forstærkning og paa en eller anden
Maade tilføjet ham Skade og Uheld, forinden han
naaede sin Vogn, som holdt og ventede paa ham.
Men der mødte ham ingen Hindringer i mindste
Maade, og formodentlig af den Grund, at Oberst "·
Arenstorff maatte kunde indse efter nøjere Betænkning, at hans Frerngangsmaade i hele denne Sag var
af den Beskaffenhed, at den ikke godt kunde taale
Lyset, og derfor var han bedst tjent med, at hans
Møde med Præsten døde hen snarest muligt. Ogsaa
have· nogle været af den Mening, at Obersten ikke
turde anvende korporlig Straf paa Præsten, da han
var almindelig bekendt for at kunne slaa alle til
Jorden, som kunde staa om ham, ogsaa var han den
Dag i fuldt Ornat, da han var kommen lige fra
Kirketjenesten i Visborg, og de fleste, saavel høje
som lave i de Tider, havde dog med al deres raa og
brutale Fremfærd en ''is Respekt for den gejstlige
Stand. Ja, man kan godt sige mere den Gang end
i vor saakaldte oplyste Tid, hvor saa mange simple,
men indbildske og selv.kloge Folk tro om dem selv,
at de ere, om ikke klogere, saa i det mindste lige
saa kloge paa Bibelens Forstaaelse som Præsten, og
det gælder især Nutidens arnvankende Missionærer.
De have som oftest store Tanker om egen Begavelse
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til at forkynde Ordet for deres Medkristne, men nogle
af dem er at klassificere med aandelige Kvaksalvere,
som snart have sagt del lidet, de ved, om Vejen til
Saligheden og langt hellere maatte tie end tale.
Nu igen til Sagen. Dette blev Præstens sidste
Besøg hos den syge, indespærrede Oberstinde, thi
ved den umenneskelige Behandling, hun i Længden
maatte lide og taale, der var født og opdraget af den
Tids mægtige Adel og [havde] kendt glade, lykkelige
Dage, var hun bleven i den Grad svækket og nedbrudt paa Sjæl og Legeme, at hun kunde tydelig
føle, at Døden snart vilde gøre en Ende paa hendes
kummerlige Tilværelse, og bad derfor om, at Præsten
maatte bede for hende fra Prædikestolen, og da han
havde efterkommet Opfordringen, slutlede han med
disse Ord: »0! gode Gud! før Fuglen af sit Fuglebur og Sjælen af den ham·de Kur! «
Efter endt Gudstjeneste blev det Præsten fortalt,
at Oberstinden var død under Gudstjenesten, og da
han kom kørende fra Kirken og tog igennem· Visborggaard, kom den hjerteløse Oberst hen til Præstens
Vogn og fortalte ham med et ironisk Smil, »at nu
var Fuglen fløjet ud nf Fugleburet og Sjælen af den
haarde Kur«. Dertil gav Præsten det træffende Svar:
»Kan De for Gud og Deres SamYittighed forsvare,
hvad De har gjort mod Deres afdøde Hustru, saa
skal jeg nok forsvare, hvad jeg har sagt. « Og dermed ender Sagnet om den tragiske Begivenhed.
Men derefter følger en liden Spøgelsehistorie,
som staar i nøje Forbindelse. med det foregaaende,
og som skulde haYe passeret paa samme Gaard flere
Aar efter Oberstens Død, da hans Søn, Frederik
Arenstorff, ble...- Ejer af Visborggaard, men dette
Sagn yiJ jeg ikke indeslaa for at være saa paalide-
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ligt som det foregaaende, da der i Almindelighed
knytter sig lignende Sagn til gamle Herresæder og
Klostre, om hvilke man har en stærk Tro til, at der
i de henfarne Tider er begaaet mange slette Gerninger, som baade her og hisset har forstyrret mange
Sjæles Ro og Hvile.
Altsaa nu til bemeldte Spøgeri-Historie paa Visborggaard, som er mig fortalt af paalidelige Folk,
men er maaske kun et Sansebedrag.
Kort efter Konens Død giftede Oberst Arenstarif
sig anden Gang med en adelig Dame, og nu ophørte
fra den Tid af hans Ma[i]tresses uindskrænkede Herredømme paa Gaarden, da hun blev forflyttet til
Mariager Birgittiner Kloster(!), hvor hun fik Tid og
Lejlighed til at gøre Bod og love Bedring for sine
mange Synder; men efterfølgende Fortælling vidner
ikke om, at hun i Sandhed har bedt til Herren om
Na:-~de og Forbarmelse, thi efter hendes og Oberstens
Død paa Visborggaard hørte ofte Folk paa Gaarden
ved Nattetider en Karet med Forspand af 4 Heste
komme farende ind i Borggaarden og gøre Holdt
ved den brede Stentrappe, som førte op til Hovedindgangsdøren, og af ØjenYidner (er] fortalt, at Vogndøren sprang op og en Dame i hvid Dragt steg ud
af Vognen og [gik] som svævende op ad Trapperne
igennem adskillige Værelser og førte med sig en Støj
og Alarm, saa at alle i de tilstødende Soveværelser
skræmmedes op af deres bedste Nattero og blev saa
betagne af Frygt og Rædsel, at de længe efter ikke
kunde komme til en rolig Søvn.
Efter at denne Skikkelse til forskellige Tider
havde rumsteret i Værelserne og [var] forsvunden paa
samme Maade, som den var kommen, blev den til
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en sand Plage for Gaardens Folk, saavel høje som
lave, og Ejeren, .Hr. Kammerherre v. Arenstorff, (Søn
af den før omtalte Oberst), blev nødt til at tage sig
med Alvorlighed af Sagen, for om muligt at faa Gengangeren fjernet, at der igen kunde blive Fred og Ro
i Nattens Stilhed.
Først raadførte Kammerherren sig med Stedets
Præst, Hr. Enevold Wagaard, om denne mystiske
Sag, men han var den Gang en meget gammel Mand
og kunde ikke have med denne Sag at gøre, men
henviste Kammerherren til en ung Præst i Nabosognet Als, som er beliggende øst for Skelund og begrænses af Kattegat, hvortil i de senere Aar mange
Badegæster rejser i den bedste Sommertid. Til denne
Præst, Hougaard i Als Sogn, søgte Kammerherren
derefter om Raad og Bistand, og ham var han saa
beldig at formaa til at komme og være paa Gaarden
i de Nattetider, da Gengangeren plejede at husere i
Værelserne.
Han kom altsaa til Gaarden i den Anledning og
blev Natten over, men maatte flere Gange rejse forgæves. Endelig traf han at være til Stede, da Skikkelsen kom farende med Støj og Larm gennem den
saakaldte store Taffelstue, hvor Præsten sad Yed et
Bord og læste i en Bog; han tiltalte K vindeskikkelsen og vekslede med hende adskillige Ord, som ingen
hørte eller nogen Sinde fik Kundskab om, da Præsten aldrig vilde aabenbare det for noget Menneske.
Men til megen Glæde og Beroligelse for hele Personalet paa Gaarden viste Skikkelsen sig ikke mere i
denne og den paafølgende Ejers Tid.
For en 30 Aar siden, i den nuværende Ejerindes
Tid 1) (Enkeetatsr.a adinde Kjellerup) er noget lignende
') Dette er skrevet i 1890erne.
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passeret, som ligeledes for en Tid satte Skræk i
mange paa Gaarden, men ved at flytte en Skillerumsvæg blev det igen som før stille og roligt.
Før jeg slutter Hr. Pastor Enevold Wagaards
Biografi, om hvem jeg i min Barndom hørte meget
lidet, mindes jeg, der blev sagt, at disse Præstefolk
skulle have h·aft den store Sorg, at et af deres Børn
paa 6 a 7 Aar faldt i Gaardens Brønd og druknede
i et ubevogtet Øjeblik, før nogen fik Anelse derom 1).
Han var Præst i Skelund i 44 Aar og døde
paa samme Sted 1771 og ligger begravet tæt øst for
Kirkens lave og ubetydelige Taarn. Hans mandligeog kvindelige Afkom er jordfæstede paa samme Kirkegaard, og deres Grave er indhegnede med Stenstøtter, forbundne med Jernlænker.
PEDER W AGAARD
var Enevold Wagaards eneste 2) Søn og fulgte sin Fader i Præsteembedet i Skelund 1771. Om denne
Mands bevægede Liv og Vandel vilde der have været
mange flere underholdende og morende Fortællinger
at fremdrage for Læserne, end sket er, hvis jeg i et
og alt havde kendt noget nøjere til Mandens Liv og
Levned; men i Mangel heraf maa jeg holde mig til,
hvad jeg som Barn hørte fortælle om ham af mine
Plejeforældre og andre af hans Samtid, som havde
kendt ham personlig, og at dømme derefter maa han
have været i mange Dele en fremragende Mand, klog.
og energisk og i Besiddelse af en Jernvillie, som for1

)

2

)

E. 'Vagaard var 2 Gange gift. Hans første Hustru,
Dorothea Helene Pedersdatter Deichmann, døde 1746;
de havde 6 Børn. Han andet Ægteskab med Anna Niels-·
datter Ursin Ct 1772) var barnløst.
Der var 2 Sønner.
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ledte ham til at gennemføre med Mod og Kraft man.gen en Handling, som de fleste i hans Stilling aldrig
vilde have tænkt paa og endnu mindre udført.
Han er født i Skelund Præstegaard Aar 1732 1)
og døde samme Sted som Præst Aar 1806. Han
kom som ung i Viborg Latinskole, og endskønt han
tidlig fattede Lyst og Tilbøjelighed til at gaa den
juridiske Vej, saa søgte Faderen ved hver Lejlighed
at lede ham bort fra den Tanke, da hans højeste
Ønske var at faa Sønnen til sin Eftermand i Embedet, og han leYede i det glade Haab, at Sønnen, naar
han havde taget sine Eksaminer og var kommen hjem
fra København, ikke tænkte paa andet end at blive
Præst i Skelund efter ham; men denne Forudsætning holdt ikke saa ganske Stand. Thi i det afgørende Øjeblik, da Sønnen skulde bestemme sig til,
hvilken Vej han vilde gaa, enten den teologiske eller
den juridiske, saa fulgte han den sidste efter sin egen
Lyst og Tilbøjelighed og uden Faderens Vidende og
Villie. ~fter faa Aars Forløb blev han cand. jur.
med bedste Karakter. Da han med stor Glæde meldte
dette til Faderen, blev denne baade glad og bedrøvet,
og jo mere han tænkte derpaa, desto større blev
hans Misfornøjelse med Sønnens uventede Fremgangsmaade, der paa en Gang havde tilintetgjort hans
kæreste Ønske, at faa sin eneste Søn til Præst og
Eftermand. Efter nogle Dages Betænkningstid skrev
han til Sønnen, at han ikke med den bedste Villie
kunde tænke med Glæde paa hans tagne Bestemmelse, da det altid havde været hans højeste Ønske
at faa ham til at optage Præstegerningen efter ham,
»og af den Grund vil jeg endnu engang opfordre Dig
') Dette er urigtigt. I Følge en »series pastormn< i liber
dat. fødtes han 1746.
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iil at tage teologisk Embedseksamen, om Du vil bevare Din Faders Agtelse og Kærlighed c. Da Sønnen
:Saa, hvor megen Pris Faderen satte paa at faa ham
hjem til sig som vordende Eftermand, rettede han
sig derefter og blev efter faa Aars Forløb cand.
theologiæ 1). Faderen var den Gang bleven noget gammel og affældig, saa han tog straks Sønnen til Kapellan. Og i denne hans bedste Ungdomstid var
,Jagten hans kæreste Beskæftigelse i de mange ledige
Timer som Gejstligheden den Gang havde frem for
Nutiden, da Menighedernes Fordringer til Præsterne
·er langt større og vanskeligere at tilfredsstille, og derfor hører Sognebaandsløsen og Frimenighedslivet til
Dagens Løsen.
Medens P. Wagaard var Kapellan hos Faderen,
'blev han vidende om, at denne betalte 10 Daler aarlig til Godsforvalteren paa Havnø, og da ha·n spurgte
sin Fader, hvorfor ban betalte disse Penge, fik han
til Svar: »For at faa Fred.« Sønnen bad da Faderen
om at faa disse Penge, naar Forvalteren vilde give
Afkald paa dem. og dette lovede Faderen.
En Søndag efter Sidstgudstjeneste i Visborg Kirke
Ted P. Wagaard· ned til Gaarden Havnø o~ traf Forvalteren paa sit (!) Kammer og blandt andet tilspurgte
ham: »Hvorfor maa min Fader betale til Dem 10
Daler aarlig ?« Og da Forvalteren ikke vilde eller
·kunde gøre tilstrækkelig Rede derfor, bød P. Wagaard
Forvalteren straks paa Stedet at give barn et skriftligt Bevis for, at han for Eftertiden vilde renoncere
1
)

P. \Vagaard, der er dimitteret 1763 fra Viborg Skole,
findes i k k e blandt de juridiske Kandidater i Aarene
1763-73. Mulig har han da kun en,Tid studeret Jura,
men er saa efter Faderens Ønske gaaet over til Theologien. Kandidat 176:J.
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paa de omtalte Penge. Først nægtede Forvalteren at
indgaa derpaa, men efter at have modtaget adskillige
følelige Træk af P. V\Tagaards Stok, blev Forvalteren
mere føjelig og efterkom Opfordringen. NB.! Slig
Rettergang var ikke saa sjælden i de Tider.
Efter Faderens Død blev hans Søn Peder Wagaard kaldet til Præst for Skelund og Visborg Menigheder af Kammerherre v. Arenstorff Aar 1771. Denne
Adelsmand var Ejer af 2 .Herregaarde, Visborggaard
og Havnø, samt 3 Kirkesogne, Skelund, Visborg og
Als, men Havnø havde han afstaaet til sin Moder,
Oberstinden, som Enkesæde eller Arvelod efter hans
Fader Oberst Arenstorff. Denne arnmeldte Oberstinde søgte efter en god Bestyrer over Gaard og Gods,
og dertil valgte hun den unge og driftige Mand, Hr.
Pastor Wagaard, som med Glæde modtog Tilbudet
og kom derved i sit rette Element; og det viste sig
snart, at hun havde valgt den rette Mand, der fremfor andre var denne Post voksen. Men den Orden
og Akkuratesse, han fordrede i Gaard og Mark,
gjorde ham forhadt af Gaardens Folk og Godsets
Bønder, thi før hans Tid, mens Gaarden blev bestyret i Forening med Visborggaard, gik det, som det
bedst kunde, men nu derimod, naar Punktlighed og
Orden skulde være Sjælen i Gaardens Bestyrelse~
kunde Præsten ikke andet end møde Uvillie og Misfornøjelse af sine undergivne, som gik og ventede paa
Lejligheden til Hævn paa en eller anden Maade. Men
det var dem ingen let Sag, thi de vidste, at Præsten
var baade klog, snarraadig og ualmindelig stærk .
Som ung, næppe 20 Aar, bebrejdede han sin Faders
Forkarl, at han ikke engang kunde bære l Td. Rug
op paa Loftet, og straks paa Stedet bar ban 2 Tdr.
fra Laden til Loftstrappen, uden at det i mindste·
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Maade anfægtede,ham. Men da Faderen blev vidende
herom, skammede han Sønnen ud for denne overmodige Handling, som let kunde have haft skadelige
Følger for ham; men han trøstede Faderen med, at
det ikke var første Gang, han havde prøvet derpaa,
og ved en anden Lejlighed søgte han at brydes med
2 holdfaste Karle paa een Gang uden at blive overvunden.
En Vinteraften sildig kom han ridende gennem
Havnø Skov og stødte paa et lille tillukket Led, som
han var nødsaget til at skulle igennem for at kom m e
til sin Præstegaard, men ved Leddet stod 3 Karle,
bevæbnede med vældige Stokke, og det kom ham for,
at der var flere i Baghold, og det opklaredes straks
for ham, at stod han af Hesten for at oplukke Leddet, vilde han blive overfalden og mishandlet. Han
var et Øjeblik tvivlraadig, om han skulde flygte eller
optage den ulige Kamp, men hurtig fattede han den
Beslutning at følge sin energiske Natur og hellere vise
Mod end Frygt; Udfaldet maatte da blive, som det
bedst kunde. Stolende paa sin veldresserede Dragonhest, og at Leddet, han skulde passere, var lavt, lod
ban til, som han vilde forlade Pladsen og trak Hesten
noget tilbage med Bidslet; men med et gav han den
saa kraftig Sporer og Pisk, at den sprang over Leddet uden mindste Skade; dog kunde det let have
fejlet for barn, for han hørte tydelig i Springet, at
Hestens ene Bagsko berørte Leddet.
En anden Gang var han ligeledes i en farefuld
Stilling, men ved Mod og Aandsnærværelse reddede
han sig ligeledes ud af den truende Fare. En Aften
sildig bankede det stærkt paa Gangdøren til Præstegaarden. Madam Wagaard kom til og oplukkede
Døren og saa 3 Mandspersoner med Stokke under
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Armen staa for sig; de bad i en truende Tone om at
tale med Præsten, og det skulde være straks, og derpaa trængte de ind i Gangen. Hun blev ikke lidet
forskrækket ved at se dem, der saa uci som sande
Røvere. Hun sprang i sin Angst op ad Trappen i
Gangen til sin Mand, som havde sit Studerkammer
paa et Kvistværelse, som havde Vinduer til 2 Sider,
Gaarden og Haven, og fortalte ham, at 3 betænkelige
Personer stod nede i Gangen og forlangte at tale med
ham, men hun frygtede meget for, at de havde ondt
i Sinde mod ham efter deres hele Tale og Adfærd.
Efter at have betænkt sig et Øjeblik bad han sin
frygtsomme og ·ængstelige Hustru at fjerne sig ud af
Døren til Loftet en liden Stund, saa skulde han snart
ekspedere disse ubudne Gæster. Han gik nu hen og
tog sin vældige Ridepisk under Armen og _stillede sig
paa det øverste Trappetrin og bad dem, hvis de vilde
tale med ham, at komme op paa hans Værelse, og
da den første kom med en stor Stok i Haanden, bad
P~;æsten ham sætte den fra sig som ubrugelig ved en
slig Samtale, men fik til Svar: »Det kunde dog være,c
og han fortsatte sin Gang op ad Trappen, og de to
andre fulgte ham i Hælene. Straks tog P. Wagaard
til sin Ridepisk og brugte den saa følelig og kraftig
til den først ankomne, at denne styrtede baglæns ned
og trak de andre med sig, og i den opstaaede ForvilTing tabte de Fatningen og stræbte kun efter at
komme bort fra Præstens Svøbe, der vedblev at bearbejde deres syndige Krop, indtil de naaede ud i
den fri Natur og kunde faa Ro til at love dem selv
ikke oftere paa den Maade at komme til Præstegaarden og aflægge Visit hos deres Præst og Sjælesørger.
Imellem Skelund og Visborg Sogne var en Gangsti (hvor nu er en SognevPj) over Visborggaards Mark,
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som ingen ridende eller kørende maatte passere, men
Præsten, P. Wagaard, benyttede altid Gangstien, naat~
han kom ridende til og fra Visborg Kirke, da den
var betydelig kortere for ham end Kørevejen igennem
en længere Skovstrækning, og Kam m er herre Arenstorff havde dertil givet ham en mindelig Tilladelse;.
men paa Grund af indtruffen Uenighed mellem Kammerherren og Præsten, blev denne af en brutal Ladefoged paamindet om ikke oftere at ride paa benævnte
Gangsti, men følge den reglementerede Vej gennem
Skoven. Præsten agtede ikke dette Forbud, men vedblev som sædvanlig at benytte Stien paa sine Rideture mellem Sognene. Altsaa Præsten fandt sig ikke
beføjet til at rette sig efter Kammerherrens onde Lune
og Indfald, hvorover denne blev end mere opbragt,.
og en Dag, Præsten kom ridende paa bemeldte Gangsti, lwm Kammerherren selv i egen høje Person og
forbød ham paa det strengeste at færdes paa Stien
oftere og befalede ham at ride tilbage og følge den
reglementerede Kørevej. Og da Præsten ikke vilsJe
adlyde, greb Kammerherren i Tøjlen paa Hesten for
med Magt at dreje den omkring, men Præsten, dervar af en hidsig Natur, især naar han mødte uforskyldt Modstand, vilde ikke lade sig kommandere,
men efter at have givet Kammerherren Svar paa Tiltale, og denne efter gentagen Opfordring ikke vilde
give Slip paa Tøjlen, slog Præsten uden videre Betænkning løs paa Kammerherren med sin Ridepisk~
indtil denne maalle give tabt og lade Præsten fare
sin Vej.
Efter denne alvorlige Affære mellem to saa ansete Mænd paa de Tider, kunde man med Grund
have ventet, at Præsten var kommen til at føle haardt
Adelens Magt og Myndighed, men mærkeligt nok blev
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-dette ikke Tilfældet, thi efter Sagnet svandt denne
baandgribelige Sammenkomst hen, uden at Parterne
talte mere til hinanden derom. Havde noget lig·nende passeret i vore Dage, vilde det næppe have
gaaet saa stille af, men her har vi atter et Bevis for,
at Trætte og Uenighed i de Dage fandt ofte en Afgørelse paa Stedet. Men denne stilfærdige Fremgangsmaade fra Kammerherrens Side efter Affæren
.k an have haft sin Grund deri, at han manglede det
fornødne Mod og Skarpsindighed til at opponere mod
en Mand som denne Præst, der var ham langt overlegen i Forstand og Kundskaber, og var dertil hans
Præst, Raadgiver og Prokurator, naar Kammerherren
som Skifteforvalter over Bøndergodset i tre store
Kirkesogne kom i en eller anden Forlegenhed, som
han selv eller Forvalteren ikke tilfulde kunde forstaa
:at bringe i Rigtighed, og af disse Grunde kan man
forstaa, at Kammerherren efter den første Ophidselse
har fundet det klogest at lade denne Sag falde og
h<llde gode Miner med slet Spil, thi han kendte Præsten som en behjælpsom og brugbar Mand paa mange
Maader, men til den anden Side kunde han blive
ham en haard Fjende og Modstander.
Forinden jeg gaar videre i Meddelelsen om Præsten Peder Wagaard maa tilføjes følgende Bemærk.n inger:
At dømme efter ovensiaaende Fortællinger skulde
man tro, at P. Wagaard havde været badet og for"
fulgt af hele sin Menighed, men dette var ikke Tilfældet. Tværtimod hørte jeg i min Ungdom, at gamle
Folk talte godt om ham som Præst og Husfader og
som den, der var højt agtet for sin Indsigt og Klog"Skab i mange Retninger til Nytte og Gavn for sig
:Selv og andre. Men som Herre og Bestyrer af Havuø
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Gaard og Gods blev han miskendt og hadet, fordi
han fordrede Troskab og Lydighed af Tjenestefolk,
Gaardfæstere og Husfæstere ved deres pligtmæssige
Arbejde; men naar han derimod fandt hos mange
af dem Utroskab og Ulydighed, og det af den Grund,
at de nu engang var hildet deri som andre Steder
blandt hoverigørende Bønder at na_rre og bedrage
Herremændene og deres U d sendte paa alle optænkelige Maader, saa straffede han haardt enhver Forseelse, og dette skaffede ham mange bitre Fjender
blandt den lavere Klasse, som tragtede efter Hævn,
naar dertil kunde aabnes Lejlighed, enten hemmeligt
eller aabenbart.
Som forhen omtalt var Gaarden Havnø efter
Oberst Arenstorffs Død overdraget og tilskødet hans
Enke som retmæssig Ejendom, og Overbestyrelsen
deraf overdraget til Hr. Pastor Wagaard i Skelund
Præstegaard. Og til ham igen havde Oberstinden før
sin Død testamenteret Gaard og Gods; derved kom
P. Wagaard atter i en haard Strid efter Oberstindens
Død med hendes mægtige og adelige Arvinger fra Visborggaard og Overgaard, som ligger ved Indløbet af
Mariager Fjord paa søndre Side. Disse nærmeste
Aniuger vilde paa ingen Betingelser respektere de
testamentale Bestemmelser af den afdøde og erklærede Testamentet for ugyldigt og lovstridigt, som formente dem lovlig Ret til Havnø Gaard og Gods, og
da Præsten Wagaard stod lige saa fast paa sin Ret,
saa blev Sagen henvist til Rettens Afgørelse, men forinden denne afgav sin Kendelse, blev Arvingerne noget ængstelige for, at Sagens Udfald skulde gaa dem
imod og Præsten omsider fravriste dem Gaarden.
Af den Grund søgte Aniugerne Raad og Vejled6
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ning hos Herredsfoged Tetens i Mariager, som var
bekendt for at være en god Jurist med en rummelig
Samvittighed, der kunde, om det gjordes fornødent,
forandre sort til hvidt, naar han kunde faa sit Arbejde godt betalt. Det trængte han til, thi ban var
et af de Mennesker, som kunde bruge alt, hvad ban
fik, til Overdaadighed i bøj Grad.
Han tog altsaa med Glæde denne Sag, da han
blev tilkaldt. Den Fremgangsmaade, som Herredsfoged Tetens nu brugte for at fremme denne Sag,
kan noksom karakterisere Manden for dem af mine
Læsere, som har Sans for en aaben og ærlig Fremgangsmaade mod Ven og Fjende.
Telens tog nemlig straks til Skelund Præstegaard
og foregav fol" Pastor Wagaard, at ban havde været
i Forretning der paa Egnen og vilde benytte Lejligheden til at aflægge et kort Besøg hos Præsten, som
han længe havde ønsket at se og tale med etc. Men
den sande Bevæggrund for Besøget blev ikke berørt
paa nogen Maade, som kunde vække Mistanke hos
Præsten; Tetens fik derved Lejlighed til under Venskabs og Fortroligheds Maske at aflokke adskillige
Vink og Oplysninger om den Sag, han havde med
Oberstindens Arvinger, som kunde komme ham til
stor Nytte i den Sag, han havde paataget sig at gennemføre i ArenstodTernes Favør.
At denne lumske Maade at gaa frem paa maatle
lykkes alt for godt for Tetens, er let forklarligt, thi
Wagaard ,·ar nok en klog og indsigtsfuld Mand, der
nok tænkte, før han talte, men var tillige af en aaben og ærlig Karakter, som frit udtalte sine Meniuger og Anskuelser i det private Omgangsliv, og paa
Grund heraf kunde der let ved denne Sammenkomst
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være faldet Ord fra Præsten, som kunde have skadet
hans Sag meget.
Kort efter Besøget i Skelund Præstegaard bestemte
Tetens en Sammenkomst paa Havnø med Præsten
V\Tagaard og de paagældende Arvinger, og dertil
mødte han selv som Arenstortiernes Sagfører og erklærede, at det Testamente, hvorefter Præsten gjorde
Paastand paa Gaarden Havnø som sin retmæssige
Ejendom, var ugyldigt efter en senere udkommen
Arvelov, som han fremlagde for Forsamlingen, og han
vilde· af den Grund tilraade Præsten at lade Sagen
falde og tilbagekalde sin Paastand. Da Præsten saa
Herredsfoged Tetens staa iblandt sine Modstandere
som deres Defensor, kunde han ikke andet end betragte ham som en falsk og lumsk Person, som talte
med to Tunger i en Mund, men for sent var han
kornmen til denne Erkendelse, thi ingen i FOI·sarnlingen var saa bitter mod ham som Tetens, og han
skammede sig ikke ved at støtte sine Bevisgrunde paa
sidste Samtale i Præstegaarden.
Denne slette Fremgangsmaade af Tetens ha,,de
opbragt Pastor Wagaard i høj Grad, saa at han paa
ingen Betingelser vilde indgaa Forlig, men forsvarede
sin Sag og paastod sin Ret til det yderste.
Men i sit Hjem, da Hidsigheden havde lagt sig,
kum han nøje til at overveje den Ordveksling, han
havde ført med Tetens i Mødet, og fandt nu Betænkelighed ved at lade Sagen gaa til det yderste og
fandt det klogest at faa et taaleligt Forlig bragt i
Stand. I al Stilhed fik Præsten Arvingerne sammenkaldt til et Møde, hvori han tilbød dem Forlig paa
visse Betingelser, som Arvingerne gik ind paa, og nn
frafaldt Præsten Wagaard sin Ret til Havnø imod at
6*
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faa udbetalt en Sum Penge til første Termin, og derpaa gav Aniugerne deres skriftlige Tilstaaelse.
Da Forliget blev meldt Herredsfoged Tetens, skal
han være bleven saa forbitret over, at den.ne Sag
slap ham for hastig ud af Hænderne og skal have
udtalt haarde Ord om Peder Wagaards Fremgangsmaade, men den var dog nok saa hæderlig som hans
mod P. Wagaard. Men hvad der ærgrede Tetens
mest var, at han tjente for lidt og Præsten slap for let.
Og mange andre juridiske Sager skal P. Wagaard
ha,,e ført for andre, men som ikke er bleven omtalt,
thi. efter Sagnet var han mere Sagfører end Præst for
sin Menighed. J eg kan godt mindes fra min Barndom, at min Plejefader fortalte om sin Fader, at han
ofte sad oppe til langt ud paa Natten og arbejdede
paa juridiske Sager og syslede dermed til sildigste
Alder, og først paa Dødslejet advarede han sin Søn
for Processer og føjede til: »De har lagt mig i Graven før Tiden.«
Efter hvad vi .har hørt om P. Wagaard, har hans
Samtid dømt rigtigt, naar de udtalte, at P. W. aldrig
skulde have været Præst, men Prokurator eller Landmand, og dette Udsagns Rigtighed er ogsaa fremlysende i hans hele Liv og Vandel.
Saaledes holdt han det meste af sin Embedstid
en Student i Huset, som prædikede for ham, naar
ingen ministerielle Forretninger fandt Sted i Kirken.
Han havde stor Interesse for gavnlige Industrifrembringelser i det daglige Landbrug. For Hør og Hampens bedre Behandling og Dyrkning der paa Egnen
tillod han en fransk Emigrant og høravlskyndig Mand
at afbenytte nogle Tdr. Land af Præstegaardens Jorder til derpaa at dyrke og tilberede denne Industri.
Vel var den kendt og dyrket der paa Egnen mange
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Aar før den Tid, da Jordbunden egnede sig godt dertil; men Egnens Folk kendte ikke tilfulde den bedste
og hensigtsmæssigste Maade at dyrke og behandle
dette for mange af dem saa vigtige Avlsbrug, men
nu herefter kunde de lære en bedre Maade at dyrke
og behandle Hørren paa fra den blev saaet paa Ageren og til den var færdig til at tvindes som Tot ud
af Ten.
Ogsaa Tobaksplanten forsøgte han at dyrke i sin
Have og ventede i det mindste at faa saa meget Udbytte deraf, at han selv og hans Omværende kunde
faa Tobak til eget Brug, men dette Projekt vilde
ikke ret lykkes for ham. Planten groede godt og
udviklede sig til en anselig Størrelse, men de til Bladenes Behandliugsmaade fornødne .Lokaler manglede
og a. m., som hørte til, for at Bladene kunde blive
nogenlunde brugelige, og af den Aarsag mislykkedes
dette Foretagende.
Herefter kommer en ret komisk Scene af ham,
der vilde paastaa, at etb vert Menne~ke kunde udføre,
hvad han for Alvor vilde, men han glemte at tilføje,
hvad der staar i Ordsproget: Ingen Regel uden Undtagelse. Dette maatte han erkende efter nedensiaaende Fortælling, som passerede i hans sidste Tid.
Hans Stueuhr vilde ikke gaa, og han antog da,
at det manglede Rengørelse, hvorfor der blev sendt
Bud til en U lurnager; men da han ikke kom efter
Løfte, fik den gamle Præst det Indfald, at han selv
vilde agere Uhrmager, endskønt han aldrig før havde
befattet sig med Uhrmagerprofessionen. Altsaa uden
Betænkning tog han fat paa Arbejdet, som han ansaa
for en let Sag at udføre. Uhrværket blev altsaa meget nøjagtig adskilt og afstøvet, hver Del for sig selv,
og derefter sammensat, hvert Stykke paa sin Plads,
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og efter nøje at have gennemset hele Maskineriet og
forvisset sig om, at hver enkelt Ting var paa sin
rette Plads, tog han det samlede Værk og opsatte i
sit Foderal, men del vilde ikke gaa af Stedet. Han
maatte anden Gang have det under Behandling, men
alt forgæves. Dette mislykkede Arbejde ærgrede ham,
der i sit bevægede Liv havde udført mangt og meget,
som havde skaffet ham en vis Berømmelse, og nu i
sit Livs Afslutning maatte give tabt overfor en saa
lille Gerning. Medens han sad og syslede med slige
Tanker, tog han sin Kalot i Haanden, som stod ved
ham paa Bordet, og som han havde sat fra sig, medens han var beskæftiget med Uhrets Rengørelse.
Men hvor skamfuld blev han ikke ved under Kalotten at opdage et lille Hjul liggende, som han ikke
havde savnet. Nu tog han Hjulet op i al Stilhed og
puttede det med Forsigtighed ind i Uhrværket og lod
den rette Fagmand hente.

Hr. Pastor Peder 'Vagaards præstelige Gerning
har jeg kun saa løselig berørt af den Grund, at paa
dette Omraade findes ingen Anledning til at rose
Manden, men her maa dog meddeles noget usædvanligt, som passerede ved en Bispevisitals i Skelund
Kirke Aar 1801, thi ogsaa ved denne Lejlighed vil vi
finde P. Wagaard som den samme djærve, karakterfaste Mand som altid, der uden Frygt siger sin Mening i faa, men skarpe Ord, og det til sin høje og
myndige Foresatte, Biskop Tetens af Viborg 1). I
Efteraaret 1801 var Hr. Pastor Wagaards Søn Enevold kommen hjem fra København som theologisk
1)

Peder Tetens, født 1728, Biskop i Viborg fra 1781-1805.
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Kandidat med bedste Karakter i Tyveaarsalderen, og
samme Efteraar kom Biskop Tetens til Skelund for
at holde Visitats.
Han kom til Præstegaarden Dagen før, og da han
hørte, at Sønnen var lwmmen hjem fra København
som Kandidat, ønskede han at høre den unge Mand
prædike for ham næste Dag. Dette føjede Fader og
Søn ogsaa Biskoppen i, og efter at Talen i Kirken
Yar holdt, begyndte Biskoppen at katekisere med
Ungdommen, men var den Dag ikke i det bedste
Lune, og naar dette indtraf, vilde det gerne gaa ud
over Præsten og Ungdommen, og dette blev ogsaa
Tilfældet her ved denne Lejlighed. Uklare og umotiverede var mange af Biskoppens Spørgsmaal til de
unge. Blandt andet tilspurgte han dem, hvorfor deres Forældre gik til Alters, noget, de godt vidste, men
lige overfor den gamle og gnavne Biskop var de
bleven bange og frygtsomme og manglede Ord til at
udsige deres Mening, og da han paa dette og andre
Spørgsmaal ingen tilfredsstillende Svar fik, tiltog hans
Misfornøjelse i den Grad, at han først tiltalte Ungdommen ined haarde Ord og Udtryk, og dernæst gik
han op for Alteret til Præsten og bebrejdede ham
den store Uvidenhed, som han fandt hos den tilstedeværende Ungdom, der ikke engang vidste, hvorfor
man gik til Alters. Dertil svarede den gamle P. Wa·
gaard: »Det kommer af, at D. H. H. spørger galt!
Vil De tillade, at jeg gaar ned og taler med Ungdommen, saa skal det snart vise sig, at de langt fra
er saa uvidende, som D. H. H. antager!« »Ja,
kære,« svarede Bispen, »det skal være mig en Glæde
at høre, om De kan faa nogle gode Svar af dem.«
Da Pastor P. Wagaard kom til at katekisere, holdt
han sig klogelig til Pontoppidans autoriserede For-
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klaring, som den Gang blev brugt i Skolerne og ved
Konfirmationen 1), og over det Tbema, som Biskoppen
særlig fremhævede i sin Tale. Efter nogle forberedende Ord tilspurgte han Ungdommen: »Hvad nytter det saaledes at have ædet og drukket?« (som der
staar i Pontoppidans Forklaring). Dette Spørgsmaal
kunde de besvare, saavelsom andre lignende, og derved fik Katekisationen mere Liv og Ungdommen mere
Mod til at svare. Nu kom Biskoppen atter ned
paa Kirkegulvet og vilde saa rette paa Pastor Wagaards Spørgsmaal og Ungdommens Svar, og straks
kunde Sønnen se paa Faderen, at Biskoppens Fremgangsmaade taalte han ikke længe, men frygtede for,
at Faderen i Hidsighed skulde forløbe sig, og imens
han stod i denne Spænding, vendte hans Fader sig
om mod Biskoppen og sagde i en skarp Tone:
~skal jeg katekisere, saa tier De!
Men vil De katekisere, saa tier jeg; thi jeg er for gammel til at lade
mig lære l« Derefter gik han hen til Sønnen og bad
ham slutte Gudstjenesten og følge Biskoppen hjem og
tog derpaa sin Hat og Stok og gik ud af Kirkens
Bagdør til sit Hjem.
Da Gudstjenesten var endt, gik Biskoppen med
den unge Wagaard igennem Haven til Præstegaarden,
og paa Vejen spurgte Biskoppen til Kammerherre
Arenstorff med Familie paa Visborggaard og fik Iil
Svar, de var raske og ventedes til Præstegaarden i
Dag. Biskoppen talte blandt andet om den uhyggelige Begivenhed i Kirken, om Faderen, der i Vrede
forlod Kirken i Utide, men dermed endte Samtalen,
thi i samme Øjeblik kom ud af Hoveddøren den
gamle Peder Wagaard og tog venlig mod de kom') Dette maa bero paa en Misforstaaelse, da jo som bekendt Balles Lærebog var bleven indført forinden.

PRÆSTESLÆGTEN WAGAARD

89

meride, som om alt var glemt fra hans Side, og ledsagede Biskoppen ind til de høje adelige Herrer og
Fruer fra Herreslottet Visborggaard Dette var nok
noget, Biskoppen satte stor Pris paa, at Præsterne
paa hans Visitatsrejser holdt store Gæstebud for ham
og lod indbyde dertil Egnens Honoratiores og serverede med fine Vine og velsmagende Anretninger. Ved
denne selskabelige Sammen kom s t af adelige og gejstlige blev Konversationstonen ved Spisebordet efterhaanden ret gemytlig, saa at den til sine Tider bydende og lunefulde Prælat viste sig som en venlig og
nedladende Overhyrde, og det overfor den gamle
Præst P. Wagaard, der for sit Vedkommende ligeledes viste Biskoppen den tilbørlige Høflighed uden
paatagen Smiger og Underdanighed, og som at Affæren i Kirken ogsaa fra hans Side var glemt.
Dagen efter skulde Biskoppen rejse videre, og da
han ikke med et Ord havde omtalt eller ytret sin
Mening om Sønnens Tale ved Kirkevisitatsen, saa
bragte den gamle Wagaard den Sag paa Tale for at
høre Biskoppens Mening, og den lød omtrent saaledes: »Deres Søns holdte Tale var alt for højttravende; han skal ikke have saa høje Tanker. Kan
han med Tiden opnaa at blive Præst paa en lille Ø
et Sted, saa maa han kalde det store Ting.« At høre
Biskoppen sætte hans Søn saa lavt, frapperede Faderen meget, og efter et Øjebliks Betænkning gav han
til Svar: :.Saa ringe Tanker om min Søns Fremtid
har jeg ingen Grund til at nære efter den Fremgang,
han allerede har gjort, endnu kun 21 Aar. Man har
jo et gammelt Ord, som siger: Det er en daarlig Soldat, der ikke tænker paa at blive General! Jeg tror
nu, han med Tiden bliver Biskop.« Denne ironiske
Tale kom Biskoppen noget uventet, og han gav intet
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Smr derpaa, men fremkom i det Sted med den haanende Bemærkning: »Deres Søns Behandling af Dagens Evangelium var meget afvigende fra den almindelige Fortolkning af Bibelens Ord paa dette Sted.«
»Skulde dette være Tilfældet, maa jeg have kaldt paa
min Søn, at han kan faa Lejlighed til at forsvare,
hvad han har sagt.« Da Sønnen var kommen til
Stede og havde hørt Biskoppens Udsættelser paa den
holdte Prædiken, forsøgle ban først at overbevise
Biskoppen om, at hans holdte Prædiken var i fuld
Overensstemmelse med N u tidens Fortolkning af
nævnte Thema, og da Biskoppen ikke vilde fravige
sin Mening om denne Sag, saa hentede den unge
Kandidat et ganske nyt udkommet theologisk Skrift
.af en anset Forfatter, som i et og alt samstemmede
med, hvad der var bleven motiveret i bemeldte Prædiken, og efter at Biskoppen havde set og hørt dette
Skrift, faldt Disputatsen hen af sig selv til stor Glæde
for Hr. Pastor P. Wagaard, der var bange for, at
Sønnen ikke skulde have Mod nok til Forsvar overfor Biskoppen.
De sidste 5 Aar af Hr. Peder Wagaards Levetid
havde han den Glæde at blive støttet af sin haabefulde Søn i sin Embedsgerning. Han var 2 Gange
gift, først med en Datter af en Læge i Aalborg 1), og
med hende havde han 4 Børn, 2 Døtre og 2 Sønner,
som var Tvillinger, hvoraf den ene døde straks efter
Fødselen tilligemed Moderen, den anden levede og
blev Præst i Skelund efter Faderen. Den ene af
Døtrene blev gift med Kancellimad og Birkedommer
Nissen til Gaarden Ernstpris under Grevskabet Lin') Hendes Navn var Louise Buchwald.
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denborg. Den anden Datter blev gift med Proprietær
Meldahl til Bælum Nørgaard i Bælum Sogn, ca. l 1/2
Mil nord for Skelund; senere ·flyttede han til Sjælland nær ved København.
Ved at omtale, at P. Wagaard første Gang var
gift med en Dalter af en Læge, kommer jeg til at
tænke paa, hvad min Plejefader fortalte os, at hans
Fader ogsaa gav mange, fjern og nær, Vejledning og
Raad i adskillige Sygdomstilfælde, da Egnens Folk
havde 6 Mil til deJ1 nærmeste autoriserede Læge.
Anden Gang giftede ban sig med en Præstedatter
fra Randersegnen 1), og med hende havde han ingen
Børn. Efter P. Wagaards Død blev hun anden Gang
gift med Hr. Pastor Begelund i Virring øst for Randers. P. Wagaard døde i Skelund Præstegaard 1806
og var fungerende Præst i 35 Aar og blev 74 Aar
gammel.
ENEVOLD W AGAARD,
Præst for Skelund og Visborg Menigheder fra 180635, var Tiendekommissær for Hellum og Hindsted
Herreder, indtil han blev Provst for samme Herreder
fra 1830-35.
Han fødtes den 18. Juli 1780 i Skelund Præstegaard. 8 Aar gammel kom han i Huset hos Provst
Haugaard i Nabosognet Als for at lære Begyndelsesgrundene i det latinske Sprog, som i de Tider blev
anset for et Hovedfag for hele den tænkende og studerende Verden. Derfra kom han i Aalborg og senere
i Randers Latinskole, og her gjorde han i kort Tid
store Fremskridt, saa han blev af Lærerne anset for
den mest begavede af Skolens Disciple. Da han til1

)

Hylleborg Meldahl fra Øster Tørslev.
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lige havde Talent for Musik og Sang, kunde spille
med Færdighed Fortepiano, Violin og Fløjte og dertil synge med en fyldig og behagelig Sangstemme,
saa kunde disse sjældne Gaver i Forening ikke andet end skaffe denne i alle Maader saa begavede Yngling Adgang i mange fornemme Huse, hvis kæreste
Gæst han blev. Men derved vaktes og næredes hans
største Lyst og Glæde til det selskabelige Liv, som
han bevarede indtil sit sidste Aandedræt.
Det faldt ham let at blive Studenl 1) og fuldende
sine Studeringer i København med bedste Karakter;
da han derfra meldte Faderen denne glædelige Tidende, bad ban om at maatte blive i København og
fortsætte Studeringerne (forudsat at Faderen vilde
understøtte ham med Penge), da ban baabede om
faa Aar at kunne tage den theologiske Doktorgrad.
Dette Forslag vilde Faderen ikke gaa ind paa,
og paa visse Maader havde ban Ret; men havde ban
taget Hensyn til de ualmindelige Gaver og Anlæg,
s9m Sønnen var i Besiddelse af, vilde ban ganske
vist have betænkt sig paa at nægte Sønnen sit Samtykke til at gaa videre paa den videnskabelige Vej,
da der var gode Betingelser for. at han paa denne
Vej vilde have opnaaet et stort Navn i Literaturen.
Han maatte altsaa mod sin Villie forlade København og drage hjem til Faderen Aar 1801 og var hos
ham som Kandidat i 5 Aar (hans Kapellan vilde ban
ikke være). l den Tid fik han mere end nok sin
Lyst tilfredsstillet i Selskaber fra den ene af Egnens
Herregaarde og Præstegaarde til den anden. Paa
denne Maade tilbragte han mange Dage og N ætter i
lystige Selskaber og ved l'Hombrebordet, og dette
1
)

1799.
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fortsatte Liv i Aar og Dag maat'e omsider svække
og nedbryde hans af Naturen stærke Konstitution,
saa at han blev legemssvag i sin bedste Alder.
Efter Faderens Død 1806 blev han kaldet til
Præst for Skelund og Visborg Menigheder af Visborggaards daværende Ejer, Kammerherre v. Arenstorff,
der som Ejer af Pastoratets to Kirker havde Kaldsret; nu er den Ret forlængst gaaet tabt for Adelen,
og min Plejefader bleY den sidste Præst i Skelund,
der modtog Kaldsbrev af Visborggaards Ejer.
Kort efter sin Udnævnelse blev han gift med en
Datter 1) af den rige Proprietær Speitzer til Sindinggaard i Hammerum Herred i Holstebroegnen. Om
min Plejefader i sit Valg af en Hustru tog Hensyn
til Faderens Formaninger, at vogte sig for ikke ved
Giftermaal at komme ind i en fattig og uanset Familie, som i Tiden kunde blive ham meget byrdefuld og generende ved mange Lejligheder, ved jeg
ikke, men saa meget er vist, at han ved sit Giftermaal kom til Velstand, saa han fik sin gamle brøstfældige Præstegaard grundig restaureret og kom tillige i Svogerskab med ansete Familier af Præster og
Proprietærer.
Efter sin Svigerfaders Død paa Sindinggaard arvede min Plejefader 10,000 R bd., som foreløbig blev
staaende i Fædrenegaarden. Samtidig tjente paa Visborggaard en Godsforvalter Fjelstru p 2), som var Student fra København, men tillige en kyndig Landmand, og i Kompagni med ham købte min Plejefader Sindinggaard og Gods, som i de første Aar gav
et godt Udbytte. Men da Danmark blev mere og
') Cathrine Bolette Speitzer, t 1857 i Jølbygaard Mølle
paa Mors.
2
) Søren August Fjelstrup, t 1859.
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mere indviklet i den europæiske Krig under den store
Napoleon, der t'·ang alle Nationer til med Vaaben i
Haand at forsvare deres Selvstændighed, som medførte store Krigsomkostninger, steg derved Landskatten til en ukendt Højde, saa at Statens økonomisk e
Tilstand kom til at staa paa svage Fødder.
Af den Grund trak min Plejefader sig ud af
Kompagniskabet med Fjelstrup, men ikke uden Tab,
thi Fjelstrup, som længere hen i Tiden blev udnævnt
til Etatsraad og Stænderdeputeret og havde mange
Tillidsbestillinger og var en stor Fremskridtsmand i
Landbruget, kunde dog ikke med al sin Dygtighed
gøre nogen Fremgang, men maatte nøjes med at holde
det nogenlunde gaaende i økonomisk Henseende, men
det blev omsider meget bedre for ham, da Lykkens
Gudinde (Fortuna) smilede til ham og gav ham Lotteriets største Gevinst, 50,000 Rbd.
Min Plejefader var, som forhen omtalt, Tiendekommissær, indtil han i Aaret 1830 blev Provst,
og ved dette forøgede Arbejde og af Helbredshensyn
tog han en Kapellan til Medhjælper og valgte dertil
cand. theol. Andreas Holm, en Søn af Købmand Jacob Holm i Randers; han blev senere kaldet til Præst
i Aggersborg paa den nordre Side af Limfjorden lige
overfor Løgstør i Himmerland, og der døde han i sin
bedste Alder 1). Han var gift med Pastor Friises ældste Datter i Oaubjerg Præstegaard, som Yar en Svoger til min Plejefader. Pastor Holms Enke flyttede
med sine 2 Sønner først til Viborg og senere til
København med en Søn, [som blev] cand . jur. Hun
er nu død og ligger begravet paa Viborg Kirkegaard
ved sin anden Søn, Moder og Søster.
1

)

t

1853.
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Som 12-15 Aars Dreng var jeg flere Steder med
min Plejefader paa Kirkesogns- og Skolevisitatser, og
paa disse Rejser kom jeg i mange skumle og uhyggelige Kirker, som mere lignede smudsige Fængsler end
anstændige Bedehuse, og de mest forsømte med Kalkning og Afpudsning var Grevskabet Lindenborgs Kirker. Væggene i dem var baade sorte og grønne af
Fugt, Stole og Loft umalede, Gulvet fra Alteret til
Udgangsdøren belagt med Mursten, men under Stolesæderne laa i Almindelighed det bare Jord og Sand,
blandet med alle Slags Uhumskheder, og dertil ujævn
og modbydelig i alle Maader. Skoler og Lærerboliger
var paa de fleste Steder i Forhold dertil, og Lærerne·
havde gerne en eller anden Bifortjeneste foruden
Lærergerningen, saasom Maler, Snedker, Uhrmager
etc., da Lærer og Kirkesanger de fleste Steder var
saa ringe aflagt, at han ikke med Familie kunde
leve et anstændigt Liv, især naar han manglede en
Jordlod.
Ogsaa Herredernes Præstegaarde var gennemgaaende simple Beboelseshuse og manglede Hygge og.
Bekvemmeligheder, og efler mine barnlige Forestillinger, som jeg fastholder indtil denne Dag, kunde ingen af dem sammenlignes med Præsteboligen i Skelund og det i flere Henseender. Beboelseslejligheden
blev, som forben omtalt, af min Plejefader restaureret og forskønnet paa mange Maader. En smuk
Have var anlagt om Gaarden og fremkaldte et hyggeligt Hjem. Oprindelig var Skelund Præstegaard anlagt i Form af et lille net Herresæde med Borggaard
og Ladegaard, adskilt Yed et Plankeværk (dette Anlæg skyldes formodentlig den før omtalte Loudernann
de Rosenerone; han skal i det mindste have lade l
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bygge den formodentlig endnu værende Gennemkørselslade af Egetømmer).
Som Præst der paa Stedet i 29 Aar havde min
Plejefader ofret mange Penge paa Gaardens og Havens Udvidelse og Forskønnelse og vedblev dermed,
indtil hele Præstegaarden \'ar omgivet af Træer og
Haveanlæg paa alle Kanter. To Fiskeparker var .anlagt, en paa hver Side af Ladegaarden, og deri var
i mine Drengeaar Karudser, men i Aaret 1832 havde
vi en meget haard og langvarig Frost, saa Dammene
bundfrøs og Fiskene uddøde, og derved ophørte den
Herlighed.
Men selve Haven var og blev rig paa udsøgte
Frugttræer, Blomsterrabatter og forskellige Buskvækster, som ikke i de Tider fandtes skønnere der
paa Egnen. Efter den Tids Smag fandtes lange, brede
Gange med tætklippede Hække, som ledte fremad fra
det ene Lysthus til det andet. For at holde dette
store, vidtløftige Haveanlæg i tilbørlig Orden, maatte
der være dagligt Tilsyn, og det blev nødvendigt i flere
Aar at holde Gartner og senere en kyndig Havekarl
og desforuden 2 a 3 Lugekoner det meste af Sommeren. Dette tilsammen kostede meget, men var en
Nødvendighed, hvis det store Anlæg skulde være og
blive til Nytte og Fornøjelse for Husets Folk og de
hyppige, besøgende Gæster fra fjern og nær, som i
Løbet af Sommeren kom til Skelund Præslegaard, der
den Gang var almindelig bekendt for at være et yndigt
Sted, saavel for sin smukke Beliggenhed som ogsaa
for sine sl<ønne Omgivelser. Men hvad der særlig
gjorde Besøget behageligt var den altid gæstfrie Modtagelse, som. fandtes hos den elskværdige Præstefamilie, som der havde Hus og Hjem.
Efter at have givet en kort Skildring af mit kære
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Barndomshjem, vil jeg lilføje nogle faa Bemærkninger vedrørende mine kære, uforglemmelige Plejrforældres private Liv og Levned eller hvad deres daglige Husliv vedrører.

Min Plejefader var en smuk Mand, høj og \·elproportioneret, og i det hele var han, som forhen
omtalt, et sjældent begavet Menneske med en klar
Tanke og et livligt Temperament; naar det Lune
kom over ham, da kunde han vinde alle ved sin
behagelige og venlige Maade at være paa, og ligesaa
blev mange, som hørte ham tale fra Prædikestolen,
saa begejstret for ham, at de udbrød: >>Hans Talegaver har vi endnu ikke hørt Mage til.«
Og endskønt han levede i Rationalismens Tid,
da de fleste Kirker stod tomme, saa havde han stadig en talrig Tilhørerkreds om sig, saavel hjemme
som paa fremmede Steder, og ved højtidelige Lejligheder, saasom Festtaler, Ligtaler og Konfirmationer
etc., da strømmede saa mange til fra Nabosognene,
at Kirken ikke kunde rumme dem, hvilket hørte til
Sjældenhederne i de Tider.
Ogsaa i hans private Liv blev han meget søgt
som en god Raadgiver i mange forefaldende vanskelige Tilfælde i den daglige Færden og Forhandling
blandt Menneskene, da han af Faderens efterladte
juridiske Bøger mulig havde tilegnet sig Kundskaber,
som satte. ham i Stand til ved enkelte Lejligheder at
faa stor Indflydelse paa en Retssags endelige Udfald.
Men han drev det aldrig saa vidt, at han kom i Proees med nogen, og den·ed gjorde han sig saa populær af sin Samtid, men denne hyppige rosende Omtale skaffede ham mange Misundere, som ikke kunde
7
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at børe alle de Lovtaler, der blev boldt over
ham og hans Gerning. Hans Kollega og Nabopræst
i Bælum sagde spottende om ham, at »han skrev jo
som Satan«, og andre, at han havde lært sine Kunslet· i den sorte Skole, og som ikke var mindre ondskabsfuldt.
Han var af en godmodig Karakter, godgørende
og tjenstvillig mod alle, men blev ban forurettet eller
fornærmet, kunde han blive hidsig og opfarende som
Faderen, men var snart god igen, og omendskønt jeg
altid mindes min Plejefader med megen Agtelse og
Kærlighed, saa blev jeg dog i den tilvoksende Alder
opmærksom paa adskillige Fejl og Svagheder bos
ham, som ban ikke altid kunde beherske.
Naar jeg i det foregaaende har skildret min Plejefader som en i Verdens Øjne lykkelig Mand, der var
i Besiddelse af et sundt Legeme, en oplyst Forstand
og tilstrækkelig Formue, og uagtet han blev ingen
gammel Mand, saa vedblev Lykkens Gudinde langlfra at strø Roser paa hans Vej mere end paa andres,
og det især i hans sidste Leveaar.
Saaledes var han enkelte Gange stærkt plaget af
Stensmerter og plagedes med Aarene af Melankoli,
naar han manglede fremmed Selskab. Denne traurige Sindsstemning udartede til, at han ikke kunde
sove om Natten uden Lys, ja, hans Frygt eller Nervøsitet gik saa vidt, at han tilsidst ikke turde komme
paa Prædikestolen, men talte fra Alterkoret til Menigheden.
Naar hans Sind var tungt og nedbøjet, kunde
det snart forandres til det bedre, naar der kom fremmede eller han var i Selskab enten hjemme eller ude~
da kom det medfødte gode Lune tilbage, og han var
den livlige og muntre Selskabsmand, som intet mang-
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lede i mindste Maade og havde Gaver, der kunde
fængsle alles Opmærksomhed paa sig ved en munter,
utvungen Maade at være paa, som blev krydret med
Yittige Indfald.
Han var en stor Ynder af et velbesat Bord med
Mad og gode Drikkevarer, og i slige selskabelige Sammenkomster var han gerne den, som anførte Tonen
og fremkaldte Liv og Munterhed i Forsamlingen, og
derved blev han en uundværlig Gæst ved alle store
Fester, som blev holdt hos Egnens Honoratiores paa
Herregaarde og i Præstegaarde. Den Gang var det
ikke Mode som nu i Tiden at holde lange og udtværede Bordtaler, men Liv og Munterhed manglede
derfor ikke, og ved slige Lejligheder forfattede han i
det Sted en efter Tid og Lejlighed passende Sang, og
en af dem vil jeg her kopiere:
SELSKABSSANG AAR 1810.
Hvor herligt nu Timerne glide
I dette vort morsomme Lag.
Jeg synes, vi her kunde sidde
Og glemme hver skymørke Dag.
Lad Franken med Britterne stride
Om en liden Haandfuld af Jord.
Jeg tyer til en vennehuld Side
Og der veksles friere Ord .
Lad Stormænd i høje Gemakker
Kun drikke med Stivhed det Vand.
Langt bedre, naar jeg, skønt en Prakker,
:\1ed Vinen dog godte mig kan.
De lærde om Meninger kives,
Jeg ynker de Stakler og ler.
Jeg tror, at mit Sind kan oplives
Ved Druernes Vælde langt mer.
7*
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Lad Gnieren og sammenskrabe
Det glimrende Guld, dog et Siv;
Hans Flid vil jeg tro efterabe,
Men kun i at nyde mit Liv.
Naar landlige Prakkere snakker
Om Heste og Stude og Køer,
Jeg mig for det Selskab betakker,
Til Flasken en Vending jeg gør.
Thi følger mig, ærede Brødre,
Og hylder kun Venskab og Vin!
De ere til Glæden kun Mødre,
En universal Medicin.
Fluks Vinen i Bægerne strøm m e!
Os klæder kun bredfyldte Maal.
Saa gerne vi her da udtømme
For Venskab og Druer en Skaal.
Samtidig havde næsten alle fornemme Damer en
Stambog, hvori Slægt og Venner efter Opfordring vel·
villig nedskrev et eller flere Vers til en kærlig Erindring fra Ven og Veninde, og som skulde være et
Pant paa en gensidig Medfølelse for hinandens Fremtids Vel, men det blev af mange kun betragtet som
en Mode og Høflighedssag, der ikke havde videre
Betydning.
I Følge denne Skik blev min Plejefader ofte opfordret til at skrive i slige Stambøger, og i en af
dem skrev han:

•J eg grum m e gerne gad dig tænk e
Blandt luller Ro er paa din Vej
Men Tome sig Lil Roser lænke,
Det en Gang nu forandres ej.
P luk da Ro en favr og frodig ,
Hør Tornen se l for i g lig, mori i g
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Du glad blandt Venner da gaa frem!
O l tæl mig stedse huld blandt dem le

Hermed afsluttes mine kære Plejeforældres BiografF), som er nedskreven til Efterretning for mine
Børn og Børnebørn, at de deraf kan faa Kundskab
om, hvad mine Plejeforældre var for mig til Fremtids Held og Lykke.

1
)

Provst Wagaarrl døde 1835.
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Beskrivelse.
Komdrup Sogn danner, tilligemed Hovedsognet
Sønder Kongeslev og dettes andet Anneks Nørre Kongeslev, Nordspidsen af Hellum Herred, som her skyder sig ind i Fieskum Herred. Af de tre nævnte
Sogne er Komdrup det vestligste. Det grænser mod
Nord til Gudum, mod Nordvest til Gunderup Sogn,
begge i Fieskum Herred, mod Vest til Blendstrup,
mod Syd til Skibsted, mod Sydøst og mod Øst til Sønder
og Nørre Kongeslev Sogne. Grænsen mod Gudum Sogn
dannes for en Del af et mindre Vandløb, Lindenborg
Aas gamle Strømleje, før den blev kanaliseret ved
Friderich von Buchwalds og Grev Ernst Schimmelmanns store Kulturarbejder i Slutningen af 1700erne 1).
Før den Tid løb Aaen nemlig i en Bue østen om
Gudumlunds Bakkeø og dannede delvist Skel imellem
Komdrup og Gudum Sogne. Aar 1478, den 8. Maj,
fik Viborg Biskops Foged Las Thomesen i Gudingholm et Thingsvidne paa Word ug (;,: Storvorde)
Birketbing af 8 Mænd, som vidnede, at da de gjorde
Herredsskel imellem Hellum og Fieskum Heneder
»lha giordhe thi ræt Skieli mit ad Oen mellem f01·dc
Ræfsnæss oc Gudingholn1« 2). Grænsen mod Gunderup er Lindenborg Aa, mod Blendsirup Skibsted Aa
og mod Skibsted en dyb, ret skarpt skaaret Dal. Paa
et Landkort viser Sognet sig aflangt, omtrent som en
Sekskant med størst Udstrækning i Syd og Nord; en
Diagonal, draget fra Syd \'est til Nordøst, deler Sognet i en mindre Halvdel mod Sydøst: Høj marken,
og en større imod Nordvest: Kæret. Mark og Kær
gaar overalt ganske jævnt over i hinanden. Højmarken, som er det nordvestlige Affald af Kongeslev') J. S., 2., IV., t ff.
2
) Topografisk Samling.

Pergament.

R. A.
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holm, rald er alter i lo Dele : en mindre nordlig Hovedga~Hden Refsnæs, og en større sydlig Komdmp By. De adskilles af en skarp Indskæring, der
kaldes Mulddal, op igennem hvilken Aalborg-Hadsund Jernbanen er ført. Den nordlige Dels højeste
Punkter, to fredede Kæmpehøje øst for Refsnæs, er
37 m høje. Der har tidligere været tre, men den ene
er nu sløjfet. En anden fremtrædende Høj er en
delvis granbevokset Banke, hvor Refsnæs Mølle før
ha vde sin Plads (33 m). Den sydlige Sognedels højeste Punkt findes sydøst for Komdrup By, vistnok en
fladpløjet Kæmpehøj, og maaler 43 m. Kærets Middelhøjde over Havet er omtrent 6 m. Midt i den
store Kærstrækning findes en ' aflang, sandet Holm,
hvis Nordspids kaldes Refsnæsholm og Sydspidsen
Komdrupholm. Den hæver sig 11 m over Havet.
Af Sognets 1036 ha Land er omtrent 386 Højmark,
Resten Kær. Forøvrigt bar Sognets Areal tidligere
været langt mindre, ja kun halvt saa stort, idet hele
Refsnæs Hovedgaard med Tilliggende oprindelig regnedes til Nørre Kongeslev Sogn. (Mere herom nedenfor.) Saa godt som hele Sognets Omraade er under
Kultur. Længst mod Nord findes parallelt med Lindenborg Aa en Elle- og Birkeskov paa omtrent 16
ha, kaldet Tykkenet eller Rævs Purker, som tilhører
Hovedgaarden Refsn.æs. Til denne Ejendom hører
ogsaa en lille Granplantage, l ha stor, paa Refsnæsbolm; - andeu Skov eller Plantage findes ikke i
Sognet. Jorderne paa dettes Højmarker anses almindelig for at være gode, dog er Muldjordslaget ikke
tykt og hviler paa Kridt-, Grus- eller Sandunderlag.
I god Kullur gør de dog et meget frodigt Indtryk,
men viser ganske vist ikke stor Modstandskraft i
tørre Am·inger. Kætjorderne, hvis Afvandingsforhold
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er gunstige, maa betegnes som frugtbare efter Egnens
Forhold.
Af Naturmærkværdigheder kan kun nævnes de
under Højmarkens Skrænt paa Refsnæs Kær tæt nord
for Gaarden fremspringende Kildevæld, Sobullerne, af
hvis ganske betydelige Vandmasse en Del er ledet ud
hmgs Vejen mod Nord og forsyner Boligerne paa
Kæret med Drikkevand. Sognet gennemskæres fra
Nordvest til Sydøst af den l. December 1900 aabnede
Aalborg-Hadsundbane, som er ført over Lindenborg
Aa paa en anselig Bro, der er bygget \'ed et gammelt Vandings- og Vadested, som k a Ides Aalegaardsstedet. Jernbanebroen blev bygget et Stykke fra Aaen
oppe paa tørt Land, dens Sidemure af Granit hviler
paa store, nedrammede J>æ!P.. Da Broen var færdig,
gravedes der et nyt Aaleje hen under den, Strømmen
lededes ind deri, og det gamle Løb lukkedes. Fra
Broen gaar Banen i lige Linie mod Sydøst hen over
Kæret, gennemskærer Refsnæsholm, hvor der nu er
anlagt et Sidespor til Tørvetransport, og stiger fra
Kæret op igennem Mulddal, h vor Komdrup Holdeplads er beliggende (29,8 km fra Aalborg, 26,5 fra
Hadsund) lige overfor en mægtig Grusgrav i Dalskrænten, der har leveret utallige Vognladninger Fyld
til Banens Anlæg. Af offentlige Veje mærkes Vejen
mod Vest, som ad en smal Vase og den saakaldte
Birkedommerbro over Skibsted Aa fører Lil Ernstpris,
Lindenborg og videre. Birkedommerbroen har sit
Navn efter Birkedommer Nis Nissen, som i Begyndelsen af 1800erne boede paa Ernstpris og som formodentlig har ladet den bygge. Aaen er forøvrigt
nu reguleret, saa at Broen ikke ligger paa sin oprindelige Plads. Fra Refsnæs fører en Vej nordpaa
O\'er Refsnæs Vase til Gudumlund og videre. Denne
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Vejforbindelse fandtes allerede midt· i 17 00erne 1); for
Færdsel derover betaltes der indtil omkring 1880
Bompenge, der tilfaldt Ejeren af Refsnæs. Endvidere
fører der seJ vfølgelig ogsaa Veje mod N ordøst til
Nørre Kongeslev, mod Øst til Sønder Kongeslev og
mod Syd til Skibsted By og til Skibstedbro. I og
ved Byen findes 13, som Udflyttere 7 Landbrug af
Gaards Størrelse; desuden en Del Huse med og uden
Jord. Hertil kommer Refsnæs med dens Afbyggersteder, som nedenfor vil blive omlalle.
1ed Hen vn
til Arealbenyttelse, Agerbrug og K\ægavl f1·e mhyd r
Sognet intet særlig ejendommeligL. Fol l< elallel som
allid har været lille (1801 var det kun 131), steg i
Slutningen af 1800erne ved Refsnæs Kærs Bebyggelse
temmelig stærkt, var ved Folketællingen l 916 : 332
og ved den sidste Tælling l. Februnr 1921: 342.
Sognets Navn og dets Oldtidsminder.

Sognets og Byens Navn udtales Kommdrup,
altsaa uden Stødtone paa første Stavelse, - hvilket
slemmer godt med dets ældste kendte Form: Kommæthorp, der forekommer Aar 1319 2). Den Tanke
knnde ellers ligge nær, at Navnet var beslægtet med
de to Nabobyers Sønder og Nørre Kongeslev: at Komdrup som en fra disse formentlig ældre Byer udflyttet Torp altsaa oprindelig har heddet Kongdrup 3).
Bortset fra, at man i saa Fald snarere maatte have
ventet Formen Kongstrup, (jævnfør dette Bynavn i
1
)

2

8

)

)

En Kontrakt med Gudumlunds Eje1· desangaaende, dateret 30. Oktober 1768, findes endnu paa Refsnæs.
S. Il. D., VI., 484.
Saaledes formoder A. C. Nielsen i sin »Sønder Kongerslev Sogn « (Tillæg til Klavs Gjerding: Hellum Herred). H. H., 258.
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Houlbjerg Sogn og Herred, Viborg Amt, paa Sejrø og
nogle Steder paa Nordvestsjælland) taler imidlertid
baade den ovennævnte ældste Form Kom mæthorp,
de senere Former Komdrup (almindelig), Kamdrup
(1415) 1 ), Kwmdrup (1518) 2), Kumbdrup (1557) 3 ) og den
stedlige Udtale derimod. I Indberetninger og andre
Skrivelser fra sidst i 1600erne kan man nl træffe
Stavernaaden Kongdorp±) eller Kongdrop 5); men dette
har o,•erfor de ældre Formers Vidnesbyrd ingen Vægl.
At Komdrup er en fra Hovedbyen Kongesle,· udgaaet
Afbyggerby er hermed ikke benægtet; det er tværtimod sandsynligt; thi at Sønder og Nørre Kongeslev
er ældgamle Byer, viser deres Navn. Ifølge Johs.
Steensirups og Sigurd Nygaards skarpsindige Undersøgelser6) stammer Byer med Endestavelsen lev fra
Tiden før Aar 1000; de hører til vore allerældste
Bebyggelser. Yngre er derimod de Byer, hvis Navne
ender paa -torp, -trup eller -drup; de er for det meste
opstaaede i Tiden fra 1100 til 1300. Da det er en
Regel, saa godt som uden Undtagelser, at disse sidstnævnte Bynavne paa -torp, -trup- eller -drup som
første Led har et Personnavn 7), maa vi tænke os
Komdrup opkaldt efter en Mand, der har heddet
saadan noget som Komme. Hvornaar han bar levet
og ved sin Grundlæggelse af Byen eller Yed anden
Anledning har givet den Navn, kan ikke nærmere
') R. D., III., 210.
) Æ. A., III., 123.
3
) Æ. A., III., 74.
4
R. A.
) Mandlal for Konsumptions- og Folkeskat 1672.
5
H.. A.
) Kop- og K vægskatteliste 1682.
") Se navnlig Sigurd Nygaard: Danske Personnavne og
Stednavne i H. T., 7., 1., 82 tf. , og .lohannes Steenstrup:
De danske Stednavne, Kbh. 1908.
7
) Steenstrup:
An f. Skr., 13, 3;).
2
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bestemmes. At Navnet Komdrup imidlertid maa være
blandt de ældste af sin Art, kan sluttes af, at den
ældre Genilivform Kommæ er anYendt ved dets Dannelse, og ikke den yngre Kommes. Sognekirken, af
hvis Bygningstid man mulig kunde slutte sig til Byens
Alder, stammer dog først fra Valdemarstiden (ca. 1200)
og anses for at være en af de yngste jydske Granitkirker. De ældste af disse gaar tilbage til llOOerne.
Om der forud for den nuværende Kirke har staaet
en Trækirke paa dens Plads er usikkert, men vel
tænkeligt. Et stedligt Sagn fortæller, at Komdrup
Kirke oprindelig skal være bygget som et Kapel af
to Jomfruer fra Komdrup Hovgaard'), som fandt
Vejen til Nabosognenes Kirker for lang.
Flere Steder i Sognet, navnlig paa Refsnæs Marker, er der fundet Oldsager; øst for Muld dal, i Marken »Hosenklædet,, fandtes der 2 ) i 1860erne ved Pløjning en lille Stensætning: et Kammer uden Overligger, l Alen langt, 8/4 Alen bredt og 9-10 Tommer
højt, en tynd, tlad Sten dannede Bunden. Af Indhold rummede det kun et Stykke Bronce, formodentlig Levningen af et Sværd, som imidlertid knækkede
ved Berøring. Ved Hadsundbanens Anlæg (1899)
fandtes omlrent paa samme Plads en yngre Broncealders-Urne, der blev indsendt til Nationalmuseet. Af
betydeligere Oldtidsminder har den stærkt kultiverede
Jordbund nu kun tilbage de to omtalte Kæmpehøje
paa Refsnæs Mark, der jo formodentlig stammer fra
Broncealderen, samt en Gravkiste paa Refsnæs Kjær.
Nord for Refsnæsholm, imellem denne og Tykkenet,
hævede der sig en lille Sandhøj, omtrent 1,5 m over
1
)

2

)

D. A., V., 44, som omtaler dette Sagn, nævner kun een
Jomfru.
Nationalmuseets arkæologiske Samlinger.
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Kjærfladen. Dens øverste Del blev for en halv Snes
Aar siden afgravet, og der viste sig da i ca. 0,50 m
Dybde en Række Dæksten, som aflukkede en regelmæssig rektangulær Stenkiste, 1,6 m lang og 0,7 m
bred. Den var bygget op imod en stor Sten, som
dannede den ene Langside. Undersøgelsen af seln
Kisten førte ikke til noget Gravfund. Vi staar vistnok her overfor en saakaldt »Gravkiste« fra den seneste Del af Stenalderen 1). Midt i den da vel lavvandede eller laguneagtige, tragtformede Munding af
Lindenborg Aa ud imod Gudumlunds-Øen og Stenaldershavet har der hæ·vet sig en lille Sandbanke
med den store Sten paa Toppen, hvilken maasl<e
netop har givet Gravbyggerne Lyst til ved Stenens
beskærmende Side, i Læ af den, at begra\'e deres
døde 2).
Et ejendommeligt Fund gjorde man i 1880erne
paa Refsnæs Kjær. I det saakaldte » Hedelig Hul«,
en nu udtørret Dam, fandtes nedsatte umiddelb:ut
ved hverandre 2 store Malmkedler med trekantede
Ører og en Morter. De er formodentlig nedsænkede
i Krigstider, fyldte med Værdigeustande, men fandtes
mærkeligt nok tomme. Efter Nationalmuseet.s Mening
stammer de fra det 16. eller 17. Aarhundrede. De
opbevares paa Refsnæs.
A.

KOMDRUP BY.

Komdrup i Middelalderen.
Den første Gang vi træffer Navnet Komdrup er,
som foran berørt, Aar 1319, og det første Person') Sophus 1\HUler: Vor Oldtid, 103 ff.
2
) Den store Sten blev i 1923 ført til Komdrup Kirkegaard
og opstillet som Mindesmærke over Godsejer Th. Westenholz.
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navn, som vi finder knyttet dertil, er Peder Eskildsen; - hvis der da i det nedenfor omtalte Dokument ikke er Tale om Byen Kondrup i Borup (og
Raasted) Sogn i OmmersysseF). l og for sig kan der
ligesaa godt tænkes paa den ene som paa den anden
af de to Byer; thi de har sikkert dengang heddet
ganske ens, ligesom ogsaa deres Navne formentlig er
af selv samme Oprindelse. I Tidens Løb har imidlertid Byen i Ommersyssel, som Aar 1396 skrives
Komnedrup 2), baade i Udtale og Skrivemaade faaet
Forstavelsen Kon, saa den nu baade kaldes og skrives Kondrup. Da der ellers- ikke forlyder noget om,
at der nogensinde har boet Adelsmænd i Kondrup,
kan det dog vel antages, at det er Komdrup i Himmersyssel, vi finder omtalt i 1319. I den saakaldte
Aarhusbog (Aarhusiensis liber), en vidtløftig Samling
af Diplomer, Pavebreve, Skøder m. m. vedrørende
Aarhus Bispestol, Domkapitel og Domkirke, som er
trykt i Scriptares rerum Danicarum medii ævP),
nævnes Petrus Eskilsøn de Kommæthorp, som i Aaret
1319 »circa festum beatæ Mariæ Magdalenæ« optræder sammen med en Række andre Mænd (Awo Thomessøn, Michel Agisøn de Fuur, Thrugillus sacerdos
de Noringh, Sweno Friis de Mølnæhaghæ, Lagho
Wognsøn, Nicolaus Palnsøn de Scoghrop, Nicolaus
Saxisøn, Andrea& Nielssøn de Hathlefholm, Sweno
Bøgiskogh, Benedietus Kraabbi, Palne Biørnsøn &
') Hvad Trap, IV., 891, synes at mene. Ogsaa i Kastbjerg
Sogn, Gerlev Herred, er der en Landsby af dette Navn:
Øster Kondrup; den skrives 1395: Kontorp. R. D.,
II., 415.
2
) R. D., II., 434.
' ) S. R. D., VI., 484.
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Gunneryrt) som Vidne paa Aabo Syssels Thing 1) ved
en Ejendomsoverdragelse, hvor Hr. Palne Jonsen af
Stifringh ('J: Støvringgaard . ved Randers Fjord) sælger og skøder en Del Gods i Skh•holm, Framlev Herred (Throldorp in parochia Skydæ m. m.) til Kanniken Hr. Broder i Aarhus. De fleste af de nævnte
Mænd, der kan identificeres, er Adelige fra Aabosyssel; den fjernereboende Peder Eskildsen har sikkert
ogsaa været en Adelsmand og formodentlig en ret
betydelig, siden ban saa langt borte fra sin Hjemegn
optræder i saa anseligt Selskab (Friis - Krabbe Palne Jonsen selv førte Juul'ernes Lilie 2) - Hr. Broder, kaldet Degn, var en overordentlig mægtig Mand
i Aarhusegnen). Maaske er det Slægtskab med Brevudstederen, Hr. Palne Jonsen, der foranlediger Peder
Eskildsens Nærværelse; men udover denne Formodning kan vi intet udtale om ham; det er altsaa ganske usikkert, om ban hører sammen med nogen af
de senere Komdrup-Slægter: Munk, Hvide, S van og
Hvas, eller med Adelsmændene paa Refsnæs.
Det er en Kendsgerning; men for Nutidsmennesker er det ganske vist underligt at tænke sig, at der
paa denne lille Plet, i Komdrup By, bar ligget to
Herregaarde. Den ene ligger der jo paa en Maade
endnu, nemlig l{omdrup Hovgaard, som formodentlig
lige fra Middelalderen har haft sin Plads i Byens.
vesllige Udkant, hvor dens Hovedparcel endnu findes.
1
)

2

)

Aabosysscl omfattede Dyrsland og endvidere af det
nuværende Randers Amt: Rousø, Sønderhald, Galten
og Ø. Lisbjerg Herreder. Dernæst af Viborg Amt:
Houlbjerg Herred, af gl. Aarhus Amt: Hasle, V. Lisbjerg, Sabro, Framlev og Ning Herreder og af gl. Skandel·borg Amt: Gern og Hjelmslev Herreder.
A. A., 1890, 291, - ikke Munk'erncs Vinranke, som det
siges J. S., 2., 1., 252.

112

ALEXANDEH

RAS~IUSSEN:

Terrænet kunde næsten tyde paa, at den har haft
Voldgrave. HYor flen anflen Herregaard i Komdrup
har staaet er ikke helt klart; dens Plads kan i hvert
Fald ikke længer paavises; men det maa ha\·e været
et eller andet Sted øst for Kirken, hvad ogsaa stemmer med dens Navn: Komdrap Østergaard. De middelalderlige Adels- 'e ller Sædegaarde havde dog ikke
meget tilfælles med N u tidens Herregaarde; det var
Ejendomme af en Bondegaards Størrelse eller lidt
derover, hyppigst liggende i Dyrkningsfællesskab med
Landsbyens øvrige Gaarde, med Bygninger, der hverken var synderlig større eller prægtigere end disses;
- men de var jo beboede af Adelsmænd, »Mænd af
Vaaben«, som ganske vist heller ikke i deres daglige
Færd adskilte sig meget fra Bønderne i Byen, men
som dog, ved foruden deres Sædegaard at eje Gaarde
eller Gaardparter hist og her, hævede sig noget over
Mængden i Velstand og ved deres adelige Skjold
gjorde Krav paa større Anseelse. Grænsen imellem
Adelsmand og Bonde var imidlertid paa det Tidspunkt, hvor vi nu bevæger os, i 1300erne, endnu
ikke trukken skarpt op.
Slægten Munk, en meget udbredt og stærkt forgrenet jydsk Familie, førte i sit Vaaben en med en
Vinranke belagt (damasceret) Tværbjælke; Farverne
i Skjoldet kunde være forskellige; det var heller ikke
altid, at Bjælken var damasceret; ogsaa Hjelmprydelserne kunde veksle, i Virkeligheden var altsaa
Tværbjælken det eneste faste og blivende Mærke i
Vaabenel. Der er utvivlsomt en oprindelig Fm·bindelse imellem Munk'erne og flere af de nedenfor
nævnede Smaaadelsslægter med lignende Vaaben:
Kirt, Rod, Svan 1). - I Aaret 1396 udtales det af et
1

A. A, XX., 292 ff,

s::~ m t

Adclsleksikon, 146.

Thiset og 'Vittrup: Nyt d::tnsk
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Stokkenævn paa Hellum Herreds Thing, at Søffren
Munck ,haffuer ingen Dell i Komdrup( 1); det er vel
et Vidnesbyrd om, at han tidligere havde haft og formodentlig endnu selv mente at have Ejendom der i
Byen. Senere møder vi andre Nav~e: 1415 omtales
en Jens Pederssen af Komdrup CKamdrup), som af Jens
Thomessen af KielJerup faar tilskødet Halvparten af
en Gaard i Ebdrup (Edderup), Sem Sogn ved Mariager2). Han var maaske Broder til den nedenfor
nævnte Karen Peders datter. Fra 1435 ha ves nemlig
følgende Skøde: Kay c~: Karen) Persdather Huide,
Per Møllutnsøns Datther af l{omdrup, skjøtte Mortten
Swan af Komdrup, hindis Søster hadde (altsaa hendes Svoger), en Gord nest østen Kircken og l Møllested med Dam og Damsbund c~: Dæmning) samme
Stedt 3). Det .er øjensynlig Komdrup Østergaard, her
er Tale om. Med Hensyn til den omtalte Vandmølle,
hvis Eksistens det vil fomndre alle nulevende Kom·
drupere at høre om, mener Etatsraad Fr. Hvass i sit
nedenfor anførte Skrift4 ), at den efter Lokaliteterne
ikke kan have ligget andet Steds end i Dalen syd for
Byen, altsaa ved Baggesdam, imellem denne Gaard
og Skibsted Aagaard; men der er jo dog ogsaa den
Mulighed, at den kan have ligget i Mulddal, og det
forekommer mig, at den anførte Tekst ligefrem udsiger dette, naar det hedder »nest østen Kircken« og
»samme Stedt«. Mulddal har vistnok oprindelig heddet Møldal 5); Udtalen er nu Molldal.
Morten Svan tilhørte en Adelsslægt her fra Egnen,
') Æ. A., III., 28.
) R. D., III., 210.
Æ. A., \'., 666.
8
) Æ. A., III., 28.
4
) Hvas, IV., 211.
"):se nedenfor: Refsnæs Markbog 1683.
2

s
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efter hvem vistnok Byen Svanfolk i Skibsted Sogn
har sit Navn; den var sandsynligvis en Gren af
Munk'erne og beslægtet med Kirt'erne paa Næs (Lindenborg) og Rod'erne i Vaarst 1). Men det bar paa
hin Tid ligefrem vrimlet med Adelsmænd i det lille
Komdrup. Paa Komdrup Hovedgaard boede allerede
fra Dronning Margrethes Tid Mænd af Slægten Hvas 2 ) .
Dette Navn bares af flere, hinanden uvedkommende
Familier; den her omhandlede, til Komdrup knyttede Slægt førte et Skjold med to Hjortevier (det
samme Mærke paa Hjelmen). Petrus Hvas, som 139()
optræder paa Hellum Herreds Thing, eL· det første
Led, vi kender af Familien, Las Hvas, der nævnes i
1406 og 1415; var formodentlig hans Søn, og Peder
Hvas til Komdrup Hovgaard hans Sønnesøn. Denne
sidstnævnte omtales hyppigt midt i 1400erne i Anledning af en Trætte, som han havde med Viborg Biskopom en vis Axel Axelsøns Gods i Romdrup og Klarup, i hvilken Peder Hvas trods alle sine Breve og
sin formentlige Ret trak det korteste Straa; Godset i
Fieskum Herred gik tabt for ham 3). Belært af denne
Strids Udfald tog han 1463 Lavhævd paa sit øvrige
Gods, som var: Kom d ru p Hovgaard, 5 Gaarde og Z
Boel i Komdrup, l Gaard i Tvorup, Lyngby Sogn,
og l Gaard i Hellumi). Han maa være død 1479.
hans Hustru Mette Laursdatter overleYede ham. Af
deres tre Sønner blev Knud Hvas Gejstlig; fra 1515') Morten Svan i Eydrup (;:>: Eistru p) kalder 1474 Thamis
Rod >synn Frende•. Æ. A., II., 272 f.
2
) Se Lil det følgende Fr. Hvass: Samlinger af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas, IV., 210 ff.
3
Se
) Sagen er udførligt behandlet af Hvass (IV., 215 ff).
for øvrigt Æ. A., Il , 32 f.
4
) Hvas, IV., 219 f.
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1523 var ha n Abbed i Alling Kloster ved Silkeborg;
Hans Persøn Hvas nævnes 1477-87 som Ejer af
Østergaard i Komdrup; han laa i Strid med sin Nabo
paa Refsnæs om Marken »Hosenklædet« (se nedenfor)
og en tredie, hvis Navn ikke kendes, maa have faaet
selve Hovgaarden, hvilken hans Søn Peder Hvas ejede
1517-43. Han sluttede det førstnævnte Aar et Mageskifte med Erik Kaas, Biskop i Viborg, ved hvilket
han erhvervede en Gaard i Komdrup og i Stedet for
afstod en Gaard i Askildrup til Biskoppen 1). Med
denne Peder Hvas er Familien vistnok uddød.
I 1493 skødede Jon Vifferlsen til Torstedlund en
Gaard i Komdrup til Mariager Kloster 2), og 1495 tog
Klostret Lavhævd blandt andet paa denne Gaard.
Det er sikkert den, som senere af Kronen mageskiftes til Korfits Viffert (se nedenfor). Det staar vel i
Forbindelse merl Klostrets Ejerforhold hertil, at der
i Mariager Klosters Arkiv fandtes et » Reebsbreffc paa
Komdrup Mark og Kjær 3), som nu er forsvundet.
Omkring Aar 1500 optræder der paany Munk'er
i Komdrup. Søren Munk, en Søn af Gunde Munk i
Haubro, boede her i Aaret 1502 4 ); heldigere end sin
Navne 100 Aar forinden synes ban at have haft »Del
i Komdrup«, men vel næppe nogen stor. Hans Søn
Peder Munk til Komdrup, der nævnes fra 1536, er
derimod rimeligvis efter Familien Hvas' Uddøen bleven Ejer af Hovgaard. Han stræbte opad og har
øjensynlig arbejdet paa at skabe sig en virkelig Herremandsstilling. I 1552, den l 9. Februar, erhvervede
1

2
8
4

)

)
)

)

H.
D.
Æ.
Æ.

H.,
M.,
A.,
A.,

40.
VI., l 14 f.
V., 725.
Il., 274.

Æ. A., V., 725.
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han af Kong Christian III et aabent Brev 1): at Peder
Munk til Komdrup og hans Arvinger maa have Jus
patronatus til Komdrup Kirke og Herligbeden og
Forsvaret af en Kirkegaard i Komdrup By, dog saaledes, at Landgilden kommer til Kirken. Ligesaa·
rnaa de oppebære Kronens Part af Tienden over hele
Komdrup By for dermed at bygge og vedligeholde
Kirken; men hvis de lade Kirken forfalde, skulle de
have dette Brev forbrudt. Han blev altsaa herved
h vad en senere Tid vilde kalde Kirkeejer eller Tiendeejer. Imidlertid er Peder Munk vistnok død kort
efter. Han efterlod sig 6 Sønner: Anders, Søren,
Niels, Peder, Las og Christoffer, som alle skrev sig til
Komdrup; men ifølge Sagens Natur kan det kun
være smaa Parter, de hver for sig har besiddet. Anders betraadte Embedsbanen, havde Plads i Kancelliet og nød en Præbende ved Aarhus Domkirke; han
og Broderen Søren var gifte med to Søstre fra Refs·
næs, Anne og Else Laursdatter. Ingen af disse
Brødres Efterkommere skrev sig til Korndrup, og Besiddelserne der er altsaa med deres Generation (sidst
i 1500erne) gaael tabt for Familien. En Halvfætter
til de seks Brødre, Jens Pedersen Munk (af HaubroMunk'ernes ældre Linie), som var gift med Kirsten
Laursdatter (Seefeld) og altsaa derved Svoger til Anders og Søren, ejede Korndrnp Østergaard samt noget
Gods i Skibsted; men disse Besiddelser overdrog han
1580 til Rigsraad Jacob Seefeld til Visborggaard imod
til Gengæld at faa nogle Gaarde i Aars Herred 2). Som
Ejer af Randrap kunde Rigsraaden jo have Interesse
i at erhverve Gods der i Nærheden. Efter Jacob Seefelds Død er Komdrup Østergaard saa formodentlig
1

2

)

)

K. B. og K. S, I., 214.
.A. A, XXII., 309.
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kommen i Refsnæs-Seefeldernes Besiddelse. Hvordan
Byen ellers er gaaet over paa deres Haand kan ikke
nøjere udredes. For en enkelt Gaards Vedkommende
kan vi dog give følgende Oplysning: 1579 fik Korfits
Yiffert til Næs ved Mageskifte med Kronen en Gaard
i Komdrup, som laa til Mariager Kloster 1 ), formodentlig den samme, som han 1581 bortbyttede til
Niels Mouritsen (Benderup)2), fra hvem den altsaa senere er gaaet i Arv til hans Datter Else, der var gift
med Christoffer Laursen (Seefeld).
En anden Gaard tilhørte i Begyndelsen af 1600erne
Landsdommer Iver Juul til Villestrup, som den 13.
Maj 1609 3) fik Oprejsningsbrev til, som om Gerningen nylig var sket, paany at lade forfølge med Sandemænd Drabet af hans Tjener (;): Fæster) Niels
Andersen i Komdrup, der for nogen Tid siden blev
siaaet ihjel ved Aalborg, da det i denne Sag svorne
Sandemændstov er bleven underkendt og dømt magtesløst paa Viborg Landsting. Da dettes Dombog for
den paagældende Tid ikke længer findes, kan Sagen
ikke yderligere oplyses.
Dels ved Arv og dels ved Køb er imidlertid tilsidst begge Hen·egaardene i Komdrup med hele den
øvrige Del af Byen kommen ind under Refsnæs. I
hvert Fald var »al Komdrup By« samt Jus patronatus til Komdrup Kirke iblandt det Gods, som 1642
skiftedes imellem Børnene fra Refsnæs, Christoffer
Laursens og Else Benderups Arvinger. De to fordums Adelsgaarde blev bortfæstede og tabte deres
Særstilling. Kun N avnet »Hovgaard « tydede paa en
adelig Fortid. Landsbyadelen i Komdrup havde altid
') K. B. 12. Juni 1579.
2
) H. H., 64 f.
") K. B.

K. S., I., 214.
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været indekneben og smaatstillet og maatte jo ifølge
Forholdene være det. Den mere fritliggende Gaard
Refsnæs havde derimod større Udviklingsmuligheder.
Den hollandske Kvinde i Komdrup.
Førend de to Adelsgaarde i Komdrup gled ind i
de ubemærkedes og uomtaltes lange Række, skulde
den ene af dem dog blin knyttet til Mindet om en
meget romantisk og meget sørgelig Sag.
Herluf Trolie Daa 1 ) hed en sjællandsk Adelsmand,
der var Søn af Jørgen Daa til Snedinge og var født
· 1565. Som ganske ung sendtes han ud paa den for
Datidens Adelssønner selvfølgelige Udenlandsrejse, der
blandt andet førte ham til Byen Enkhuisen i Holland . Her traf han den ligeledes helt unge Købmandsdatter Vennike Villumsdatler (eller som hun selv
skrev sit Navn: "Tyniken 'Vyllems) og blev heftigt
forelsket i hende. Hendes Moder og Stedfader var i
Begyndelsen ret betænkelige ved at give hende til den
fremmede og lidet tillidvækkende unge Mand, dog
overvandt ban deres Modvillie og ægtede 1585 Pigen
paa en efter Landets og Tidens Regler fuldkommen
lovgyldig Maade, hvorpaa de unge Mennesker flyttede
sammen. Men efter at Herluf Daa havde faaet sin
Villie, traadte hans uvederhæftige og tarvelige Natur
i Forgrunden, og troløst forlod han sin Hustm efter
faa Ugers Ægteskab. Sandsynligvis var han bleven
paavirket stærkt hjemmefra og derved trukket bort
fra Vennike; gamle Jørgen Daa betragtede med letforstaaelig Uvillie det Skridt, som hans Søn havde
1
)

A. A., 1890, 172 f. Om Herluf Daa og hele den omhandlede Sag se A. Thisets Afhandling i H. T., 6., 1.,
79 ff. Troels-Lund har i sine Historiske Fortællinger,
Il., 95 ff, berørt Sagen, men ikke undersøgt den nøjere.
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foretaget i Holland, og vilde for enhver Pris baye
ham løst fra det ustandsmæssige Ægteskab. Vennike
"\'ar imidlertid, foruden at være en sjælden sympatetisk Kvinde, tillige et ualmindelig energisk og tappert Menneske; hun fulgte efter sin bortrømte Mand
til Danmark og gjorde der Fordring paa at blive
anerkendt som hans lovlige Hustru. Hendes Ulykke
og Skønbed vandt mange for hende; kraftigt understøttet af Kong Frederik II. fik hun ved Rigsraadets
Dom af 12. September 1586 fuldtud Medhold: Ægteskabet kendtes gyldigt, Herluf Daa dømtes til at betragte og behandle hende som sin rette Ægtehustru.
Men trods denne utvetydige Afgørelse og trods de
skarpe Skrivelser, som baade Frederik II. og efter
hans Død Regeringsraadet udsendte til Herluf Daa og
hans Fader, blev Vennikes Skæbne "kun trang i den
følgende Tid, det gik endog saa vidt, at Jørgen Daa
nogle Maaneder boldt hende i et Slags Fængsel paa
sin Gaard Snedinge. Derfra slap hun dog ud, og
Herluf Daa tog hende med sig til England, hvor deres første Barn fødtes og hvor deres Ægteskabssag
anden Gang lwm for Domstolene - med samme Udfald som herhjemme, - og hvor Herluf Daa for anden Gang forlod sin Hustru. I en Aarrække tumlede
han sig nu om i udenlandsk Krigstjeneste. Men ogsaa i England havde Vennike forstaaet at vinde Mennesker for sig. Ingen ringere end Dronning Elisabeth
antog sig hendes Sag og det baade i selve England
og ved Skrivelser til den danske Regering. Blandt
andet udtaler den engelske Dronning i et af disse
Breve, at Vennike vel er af borgerlig Fødsel, men at
hendes ringe Herkomst efter Dronningens Mening opvejes af hendes Væsens Adel og Ynde. Med sit lille
Barn, som var opkaldt efter Dronning Elisabeth,
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\'endte Vennike omkring Aar 1590 tilbage til Danmark og fortsatte Kampen for sine Rettigheder imod
Jørgen Daa, som paa sin fraværende Søns Vegne optraadte med utrolig Stædighed og stærkt Ondsind.
Myndighedernes Domme og Afgørelser faldt vel altid
ud til Vennikes Gunst, men Jørgen Daa vovede at
trodse og forstod at trække i Langdrag. I disse
Aaringer begav Vennike sig da til Komdrup, hvor
hun flyttede ind i en af de derværende Adelsgaarde.
Hvorledes hun bar fundet herover, og hvad der har
bevirket, at hun bosatte sig netop her, har man tidligere ikke kunnet tænke sig, og med Sikkerhed kan
man ikke afgøre det. A. Thiset erklærer da ogsaa i
sin anførte Afhandling i Historisk Tidsskrift, at han
bliver Svaret skyldig paa disse Spørgsmaal. Jeg vil
imidlertid fremsætte følge.11de Formodning: Rigsraad
Jacob Seefeld til Visborggaard, Medlem af Formynderskabet under Christian IV.s Mindreaarighed, var, som
ovenfor omtalt, siden 1580 Ejer af Komdrap Østergaard. Som Rigsraad har han taget Del i Behandlingen af Vennikes Sag og har formentlig delt den
almindelige Sympati for hende; det ligger da nær at
tænke, at det er ham, der har tilbudt og overladt
hende Bolig i Komdrup. Jeg antager derfor, at hun
har boet paa Komdrap Østergaard, ikke paa Hovgaard, og at hun har haft Gaarden i Fæste af Jacob
Seefeld. Uden at være herskabelig har den dog vel
frembudt en noget bedre Bolig end en Bondegaard.
Hvorom alting er, Vennike bosatte sig altsaa i Kornctrup og drev sin derværenrle Gaard i nogen Tid.
Maaske har Opholdet her i den stille Landsby været
den lyseste Tid i den stakkels haardtprøvede Kvindes Liv; hun havde vel ikke naaet den Lykke, som
hun havde drømt om i de unge Aar langt herfra,
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nede ved Zuidersøen, da hun troede, at den unge
fremmede Adelsmand skulde føre hende med sig hjem
til Lykkens Land; men hun mente dog i det mindste at have opnaaet Fred og Ro. I Efteraaret 1595
kom imidlertid Herluf Daa hjem fra Udlandet og opsøgte straks sin Hustru i Komdrup under Foregivende af, at han nu vilde genoptage det ægteskabelige Samliv med hende; han vilde slaa sig ned der, drive
Gaarden for hende, betale Afgiften af den, kort sagt
optræde som hendes Mand og Hjælper. Igennem
mange Aars bitre Erfaringer havde Vennike dog nu
lært, hvilken Usling Herluf Daa var, og hun afviste
alle hans ægteskabelige Tilnærmelser og stolede ikke
paa hans Forsikringer. Nogle Forhandlinger angaaende en fremtidig Ordning af deres Forhold, særlig
vel dets økonomiske Side, i h'•ilke blandt andre
Naboerne Niels Juul til Kongstedlund og Iver Juul
til Villestrup deltog, blev saa indledede; de skulde
imidlertid fortsættes i København, hvorhen altsaa
baade Vermike og Herluf Daa begav sig. Paa Vejen
dertil overnattede Vennike i Aarhus, og her trængte
Herluf Daa 2. Juledag 1595 ind i sin Hustrus Kammer »til Jacob Bogførers« og øvede Voldtægt imod
hende 1 ), en Raahed, som til Overflod ''iste den ulykkelige Kvinde, hvilken Skurk hun var bleven knyttet til.
Under Vennikes paafølgende Ophold i København drog Herluf Daa af Sted til Jylland, og hun
frygtede nu ikke uden Grund for, at han skulde tage
til Komdrup og husere der paa hendes Gaard, øde
hendes Ejendom og overfalde hende selv, naar hun
kom tilbnge.
Hun udvirkede ' derfor, at følgende
1
)

K. R. D., 1597, 139.
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kongelige Beskærmelsesbrev for hende blev stilet til
Lensmanden paa Aalborghus 1):
Til Offue Lunge Vennicke Willumsdaatter
anrørendes.
Christianus 4. ·Vor Gunst tilforn. Vid, at denne
Brevviserske Vennicke Willumsdaatler, underdanigst
for os haver ladet berette, h\·orledes at Herluf! Daa,
vor Mand og Tjener, nu kort Tid siden skal have
beg i vel sig over til vort Land J utland til den Gaard,
s m bun en Tidlang haver boet paa, befrygtendes
ig, al hnn unylleligen skal øde og forkomme hvis
(:>: hvad) han udi fornævnteGaard finder for sig, og
ellers, naar hun did til hannem ankommer, at skulle
sig utilbørligen imod hende forholde, underdanigst ·
begærendes, vi slig hendes Lejligbed ville tage udi
Betænkende. Da bede vi Dig og ville, at n a ar fornævnte Vennicke \Villumsdaatter Dig hermed besøger,
Du da flilteligen f01-farer, hvorledes at fornævnte Herluf! Daa sig med hendes Gods udi hendes Fraværelse
haver forbolde l, og dersom han sig lader forlyste
utilbørligen at ldkke sig imod hende, og hun slig
for Dig beklagendes vorder, Du da forhjælper hende
1il Rc lte, at hende imod fornævnte Herluf! Olla maa
yederfares hvis (:>: hvad) billigt, christeligt og Ret er.
Actum Hafniæ, 4. Maj Anno 96.
Herluf Daas Voldsfærd i Julen 1595 var imidlertid ikke bleven uden Følger, Vennike var bleven
frugtsommelig og fødte i Efteraaret 1596 et Barn.
Det er let forstaaeligt, at hun maatte føle dette som
en stor Ulykke, og at hun i sin ejendommelige og
vanskelige Stilling søgte at holde Fødselen hemmelig.
Delte lykkedes dog ikke; Herluf Daa, som meget
godt vidste, at hun var frugtsommelig og at han var
Fader til Barnet, havde den eksempelløse Frækbed
1

)

J. T., IV., 553.

Ikke aftrykt hos Thiset i H. T.
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at anklage hende dels for Fødsel i Dølgsmaal og dels
for Utroskab. Han nægtede bestemt at være Fader
til hendes Barn og erhvervede virkelig paa den Maade
hos Roskilde DomkapiteP) en Dorn af 15. Oktober
1596, hvorved Ægteskabet erklæredes for fuldstændig
ophævet. Selv nu lod Vennike ikke Sagen falde;
men alle hendes Forsøg paa at bevise sin Uskyldighed blev forgæves, navnlig fordi hun - selvfølgelig
paa Herluf Daas Foranstaltning - kort efter blev
overfaldet og udplyndret for alle sine Breve og Bevisligheder.
Nu førsl tabte Vennike Modet, og nu glider hun
ind i Fortidens Mørke. Om hun er vendt tilbage til
Komdrup vides ikke; det eneste, vi ved, er, at hun
endnu levede 1602, da der var Tale om Datteren
Elisabeths Udlevering til Faderen, ved lnilken Lejlighed Vennike skal have udtalt, at før hun vilde
slippe sin Datter, Lisebet Daais, vilde hun hellere
hugge hende i hundrede Stykker 2). Denne Datter
blev forøvrigt siden gift med en anset kø ben ha vnsk
Borger Johan Schult. Herluf Daa indgik efter Skilsmissen hele to standsmæssige Ægteskaber, opnaaede
mærkeligt nok ret høje Ernbedsstillinger, men røgtede
dem kun daarligt; han døde almindelig foragtet og
ganske forarmet.
Der er faa eller slet ingen paa Stedet, som kender den triste Historie om den hollandske Kvinde,
der har færdedes i Komdrup; men hvem der kender den, vil ikke kunne undlade i sin Fantasi at
tegne et Billede af den skønne Fremmede, som efter
1

2

)

)

I Missivet (K. B. 1596, 6. September) til Domkapitlet om
at dømme i Sagen kaldes Vennike mærkeligt nok •den
engelske Kvinde<.
K. R. D., 1606, 101.
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Livs Skibbrud dog med frejdigt !\'lod byggede sig
sin Datter et Hjem her; men som end ikke der
Lov at finde en beskeden Ro, idet hun atter kaldbort herfra til endnu større Sorger.
Viffert Seefelds Jordebog.

Rigets Finansnød havde været en væsentlig Anledning til Statsomvæltningen 1660; det var derfor
naturligt, at den nye Regering maatte føle det som
en af sine første og vigtigste Opgaver at bringe Orden og Balance i Landets Pengesager. Men en nødvendig Betingelse herfor var, at man fik Indsigt i
Beskatningsgrundlaget og Klarhed over Skatteevnen
og den hidtidige Skatteydelse 1). Derfor fik det nyoprettede Skatkammerkollegium, hvis energiske Chef
var Hannibal Sehested, allerede i Efteraaret 1660 udsendt Befaling til Adelen om at indsende Jordebøger
over deres Godser, en Befaling, som paa Grund af
Godsejernes Sløseri flere Gange maatte gentages. Den
af Viffert Seefeld til Refsnæs i Henbold hertil indsendte Jordebog findes i Rigsarkivet og udviser følgende:
I Nør [{ongissleu.ff Sogn ejer han Reufsoess Hovedgam·d med sa ml en liden Vejrmølle paa Gnardsens Enemæ rk bygget., med Gaardsens Ejendom
og Herlighed Lilsam men \ed Søskendsldfle 2) sa L og
taxerel fot· balvf.jerdesindslyve og lo Tønder Har lkom
- ?2 1/ 2 Td. - Entlvidere i Nørre Kongeslev Sogn
10 hele og 7 halve Dønderguarde og
Gadelm e, i
Komdrup 'ogn 7 Gam·de og l
adehus, i Sldbsted
1
)

2

)

Om Enevældens Bestræbelser for Reform af Beskatningen se Edvard Holm: Danmark-Norges indre Historie
1660-1720, I., 106 ff.
Formodentlig efter Else Benderups Død, altsaa 1642.
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8 Gaarde og 6 Huse og i Svanfolk 4 Gaarde - summarum over Reufsness Hovedgaards Taxt samt dels
tilliggende Bønder deres Landgilde, medindregnet den
Landgilde, en Del [af] samme Bønder giver til Kirkerne, og udi Haartkorn med Aabo-Maal 1) og sædvanlige Taxter beregnet - aleneste Gæsteri [og} Gadehuse undertagen - og beløber Hartkorn: 426 Tdr.
3 Skp. l Alb. 1 3/5 Pending.
(Hertil kommer VifTertsholm af Hartkorn 337-11-22/5, saa at hele Viffert Seefelds Gods var paa 764
Tdr. l Skp. l Fdk.)
Til Bekræftning haver jeg paa mine egne og bemeldte min Søsters (Maren Seefelds) Vegne hos mit
herneden paatrykte Zignette med egen Haand underskrevet.
Datum Wifferdtzholm, den 4. Augusti Anno 1662.
V e tier Seefeld
egen Haandt.
Gaardene i Komdrup var i 1662, med een Undtagelse, Dobbeltgaarde, hver med to Familier. Navnene paa Fæsterne var:
l) Niels Michelssen og Christen Søffrenssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Lass Michelssen og Søffren Nielssen ...........................
3) Christen Anderssen og Las Anderssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4) Anders Anderssen. . . . . . . . . . . . . . .
5) Michel Thomassen og Jens Rasmussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) Thommas Michelssen og Willem
Poffuelssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7) Peder Rasmussen og J ens Poffuelssen ...... . .....................

(17 Tdr. Htk.)
(19

)

(16
(8

)
)

(16

)

(19
(19

') De· forskellige Sysler havde deres særlige Maal og Vægt,
Aabosyssels var dog almindelig brugt ogsaa udenfor
Syslets Grænser.
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Paa Grundlag af de til Skatkammerkollegiet indsendte Jordebøger udarbejdedes Danmarks første Matrikel af 1664, den saakaldte »Landgildernatrikel«.
Den hvilede ikke paa nogen Opmaaling eller Bonitering af Jorden, men paa de fra gammel Tid fastsiaaende Landgildeydelser, et ikke helt retfærdigt
Grundlag, da disse paa de forskellige Egne var meget
uensartede. I 1662 paalagdes den første Hartkornsskat, og allerede 1666 var den oppe paa l Rdl. pr.
Td. Htk.; den opkrævedes af Godsejerne paa Regeringens Vegne og tilsvaredes af dem. Som Eksempel
paa, hvad en Komdrup-Gaard svarede i Landgilde
ifølge Viffert Seefelds Jordebog, kan anføres Christen
og Las Andersens Gaard, der som ovenfor anført stod
for 16 Tdr. Hartkorn. De to Fæstere svarede tilsammen:
Ørt e Rug 1),
Ørle Byg,
Pund Smør.
Svin,
Fødenøder (" : Stude),
Lam,
Gæs,
4 Høns.
l Rigsd.aler i Gæsteri 2).

3
5
3
2
2
2
2

Da Maren Seefeld døde 1678, faldt Kreditorerne
over Godset, og [{omdrup Gaarde kom paa flere forskellige Hænder. Gaarde og Gaardparter blev herved
delte paa en forvirrende Maade. En Matrikels-Eks') 1 Ørle Rug er 10 Skp., 1 Ørte Byg 12 Skp. og 1 Ørte
Havre 20 Skp.
2
gamle Ret til midlertidig at oppebære
) J orddrottens
'Bolig og Kost hos Fæsteren var allerede fra tidlig Tid
bleven afløst mod en Pengeydelse.
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trakt 1) fra 1680 udviser følgende indviklede Tilstand
i Byen:
Claus Unger, til Villerup i Vendsyssel og Sø paa
Mors, ejede
l) Laurs Michelssens og Laurs Nielsens Gaard...................... 19 Tdr. Htk.
2) Udi Willum Poulsens Gaard, som
bruges af Poul Willnmsen, ejede
han en Part paa . . . . . . . . . . . . . . . . 6
3) Udi Niels l\'Iichelssens Gaard, som
beboes af Christen Søffrenssøn, en
Part paa........................ 8
4) Udi Laurs Andersens Gaard den
halve Del, som er øde . . . . . . . . . . . 8
Hans Jacobsen fra Holsteen, som en Tidlang varForpagter paa Randrup 2), ejede:
l) Resten af Laurs Andersens Gaard,
som er den halve Part...........
8 Tdr. Htk ..
2) l Gaard, Anders Andersens, som nu
Rasmus Præst- paaboer . . . . . . . . . . . 8
3) Michel Thomassens Gaard, Halvparten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
4) Udi "'illum Poulsens Gaard en Part
paa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l
Provst Gude Hansen l'ogelius i Astrup 3) ejede:
l) Michel Thomassens Gaard, den halve Part, som beboes af Niels Michelssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Tdr. Hik.
2) Peder Rasmussens Gaard, nu Christen Lamsens, halv øde .......... 20
3) Udi Willum Poulsens Gaard, som
beboes af Anders Jensen . . . . . . . . . 11
') I R. A.
Konsumptions- og Folkeskal-Mandlal 1672. R. A.
8
) Præst i Astrup, Rostrup og Storarden 1660--90 og Provst
i Hindsted Herred, Søn af Præsten Hans Pedersen Vogciius, Vogel eller Foul i Brorstrup. W. P., I., 124, 223.

2
)
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Claus Swane i Veile ejede:
1) Resten af Willum Poulsens Gaard
l Tdr. Htk.
2) Resten udi Niels Michelsens Gaard,
som er den [halve] Del og bruges af
Christen Nielsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Godset var altsaa delt imellem de fire Ejere, saaledes at Claus Unger og Gude Hansen Vagelius ejede
hver omtrent en Trediedel, og Hans Jacobsen og
Claus Swane tilsammen den sidste Trediedel af de
ca. 122 Tdr. Hartkorn; men Forholdene var unægtelig saa indviklede, at de arme Fæstere, hvis Na,rne
vi jo delvis kender igen fra Viffert Seefelds Jordebog,
kunde have vanskeligt ved at regne ud, hvor de egentlig hørte hen, og hvor de skulde levere deres Afgifter.

Landmaalingsmatrikelen.
Matrikelen af 1664 føltes hurtigt som utilfreds·
stillende og uretfærdig, og efter Afslutningen af den
skaanske Krig, da der igen begyndte en Reformperiode, besluttede man at tilvejebringe en ny, der
skulde hvile, ikke paa Landgilden, men paa en nøj ·
agtig Opmaaling og omhyggelig Vurdering af Jorden.
Det omfangsrige Arbejde herpaa begyndles i Aaret
1681. Medens en stor Stab af Landmaalere sattes i
Gang med Opmaalingen af Arealerne, hvorved
første Gang Begrebet: l Td. Land = 14,000 Kvadratalen anvendtes som Enhed - blev Jorderne vurderede efter deres Godhed og Dyrkningsværdi af dertil nedsatte Kommissioner. For Aalborghus Amts
Vedkommende var de paagældende Kommissærer:
Christen Seefeld 1) til Stenbolt (nu Stenalt ved Randers Fjord), Hans Thomesen Gerner og Arnold Dys') Sønnesønssøn af Rigsraad Jacob Scefeld.
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sel; deres Kommissorium og Instruks var dateret 24.
Marts 1683 1). Ved Boniteringen anvendtes de forskellige Egnes Bønder som Hjælpere, - saaledes var
Mænd fra Komdrup, Peder Christensen, Christen
Laursen og Niels i\1ichelsen sammen med 22 andre
Bønder >> Taxermænd « for Fræer, Skørping, Siem,
Thorup, Gerding og l3lendstrup Sogne (og Peder Christensen var den eneste af disse, som kunde underskrive sit fulde Navn; de andre skrev kun Initialerne). Mænd fra de nævnte sydlige og vestlige Sogne
takserede saa til Gengæld del øvrige Hellum Herred.
Resultatet af dette forberedende Arbejde var den
saakaldte Markbog 2), der giver en indgaaende Seslui ·
velse af Byernes Tilliggende, dettes Udstrækning, Anvendelse, Beliggenhed og Beskaffenhed.
Komdrup Bymark var ifølge Markbogen delt i l O
Vange, eller som de ogsaa kaldtes »Giøder«, hvis
Navne og Beskrivelse her følger; da der mangler
Kort-Materiale, er det desværre umuligt nøjere at bestemme Beliggenheden af disse Vange.
l. Buurrøgelse Yang, som besaaedes 2 Aar med Byg,
l Aar med Rug, 2 Aar med Havre og derpaa hvilede i 5 Aar.
2. Langvangs Giøde, Dyrkning som ovenfor.
3. Hestdals Fang, som ovenfor.
4. Leergranfs Vang, som ovenfor.
5. Mulddals Vang, l Aar Byg, l Aar Rug, 3 Aar Arre
(~: Havre), hviler i 5 Aar.
6. Boelandsbergs Vang, l Aar Byg, 1 Aar Rug, l Aar
Havre, h\·iler i 7 Aar.
7. 1Vellomweyens Yang, 2 Aar Byg,
Aar Rug, 2 Aar
Havre, hYiler 1 o Aar.
8. Kierckedals Yang. dyrkes som ovenfor.
') R. A.
2

)

M. A.
9
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9. Horsaggers Knolds Giøde, som ovenfor.
10. Hougaards Vang, l Aar Byg, l Aar Rug, 3 Aar
Hav_re, hviler i 5 Aar.
H ve r Ager eller »Bloc h« ;>: hver Ga ards Andel i
Vangene er beregnet i L æ ngde, Bredde og Areal, dere .Relning i Øsl og Vest ell~r S ·cl og Nord angivet
og Beskaffen ht>den beskrevet og ldassiftcere l, f. Eks.
• K a l k- og Stengru n cl
bcmængt med Flinle len • ,
• Ond Ha\'1· jord,, • Graa, Lenig duld middelmandig

13 •gjord e, ) Lerrig graa Jord, god Ar jord (o: Hav rejord)c osv.
Hver Gaard havde desuden Parter i Kjæret, som
synes delvist at have været bevokset med Ris og Krat,
og som inddeltes i: Vesterkjæret, Aakjæret og >>Norden Byen«.
En Indberetning fra Stedets Præst, Hr. Jens Pedersen Bloch i Sønder Kongeslev 1), findes vedlagt i
Markbogen, den slutter sig væsentligt til Kom missionens Beskrh·else. Ejerforholdene i Komdrup er
allerede nu, midt i 1680erne, blevne noget ændrede.
Den nye Ejer af Refsnæs, Chrislo/fer de H emmer, har
begyndt at generhverve Byens Gaarde til sit Gorls.
Tilstanden er følgende: »l Gaard, kaldes Hofgaard,
er øde«, Provst Gude Hansen Vagelius ejer endnu
noget Gods, Jens Simonsen til Sødal 2) har ogsaa noget; men Christoffer de H emmer er allerede Størstelodsejer.
Da den ny Matrikel af 1688, den saakaldte »Landmaalingsmatrikel«, blev indført 3 ), \'ar hele Byen igen,
paa een Gaard nær, samlet under Refsnæs. Fæsterne
og Hartkornsansættelserne var nu (1690) som følger:
') Sognepræst til Sønder og Nørre Kongeslev samt 1\omdrup 1679-1703.
2
) Norlyng Herred, Viborg Amt.
') Matrikel af 1690 i M. A
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l) Christen Sørensen og
Chrislen Nielsen . . . .
2) Laurs Nielsen og
Laurs MiebPisen ....
3) Poul Willumsen ....
4) Anders Jensen _.....
5) Niels Michelsen (Gaarden øde) ...........
6) Christen Hougaard og
Michel Sørensen (Gaarden øde) ........ . ..
7) Michel T homesen og
Christen Laursen ....
8) Rasmus Pedersen ...
9) Peder Christensen
(Gaarden ørle; kgl. Majestæt tildømt) ......

13 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 2 Alb .
14
6
6

3
5
4

o

o

2
2

2

6

3

l

l

12

6

l

o

12

6

3
2

o

6

o

5 -

6

-

3

l

l

-

o

-

Dernæst fandtes i Byen de to Husmænd Jens
Sørensen og Miebel Sørensen, som intet Sædeland
havde. Kirken og dens Tiende hørte stadig til Refsnæs. Som det vil ses, havde den ny Matrikel medført en betydelig Hartkornsnedsættelse, og et Par af
Dobbeltgaardene var blevet kløvede; forøvrigt maa
Byen med sine tre Ødegaarde paa den Tid have frembudt et sørgeligt Skue. I 1684 siges den at være
» moxen øde, bar lidt største Misvæxt, og Faar bort·
døde« 1). Endnu Aar 1700 var »e:n stor Deell« af
Komdrup »ganzke øde og ubeboed« 2 ).
Granderetten.
Det næsle Billede, vi kan danne os af Komdrup,
.er fra 1716, da Byens ~'lænd vedtog en saakaldt
Grande-Ret 3 ). Denne findes endnu, blev i en Aar1) Kop- og Kvægskat, Mandtal 1684.

R. A.
Familie- og Folkeskatte-Mandtalslisle. R. A.
") Aftrykt i J. S, 1., VIII., 3:l4 ff, og (bedre) i P. Bjerge og
Tb. Søegaard: Danske Vider og Vedtægter, II., 84 ff.
2

)

g•
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række opbevaret hos Sognefoged Laurits Toft og ·vil
nu efter hans Død blive overgivet til Aalborg Museum.
Grandebogen er i Kvart, men sammenfoldet paa langs,
saa at den har Form som en gammeldags Salmebog;
den er indbunden i Skindomslag med Overfald, saa
den har kunnet sammensnøres med et i del ene Bind
befæstet Baand. Skriften maa allerede tidlig være
bleven utydelig, siden det, vistnok i 1759, er bleven
anset for nødvendigt at tage en Afskrift, som den daværende Oldermand Jens Pedersen har besørget, og
som er indbunden sammen med Originalen; men
ogsaa Afsluiften er stærkt afbleget. Selv med Benyttelse af begge Eksemplarer er det ikke muligt nu
at faa en ganske fuldstændig og forstaaelig Tekst
frem; men det væsentligste er i Behold. Ved Gennemlæsning af denne Granderet ser vi for os den
gamle Landsby og dens fællesdrevne Marker med
deres »Lukkelsen, Hegn og Led, vi kan forestille os
de mangfoldige Vat1skeligheder, som fulgte med det
primitive Agerbrug, med K vægholdet og n a \'n lig med
Kvægdriften over de adspredte, smaa Agerstykker.
»Markmanden«, som skulde vaage over Ordenen i
Bymarken, og Hyrden, som vogtede det løsgaaende
Kvæg, var Sognets betroede Tjenestemænd, og den
aarlig valgte Oldermand det myndige Overhoved, som
»Granderne« skulde være »hørrig og lydig udi hvarl
band hyeder paa Byens Nytte og Gafn«, og som for
sin Umage lønnedes af Byens Kasse med »l Rdl. til
et Par Skoe«.
Indbyrdes Hjælpsomhed imellem Granderne foreskre\'es ikke alene af Byloven, men var i høj Grad
paabudt af Forholdene; det var jo i det hele taget
den lyse Side ved Fællesskabsordningen, at Bondemenigheden kom til at føle sig som en Eenhed over-
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for Herskab og Omverden; men den mørke Side var
jo Trykket, som hvilede paa den enkelles Personlighed, og saa desuden det smaalige Bødesystem, som
ansnas for nødvendigt for at holde Granderne til Pligt
og Orden, og h vo ri Byens Kasse desværre var særdeles interesseret. Granderellen indeholder en detailleret Straffeskala for Forseelser i Mark og By. Bøderne noteredes ved en Skure paa den dømtes »Talliepind « 1), en lille, med Mandens Initialer mærket
Stok, som sammen med de andre Bymænds var truk-

Komdrup Bys Talliepinde.
ket paa en Snor. Ved Grandestævne betaltes saa de
idømte Beløb, hvorpaa Skurerne glattedes ud, Talliepindene blev »klarede«. Et Sæt Talliepinde fra Kornctrup opbevares endnu sammen med den gamle Grandebog og vil med denne komme til Aalborg Museum.
Betegnende for Tiden, da denne Bylov vedtoges, Pietismens i'l'lorgengry - er den, forøvrigt i lignende
Tilfælde almindelige, Formaning til Granderne til med
Børn og Tyende flittig at ~Jade sig finde i Kirken,
') Se herom H. F. Feilberg: Dansk Bondeliv, 1., Kbh.
1898, 172 f.
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n a ar Guds Ord forbandlis « og streng Advarsel mod
Helligbrøde; men navnlig Artikel 75 : ,,Og som Børn
og Ungdommen bart er magtpaaliggende udi Gudsfrygt og Kundskab om Gud ved dieris BørneJerdom
at opdragis, Gud til Ære, dennom self til Trøst og
Saligbed og andre til et goet Exempel, saa skal menige .Mand holde udi Byen en Skoelmester, som gandske Byen skal gifve Kost, saavel de, som ingen Børn
bafve i Skalle, som de, der snu1a Børn haf\'e; mens
Lønnen tagis af Byens Bøeder, saavit som deraf kand
tilstrecke, og Resten betaller de propersona, som
Bøm holder hoes hannem i Skoelen «.
Man kunde \'ære tilbøjelig til at tro, at denne
Bestemmelse kun stod til Pynt paa Papiret; det
skulde synes at være en a!t.for stor Opgave for en
saa lille Bondemenighed a t opretholde et Skolevæsen;
men den er dog ganske sikkerl bleven ført ud i Virkeligheden ved, at man har holdt en Omgangsskolelærer i Byen. Hen over Midten af Aarhundredet var
en saadan Ordning i Inert Fald i fuld Gang. Under
14. Oktober 1768 indskærper nemlig den daværende
Godsejer J. J. Fædder lil Refsnæs (i en Tilføjelse til
Grandebogen), at >Tom·en e)ler Omgangen meq Skoleholderens Kost og Ophold i Vinter skal begynde
der, som den sidste Gang slap, og da gaae ru!lt om
ald Byen, og det Hus og Gaard den første Gang, men
sna den anden Gang gaaer forbi di 4re smaae Huse,
som er kun halve Huse; men alle di andre giver
Skolemesteren sin fulde Kost, alt rfter den ovenskrevne Tour, saaledes at di 4re smaae Huse giver
kun halv Kost imod de andre, og hvor det da slipper et Vinter, tages derfra sin Begyndelse af andet
Aar, som da saaledes skal ved vare «. Faa Aar se-
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nere ser vi imidlertid af en Præsteindberelning 1), at
Komdrup nu havde Skole fælles med Nørre Kongeslev i sidstnævnte By.
Det fremgaar af Grandebogen, at der paa den
Tid hørte Hede til Komdrup; der tales nemlig om
at grave Tørv og skære Lyng i Heden og om at
bryde Hede op. Denne Hede kan kun tænkes at
have ligget mod Sydøst op imod den daværende
Sønder Kongeslev Hede; den kan dog næppe have
været stor og rnaa tidlig være bleven opdyrket.
Granderetten er dateret ~Kornbdrup, den 3. October Ao. 1716«, til Vitterlighed underskrevet og forseglet af Godsejeren, Christoffer de Hemmer 2), og endelig underskrevet (med Initialer) af de 13 Grander:
Anders Jenssen, Kield Nielssen, Søfren Pederssen,
Christen Tornbsen, Jens Christensen, Søfren Kremer
(S. L. S.), Laurids Nielsen Møller, Jens Christensen,
Rasmus (Eriksen?), Christen Søfrensen, Søfren Christensen, Peder (Tombsen ?), Jens (?)
En Synsforretning over Komdrup 1733.
Granderetten kunde, hvor betydningsfuld den end
er, dog kun give os et i al Almindelighed holdt Billede af Komdrup og af Forholdene der i Begyndelsen
af 1700erne. Et andet omtrent samtidigt Dokument
sætter os imidlertid i Stand til at føje flere Linier til
og tegne mange Enkeltheder ind i Billedet. Vi kan
') Fra 1771. Kopi i Sønder Kongeslev Præstearkiv.
) Medens Aalborg-Købmændene af denne Familie kun forseglede med et Bomærke, benyttede Chrf. de Herorner
her et stateligt Vaabenskjold i Signetet, saavidt det kan
sees det af Secher i hans: Meddelelser om Slægten
Secher, S. 18, omtalte, i hvert Fald sees Lø1•en tydeligt
i alle 4 Felter

2
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derefter ganske rekonstruere den gamle Landsby.
Det er en Inkvisitions- eller Synsforretning, der i Anledning af Se k vestration 1) blev holdt over Refsnæs
Gods, altsaa ogsaa over Komdrup i 1733, som giver
os alle disse Enkeltheder. Refsnæs (med Komdrup)
tilhørte dengang Familien Arenstorff, og Dokumentet
findes derfor i deres Gods Overgaards Arkiv, som
for nylig er indleveret til Landsarkivet i Viborg 2).
Mange af Bymændenes Navne kendes igen fra Granderetten.
Den 16. Fbr. [1733] inqvireret jeg paa Refsgaard
og fund en Bøndernes Leilighed som følger:
Kombdrup Bye :
Har Sønner:
Jens Hougaard hans Besetning:
7 Plougbester
Jens 19 Aar
2 Føller
Niels 14 Aar
2 Køer
Toe Døtlre, en 21
l Quie
Aar, en 9 Aar
2 Kai ve
Rest 2 Aars Skatter
Der var at terske baade Biug og Haffre un chaudron 3) .
H u usene nageoledis i Stand.
Christen Pallesen hans Besetning:
6 Plougbester
2 Plagge
2 Piigebørn,
l Foel
2 Køer
den elste 11 Aar,
l Quie
begge hierurne
2 Kalve
10 Faar
1

)

Danske Herregaarde ved 1920.

s.

Hans Hopmand
Anders Jensen,
som boer i Svanfolck, hans Formand Christen
Nielsen en Søn
J ens Chrislt~nsen
Huusmand.
Overgaard, Jylland,

379.

2
) I Pakken: Dokumenter vedrørende Refsnæs 1731-42.
') En Kobberkedel, GrubekedeL
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Der var at terske baade Biug og Haffre avec un
chaudron et les batimens en assez bon etåP).
Kield Nielsen hans Besetning:
2 Sønner,
7 Bester
l Søn Niels, 26 Aar, er hiemme
2 Føllplagge
l 14 Aar, er hiemme
3 Køer
Een Daalher er gift,
l Kalv
een yngre biemme.
Der var baade Biug og Hafre at terske, et d'assez
bon meubles 2).
Huusene i temmelig Stand saa nær som Fæebuuset.
Peder Thomsen hans Besetning:
Hans Formand
6 Plougbester
er i n te t ved at erinl Føl!
Har Børn
dre
2 Køer
4 Piiger, den
l Quie
ælste 10 Aar
2 Kalve.
Der var en god Slump Biug at terske et un chaudron avec.
H u u sene nogenlerlis i Stand.
Paa Søren Christensens Gaardsplatz findes Det eene
2 Stycker H nus huer paa 6 Binbeboes af Jens
dinger som beboes af Huusfolck
Christensen, en Søn
11 Aar, hiemme.
Det andet beboes af Maren Nielsdatter, har en Søn Niels 21 Aar,
tiener i Kombdrup, Thoms 18 Aar
ti ener hi em m e.
Christen Som m er, Besetning:
Hans Formand Niels
7 Plougbester
Christensen havde ei
3 Køer
Børn .
15 Faarhøveder
Har Bøm: l Søn
Niels 7 Aar, DaatHavde en Slump Biug utorsken
avec un chaudron.
ter Anne 17 Aar.
1

)

2

)

Med en Kobb erkedel og Bygningerne i temmelig god
Stand.
Og temmelig godt Bohave.
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Fæehuuset slet, de andre temmelig nock holdt
wdlige.
Chrislen Chl'ist nsen Ba cl\ Besetnin g: Ha ns Form an d
6 Bester
Christen Christ ensen
2 Føll e t·
boer i N ørre konge rstøf i Præ te n
3 Køer
Huus. H ar en ' øn e r bi Olme
2 Aarin g knive
hos J?ad eren.
10 Faar
Een Søn Christen 5 Aar.
Huusene nogenlerlis i Stand .
Søren P ederse n Huld , Ueselnin g:
.H ar Bø rn :
4 Bes le r
En Sø n P eer 16 Aa1·
2 Pl agge
Lar l Mn
l Føl!
Ras mus 11 Aar
3 [{øer
Ni el
7
1 Ka lv
od e1·s 2
Chri ten 4 Uger
6 'Ha r
Intet a l t r ke. - Laden i s le t Stand.
Peeder Riis, Hese lnin g:

8 Plou gbe t e r
l F øll

2 Køe r
l
uie

F orm a uden s Chri len

Thom en s Børn e r lilfom hos
E nch n her i Bye n le•• n L.
Slibbørn: En øn Lars Nielse n 2 ~
Aar, e1· bie mm e.

l Kalv

12 Faar
Intet at terske. -

Isterraden i sle't Tillstand.

Børn:
Søren Nielsen, Besetning:
5 Plougbester
En Søn Niels 6 Aar,
2 Døtlre, 4 Aar den ældste.
l Føl!
l Quie
l Studkalv
5 Faar
Nogenledis Housenis Tilstand.
Jens Waarst, all Beset- Hans Formand Christen Laroingen vurderit 45 Rd. sen døde i Vester Kaarup ,
5 Mk. 6 Sk .
ingen Børn.
Jens Vaarst en Søn Jens 15 Aar,
Christen 2 Aar, 2 Døttre.
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Hans Formand inSøren Kremer, Besetning:
gen Sønner.
7 Plougbester
Søren Kremer bar Børn:
1 Føll
l Søn Anders 14 Aar
l Koe
Lars 11
l blacket Quie, er Søsterens.
Niels 4
Hunsene nogenledis paa Tømmer.
Hunsmand
Palle Jacobsen trei Sønner : Søren 5 Aar
Jacob 3 Christen 14 Dage

Et Stervbo i Komdrup 17 52.
Midten af 1700erne Yar den laveste og sørgeligste Periode i den danske Bondestands Historie. Denne
Ebbetilstand var en Følge ikke alene af de sociale
Forhold, hvorunder Bønderne levede, og som beroede
dels paa bestaaende Love, dels paa gammel Slendrian,
men ogsaa af ugunstige Verdenskonjunkturer, lave
Priser, Misvækst, Kvægsygdomme. Bøndernes Tilstand
karakteriseres derfor ikke alene ved den Undertrykkelse og Vilkaarlighed, de var Genstand for, men ogsaa ved den yderlige Fattigdom, hvori de hensled
Tilværelsen. De nu paa vore Landsarkiver samlede
Skifteprotokoller fra de allerfleste af Danmarks Godser frembyder en endnu ikke fuldt ud benyttet Lejlighed til overordentlig frugtbare, omfattende og systematiske Studier over Bondens økonomiske Stilling i
den omtalte Periode. For Refsnæs Gods' Vedkommende findes der i Landsarkivet i Viborg en Skifteprotokol, der rækker fra 1730-1814, og som for en
Aarrække, paa Grund af Ejerfællesskab, tillige omfatter Dragsgaard og Gods. N edensiaaende Skifte,
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der er udvalgt som typisk, giver el tydeligt Billede
af Forholdene i en Komdrup-Gaard ved Aar 1752 1).
Anno 1 752 de nd 23 . .Junij V <ll" j eg un de rs kret"n e . . .. paa Hosbo nrl ens, vel. di e 1" H a ns Fæd d er Veigne ... . udi Sterfho et enl:er afga ngne Peder
Kremm ers afd øde Hu s lru e n a uuli g A nn e J ensdaallcrs,
udi be melte Komdrup for HL h old e n lo \"li g Regis lerin g og '\' md erin g . .. .
l
l
l
l
l

l
l

l
l

l Stuen.
Fyrbord med oben Foed . ....... .
gl. Eegekiiste med Laas . . ... .. .. .
Fyhrbencke . . . .. ..... . . . .. . .... .
Spindstoet .......... . .. . ....... .
Fyhrkiiste som er Daatterens . . .. .
ditto Skab . . ... .. ...... . . . . . ... .
ditto Hyl . ..... . ....... . .. . .... .
Fyhrsengested med Klæder, Omhæng, i alt wurderit for .. . . ... .
ditto ringere, med Omheng, Klæder
og Sengested, i a lt. ... . ....... .
Fyhrhyld med lO Sætte paa . . . . . .

I dend

2d e n

R d.

Mk.

Sk

2
l

4

4
6
2

6
3
2

l

Stue.

l gl. ubrugelig Sengested, Klædemun

demdi worderit for . . . . . . . . . . . .
l Deintrug .............. . . ..... . . .
l Ølltønde .. . . .. ... .. . . . .. .. .. . . . .
l Flatt . . ......... . . . . .. . ... . . . .. .
l Halmløb ... . ................ . . .
l ditto Grynkubbe ..... .. . ...... . . .
l Sold og l Kiærn ...... . . .... .. . .
l Jerngryde ..................... .
I Frammeset.
l Kobberkiredel . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l Jernrist og l Pande .... . .. . .. . . .
l Jerngryde . .... . .. . ...... . ..... . .
1

)

Refsn æs Skifteprotokol.

L. A., Bl. 32.

l

2
2
8
2
4
4
8
2

2
l
4

8
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l

l gl. ditto ....... .... . .. .. . ... . . . .
l Bøggesaae .... .. . ... . . ... . .. ... .

l
l

gamle Striper .. . . . ...... . ..... .
l gl. Standtønde ... . ............. .
l Bærkar ....... .... . ........ . ... .

l

2de

4
6
4

Paa Loftet.
l Spindrocke ........... . . ... ... . .

Høelier . , . . ......... ....... . . .
5 Secker ................ . .. ... ... .
3de

I Gaarden.
l Trævogn med Behør ........ ... . .

dito, ringere ............ . . . . .. .
2de Plou med ald si.t Behøt· .... ... .
3de Harver med Behør ...... .... .. .
2de Spader ................. ...... .
2de Foreker ................ .. . . .. .
l beslagen Greeb ................. .
2de Træ-dittoer ............... . .. .. .
2de Øxer .................... . .. .. .
2de Navrer ................. .... . . .
l Baandkniv, l Hammer .... .. . .. . .
l Skiærkiiste med Kniv ..... .. . . . . .
2de

2
l
l

2
3
3

4

2

4
2
l

l
l

6
6
8
8

3

Bæster.
l gl. graae Hest, 17 Aar . .. . . . .... .
l sort ditto, 14 Aar ..... .. .. . .... .
l brun Hoppe, 11 Aar ... . . .. ... . . .
l lysebrun ditto ......... . . .... ... .
l brunblisset ditto, 8 Aar .. . ..... . .
l ditto ... . .......... . .. ......... .
l rød Hoppe, 5 Aar ..... ......... .
l blacket Hestplag, 4 Aar . . ....... .
l brunblisset Mærplag . .. ......... .
2de Aaringsplag .•........ ..... · · · · ·

4

F æ e h ø v e d e r.
l blacket Koe ........... . . ... ... .
l sort ditto ................ . ..... .

3
3

l
2
2
3
5
5

4

4

3
3

2

142

ALEXANDER RAS:\IUSSEN :

l ditto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 11 e blacket Stud k al ve . . . . . . . . . . . . . .

3
4

Fa ar.
12 Stk. Faar a Stk. 3 Mrk. er ... .. .
10 Lam a l Mrk. er . ... .. .. ..... .

6

S vi i n.
l Soe og 2'1e Gallpolle . .. . . . . .. ... .
Gi æ s.
gl. Giæs med 10 Unger . . ..... .
10 Høns a Stk. 6 Sk. er ... .. . . . .. .

3 <1e

l

4

l

4

l

3

12

NB. Paa Lofftet befantes saa meget Korn, som
di neppe kunde strække dem med til Ædekorn, til
di fick indaulet.
Beløber saa Boens lndtegt til dend Summa 85 Rd. 8 Sk.
Derimod var Boens Besværing som følger:
l. Ifølge Hans .Mayts Forordning fordrer dends Hos-

2.
3.
4.

5.

bond til Gaardens Conservering:
8 Bæster a Stk. 10 Rdr er . . . . . . . 80 Rdr
Hunsens Brøstfeldighed:
De synder Huus er 14 Bindinger,
hvoraf di 8te i dend vester Ende er
til Istrad, a l Rdr er . . . . . . . . . . . . 8
Di 6 Bindinger i dend øster Ende
er Lade, a 2 Mk. 8 Sk . er . . . . . . . 2
3 Mk.
De norder Huus er 16 Bindinger,
som snart icke er ti"enlig at reparere 1: uden nye at opbygge :1 Til
des ens Reparation . . . . . . . . . . . . . . . 32
Dend salig Koenis BegraYelsesbekostning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Skifflesallarium............ . ..... 2
Summa Boens Udgift. . . 130 Rdr 3 Mk.
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Indberetninger fra 1700erne.
Fra det 18. Aarhundrede er der bevaret eq Del
af Regeringen eller af de stedlige Myndigheder forlangte Indberetninger, som tilsammen giver ganske
god, noget summarisk Besked om Forholdene i vore
Landsogne. For Himmerlands Vedkommende er Relationerne af 1735 og delvist de saakaldte Jessenske
Relationer fra 1743 nylig blevne trykte i Fra Himmerland og Kjær Herred, 11,1). For Komdrup Sogns
Vedkommende frembyder disse Indberetninger imidlertid intet af særlig Interesse.
Langt mere i Detailler gaar, hvad det topografisk-historiske angaar, Pontoppidans saakaldte Danske Atlas, hvis om Aalborg Amt m. m. handlende 5.
Tome, der er ndgivet af Pontoppidans Svoger Hans
de Hofman, udkom 1769. Dette Storværk hviler paa
omfattende Indsamlinger af Oplysninger fra de forskellige Egne; en Fuldstændighed som f. Eks. hos
Trap maa man dog ikke vente sig.
Under 10. Oktober 1771 indgav den daværende
Sognepræst for Sønder Kongeslev og Annekser, Hr.
11'/ourits Mørch, efter Forlangende af Biskop Rottbøll
i Viborg, en Indberetning om Forholdene i sine Sogne2). Hvad der særlig vedrører Komdrup, anføres
her nedenfor:
Komdrup Sogn og By har 85 Tønder 3 Skæpper
2 F dk. 2 Album kontribuerende (:l: tiende)'dende)
Hartkorn. Foruden Gaardmændene er der i Komdrup 4 Husmænd. De tre Kirkeejere (Kongstedlund,
Lindenborg og Refsnæs) har skiftevis Kaldsret til
Sognepræs te- og Degneembedet Den n u værende Sognepræst (lVlourits Mørch) er kaldet af Kancellimad
1

)

2

)

Hellum-Hindsted Herreder, anf. Skr., II., 509 fi.
Kopi i Sønder Kongeslev Præstearkiv.

144

ALEXANDER

RAS~IUSSEN :

Fredder til Refsnæs. Et Skolehus i Nørre Kongeslev,
9 Fag Bindingsværk, er bygget af Nørre Kongeslev
og Komdrup Sognes Beboere, af hvem det ogsaa holdes vedlige med Hjælp af Skolekassen, hvilken Kancelliraad Fædder som eneste Lodsejer forvalter. Den
nuværende Skoleholder hedder Jørgen Adamsen; han
er ustuderet, 42 Aar gammel, har tjent i 19 Aar.
Hans Løn er 20 Rdl. aarlig foruden 4 Skippund
Halm og Hø, 25 Læs Tørv, fri Græsning til 2 Køer
og 6 Faar, ifølge Overenskomst imellem ham og salig Hans Fredder til Refsnæs.
Der er ingen Stiftelser, Legater eller lignende til
Fattige eller til gudeligt Brug. Den Smule, som Godsejerne, Sognepræsten og Bønderne, hvis Vilkaar er
maadelige, giver til Fattigvæsenet, bliver uddelt til de
mest trængende, og Regnskabet derover am·lig revideret af Provsten.
Den store Reformlid.

Naar man betragter et dansk Landsogns Historie,
som vi nu har betragtet Komdrups - fra dets
første Opdukken i Middelalderen indtil Slutningen af
1700erne, vil man, trods de mange forskellige Skæbner, som Krig, anden Hjemsøgelse, skiftende Godsejerforhold o. lign. seh·følgelig har medført, dog bemærke en stor Ensformighed, Udvildingsmangel, Stillestaaen i de sociale Forhold. Tiderne skiftede, bragte
Frugtbarhed eller bragte Misvækst, Herskabet kunde
være naadigt eller unaadigt, Landet kunde hjemsøges
af Krig eller nyde Aaringers Fred, aandelige Bevæ·
gelser kunde sende svage Bølger ud imellem Befolkningen; - men under alt delle laa Byen der dog
med de samme Gaarde, hvis Antal var væsentlig ufor·
andret og uforanderligt, hvis omspredte Agre dyrke-
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des efter det samme gamle System, hvis Fæslere normalt fulgte efter hverandre, Søn efter Fader, og sad
for den samme uforanderlige Landgilde efter Jordebogen.
I Slutningen af 1700erne kommer for første Gang
den store Forandring over Landsbyerne, nu blev de
først, som Datiden selv udtrykte del, »omstøbte«, opløste, gydte i en ny Form, af hvilken de kom ud,
ganske ukendelige. Den store Reformperiode, flere
Gange paalænkt, men endelig for Alvor indledet ved
Nedsættelsen af den store Landbokommission, 25.
August 178fl, bragte som sit mest opsigtsvækkende
Resultat Stavnsbaandsløsningen den 20. Juni 1788.
Men andre Ændringer mærkedes mere i det daglige
Liv f. Eks. Hoveriforeningerne, der paabødes ved Forordning 25. Marts 1791 og senere følgende Plakater.
I Henhold hertil sluttedes i de følgende Aar omkring
paa Godserne mindelige Overenskomster mellem Herrem.ænd og Fæstere om Regler for Hoveriydelsen eller
om fuldstændig Afløsning af samme. En saadan
Hoveriforening sluttedes for Komdrups Vedkommende
fra l. Maj 1797 (se nedenfor under Refsnæs). Hoveribyrden blev ikke fjernet herved; men Arbejdsydelsen blev, i Modsætning til før, bestemt fastsat; Gaardfæsteren vidste nu, hvad han gik ind til, hvad der
paahvilede hans Gaard og hvad ikke. Men det nye
Aarhundrede bragte endnu større Ting for Komdrup,
Fæslegaardene gik over til Selveje. I Begyndelsen af
1800erne bortsolgte et Par Ejendomsspekulanter, som
var komne i Besiddelse af Refsnæs, hele denne Gaards
bt>tydelige Gods til Fæsterne (se nedenfor), og saaledes blev ogsaa Komdrup Gaarde frie.
Som et sørgeligt Vidnesbyrd om vor Bondestands
ringe Pielet og hisloriske Interesse maa det desværre
10
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anføres, at der nu ikke i een eneste af Komdrups
Gaarde findes noget Skøde fra hin Tid (Aarene 180512), da Ga a rdene købtes til S el veje. For et enkt>lt
Huses Vedkommende er der derimod fundet et Fæstebrev fra 1803, ved hvilket Ungkarl Anders Andersen
Prielgaard overtager sin Faders tidligere Fæstehus i
Komdrup 1), og et Skøde af 27. Januar 1811, hvorved
han køber samme Hus for 312 Rdl. Fæstebrevet og
den dertil knyttede Synsforretning giver en Del Oplysninger, der meddeles her som et Tidsbillede:

I-Juso l er beli ggend e i Kom d ru p mecl Lillag le Ka a lh nugc og Græs ni ng lilfieiles mecl de a ndre l<omdru p
Hu sm æ nd i de n s::. al<a ldt.e J{ u lb a uge og d e l l<e l ve l n
for sa mm e heli ggencJe lill e firk a nl ede Stykk e Boe ls
Eng. En d videre d n Lod af de san kaldte Bo Is .Jo rder2) pao Komdrup Mm·],, h vis Ag rl od e r udl agt ' 'ed
øndre Sid e af Re l'snæs Hovedgaards Ma rl<di ge. Areeli :
41,000 l vad l"ata le n, E-l a rlko m : 4 Skp . Fæs te ren s knl
be ta le a ll e ko ngelig
ka tler og K ontribuli o o ~ r sa m t
Bran dkontin gen t og pe rso nelle P aa læg, fon·e ll e e n
Kai'! fors ,·nr lige Ar bejde en Dag (uge nllig) ''ed Hovedgaa rde n og IJe lHle i La nd gilde b ve r Morlen dag
4 Hdl.
Huset bestod af 12 Fag og vendi e i Sø nd er og
Nør, det var bygget af Furre·U ncl et · og O\•erlø mm e1·
havde klinede Vægge, var tæ kk e t med Slra a lag og
Stæbr paa Rafter og nogle Lægter ; Lil S Lu e var ind r etlet a Fag, Iil Fremm ers 2 FHg, og d erudi e n brugba r Skorsten, Lil Lnd e 5 F ag; d øvri ge 2 l• Hg i nø r
E nd e bm gtes til Fæ hu s og Fa nresti ; o ver Hde F a g
VIH" b ru ge li gt L oft .
Til nød vendi g R e p n rt~ li on ved
Fæ Leis O ve rlagelse bereg nede : 4 Sllc dob helle 12
Alens Bjælker, 2 enkelte do., 9 Traver Tag og 400
Fa m e Sim er, - ialt med Arbejdsløn: lO Rdl. l M k.
1
)

2

)

Senere tilhørende Husmand Andr('as Nielsen.
Formodentlig det samme som i Markbogen kaldtes.
Boelandsbjerg.
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Ellers betegnes Huset som forsynet med fornødne
Vinduer og Døre, Hængsler og Lukkelser. Endvidere
fandtes l Jærn-Bilægger-Kakkelovn, der overleveredes
til Fæsteren. I den Huset tillagte Jord var i paagældende Foraar (1803) saaet l Td. Havre og 6 Skp. Byg.
Men mere end alt andet forandre_des By og Sogn
ved Udskiftningen og Udflytningen først i 1800erne.
Et Kort over Komdrup, opmaalt Aar 1814 af Landmaaler Balle 1), viser os Sognet efter »Omstøbningen«.
I Byen findes 9 Gaarde, medens 4 er udflyttede paa
de dem tillagte Markjorder: Baggesdam (Beisdam),
Treskelgaard, Krogsgaard og den syd derfor liggende
Gaard, som nu tilhører Chr. Brink, men som dengang ejedes af Søren Hvidberg. Udflytningen havde
givet nogen Luft i den ellers sammenknebne By; men
de tilbageblevne Gaarde laa endnu tæt sammenpressede, hvad de jo forøvrigt gør ogsaa den Dag i Dag.

Mordbranden i Rævs Mølle.
Paa Refsnæs Mark, et kort Stykke sydøst for
Gaarden, rejser der sig en Bakkeknude med en Klynge
forblæste, halvt udgaaede Grantræer, Rester af en lille
Plantning, der er bleven ødelagt d~ls af Vindens Magt
paa den vejrhaarde Plet, dels ved en i Bakkens Side
anlagt kommunal Grusgrav. Den mishandlede Bakke
med qe forrevne, strittende Træer ser uskøn og uhyggelig ud, og Uhyggen forøges ved de skumle Minder,
som Stedet gemmer; thi Rævs Mølle, som nu har sin
Plads lidt længere mod Nord, har i gamle Dage staaet
her paa >> Møllebakken«, og den var i 1814 Skueplads
for en Forbrydelse, som drog en Henn~ttelse efter sig,
hvilken blev eksekveret netop paa dette Sted.
1

)

M. A.
10•
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Forbrydelsen var følgende 1): Hos den halvgamle
Ungkarl Niels Mikkelsen, som styrede Møllen for
Baron Juul paa Refsnæs, indfandt sig om Eftermiddagen den 12. Oktober 1814 en Karl af hans Familie
ved Navn Christen Sørensen Karlebye. Hans Hensigt var hos Møllersvenden, som gjaldt for at være
velhavende, at laane et større Beløb, som han vilde
bruge til dermed at købe sig fri for Soldatertjenesten.
Skønt Møllersvenden nægtede ham Laanet, holdt Christen Karlebye dog gode Miner, og der foranstaltedes
i Løbet af Aftenen et større Drikkegilde, hvorpaa Enden blev, at Niels Mikkelsen døddrukken lagdes i sin
Seng. Christen Karlebye frastjal nu det berusede
Menneske den betydelige Pengesum, han havde hos
sig, fjernede sig fra den sovende og satte, for at skjule
Tyveriet, Ild paa Møllehuset, h vorefter han forføjede
sig bort. Til alt Held var der endnu Folk oppe paa
Refsnæs, Avlskarlen Søren Andersen og flere andre
ilede til. Skønt Huset stod i lys Lue, lykkedes det
dog at frelse Møllersvenden, som med en Brandhage
blev trukket ud igennem den indsiaaede Væg, og som
vel var noget forbrændt og saaret af Brandbagen,
men som i sin Fuldskab ikke lod til at føle nogen
Smerte. Allerede Dagen efter traf nogle af Baronen
udsendte Folk Gerningsmanden, som straks gik -til
Bekendelse og førtes til Arresten i Aalborg. Ogsaa i
vore Dage vilde denne Forbrydelse have faaet en alvorlig Straf, men dog langt fra en saa haard som
den, man i hin Tid ansaa for passende. Blot for
atteuteret Mord maatte Christen Sørensen Karlebye
efter Danske Lov 6-6-22 anses med Dødsstraf, end') Collegial-Tidende for Danmark 1815, 397 ff.
Aalborg
Adresseavis, 3. Novbr. 1814. Jydske Efterretninger, 30.
Juli 1815. Aalborg Stiftstidende, 6. Maj 1916.
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sige da for Mordbrand, der selv om den ikke var
lykkedes, faldt ind under Bestemmelsen i D. L. 619-1, som i al sin Barskhed lyder saaledes: »Sætter mand Ild i anden Mands Huus eller Skov med
Villie, da er det Mordbrand, og vorder band tagen
derved, have forgiort sin Hals og enten brændis eller
streglis . . . « Efter at Sagen havde gaaet sin Gang
gennem rle forskellige Instanser, og Højesteret havde
afsagt sin Dom: Halshuggeise og Opbrænding paa et
Baal, faldt under 6. Juli 1815 den kgl. Resolution, at
det skulde have sit Forblivende herved og Dommen
eksekveres. Den 27. Juli 1815 fandt Henrettelsen
Sted paa Rævs Mark ved den nedbrændte Mølle. Den
mundtlige Overlevering ved endnu at fortælle om,
hvorledes Komdrup Bymænd, der \'ar buddede til at
møde som Vagt, stod med korslagte Forke i Kreds
om Retterstedet. Ifølge en samtidig Avisberetning gik
den dødsdømte Henrettelsen i Møde med bodfærdigt
og gudbengivent Sind, lyttede til Præstens Tale og
fremsagde et Par Salmevers; den stedlige Tradition
siger imidlertid, at man om Morgenen havde givet
ham alt det Brændevin, han vilde drikke, og at han
var tern melig beruset.
Efter at Halshuggelsen var sket, opbrændtes Liget
paa et Baal. Præsten holdt endelig for den forsamlede Mængde en virkningsfuld Tale over Rom. 11,22:
Saa se da Gudr. Godhed og Strenghed: over dem,
som faldt, er der Strenghed, men over dig Guds Godhed, hvis du bliver i hans Godhed; ellers skal ogsaa du afhugges l
Et ægte sagnagligt Træk er det, naar den sted ·
lige Overlevering endnu tilføjer: Fra Retterstedet saa
man en Rytter paa en hvid Hest nærme sig. Da
han imidlertid kom saa nær, at han kunde se, at
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Eksekutionen var fuldbyrdet, vendte han Hesten og
red bort. Folk troede, at han havde skullet forkynde Benaadelse, men var kommen for sent.

Hr. Mogens Nielsens Indberetning 1828.
I Aaret 1828 afgav Sognepræst Mogens Nielsen
i Sønder Kongeslev, ifølge Opfordring fra Amtmanden,
en Indberetning om Tilstanden i hans tre Sogne 1).
Med Udeladelse af Spørgsmaalene, som er unødvendige for Forstaaelsen, gengives her det om Komdrup
Sogn indberettede:
l. Komdrup 'ogn bestaaer af 11 Gaarde, hvoraf 8
ligger i B •en, 29/a Gaarde ere udfløttet, - og af
Bovedgaarden Ræfnes . Anm.: Efter det oprindelig Barli<Orn til hver fuld Gaard ere Gaardenes Antal bestemte efter Summen af hele Gaarde.
2. Komdrup Sogns Hartkorn kunde behøve en Nedsættelse af l 1/2 Td. Htk. pr. Gaard ifølge Jordernes ringe Bonitet og Engsbjerning.
3. Komdrup Sogns Jorder ere for halve Delen af
godt Muldjord og ønige bah·e Del nf Kridt og
Blandings-Jord. Sognet hat· ikke Skov, Hede,
men E ng bjerniug til Afgivelse af circa 15 Læ
Hø pt'. Gaard. Udskiftningen er fuldstændig.
4. I Komdl"Op Sogn s iaa er hvet· bel Gaard for 7
Tdr. 4 Skp. l Fdl<. l Alb. Hllc Udpar ell erin g
er· foregaaet med 3<1c Gaarde, h' orved er fremkom m el 3 Boelsgaarde og 4re B use, bestaaende
i del hele af 7 Familier, 26 Per o n er · men in·
gen øde Jord er derved bleve t opdyrl<et ell er Fot·mueforfalniogen derved synderUg fot·bedret.
5. Det· give ikk e nogen almindelig Indhægning.
6. I Komdl"up ogn eje Konge- og Kirketienden af
Baron v. Juel Lil Refsnæs. og hver enltelt af dis e
er ved Commissionen for det halve besleml til
1
)

Kopi i den gamle Kirkebog.
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Ydelser i Korn, nemlig pr. Gaard: 6 Skp. Rug,
20 kp. Byg og 22 S kp. Havre; af den øvrige
halve Del af Sognet maa Kona - og Kirketiende
des i Kær\'en. Pr >s le-Tienden er ved CommissiorJen paa anført Maade bestemt for h ele .. ognet med Undlagelse af 2 hele Ga<:~rde, af h ilke
Tienden kan oppeb, res i Kærven.
Komdrup Sogn bar 4 Gaarde. om bar udbetalt
sig; men paa den øvrige Ga ~t rde hviler mer eller
mindre Gæld.
katterne trykke mest, fordi Hal'l·
kornel er for høj l. Fornden Avling og den dermed forenede sædvanlige Bondenæring ha\'e ingen Hjælpekilde. Ved saa megen Hllsflid som
muligt frembringes Lærred, Hvergarns Tøjer,
Vfldmels Klæde til Sulg. Alle Beboeme ere Selvejere.
l Komdrup Sogn Lilinger Dyrkningen af Kartofler
og Ærler, og af sand Nødvendigbed lægger man
sig efter Vikkesæden til Hæslenes Staldiodring
en hmg Tid paa Sommeren, da der eller vilde
bli ve M a ngel paa fomøden Græsning til Kr e a lurerne.
Der lægges ikke især Vind paa Kreaturer, - man
har Hæste til Fornødenhed og Køer og Faar til
tarvelig Husbehov, - alle af sædvanlige Racer.
Hos Bønderne haves kuns Kaalhauger, hvori
sjælden sees 2 a 3 Frugttræer, og ingen videre
Træplantning end Piil omkring en eller anden
Kaalbauge.
Komdrup Kirl<e indvendig siirlig, trænger kuns
til Reparation paa Blytaget. h vorigjennern det
regne1· n ed i Kirken. Paa Kirkegaarden knejser
et ·toll Monoment omgivet al' malet Træ-Gitlerværk paa opkastet Gravhøj , hv01·i Etatsrand de
Fædder, forhen Herre til Ræfsnes, ligger begravet. End videre en S len l ølle med J ærn-Gitterværk paa en Gravhøj, hvori en Fru Gundorph
ligger begravet. Kirken ejes af Baron v. Juel til
Ræfs.
Af offentlige Indretninger gives ingen ligesaalidet
som Legater eller Donationer. Skole og Degne-
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boli g e re belwstede af Sogne-Beboerne og vedligehold es a f sa mm e for egen Regning.
Fo.lk e mæ ngd e n bes taar af 170 Personer. I Almind eli ghed fød es 1/s flere end der døer. Naar
undt ages de 2d e sidst e Aa r, h vori epid e mi lte
ygdomme ha r (orel•omm e t i Sogn en e, et· ygdom ild<e j æv nlig.
aa re sj æld en t opn aaes en
Ald er over 80 Aar ; me n adskillige brin ger del
og dertil. I det hele er Folk ets Cha ntl,ter ud mærket ved Fliltighed, Sædelighed, Høflighed, braadne Kar i alle Lande.
Ingen Særegne Omstændigheder eller Mærkeligheder i Sognet, h\ er k en physiske eller historiske.
Ej heller gamle Sagn eller Traditioner eller Mindesmærker.
Til Sognets Opkomst vilde Skatternes Lettelse
væ re d en beds te o fl'enllige Forans taltnin g. Tøvrigl \' irl es ild< noge n Indu s tri gre n al kunn e fre mmes ved pmuotl·ing.
I Komdrop Sogn ligge r Hovedgaa rct e n Ræ fs oes,
s iaaend e ror 55 Td. Alk . som er ~·e l bøjt og
b urde nedsæ ll es. Fra Gaar<'l e n et· a ll Godse t borlsolgl, har ikk e ko v. kan hold e 30 Køer, 100
Stud e, lun in gen Monum enl eJ'.

To GaaJ·des Historie.
Paa det sidste Aarhundredes Historie med dets
hurtige og vældige Udvikling kan nærværende Fremstilling ikke gaa nærmere ind, ej heller tillader Plad~
sen at gaa i Enkeltbeder med Hensyn til Topografi
og Slægtshistorie. Af Gaarde med særlig Benævnelse
kan mærkes Treskelgaard eller Skelgaarden ved Skibstedvejen, tæt ,·ed det Sted, hvor Sønder Kongeslev,
Skibsted og Komdrop Sogne støder sammen, og Krogsguard ved Ernstpris-Vejen, som i Begyndelsen af
1800erne tilhørte en Mand udenfor Bondestanden ved
Navn Andreas Berg. En udførligere Omtale skal kun
gives Komdrup Hovgaard, som før dens Udparcelle-
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ring var Byens største og bedste Ejendom (10 Tdr.
2 Skp. 3 Fdk. 2 1/2 Alb. Htk. - ca. 60 ha med et
tilhørende Hus paa Kjæret), og Baggesdam, som igennem de sidste 100 Aar har været Sæde for Sognets
anseteste Bondeslægt.
Komdrup Hougaard blev, da Refsnæs Gods bortsolgtes, købt og ved Tillæg af Jord udvidet af Niels
Aretander Kingo Nissen, som i Begyndelsen af 1800erne
en Tidlang havde været Forvalter paa Refsnæs. Gaardens sidste Fæster, en 78-aarig Mand ved Navn Jens
Hougaard, døde 181tl). N. A. K. Nissen var født
1780 som Søn af Herredsfoged Claus Nissen til Sigsgaard og Hustru Dorthea Marie Nissen. Af disses
talrige Børn fik Sønnen Adolf Fædrenegaarden Sigsgaard, en anden Søn Peder Christian fik Stenisgaard,
en Datter var gift med Peder Høeg Deden paa Kællingbjerggaard, og »Kingo«, som han almindelig kaldtes, blev altsaa Ejer af Komdrop Hovgaard; - Familien havde saaledes alle Pastoratets store Bøndergaarde eller Proprietærgaarde i sin Besiddelse.
Med sin Tjenestepige Karen Hansdatter, der skal
have været Datter af Byhyrden i Bælum, fik Kingo
Nissen i Aaret 1817 en Søn, Claus Nissen, som imidlertid døde kun 7 Uger gammel. Straks derefter giftede den 38-aarige Mand sig med Pigen. Det var jo
et ikke synderlig standsmæssigt Parti for Herredsfogdens Søn; men han og Karen Hansdatter levede
dog lykkeligt sammen i over 30 Aar. De fik ikke
flere Børn. Den 12. September 1847 døde Kingo Nissen af Lungebetændelse, omtrent 68 Aar gammel.
Enken havde først tænkt paa at sælge Gaarden; men
foretrak, da det kom til Stykket, at gifte sig med
') Ligesom de nedenfor meddelte Data efter Komdrop Kb.
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Avlskarlen og holdt Bryllup med ham den 16. December 1848.
Niels Laursen (Haals), som han hed, blev saaledes den næste Ejer af Komdrup Hovgaard. Han var
barnefødt i Vaarst og 25 Aar yngre end Karen Hansnatter, som nu var 56. Deres Samliv blev ikke langvarigt, idet hun allerede døde den 13. Marts 1855.
·Niels Haals ægtede derpaa Maren Kirstine Schmilh,
Dattet af Proprietær Schmith paa Lundbygaard. Men
ogsaa hende overlevede han, Ægteskabet var barnløst,
hun døde 13. Juni 1877. Selv døde Niels Haals den
14. Juni 1X81, og hans Arvinger, Brødrene Christian
{)g Jens Laursen Ilaals, der begge ligesom han havde
giftet sig ind i Gaarde i Komdrup, solgte saa Hovgaard for 52,000 Kr. til Jens Frederiksen af Poulholm
i Blære Sogn. Han døde den 2. December 1896;
hans Enke Ellen Frederiksen overdrog 1908 Gaarden
til sin Svigersøn, Proprietær Lars Albrechtsen af Vibsig, Tolstrup Sogn, Børglum Herred, som straks derpaa udstykkede den. Hovedparcellen med den gamle
Gaardsplads købtes af Niels Høgaard Vandborg; den
har senere været i flere Hænder og tilhører nu Søren
Poulsen.
Baggesdam, eller som den en Tidlang ogsaa kaldtes Tornhølgaard, skrives paa Udskiftningskortet 1814:
Beisdam, en Form, der svarer bedre til den stedlige
Udtale af Navnet end Baggesdam. Gaarden ligger i
Sognets sydlige Udkant oppe over den dybe Dal, som
her gør Skel mod Skibsted Sogn. Det er en stor og
fortrinlig Bondegaard paa 8 Td. l Skp. Hartkorn og
ea. 49 ha Mark og Kjær.
Dens første Selvejer var Peder Kræmer, gift med
Maren Albrechtsdatter. Han efterlod Gaarden til sin
Søn Albreth Pedersen, som imidlertid døde ugift den
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21. November 1816. Arving til Ejendommen var nu
den afdødes Søster Marie Pedersdatler (født 21. Maj
1790), som netop en Maaned i Forvejen var bleven
gift med Ungkarl Peder Jensen fra Komdrup. Han
blev derved Baggesdams Ejer og arvede tillige efter

Sogoeraadsformand Karl Nielsen og Hustru.

sin Hustrus Slægt Navnet Kræmer. Han døde, 66
Aar ga_mmel, den 15. Juli 1854. Hustruen overlevede
barn i mange Aar (død 8. Januar 1872). Hans Efterfølger blev Sønnen Niels Pedersen Kræmer, født 13.
Februar 1820, død 3. December 1886, en overordentlig anset, dygtig og velhavenne Bonde, mangeaarig
Sognefoged og en ledende Mand i sit Sogn. Han var
gift med Ane Marie Jensdatter, som tilhørte en ud-
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bredt Bondeslægt, der ha,•de hjemme paa den store
Gaard i Skibsted, som nu kaldes Skibstedgaard. Af
Niels Kræmers Børn blev en Dalter gift med Niels
Jensen (Juel) paa den nærliggende Skibsted Aagaard,
Sønnen Peder Nielsen Kræmer blev Gaardejer og Sognefoged i Skibsted, Jens Nielsen Sognefoged og Proprietær paa Kællingbjerggaard i Sønder Kongeslev
Sogn, Jens Peter Nielsen Proprietær paa Lyngbygaard
i Lyngby Sogn, og Karl Nielsen, født den 31. Marts
1860, blev Ejer af Baggesdam. Han ikl{e alene opretholdt, men højnede Slægtens Anseelse, var 18961917 Sogneraadsformand i Sønder · og Nørre Kongeslev samt Komdrop Kommune, var tillige Landvæsenskommissær og tog paa mange andre Maader fremtrædende Del i det offentlige Liv paa sin Egn. Særlig Betydning fik hans Arbejde som Sogneraadsformand igennem en Periode, hvor større og større Opgaver paalagdes de kommunale Raad. Den store Anseelse, som han nød, gav sig et smukt Udslag, da
han desværre af Helbredshensyn afgik som
Sogneraadsformand; han modtog ved denne Lejlighed adskillige Beviser paa sine Sognefællers Tak og
Højagtelse. Efter fleraarig Svaghed afgik han ved
Døden den 2. December 1923. Hans efterlevende
Hustm er Pouline Thomsen af Bøgelund i Gudum
Sogn. Baggesdam tilhører nu deres Svigersøn Kristian Rasmussen, født i Komdrup By den 15. November 1893 IJg gift (9. Maj 1919) med Kamma Nielsen,
født paa Baggesdam 11. August 1892.
(Sluttes i næste Aargang.)
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EN GAMMEL ARVEFÆSTEGAARD
VED A. C. ERTBØLL-NIELSEN

ret særegent Ejendomsforhold frembød det gammeldags Arvefæste: Brug og Beboelse af en større
eller mindre Landejendom, som i strengeste Forstand
naturligvis ikke var Brugerens egen, men som han
desuagtet besad med et almindeligt Ejerskabs Rettigheder, bortset fra nogle selvfølgelige Betingelser og
enkelte i Realiteten betydningsløse Forbehold fra den
oprindelige og virkelige Besidders Side.
Denne Særegenhed kommer da ogsaa meget tydeligt for Dagen i en under 17. December 1845 oprettet Arvefæste kontrakt, der begynder som følger:
»Underskrevne Jægermester Schiitte 1) overdrager
herved til medunderskrevne Laurs Jensen Søndergaard Gaarden Torsted Nygaard i Aarestrup Sogn
under Nørlund Gods, ansat under Matrikuls Nr. l a
og 7 a for Gammelskat 54 Rdl. 71 Sk., og Hartkorn,
Ager og Eng 8 Tdt·. 3 Skpr. O Fdkr. l Alb., i Arvefæste til evindelig Arv og Ejendom for ham og Efterkommere saaledes, at han eller de, uhindret fra Herlighedsejerens Side, maa bruge og beholde bemeldte
Gaard med paastaaende Bygninger og rette tilliggende
Jordejendom, forelage de Indretninger og Anlæg ved

E

1

)

T

August Theodor Schutte, Ejer af Sædegaarden e Bygholm
og Nørlund samt Hovedgaarden Torstedlund.
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samme, de finde for godt, pantsætte og afhænde den
til hvem som helst, alene med følgende Indskrænkninger.«
Af ludskrænkningPrne skal her nævnes:
Sælgeren forbeholder sig Jagt- og Fiskeret paa
Ejendommen. Denne maa ikke udstykkes, men skal
drives og dyrkes som Helhed og holdes forsynet med
fornødne Bygninger. Arvefæsteren maa ikke uden
Herlighedsejerens Samtykke tage Indsiddere til Huse
eller »etablere« nogen Familie eller andre pah Ejendommen end de til hans Husstand hørende Personer.
Han svarer alle Skatter og offentlige Afgifter og Byrder, der paahviler Ejendommen. I aarlig Landgilde
svarer.han hver Mortensdag 80 Rdlr. rede Sølv, ligeledes aarlig 2 a 3 . Klapjagtsdage efter Tilsigelse med
Aftens Varsel. Til Sikkerhed for paalagte Udredelser
har Herlighedsejeren første Prioritets Panteret. Arvefæsteren skal holde Gaardens Bygninger tilstrækkeligt
bra n dforsi krede 1).
Købesummen for Gaarden med Tilliggende samt
Besætning og Inventarium er akkorderet til 2500 Rdlr.
Under 14. Juli 1846 giver Jægermesteren Søndergaard Skøde paa Torsted Nygaard. Købesummen er
da »berigtiget«.
Køberen var en 30-aarig Mand fra Ellidshøj, Søn
af derboende Gaardmand Jens Laursen Søndergaard
og gift med en Gaardmandsdatter fra Ferslev.
Ved Skødets Udstedelse havde den unge Mand
allerede i nogle Maaneder haft Gaarden i Besiddelse
og Brug, idet han nemlig overtog den, inden F01·aarsarbejdet skulde i Gang. Han havde gode Kundskaber fra sin Skolegang som Dreng og stadig senere
1

)

Forsikringssummen er ved Overtagelsen 3200 Rdlr.
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haft særlig Lyst til Regnskabsvæsen, og en smuk
Haandskrift havde han. Paa Torsted Nygaard begyndte han da ogsaa straks at føre Regnskab m·er
Drift og Omsætning.
Af denne Bogføring er det, at der i det følgende
gøres Uddrag, mest kun ved summariske Anførelser,
da nemlig - for at nævne Enkeltheder- en Mængde
i Regnskaberne angivne Dage, da man fik Korn »af
Loc med saa og saa mange Tønder og Skæpper, ikke
kan have videre Interesse saa lidt som de endnu.
talrigere Dateringer. af Enkeltsalg af forskellige Produkter.
Torsted Nygaards Jord-Areal, »maalt paa Matrikulskortet«, angives af Søndergaard saaledes:
»Agerland, Norden den gamle Vej: 17 Tdr. l
Skp. - Sønden for Vejen: 18 Tdr. 5 Skpr.
oven
for Torsted-Vejen: 44 Tdr. l Skp. - ialt 79 Tdr.
7 Skpr.
Hedejord oven Vejen: 24 Tdr. 3 S k pr. - neden
Vejen: _17 Tdr. 3 Skpr. - Skalden: 18 Tdr. O Skpr.
- ialt 59 Tdr. 6 Skpr.
Overdrev: 83 Tdr., Eng: 18 Tdr.
Hele Gaardens Areal: 240 Tdr. 6 S k pr. Land
geometrisk Maal a 14,000 D Alen pr. Td. Land.«
Søndergaard fæster Folk. For Sommerhalvaaret
i 1846 skal disse have følgende Lønninger:
Karlen Niels Chr. Christensen 16 Rdlr., Andenkarl Laurids Nielsen 10, Pigen Maren Sophie Nielsdatter 8 og Drengen Niels Christian 2 Rdlr. 4 Mark.
I Efterartret 1845, altsaa før den ny Ejers Tid,
er saaet i Marken 9 Tdr. 4 Skpr. Rug. Nu i Foraaret 1846 saaes 10 Tdr. Byg, 23 Tdr. 3 Skpr. Havre,
2 Tdr. 2 Skpr. Boghvede og lægges 14 Tdr. Kartofler.
En rask Høst, bf.gyndt paa Torsled Nygaard den
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8. August og sluttet den 26., giver følgende Udbytte:
39 Traver Rug, 42 Traver Byg, 49 Traver Havre og
8 Læs Boghvede. Desuden har Engen givet 15
Læs Hø').
Af dette Aars Kornavling solgtes, efterhaanden
som den aftærskedes, 13 Tdr. Rug, 5 Tdr. Byg, 6
Tdr. Havre og 10 Tdr. Boghvede, som alt i alt indbragte 160 Rdlr.
En anden Indtægt var Salg af Smør og Ost. I
Tiden fra l. April til 30. November solgtes af disse
Varer for 110 Rdlr. 2 Mk. 13 Sk.
I Sammenligning med Indtægterne er Udgifterne
imidlertid baade mange og store. For 1846 har Søndergaard af sine Kommune-Afgifter kun anført Udredelserne til Skole- og Fattigvæsen : Skolekorn i Penge
5 Rdlr. 78 Sk., 89 Pund Hø og 133 1/2 Pund Halm,
Fattigkorn og Penge: godt og vel en Tønde Korn,
halvt Rug og halvt Byg, samt l Rdlr. 5 Mk. 8 Sk.
Desuden Brænde til Skolelæreren. Tiendekorn, der
er leveret, gives derimod omstændelig Besked om.
Den aarlige Konge- og Kirke-Korntiende samt Præstetienden beløber sig til ca. 18 Tdr., mest Rug og Havre.
Saa er der Skatterne paa Amtssluen. Først den
forannævnte, stabile Gammelskat, dernæst Landskat,
Ekstrapaabud, Fnrageskat, Marschpenge og Befordringsgodtgørelse, Afgift til Amtsrepartitionsfonden,
Bankrenter, Brandpenge, Arrest- og Tinghusleje og
Skriverpenge - tilsammen for hele Aaret 91 Rdlr. 2)
1

2

)

)

En Trave er beregnet til 10 Kærve a 6 Neg og indeholder normalt om ved en Tønde Korn. Saaledes ogsaa her, tilkendegivet ved den kommende Aftærskning
af Afgrøden.
Hertil kommer i 1847 og 1849 en lille >Stænderskat• og
i hvert af Krigsaarene en Krigsskat, som fra først at
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Endvidere skal jo de 80 Rdlr. i Landgilde ud 1).
For Aaret fra l. November 1846 til s. D. næste
Aar skal en ny Karl, Peder Nielsen Horn, have i Løn
16 Rdlr., en anden, Peder Stubberup, 13 Rdlr. 3 Mk.,
Laurids, som allerede tjener i Gaarden, 16 Rdlr. og
et Faar fødet og græsset, Drengen Niels Christian (fra
Foraarets Begyndelse) 3 Rdlr., Pigen Ane Maren Andersdatter 14 Rdlr., hvori dog fragaar et lille Beløb
for et Forklæde og noget andet Tøj, hun faar hos
Husmoderen.
Med kommende ny Høst for Øje bliver KornUdsæden noget forøget, især med Havre. Der saaes
nu ogsaa Bælgfrugt, medens Kartoffel-Arealet fot·mindskes til det halve. Og Høsten 1847 bliver god for
Torsted Nygaard, hvor der begyndes med Mejningen
den 9. August og kan meldes indhøstet den 31. Det
Aar avles ikke mindre end 230 Tdr. 2 Skpr. Korn,
hvoraf over det halve er Havre. Af alle tre Kornsorter tilsammen sælges 101 Td. l Skp. I Løbet af
de 7-8 Maaneder, i hvilke det aftærskes og sælges,
staar Prisen paa Rug mellem 4 og 5 Rdlr. Tønden,
paa Byg om ved 3, oftest under, og paa Havren ca.
en Dalers Penge lavere end paa Byggen. For det
solgte Korn faas ialt 267 Rdlr. l Mk. 14 Sk.
I 1847 sælges 29 Lispund 15 Pund Smør, som
betales med 113 Rdlr. 2 Mk. 11 Slc, og Ost for 26

1
)

er 18 Rdlr. 1 Mk. 1 Sk. pr. Halvaar, men i 1850 lidt
mindre.
Denne Afgift bliver dog i 1849 nedsat •ad interim• til
60 Rdlr., hvotaf desuden •fragaar efter d. 5. Juni 1848
1
/s af Skylden før 1848•, altsaa 10 Rdlr. I 1850 er Fradraget fm de 60 Rdlr. •efter Forordn. af 15. Maj 1850•
dog kun 1/ta af Beløbet.
11
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Rdlr. 5 Mk. l Sk. Prisen paa Smør er stadig om
ved 24 Sk. pr. Pund, paa Ost om ved 8 Sk.
Som Kommuneafgifter i Aarets Løb noterer Søndergaard de sædvanlige Udredelser af Skole- og Fattigkorn, nu ialt 20 Skpr. 2 Fdkr. 4 Potter, dels Rug,
dels Byg, og endvidere: Til Stenkister, til Skolen,
Kvægtiende, til Jordemoderen, Dommerkorn, Stokmandspenge og til et Rækværk, ialt i Penge 13 Rdlr.
5 Mk. Yderligere betaler han til Sognefogeden: Stokmandspenge l Mk., l Skp. Byg til Herredsfogeden
3 Mk., en Sl{p. Bro-Byg 2 Mk. 4 Sk ., til Reparation
af Biveje og Stenkister 5 Mk. 14 Sk.
De følgende tre-fire Aar, i hvilke Laurs Søndergaard fremdeles besidder Torsted Nygaard, giver ingen betydelige Forandringer i Drifts- og Omsætningsforholdene, og disse Aars Forløb i saa Henseende
skal derfor kun karlelig beskrives.
Løn ni n gerne til Tyendet har vedbli\'ende den
sædvanlige Størrelse. Flere af Folkene betinger sig
dog nu - som en enkelt tidligere - et lille Løntillæg i Form af »et Fa ar fød el og græsset«. N og le
tager Lovning paa et Pund Uld og Lærred til en
Skjorte eller - for Pigernes Vedkommende - til en
Særk, eventuelt Tøj til et Forklæde. Drengene skal
have Træsko.
Kornavlen gaar atter ned til under 200 Tønder,
hvorved Salget af de forskellige Produkter fra Gaarden naturligvis formindskes. I 1848 er Kornsalget
kun 72 Tdr., hvorfor faaes 163 Rdlr. 4 Mk. 9 Sk.
Der sælges dog Smør og Ost for 111eget nær den
samme Sum, som kom ind det foregaaende Aar. I
1849 gaar Indtægtsbeløbet for disse Varer imidlertid
ned til 78 Rdlr. 5 Mk. 6 Sk., og Kornsalget indbringer det Aar kun 171 Rdlr. 9 Sk.
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Men flere Penge maa det· til, om alle Udgifterne
skal kunne klares - og heldigvis kan Søndergaard
i delte noget sløje Driftsnar skaffe sig gode Indkornsler ad andre Veje. Han sælger en Ko, der koster
12 Rdlr., og' en, han faar 13 for - Lod-Uld for 16
Rdlr. l Mk., Efteraarsuld for 24 Rdlr. Ænder og Gæs
for 16 Rdlr. 2 Mk. 12 Sk. og Tælle for 3 Rdlr. 14
Sk.; og for at have fremmede Kreaturer paa Græsning paa sin Ejendom faar han 70 Rdk Sine samtlige Indtægter i 1849 opgør han til 404 Rdlr. 4 Mk.
9 Sk., Udgifterne til 311 Rdlr. l Mk. 14 Sk. ~rast«.
0\'erskuddet henfører han »til Ga1udens Vedligeholdelse«.
Regnskabet for 1850, det sidste Helaar, Søndergaard besidder Torsted Nygaard, er ufuldstændigt, og
det af det, der foreligger, har han rimeligvis fundet
mindre tilfredsstillende. i Henseende til Udbyttet af
den ret store, men forholdsvis lidet indbringende
Ejendom, som han forøvrigt nu ønskede at afhænde
for at gaa over til en mere rolig og beskeden Virksomhed, som han havde Lyst til, nemlig Lærergerningen.
Ved Kantraid af 30. Januar 1R51 sælger han
Gaarden til Snedkermester Mogens Mørck af Aalborg
fot· 2050 Rdlr.
Den næstkommende 28. Marts lader han ved
offentlig Auktion bortsælge Kreaturbesætning, Avlsredskabe:-, en Del Indbogenstande og mange andre
forskellige Sager fra Stuehus og Udhuse. Auktionskataloget omfatter 195 Numre.
En sortebrun Hest, 12 Aar, vurderet til 20 Rdlr.,
koster 31, en Hoppe, 7 Aar, vurderet til 40 Rdlr.,
koster 50. En sort Hest, vurderet til 40 Rdlr., bliver
forgæves opraabt. Endvidere bliver solgt: 3 Køer,
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15, 13 og 10 Rdlr., 6 Kvier, mellem 5 og 6 Rdlr.
Stykket, 1 toaars Tyr, 4 Rdlr.; 6 Stude koster fra 5
til 14 Rdlr. Stykket, 25 Faar og l Væder som Regel
mellem 2 og 31/2 Rdlr. Stykket, et Svin (det eneste, •'
der sælges), 6 Rdlr. Kartofler sælges for lidt over
l Rdl. Tønden og 21 Traver Tag for samme Pris pr.
Trave. 2 Arbejdsvogne gaar for 16 og 9 Rdlr.
Af Ting, der nu om Dage er sjældne i Gaarde,
skal nævnes fra Auktionen: en Spinderok, Karter,
en Kærne, Stripper, en Stenslæber, en Tækkestol, en
Hakkelsekiste, en Tag-ribber, en Lyngkrog (et Jernredskab, hvormed man Irak et »Bøi-ren« Lyng ud af
en haardl sammensunken Stak).
Auktionen indbragte 485 Rdlr. 6 Sk. med Fradrag af Omkostninger og Inkassationssalær.
Efter Bortflytningen fra Torsted Nygaard, som
fandt Sted den 20. Maj 1851, skaffede Søndergaard
sig nu yderligere boglig Uddannelse og opnaaede at
blive Skolelærer, sidst i Sønder Kongeslev, hvor han
eritiedigedes 1885.

STEDNAVNEUDVALGET
har anmodet os om at offentliggøre følgende Fortegnelse
over de fra Aalborg Amt inden Udgangen af forrige Aar
indløbne lm!beretninger i den gennem Lærerne foretagne
Stednavneindsamling 1921-22:

Købstæder:
N ørr~-Sundby .
Kjær Herred:
Vor Frue Landsogn.
Nørre-Sundby Landsogn.
Horsens.
Hals.
Fieskum Herred:
Sønder-Tranders Sogn.
Voldsted.
Nøvling.
Løfte foreligger fra Gunderop Sogn.
Hornum Herred:
Budolfi Landsogn.
Frejlev.
Nørholm.
Gravlev.
Aarestrup.

Hellum Herred:
Sønder· Kongeslev.
Nørre-Kongeslev.
Bælum.
Hindsted Herred:.
Astrup.
Aars Herred:
Ravnldlde.
Flejsborg.
Gislum Herred:
Rørbæk.
Gislurn.
Fovlum.
Farsø.
Slet Herred :
Korn u m
Løgsted.
Vindblæs.
Ovdrup.
Fars trup.
Lundby.
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Saa mange Sogne forelaa der ved Udgangen af 1923
Indberetning fra.
Til hvert Sogn er sendt et udklippet og opklæbet Sognekort i l: 20,000, ledsaget af Optegnelsesliste, et trykt Brev
til Læreren, et Opraab angaaende Optegnelse af Stednavne
samt en trykt Vejledning.
Alt dette er sendt til Førstelæreren i Sognet og, hvor
der er flere, fortrinsvis til Førstelæreren i Kirkebyens Skole.
Materialet ligger derfor omkring hos Sognets Lærere.
Hvor disse af forskelli~e Grunde ikke vil faa Sagen bragt
til Udførelse, vilde det være af største Betydning, om der
kunde findes en elle1· anden sledkendt Mand eller Kvinde,
som var villig til al tage sig af den, og størst Sandsynlighed for at trre O"e Folk med den rette Forstaaelse af Sagens
kultur- og lokalhisto.-iske Betydning vil der sikkert være,
naar man søger blandt Medlemmerne i Historisk S:tmfund.
Disse bør da træde i Samarbejrle med de stedlige Lærere;
hvor Indsamlingen er paabegyndt, men af en eller anden
Grund standset, kunde de maaske hjælpe til med at faa den
afsluttet, og hvor den ikke har kunnet komme i Gang,
kunde Sagen muligt løses ved, at det· fra deres Side gjordes de paagældende Lærere Tilbud om Assistance eller
Overtagelse af Opgaven. Hovedsagen er, at der om muligt
bliver samlet i alle Sogne.

SKIPPER CLEMENTS MINDE
MINDESMÆRKET I SVENDSTRUP
ANKEN om at rejse Skipper Clement og hans Bedrift et synligt Minde i det Sogn, hvor han kæmpede og sejrede den 16. Oktober 1534, stammer fra
Møller Petersen, Vestermølle, og er bleven virkeliggjort af Svendstrup Borger- og Haandværkerforening.
Den Kampesten, som danner det i al Beskedenhed
værdige og passende Monument, er skænket af Møller
Petersen, paa hvis Ejendom den laa, og i Løbet af
Efteraaret er det lykkedes at faa den transporteret
op paa Kirkebakken, hvor den har faaet en beldig
og fremtrædende Plads lidt udenfor Kirkegaardsdiget.
Paa Aarsdagen for Slaget, den 16. Oktober 1924, afsløredes Mindesmærket, hvis Indskrift kort og godt
lyder saaledes: Skipper Clement, den 16. Oktober 1534,
rejst af Borgere i Svenstrup 1924.
Det milde og stille Efteraarsvejr gjorde det muligt at bolde Talerne i det fri, uden at de talrige Tilhørere havde nogensomhelst Følelse af den langt
fremskredne Aarstid. Efter at Jernbaneassistent Ejnar
Sørensen paa Borger- og Haandværkerforeningens
Vegne haYde budt Forsamlingen velkommen og givet
nogle Oplysninger om Mindesmærket og dets Rejs·
ning, afsang man ,Jylland mellem tvende Have",
hvorpaa Sognepræst Alexander Rasmussen, Kongeslev,
holdt et Foredrag om Skipper Clement, hans Tid og
l.

T
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hans Skæbne, og derefter fjernedes det Dannebrogsflag, som tilhyllede Stenen. Med Afsyngelsen af »Jy-

Skipper Clements .Mindesmær~e i Svep.dstrup.

den han æ stærk aa sej«, sluttede Højtideligheden, om
hvilken forø.vrigt henvises til Dagbladenes Refera-ter.
Il. MINDESMÆRKET I AALBORG.
Kt\nstneren, Maleren og Billedhuggeren, Hr. Axel
P. Jensen, har vist Redaktionen den Imødekommen-

5KIPPER CLEMENTS lifiNDE
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hed at give os Tilladelse til her at bringe en Repro~
duktion af hans Udkast til en Skipper Clement-Statue, bestemt til Opstilling i Aalborg.
Som det vil være mange af vore Læsere bekendt,

Udkast til Skipper Clements Mindesmærke i Aalborg.

blev der for længe siden, allerede i 1908, rejst en Bevægelse i Aalborg og Omegn for at sætte vor stedlige Folkehelt et værdigt Mindesmærke. Sagen vakte
straks stor Interesse, og ved den første raske Agitation samledes der en ikke ubetydelig Sum (7-8000
Kr.), ligesom man sikrede sig Bymadets Samtykke til
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at rejse Statuen paa Pladsen foran Toldboden. Siden
har Sagen imidlertid af forskellige Grunde hvilet;
men den bør nu endelig løses, og den foran omtalte
Mindesten i Svendstrup kan maaske ved Eksem plets
Magt fremskynde Rejsningen af det store Monument.
Del her offentliggjorte Udkast vil forhaabenllig give
mange Lyst til at støtte Sagen; del tidligere indsamlede Beløb er nemlig ikke helt tilstrækkeligt, men
maa suppleres med endnu nogle Tusinde Kroner.
Kunstneren, som selv er Nordjyde, bar med delte
Værk skabt en i Bund og Grund ægte nordjysk Skikkelse, ingen vil tage fejl af, hvor denne svært bevæbnede, trodsige Mand hører hjemme. Der er ingen
Tvivl om, at der paa Gmndlag af Hr. Axel P. Jensens Skitse vil kunne rejses en Statue, som baade er
den store Høvding og os selv værdig.

MEDDELELSER
FRA

BESTYRELSE OG REDAKTION
nærværende Aargang begynder vi paa 5. Bind af
vore Samlinger »Fra Himmerland og Kjær Herred<.
Vi, som har siddet i Samfundets Bestyrelse siden dets Oprettelse for 12 Aar siden, har ganske vist mange Gange mærket, at dets Arbejde er bleven paaskønnet, men dog har vi
maattet beklage, at Amtets Befolkning endnu ikke talrigt
har villet slutte sig til vor Forening. Ved Sammenligning
med f. Eks . Hjørring og Vejle Amters tilsvarende historiske
Samfund, som har et Medlemsantal paa henholdsvis 1400
og 1100, paatrænger sig det Spørgsmaal, om vort Amt behøver at staa tilbage for disse, og om det ikke vilde være
muligt for os, ved Medlemmernes Agitation blandt Venner
og Naboer, at fordoble vort Medlemsantal, der for Tiden
kun er imellem 5 og 600.
Vor vellykkede aarlige Sommerudflugt foregik d. 23. Juni
1924 (St. Hansaftensdag) og havde dels Skørping hellige Kilde
og dels Hovedgaarden Buderupholm som Maal. Ved Kilden
indviedes den af Samfundet og det stedlige Menighedsraad
opstillede Mindesten, og de i nærværende Aarbog aftrykte
Taler af Underarkivar Schmidt og Lærer Larsen blev holdte.
Paa Buderupholm gennemgik Medlem af vort Samfnn.ds Bestyrelse, fhv . Gaardejer G. Østergaard, i et udførligt Foredrag Gaardens Ejerhistorie, hvortil Pastor Rasmussen, Kongeslev, føjede nogle korte bygningshistoriske Oplysninger.
Af lokalhistorisk Literatur fra det forløbne Aar kan
nævnes det af Aalborg Bys og Omegns Sparekasse i Anledning af Institutionens 100 Aars Jubilæum udgivne anselige
og smukt udstyrede Festskrift.
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Det kgl. Videnskabernes Selskab har fornylig nedsat
en Kommission til Undersøgelse og Registrering af Arkiver
i Privateje, og vi anmoder i den Anledning vore Medlemmer om at meddele os eventuelle Oplysninger om saadanne
Arkiver her i Amtet. Særlig paa Herregaardene, men ikke
alene paa disse, kan der findes i høj Grad værdifulde Papirer, som bør reddes fra Tilintetgørelse. Et Bevis paa,
hvad der kan uddrages af Herregaardenes gamle Brevskatte,
er nylig givet af den unge tyske Historiker, Professor Otto
Brandt i Kiel, som for en Del har opbygget sit netop nu
udkomne betydningsfulde historiske Værk: Geistesleben und
Politik in Schleswig-Holstein um die Wende des 18. Jahrhunderts (Stuttgarl 1924) paa de Undersøgelser, han i 1922
foretog i Lindenborgs Arkiv (Schimmelmannske Breve).
Vi skylder en oprigtig Tak til Frk. Bartholine Jør,qensen, Aalborg, der til Minde om sin Slægtning, afdøde Landstingsmand Jørgen Berthelsen, har skænket vort Samfund en
Gave paa 500 Kr.
Det af Dansk historisk Fællesforening udgivne Tidsslo·ifL »Porlid og Nutid •. hvis udmærkede Afhandlinger er
af allc•·stø•·ste 13clydning for enhver, der vil give sig af med
Jokalhislol'iske Studier og Forfatterskab, anbefales til vore
Medlemmers Interesse. De kunne som Medlemmer af vor
Forening erholde det for halv Pris, 2 Kr. 50 Øre aarlig,
hvilken Prisnedsættelse ogsaa omfatter de af Landets øvrige
Amtssamfund udgivne Aarbøger.
Henvendelser i Foreningsanliggender bedes rettede til
Formanden, Tandlæge Slenholm, Aalborg, eller til Kassereren, Regnskabschef Bye-Jørgensen, Hasseris, i Redaktionsanliggender til Pastor Rasmussen, J{ongeslev.

KOMDRUP SOGNS BESKRIVELSE
OG HISTORIE
AF ALEXANDER RASMUSSEN
(Fortsættelse.)
B.

REFSNÆS HOVEDGAARD.

Beskrivelse, Navn og Sogneforhold.
Refsnæs, som ligger i Sognets nordøstlige Del paa Overgangen imellem Højmark og
Kjær, har 51 1/2 Td. Hartkorn og et Areal paa 524 ha,
hvoraf 138 ha Agerland, 17 Birkesko,· og Granplanlage,
l ha Have og Park og Resten Kjær. Paa Kjæret og
Refsnæsholm ligger ialt 13 Huse eller Smaagaarde,
hvis Tilliggende (tilsammen ca. 110 ha) er Forpagtning fra Hefsnæs, medens derimod Bygninger og Besætning er Forpagternes Ejendom. Denne Ordning
{Superficiærforpaglning) har igennem en Aarrække vist
sig tilfredsstillende saa,·el for Ejeren som for Brugerne; Forpagtningsafgiften er 16 Kr. pr. Td. Land.
Endvidere er af Refsnæs Kjær til Gaardejere i Komdrup By bortforpagtet ca. 44 ha, saa at der altsan
under selve Hovedgaarden drives 214 ha Kjærjord.
Desuden hører til Gaarden 5 Arbejderhuse og l Vind·
mølle 1).
Gaardens Navn er officielt Ref'snæs, men den paa
Stedet udelukkende brugte Form er Refs eller Rævs.
Navnet maa uden al Tdvl udledes af Ordet »Ræv«
og af Gaardens Beliggenhed paa et »Næs«, en ud i

H
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Siden Godsejer Th. Westenholz' Død er en Del af de
bortforpagtede Jorder, øst for Gudumlunds-Vcjen, bortsolgt til Brugerne.
12

174

ALEXANDER RASMUSSEN :

Kjæret skydende Spids af Højmarke11. Den nærmestliggende Forklaring, - som ellers overfor Stednavne
mange Gange leder paa Vildspor - er her sikkert
den rigtige. Som et kuriøst Eksempel paa, hvor
kunstlet man før har taget paa saadamie Spørgsmaal,
kan anføres, at Refsnæs i Hofmans Fundationer 1)
siges at have »faaet Navn af den Skade, Gaardens.
Eyere kand giøre Næs, nu Lindenborgs Enge, naar
de vil lade Vandet udløbe«. Meningen med denne
noget dunkle Tale maa vel være den, at Refsnæsslmlde betyde: Gaarden, som røver eller river fra Næs!
Refsnæs bar tidligere været regnet til Nørre Kongeslev, og Gaardens Sogneforhold har igennem lange
Tider været noget ubestemt. Oprindelig har den
uden Tvivl hørt til Nørre Kongeslev. Fra første Færd
har den vendt sit Ansigt og sine Arme mod Nørre·
Kongeslev, ikke mod Komdrup. Nørre Kongeslev
Kirke var for Seefeld'erne deres rette Sognekirke~
hvori de indretlede deres Familiebegravelse, og hvorhen de førte deres Døde igennem Aarhundreder, og.
i Nørre Kongeslev Sogn har Gaarden utvivlsomt haft
sit leldste Gods; - alene ad denne Vej var der Erhv,ervelsesmuligheder for Refs' Ejere i den nærmeste
Omegn, saalænge Smaaadelsslægterne raadede i Komdrup. Senere, da de uddøde eller bortflyttede, og da
Patronalsretten over Komdrap Kirke var bleven knyttet til Refs, blev Forboldet et andet. Dog henregnedes Gaarden ikke derfor straks til Komdrup. Ifølge·
Viffert Seefelds Jordebog hører Refs til Nørre Kongeslev, ligeledes i Matrikelen af 1688, ja endnu i Danske Atlas (1769) er delle Tilfældet. Men samtidig ser
vi Sognepræsterne i Indberetninger af 1672, 1684~
') III., Kbh. 1758, 520.
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Refsnæs . Hovedbygning set fra Nordøst.

I Forgrunden Resten af den gamle Voldgrav.
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1696, 174iF) og oftere henføre den til Komdrup Sogn.
Etatsraad Fr. Hvass udtaler i sit store personalhistoriske Værk 2), at Refsnæs først efter 1721 blev taget
fra Nørre Kongeslev og lagt ind under Komdrup;
men det er ikke til at se, hvorpaa han støtter denne
Paastand; han giver nemlig ikke nogen Kildehenvisning. Da det ikke har været muligt at finde noget
officielt Dokument om en formelig Sogneomlæggelse,
maa det antages, at Præsterne omtrent fra den nævnte
Tid begyndte i Kirkebogen at opføre Refs under Komdrup, fordi Herskabet sædvanlig søgte denne Kirke,
hvis Patronalsret jo tilhørte dem. Paa den Maade
gik det efterhaanden ind i den almindelige Bevidsthed, at Gaarden hørte til Komdrup Sogn.
Niels Pedersen af Reffs.

At skrive Hovedgaarden Refsnæs' Historie i nogenlunde fyldig Form er forbundet med store Vanskeligheder, hvoriblandt den største unægtelig er den,
at der ikke længer findes nogetsomhelst Arkiv paa
Gaarden. Om det, dengang det fandtes, var af nogen
synderlig Værdi, er et Spørgsmaal for sig; men der
har dog altsaa engang været et Arkiv. Saa sent som
indtil Midten af forrige Aarhundrede stod der paa
Refsnæs en stor Kiste fuld af Arkivalier; men ved
sin Fraflytning fra Gaarden (1852) tog J. thor Strateu den med sig til Sjælland, og her tilintetgjordes
det hele faa Aar senere ved en Ildebrand, som hjemsøgte hans derværende Ejendom. Man er altsaa, naar
det gælder om at oplyse Refsnæs' Fortid, væsentlig
henvist til den trykte Lileratur og de offentlige Arkiver.
') R. A.
) Hvns, IV., 210.
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Refsnæs eller Refs er en meget gammel Gaard.
Den findes formentlig nævnt allerede saa tidlig som
1337. Ifølge et gammelt Dokument, som mærkeligt
nok fandtes imellem Brevene paa Roskildegaard 1), erklærede nemlig Niels Ebbesøn det nævnte Aar paa
Aabo Sysselthing, at han ))paa Niels Pederszens Wegne
af Reffs« har ))pantsatt Jon Rampi paa Sti Anderszens Wegne hans Gotz i Jutland: i Seby 2 Gaarde,
i Wattested en Gaard med mere hans Godtz« (Godset laa i Søby og Vadsted, Gern Herred).
Maaske har vi her Oprindelsen til den af Arild
Huitfeldt omtalte Strid imellem Niels Ebbesøn og Stig
Anderssøn 2). Thi at den her optrædende Niels Ebbesøn er den berømte Nationalhelt synes utvivlsomt;
Aabosyssel var ifølge Traditionen dennes Hjem, bans
Gaard Norringris laa, og Voldstedet ligger endnu, i
Foldby Sogn, Sabro Herred. Om han er identisk
med den paa Vendsyssels Thing 1343 og 1347 omtalte Niels Ebbesøn, som tilhørte den store Thyboslægt Strangesøn, har været Genstand for en heftig
Strid imellem Historikerne 3). Striden er, og vil vel
fremdeles blive, uafgjort; men Antagelsen synes ikke
urimelig. Det, som her nærmest interesserer os, er
imidlertid Navnet Refs og Manden Niels Pedersøn.
Spørgsmaalet er jo, om Refs i det gamle Dokument
er det samme som Refsnæs i Komdrup Sogn. Der
kan nemlig ogsaa være T:-~le om andre Steder, f. Eks.
Refsgaard i Hurup Sogn, Refs Herred i Thy, som
') Æ. A., III., 365.
2
) Danmarckis Rigis Krønnicke, Kbh. 1601, III., 416.
3
H. T., 5., V., 443 ff, 6., II., 644 ff. A. D. J ør) A. Thiset:
gens en; B. L., IV., 393 ff. Hist. Af handl., 1., 454 ff. M.
H. Rosenørn: Grev Gert og Niels Ebbesøn, II, 81 f,
175 ff.
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noget senere (1364) blev giYet til Vestenig Kloster 1),
- og var Niels Ebbesøn en Strangesøn, er det naturligt nok, at han har Forbindelser i Thy - og der
l<an tænkes paa Refsgaard i Raarup Sogn, Bjerre
Herred 2), eller paa Refsdal i Skød Sogn, Houlbjerg
- - -Herrett.- 1-midlertid er det vel, naar alt kommer til
alt, troligst, at vi her har Refsnæs og dens første
Ejer for os; i hvert Fald er det tilladeligt at antage
det. Om Niels Pedersøn vides der forøvrigt intet. Det
kat~ tænkes, at han er en Søn af Peder Eskildsøn af
Kommætharp; men dette og de Formodninger,· som
kunde fremsættes om Forbindelsen imellem ham og
hans Repræsentant Niels Ebbesøn (Formynderskab,
Svogerskab), savner enhver som helst Begrundelse.
Ligeledes er det ubeviseligt, om der bestaar nogen
Forbindelse imellem Niels Pedersøn og den følgende
Slægt, som ejede Refs, nemlig Seefeld'erne; men der
foreligger ganske vist den Mulighed, at Refs gennem
en os ubekendt Datter af Niels Pedersøn ved Gifter·
maal med Seefeld'ernes Stammefader Mogens kan
være gaaet over til ham og hnns Efterslægt. Det
skal nedenfor søges paavist, at den nævnte Mogens
paa mødrene Side var af Slægten med de 3 Roser
Sl<joldet, men noget bestemt vides ikke om ham.
Slægten Seefeld 3 ) .

Man har tidligere troet, at denne Slægt var af
tysk Oprindelse, og har saa enten viliet sætte den i
Forbindelse med en bayersk Adelsslægt a f s a m m e
Navn, som forøvrigt skal være uddød sidst i 1300erne,
eller man har tænkt sig, at den slammede fm Byen
1
)

Æ. A., III., 143.

2

Æ. A., III., 524.
A. A X' XX., 452 ff.

8

)

)
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Seefeld ved Oldesloe i Holsten. Denne Tro paa See"
feJd'ernes fremmede Afstamning har Familien paa en
Maade selv foranlediget, idet først Visborggaards-Linien og derpaa:Refsnæs-Linien i Slutningen af 1500erne antog det lyskklingende Slægtsnavn Seefeld.

Delte Navn skal dog aabenbart blot hentyde til deres
gamle Vaabenmærke, som var en med tre Sølv-Søblade (Seeblade) belagt blaa Bjælke i Sølvfelt og paa
Hjelmen et Sølv-Søblad imellem to Sølv- og blaa
Vesselhorn. Navnet findes i Begyndelsen ogsaa skrevet Søfeld eller Siøfeldt. I Virkeligheden er der in-
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gensomhelst Grund til at tvivle om, at Seefeld'erne
er rent danske, sandsynligvis er det en ældgammel~
østjysk Storbondeslægt, som efterhaanden hm· arbt>jdet sig op i Adelen 1). De første kendte Mænd er to
Brødre, Thomas og Jep Magensen (Thomas Magnsen
og Jæppe ~tagnsen), som begge findes omtalte Aar
1400, da de den 2. Juli beseglede et Dokumenl 2)
sammen med Jeppe og Palne Kirt til Næs (Lindenborg), formodentlig deres nære Frænder. Thornas og
Jeppe medbeseglede ogsaa det Brev, hvorved Jeppt>
Kirt fire Aar senere skænkede Næs til Viborg Bispesto!S).
Jeg har i min Afhandling om Trudsbolm i »Danske Herregaarde ved 1920« 4) fremsat den Formodning, at disse Mogenssønners Fader er identisk med
den Mogens Jensen, som i 1381 pantsatte - og aldrig
fik genindløst - sin Ejendom •curia Thrntzholm«
til Hr. Christiern Vendelbo. Pantebrevet er medbeseglet af den bekendte Hr. Niels Eyssøn (3 Roser),
hvem Udstederen betegner som sin Morbroder, samt
af Brødrene Jeppe og Palne Kirt, der stod i samme
Slægtskabsforhold til Niels Eyssøn og altsaa var Mogens Jensens Fættere. -Er den nævnte Formodning
rigtig, har man herved Forklaringen paa Seefeld'ernes
og Kirternes oprindelige nære Slægtskab.
Af de to Brødre blev Thomas, der 1408 næn1es
som Ridder og synes at have været en meget fremtrædende Mand, Stamfader til den Gren af Slægten,
') Slægten Bagge (A. A., II., 24 f) førte et lignende Vaaben.
Den nævnes fra omkring 1400 og var særlig knyttet til
Vorn i Vendsyssel (Baggesvogn).
2
) R. D.
8
) H. H., 55.
4
) Trudsholm: Jylland, S. 363 f.
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som i flere Led hørte hjemme paa Dalsgaard i Vive
Sogn ved Hadsund. Ved sit Ægteskab med Munk
Jensens Enke Ingerd Andersdatter (Bjørn) kom Thomas Mogensens Sønnesønssøn Jens Thygesen tillige
(1512) i Besiddelse af Visborggaard og Randrup, og
hans Sønnesøn, den berømte Jacob Seefeld til Visborggaard, Dalsgaard, Randrap og Mølgaard i Himmerland samt Sostrup og Skærvad i Djursland hævede Slægten op i Højadelen . Det var vel hans holsteenske Forbindelser (Moderen var en Pogwisch, og
han \'ar opdraget i ltzehoe), som gav Anledning Lil,
at han begyndte at føre det tysklydende Familienavn
Seefeld. Han blev en af Danmarks ypperste Mænd
paa sin Tid: Rigsraad, Lehnsmand paa Aarhusgaard
og Mariager Kloster og tilsidst Medlem af Regeringsraadet under Christian IV.s Mindreaarighed. Begge
hans Ægteskaber, først med Sophie Rosenkrantz og
dernæst med Sophie Bille, viser, at Seefeld'erne nu
regnedes for jævnbyrdige med den allerhøjeste Adel.
Om Jacob Seefelds Storhed vidner endnu hans Bygningsværk, den prægtige Visborggaard, skønt den i
sin nuværende Skikkelse kun er en Skygge af, hYad
den fordum var. I sin oprindelige Størrelse og Glans,
da den stod straalende midt i den dejlige Egn med
sine tre Fløje og syv kobbertækkede Taarne, var den
Himmerlands, ja vel hele Jyllands stolteste Herresæde. Jacob Seefeld døde 1599 ved Tærskelen til rlet
ny Aarhundrede, der skulde blive saa skæbnesvangert
baade for hans Stand og for hans egen Slægt. Vishorggaard og alle de andre · Ejendomme gik i Løbet
af 1600erne tabt for Seefeld'erne, og Slægten udslukkedes med Jørgen Ulrik Seefeld, der døde som en
ubemidlet Officer i Aaret 1745.
Fra den nnden af de omtalte Brødre Jeppe Mo-
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_gensen nedstammede Refsnæs-Linien. Dennes Historie
foreligger forboldsvis klart belyst, idet nemlig den til
.Slægten knytlede Axel Jørgensen Urne i 1600erne hat·
forfattet en Forh•gnelse over Viffert Seefelds 32 Ahner
med verlføjede Oplysninger, et slægtshistorisk Arbejde,
som i Modsætning til saa mange andre Slægtsbøger
frn hin Tid hviler paa kritiske Undersøgelser og paa
Benyttelse af et ret stort Arkivstof 1) .
Hvordan Seefeld'erne er komne i Besiddelse af
Refsnæs vides ikke; men de beholdt den i. omtrent
300 Aar. Med Stolthed kunde de i 1600erne opregne
S)'\' Slægtled, som Søn efter Fader ha vde ejet Gaarden. Der var i denne lange Periode hyppigt Samejeforhold imellem Brødre eller Svogre (saaledes skrev
f . Eks. Niels Brun til Kongstedlund, gift med Laurs
Nielsens Søster, sig ogsaa »til Refs «), hvorpaa vi i
denne kortere Fremstilling ikke kan komme ind; vi
man indskrænke os til en kort Omtale af Hoved-ejerne i nedstigende Linie.
Jeppe Magensen til Refs var gift med Margrethe
.Jensdatter (Løvenbalk), hvad der forsaavidt maatte
kaldes et fornemt Giftermaal, som Løvenbalk'erne
sagdes at nedsb1mme fra Kong Christoffer II.
Han efterfulgtes af sin Søn Morten Jepsen, der
nævnes som Ejer af Refsnæs 1424 og først døde 1472
eller 1477 2). Han var gift tre Gange, med Kvinder af
Slægterne Galt, Krabbe og H vide. Den sidste H u s tru
»Bergitte Poelsdatter af Refsens«s) overlevede barn.
Morten Jepsen havde med hende faael Gods helt nede
i Vardesyssel 4 ) og var 14()0- 66 Lehnsmand paa Bøv') Trykt i P. H., 6., IV., 211 ff.
Axel Urne siger 1472. A. Thiset i A. A. : 1477.

2)

8)
4

)

D. V., 95.
R. D., III., 522.

IWMDRUP SOGNS BESJ(RIYELSE OG HISTORIE

183

Jing, der tilhørte Ribe Bispestol. Han erhvenede
·den 12. April 1440 et Thingsvidne paa Hellum HerTedsthing, at Refsnæs relle Aalegaard »fuldkommelig
:til begge Lande« (~: til begge Aabredder) har liggel
.til Refs ukæret i 50 Vinlre og længere 1).
Hans Søn Jens Mortensen var i sin Ungdom Foged paa Asdal i Vendsyssel og fandt her sin Hustru
Birgitte Nielsdaller Banner 2 ), som Yar Datter af Gaar.<Jens Ejerinde, den bekendte · rige Johanne Anders-daller (Panter). Hans Vanbenskjold fandtes blandt
mange andre malet paa Hvælvingerne i Set. Morlens
;K irke i Randers -- formodentlig fordi han bar været
·en af Kirkens Velgørere 3). Ligesom sin Fadet· var
'han senere en Tidlang Lehnsmand paa Bøvling. Som
Ejer af Refsnæs laa han i Strid med sin Nabo, Hans
Persøn Hvas til Komdrup Østergaard, om Marken
~Hosklæel« eller » Hoskledh« imellem »Sønderkongslyff og Reffnes«, hvill{en Jord Jens Mortensens Fader
Morten J epser~ tilforn ha ,·de ind vorde t. Det er det
:Stykke Jord, som den Dag i Dag kaldes Hosenklædet,
og som i en trekanlet Spids fra den øvrige Refs Mark
strækker sig imod Syd imellem Sønder Kongeslev
Vejen og Nørre Kongeslev Skel. Det gennemskæres
·nu paa langs af Hadsundbanen. 1477 erhven-ede
Jens Mortensen et T bingsvidne: at Herredsmænd
ikke havde tilfundet Hans Persøn Hvas nogen LavbæYd i Hosenklædet, og det følgende Aar styrkede
ban sin Stilling ved et nyt Vidnesbyrd af Hellum
Herreds Thing: at Hosenklædet havde liggel kvit og
fril og været hrugl til Refs i 50 Aar nlast og ukærl
1

R. D., III., 548 f.
Axel Urne kalder hende Mette.
"J Lindbæk og Stemann: De danske Helligaandsklostere
Diplomatarium, 232.

2

)

)
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af hver Mand, før nu Hans Persøn af Komdrup givet·
der Kære uppaa 1).
Jens Mortensen var ogsaa ellers ivrig for at sikresine • nemrorke l", hvad vel ogsna nok kunde gøL"e
nødig, lhi ftel" at Niels Slels Enk , Fru Ide LydeL"sdHlter, 1426 ha\'de skænket Gudumlund Iil Viborg_
Domkapit el~) havde Refsnæs im od Nord faaet en
grisk Nabo, med hvem der navnlig maatte kæmpes
om Aalegaardsrelten i den mellem Ejendommenestrømmende Aa (senere Lindenborg Aa). I Fru Ides
Gavebrev, h vor hun tilskøder Biskoppen Gudum lu n d,
tilføjer hun udtrykkelig »cum 2 Aalegaarde meis«,
og som vi saa oYenfor, var Morten Jepsen i 1440
nødsaget til at hævde sine Aalegaardsretligheder. Forøvrigt er det bevarede Stof saa mangelfuldt, at vi
kun glimtvis kan følge Striden imellem Mændene paa
Hef og Fogderne paa Gudumlund , som paa Biskopperne Knud Mikkelsen og Niels Globs Vegne varetog.
Doml<apillels lnleresser 3) . I 1452 indsendte Bi kop
l nud el • Kiere Breffc til Land lbinget angaae nrl e
hans , QJgonl, om lygg r til Guclyngc, og fra 1465foreligger el a ndemænd brev om Mørkskel imellem
Hefs og Gudioglund • myl ad Aa nn c, hvad Fogden
Las Tbomesen ydl:'rl igere fastslog ved del Lidiigere
omlalle Thingsvidne ft·a Slon•orde Birketbing
1 <~7 .
Det drejede sig øjensynlig for Las Thornesen om al
bevise, at Refs Aalegaard iklw gik >>fuldkommelig til
begge Lande« og at Styrsholm, der laa imellem to
Arme af Aaen, hørte Gudumlund til. Imidlertid tog
Jens Mortensen i 1480 et Thingsvidne paa Nørre
Kongeslev Kirkegaard om, at Styrsholm har ligget til

ar

1

2
3

)

)
)

Hvas, IV., 222.
Æ. A., II., 315. R. D., III., 350 f.
Æ. A., II., 313 ff.
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Refs i 40 Vintre, og samme Aar fik han kongelig
:Stadfæstelse paa to Lavhævdsbreve, at 2de Aalegaarde,
Terneholm og Styrsholm, var frit Arvegods til Mor. ten Jepsens rette Arvinger'). Herimod har del ikke
hjulpet, at Las Tbomesen i 1481 erhven•ede et Thingsvidne >)at Styrsholm och Coppisholm ligger [til Bisp·do)ms Gordstedh i Gudyng«, Styrsholm, eller som
·det nu kaldes Stisholm, hører den Dag i Dag til Refs
·Og danner den yderste Nordspids af Gaardens Ejendom. Terneholms Beliggenhed kan ikke bestemmes,
-den kan maaske henlægges til det Sted, hvor nu
.Jernbanebroen fører over Lindenborg Aa; det kaldes
nemlig »Aalegaardsstedet«. Forøvrigt er der ogsaa
:andetsteds ved Aaen Spor af en tidligere Holmdannelse, Strækningen imellem Tyltkenet og Aaen l•aldes .
>)Holmene« (se nedenfor). Jens Mortensen var, særlig
vel ved sit Giftermaal, bleven en rig Mand. Det saas
!paa Skiftet efter ham (1499), hvor følgende store Godsmasse forelaa til Deling: Hovedgaarden Refsnæs samt
73 Helgaarde, 11 Boel og 3 Møller. Desværre vides
·det ikke, hvor disse mange Bøndergaarde var belig.gende. Sønnen Niels .Jensen fik som sin Anepart
Refsnæs med 18 Helgaarde, 4 Boel og l Mølle. At
Forboldet imellem Slægten og Viborg Bispestol, trods
-Aalegaardsstriden, ikl<e var vedblivende ~jendtligt kan
ses af, at han en Tidlang beklædte Stillingen som
Biskoppens Lehnsmand paa Gudumlund. Hans Hu:Stru var Anne Laursdatter Viffert af Rebstrup i Hornum Herred. Som gammel Mand oplevede Niels Jen·
sen de urolige Tider efter Frederik den Førstes Død;
men det synes, som om Refs ingen O\·er1ast har lidt
i Clementsfejden, medens derimod Frænderne i Hind') Hvas, lY., 221 f.
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sted Herred maalte se baade Dalsgaard og Visborggaard gaa op i Luer, og Refs' Nabogaard Næs (Lindenborg) led samme Skæbne. Enten har Niels Jensen ,.: ret en af Almuen afholdt Mand, eller Gaarden
lun ligget for af ides til Hl hli\"e hjemsøgt af den
hærgende SI< ar . !\orl efter Fejden , 1537, overlod
hall sil God til sine Børn . Den æ ldste, Jens Nielen, afstod IitH senere in Pa1·t Lil Broderen Lanrs·
Nielsen, som den·ed blev Ejer af Refs; de uden vat·
der en unævnt Søster, som Yar giJL med Niels Brun
til Kongstedlund . Laurs Niel en, hvis Hustru ,·ar
Anne Ollesdaller Munk (med Vinranken ), døde 1552.
Han Enke giftede sig de1·paa med Morten Rod Lil
aarstgaard 1) , men nytLede efter hans tid lige Død igen
lilbage til Refs og fik 1566 Drev paa Nøne Kongeslev
og Skib led Kongeliende uden Afgift-\!). Efler Laurs
Nielsen va1· der en lalrig Bøl'Oeflok, hvoraf lo Sønner,
Olle og Vifl'ert, faldl i Syvanrsl<l"igen, og en Søn Enevold ble\ dræbt paa Riberhus af en
nigmorder,
men han n d og sov paa en Stol. Den næste ~jer
af Refs blev allsaa en fjerde øn, Christoff'er Laursen.
Han er den første af Slægtrækl<en, til hvem vi ba1
noget dyberegaaende Kendskab, og derfor kan vi
takke den Ligprædiken, som Biskoppen i Viborg, Hr.
Niels Lauritsen Arctander, i sin Tid holdt ved hans.
Begravelse i Nørre Kongeslev Kirke (16. Marts 1612)..
Den blev senere trykt (København 1614 bos Hemich
Waldldrch) med Titelen "tMora Dei Om Guds.
Dvælelse« og giver efter Datidens Skik righoldige·
biografiske Oplysninger, som imidlertid er indsvøbte·
i udtværede Betragtninger, hvor den højærværdige
Forfatter, som synes at have været Specialist i ade') J. S., 2., III., 462.
') K. B., 5. Januar 1566.
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lige Liglaler, tager An led ni n g ti l rigtig a t Jade s m
Lærdom brillere. Det er væsentlig paa Grundlag af
denne Ligprædiken, at vi i del følgende forholds\'is
urlrørligt kau skildre Christoffer Lnursens Levnedsløb.
Han var født paa sin Fædrenegaard Refs den 4.
November 1543. Skønt hans Fader døde, inden·
Drengen var fyldt 10 Aar, blev der dog sørget godt
for hans Opdragelse og Undervisning, først ved Huslærer hjemme paa Refs og dernæst ved Skolegang· i
Aarhus, hvor han var i Huset hos sin Søster Anne
Laursdatter og hendes Mand, Kanniken Anders Munk
til Komdrup (se ovenfor). Derfra kom han »til Erlig
og Velbyrdig Mand Ollufl:' Glob til Waardgaard (Vorgaard i Bælum Sogn); der vaar hand paa it Aars
Tid. Siden kom band til E. og V. Mand Jørgen
Bilde (Eskesøn) til Eliinge udi Schaane og vaar hoss
hannem udi tre Aar oc tieute hannem for en Dreng
(;,: som Dreng, Page). Siden er band forskicket aff
sin kiere Snoger fornetfode V. Anders Munk til E.
og V. Mand Lave Brockenhuss udi Cancelliet oc
haffuer tient der it Aar oc vaar hans Dreng. Siden
kom hand derfra oc til E. og V. Mand Hans Barneche (;,: Barnekow) til Birckholm (;,: Løvenborg paa
Sjælland); han d satte ham fra sig i Tienesle til E.
og V. Casper Mandtuel udi Herlug Hansts Gaard·
(Christian III.s Broder, Hertug Hans den ældre i
Haderslev). Der hans Tieneste vaar ude boss hannem, haffuer hand først forskaffet hannem til Lante
Miekelborg (;,: 1'\'lecklenburg) oc satte hannem til en
Hermand ved Nafn Rimmert von Plettzen oc tiente
der it Aar, oc samme V. Mand Rimmert von Pletizen
giorde hannem ,·eraclig (;,: optog ham i sit væbnedeFølge)«. Han fl k saaledcs set sig ganske godt om i
sine unge Dage, og vi kan vel betragte hans Uddan-:.
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nelse som typisk for en Adelssøns i de Tider. Efterretningen om den nordiske Syvaarskrigs Udbrud (1563)
kaldte ham hjem til Fædrelandet. Da »Krigen gick
an for Alnore, da kom band i Tieneste boss E. og
V. Mand Hans Pederssøn (Lille), som siden bleff
Cantzeler i Norge. Oc haffner band begiffuit sig
siden der fra ind i Suerige oc tienle for en Soldal
(:>: soni Soldat) under E. og V. Daniel Randzows
Regiment, oc bed hans Hopmand (Kaptein) Claus
von Nippern, oc vaar der udi 5 Aar. Oc dei· det
Slag stod for Falckenbierg (Svarleraa eller Axtorna,
den 20. Oktober 1565), blefT der to aff hans Brødre
paa Va 1steden døde, V. Otte Lauritzsøn oc V. Viffert
Lauritzsøn, huorfaare denne salige Mand, deris Broder, oc haffuer bestyrdt (besørget) dennem en hæderlig Begratruelse <<.
Efter Krigens Slutning vendte Christoffer Laursen hjem til Refs og leyede der en Aarrække som
Ungkarl, indtil han »paa FastelafTuens Søndag det
Aar, mand screff 1580<< holdt Bryllup paa Kvotrup i
Hem Sogn ved Mariager med den da 24aarige Else
Nielsdatter Benderup. Hun var Datter af Niels Monritsen (Benderup) til Kvolrup og Thustrup og hans
Hustru Marine Høg. Bendemp'erne (de førte forøvrigt iklw alle dette Tilnavn) var en Smaaadelsslægt
fra OmmersysseJl), hvis simple, men derfor formodentlig ældgamle Vaabenskjold kun bar Farverne sort
og hvidt. Niels Mouritsen, som foruden den gamle
Familiegaard Kvotrup (nu Kvotrupgaarde, Hem Sogn,
Onsild Herred) havde besiddet Gods i Skovby, Framlev Herred, ved Aarhus, havde i 1575 mageskiftet
dette til Kong Frederik II og derfor faaet Thuslr~p
•

1

)

VaalJcnafbilrlning og Stamtavle i A. A., V., 40 ff.
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i Hellum Herred 1).

Christoffer Laursen og Else Benderup levede, hvis man kan tro Biskop Aretanders
noget stiliserede Skildring, godt og lykkeligt sammen:
»Saa haffue dl:' leffuet tilhobe udi deres Ecleskab udi
32 Aar, oc saa meget mere som siden Fastelaffus
Søndag, gantske kierligen, christeligen oc vel, it roligt oc stille Leffnet i al Gudelighed oc Ærlighed. Thi
band vaar icke en Løwe i sit Huss, ey heller balstyrig imod sin Tiunde. Hand voctet sig oc effter
Tobiæ Raad 2) for allehaande Horeri oc bolt sig icke
til nogen anden end sin H u s tru«. Ægteparret havde
,ti deylige Børn, si u Sønner og tre Døtter; dog den
samme Herre, som gaff, haffuer ogsaa taget igien og
skifftet halfft med dem. Thi deris eldste Søn E. og
V. Lauritz Seefeld efter lang Peregrination og Vandring døde udi lndien 3); men Jomfru Anne Seefeld
og Mourits Seefeld, Christen Seefeld og Enevold Seefeld4) salige, dem haffuer Gud bortkaldet i deris Barndorn. Men de andre fem, som ere E. og V. Viffert
Seefeld, Jørgen Seefeld og Enevold Seefeld og E. og
V. Jomfru Anne og Jomfru Marine Seefeld leffuer
endnu igien«. Forøvrigt fremhæver Biskoppen, med
de i saadanne Ligprædikener sædvanlige Vendinger,
Christoffer Laursens Gudfrygtighed, Venlighed, Tjenstvillighed og Hjælpsomhed mod fattige »med Laan og
Borgen og i andre Maader«. l sine sidste tre Leveaar var han svagelig og søgte »Lægedom baade paa
') H. H., 186 f.
2
8

4

)

)

)

K. B.

Tobias' Bog, IV., 13.
Thiset hævder (A. A.), at han døde 1612, kort efter sin
Hjemkomst fra Indien. Ove Gieddes berømte Togt dertil fandt først Sted 1618-23.
I denne Generation har Refsnæs-Linien altsaa fulgt
Eksemplet fra Frænderne paa Visborggaard og antaget
Navnet Seereld.
13
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Sielens og Legemens Vegne«, han lod, da han ikke
længer kunde taale at tage i Kirke, Guds Ord prædike for sig i sit Hjem hver Søndag og forskrev »fine
Doctm·es og Læger hos sige, men forgæves. Fastelavns Søndag blev han taget Lil Alters og laa siden
den Tid og venlede Døden; ofte rakte han •baade
(-;,: begge) sine Hender op i Værit sammenlagde« og
bad Herren snart gøre Ende paa hans Lidelser. Den
2. Marts 1612 døde han. Om hans Dødsleje stod,
foruden hans Nærmeste, følgende »gaat Folck«: Nabokonen, Fru Anne Stygge fra Kongstedlund (Enke
efter den Aar 1600 dræble Niels Juul), hans to Svigeririder Johanne og Abild Nielsdatter fra Thustrup,
hans Sognepræst Hr. Christen Christensen i Sønder
Kongeslev 1) og »den Dannemand, Hr. Christen Nielssøn i Solbierg« 2). Han blev, som ovenfor berørt, bisat i Nørre Kongeslev Kirke i den nu tilm1,1rede Gravhvælving under Kirkens Kor. Paa Frederiksborg Slots
Museum, Værelse Nr. 29, findes en Egetræskiste maaske oprindelig Overdelen af et Skab - med Seefeldernes og Benderupernes Vaaben i udskaaret Arbejde, den har altsaa oprindelig hørt hjemme paa
Refs i Christoffer Laursens og Hustrus Tid og er
formodentlig med et af deres Børn kommen til Viffertsholm, i hvis Omegn den i 1880erne fandtes i en
Bondes Eje og købtes til Museet.
Et Par Aar før Christoffer L:wrsens Død, nemlig
1610, Yar Refsnæs fuldstændig nedbrændt. »Anno
1610 mod Fastelafnslide afbrente Refnes gandske oc
aldelis« skriver Jørgen Seefeld i sin Seh·biografi 3 ).
Pladsen, hYor Gaården dengang har ligget, er endnu
1
)

Sognepræst 1602-45.
Christen Nielsen Knabe til Bælum og Solbjerg.
gaarden maa da have ligget i Solbjerg.
") P. T ., G., l\'., 234.

2

)

Præste-
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kendelig Refs' Have lige nord for den nnYærende
Hovedbygning. Mod Nord og navnlig mod Øst ses
her tydelige Rester af GraYe, som har omgivet et
sandsynligvis kvadratisk Voldsted, - alt er dog selvfølgelig nu ved Udfyldning og mangeaarig HaYekultur
meget udjævnet. Paa den sydlige Side af Voldstedet
ligger den nuværende Hovedbygning, der er opført
1791. Under dennes midterste Del findes den eneste
Bygningsrest, som er bevaret fra det gamle Refs, en
Kælder, h\•is Ydermure er af en uhyre Mægtighed,
2,4 Meler tykke. Tvivlsomt er det imidlertid, om
disse vældige GrundYolde nogensinde har baaret en
Overbygning af tilsvarende Anselighed. Det er sandsynligst, at saavel denne sydlige Længe som de Bygninger, der maa haYe staaet nord derfor, og som nu
et· sporløst forsvundne, baade før og efter Branden
1610 har været af Bindingsværk, allertidligst har der
maaske staaet Bulhuse.
Efter Branden opførtes Gaarden selvfølgelig snarest ni ulig paany; men Forholdene var ugunstige og
tillod næppe store Byggeforetagender.
Christoffer
Laursen var gammel og svag og Sønnerne endnu
kun unge; den ældste af dem, Viffert, maatte tilmed
Aaret efter drage i Kalmarkrigen 1). Senere opførte
ban Gaarden 2), Laden med det svære Egebindingsværk stammer væsentligt fra hans Tid; men paa
Hovedbygningen blev der sikkert ofret del mindst
mulige. H vordan Viffert Seefelds Borggaard bar set
ud, '·ides forøvrigt aldeles ikke; men i en Indberetning fra 1743 (iblandt de saakaldle Jessenske Relationer3) skildres den i hvert" Fald som ))gandske for1) P. T., 6, IV., 235.
) D. A, V., 87.

2

~)

H . K H ., IT , 522
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falden«, hvorfor Hans Fredder nødsagedes til at opføre en ny (se nedenfor).
I en meget lang Aarrække overlevede Else Benderup sin Mand. Efter sine Forældres og sine to
ugifte Søstres Død var hun eneste Ejerinde af Thustrup, hvorhen hun formodentlig er flyttet i sine senere Aar, og hvor hun døde 1641. Hendes Lig blev
bensat i Gravhvælvingen under Nørre Kongeslev Kirkes Kor, hvor hendes Mand og sandsynligvis alle
hans Forfædre fra Refs i Forvejen havde deres Hvilested. Den ellers tillukkede BegraYelse blev af mig
undersøgt i December 1917. Under Korets Bræddegulv, imellem Døbefonten og Degnestolen, fører en
Trappe med 8 Trin ned til Gravhvælvingen. Den af
Munkesten opførte Tøndehvælving er af ret beskedent Rumfang - 1,50 m høj, 2,50 bred og 3,85 lang.
De endnu for en Del skindbetrukne Kisler henstod i
fuldstændig Uorden, sammenfaldne og adspliltede.
Rummet var halvvejs fyldt af Sten og Grus, som i
Tidernes Løb var nedkastet gennem den mod Øst
vendende Lysaabning. Øjensynlig havde Hvælvingen
gennem en lang Aarrække været anvendt til Begravelse, formodentlig lige fra Seefeldernes første Tid 1) ;
der fandtes i og under Kisterne 8 Kranier og en
Mængde andre Skeletdele af Voksne foruden en Del
Levninger af Barneskeletter. Endvidere fandtes der
af Kisleprydelser 2) 3 Vanbenskjolde: Munk (Christoffer
Laursens mødrene), Seefeld og Benderup, en Del Metal-Bladornamenter, Christi Monogram, el Par Hjørne') Ogsaa Palle Griis skal ifølge D. A., V., 44, være begravet her. Hans Hustru var Datter af Niels Brun til
Kongstedlund, der jo var gift med Laurs Nielsens Søsler
af Il.cfs.
2
) Nu monterede og ophængte i Kirken.
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plader med Apostelbilleder samt en meget smukt indrammet, omhyggelig udført firknntet Kisteplade med
følgende Indskrift:
HER · VNDER · HVILER · ERLIGE · OCH · VE
LBIVRDIGE · SALIGE · FRVE ·. ELSE · NIELS
DATTER · TIL · TVSTRVP · SALIGE · CHRISTO
PHER · LAVRISEN · TIL · REFFS · HANS · EFTER
LEFVERSKE · S0:\1 · GVD · KALLEDE · PAA · TVSTR
VP · DEN · 7 · TVNI · ANNO · 1641 · OCH · VAR · HIND
ES · ALOER · 85 · AAR · GVO · GIFVE · HINDER · MED
ALLE · TRO · CHRISTEN · EN · GlÆDELIG · OC
H · EHREFVLD · OPSTANDELSE · PAA · DEN
YDERSTE · DUMMEDAG · AMMEN.

Da Christoft'er Laursen afgik ved Døden, var
hnns ældste Søn Viffert som sagt med i Kalmarkrigen. Efter Hjemkomsten oerfra har han sikkert bestyret Refsnæs for Moderen. En anden Søn Enevold
ægtede Anne Urne Jørgensdalter fra VifTertsholm og
havde oprindelig sin Mødrenegaard Kvotrup, men tilbyttede sig senere for den Viffertsholm fra Svogeren
Axel Urne, den dygtige Genealog, hvis Flid og Samleher vi kan takke for Seefeldernes Anetavle. Enevold
Seefeld og Hustru, der døde barnløse, ligger begravede i Solbjerg Kirke; deres pragtfulde i vore Dage
istandsatte Epitafium findes reproduceret i Danmarks
Adels Aarbog 1914.
Efter Else Benderups Død 1641 skiftede hendes
Børn Arven efter hende. Foruden de to nævnte Sønner Viffert og Enevold var der Jørgen og de to Søstre
Maren (Marine) og Anne. Under 2. Marts fik Christen Harhou (til Hwolris i Rinds Herred) 1) Brev om,
al 2) >>naar samme Skifte foretages, Du da værer over·
') Eller hans Fælter af samme Navn, til Østergaard?
T., 2., II., 216.
") J . T., X., 1639-42, fol. 423 f .
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værendes tilstede og Dig paa tage Os elskelige Jumfrue Marine Seefeldtz Værgemaal, havendes Indseende,
at hende ·paa samme Skifte vederfares den Del, Ret
er, og siden, naar Skiftet er overstandet, Du da
samme hendes Værgemaal til hendes rette Værge
antvorderc. Et tilsvarende Brev 1 ) fik Axel Juul til
Villestrup under 9. Marts om at være Jomfru Anne
Seefelds Værge. Til Boet hørte, som ovenfor berørt,
hele Komdrup By og Patronalsretten til Komdrup
Kirke samt de tre Hovedgaarde Kvotrup, Thustrup
og Refs. Medens Enevold blev affundet med Kvotrup,
er Forholdet mellem Viffert og Jørgen noget uklart.
Begge skriver sig til Refs, som de vistnok har besiddet i Fællesskab. Det samme synes i Begyndelsen
at have været Tilfældet med Thustrup; men ved Jørgens Død var han dog Yistnok Eneejer af sidstnævnte
Gaard. At Jørgen vedblev at føle sig nær knyttet til
Refs og nærede Kærlighed til sin Slægts gamle Hjemegn kan sluttes af den smukke Gave, han i 1642
skænkede Komdrup Kirke, en lille Kalk og Disk 2),
som nu findes ved Sønder Kongeslev Præsteembede
og bruges ved Sygeberettelse. Indskriften paa begge
Stykker er:
KOMDRVP · KIERCKIS · GEORGII · SEEFELDI · DONO
MDCXXXXII
') Sammesteds, fol. 424 f.
Den lille Brødæske, som hører til samme Sæt, er derimod af anden Oprindelse. Den bærer paa Laaget Bogstaverne D. E. B. og Aarstallet 1683 samt et Vaaben med
4 Roser og paa Hjelmen 2 Arme, der oprækker en Gren
med 3 Roser, og er uden Tvivl skænket af Dorthea
Elisabeth Brønsdorff, født 1666, Datter af Peder Pedersen Brønsdorff til Kongstedlund. Hun blev 1686 gift
med Laurits Christensen Westerhof.

~)
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Maaske skriver ogsaa Kirkens Altertavle sig fra
ham (se nedenfor).
Jørgen Seefeld er ikke alene den største Personlighed, der nogensinde er udgaaet fra Komdrup Sogn.
men maa regnes for en af de ypperste Mænd, Himmerland har frembragt. Vi vil derfor give en nogenlunde fyldig Skildring af ham. For hans Barndoms

Rigsraad Jørgen Seefeld til Refsnæs.

og hans Ungdoms Vedkommende kan vi bygge paa
hans endnu bevarede Selvbiografi, som giver os udmærket Besked om hans første Livsafsnit Hans senere Periode, hvor han naaede højt op paa Samfundsstigen og bevægede sig i de største Forhold, er
naturligvis, hvad de ydre Omrids angaar, klart nok
belyst; men vi faar ikke her det intime Indblik, som
Selvskildringen kunde have givet os. Denne rækker
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nemlig, skønt den synes at være forfattet i Jørgen
Seefelds sidste Aar, desværre kun til 1622, da han
som Kancellijunker gik ind i Slatstjenesten. Den er
nylig bleven trykt i Personalhistorisk Tidsskrift 1).
Jørgen Seefeld Christoffersen blev født paa Refsnæs Torsdag før Midfaste, den 7. Marts 1594. Da
han var et Fjerdingaar gammel, kom han paa en
ejendommelig Maade i Livsfare: han var nær sultet
ihjel, fordi hans Amme, der var bleven Uvenner med
Fadeburspigen, løb af Tjeneste, og Drengen hverl{en
kunde bevæges til at tage nogen anden Kvindes Bryst
eller drikke af Dæggehorn. Den haardtprøvede gamle
Mand kan ikke undlade, da han i sin Livsskildring
optegner dette lille Træk fra sin Barndom, at se >>et
Forspeil« deri paa alle de Ulykker, som senere har
ramt ham. Vanskeligheden løstf's ved, at Barnet blev
ført til sine Bedsteforældre · paa Thustrup, h vor den
uundværlige Amme naadig bekvemmede sig til at
komme og gøre sin Skyldighed. At Børn opfostredes
hos deres Bedsteforældre var iøvrigt almindeligt, ja
næsten en Regel i Datidens Adelsfamilier 2).
Paa Thustrup, hos gamle Niels Mouritsen og Fru
Marine Høg og de to ugifte Mostre Johanne og Abild,
tilbragte Jørgen Seefeld da sine Barndomsaar. Af
Begivenheder, der staar prentede i hans Erindring fra
disse tidlige Aar, og som naturligvis har bevæget hele
Egnen paa det dybeste, nævner han den mægtige
Frænde Jacob Seefelds Begravelse i Visborg Kirke
1599 og Niels Juuls til Kongstedlund i Sønder Kongeslev Kirke 1600, hvor han selv var med. Man kan
tænke sig, hvilket Indtryk navnlig den sidstnævnte
1
)

2

)

P. T ., 6., IV., 232 ff.
Troels-Lund: Dagligt Liv i Norden, 111. Udg., VIII.,
162 f, og S. M. Gjellerup: H. T., 4., IV., 1 ff.
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Jordefærd ha•· gjoJ·L ; det var jo NaboheiTemanden,
sou1 lragish: og pludselig var kommen af Dage, d•·æbt
af en Stand fæll e paa Aalborg Pinlsemarl<ed 1). Allerede lidl over 5 Aar gammel blev Jørgen sendt til
Sognepræsten Hr. Jens i Gerding 2) for at lære at
læse; senere blev der el Par Aar holdt H u s lærer til
ham paa Thustrup, og »lil Snapsting i Viborg« 1603,
.altsaa da han kun var 9 Aar gammel, blev han sat
i Viborg Kalhedralskole, hvor ban gik i de følgende
7 Aar. Hau var nu naaet til den Alder, i hvilken
hans Fader i sin Tid havde tjent »for en Dreng«
omkring hos forskellige Adelsmænd , men Tiden var
bleven en anden siden dengang, havde højere lnter·esser og stillede større Krav 3). En Udeulandsrejse
med Studier ved fremmede Universiteter var nu nødvendig for en ung Adelsperson, der vilde frem til
højere Still i n ger, og den ·vej pegede baade Slægtens
voksende Ærgerrighed og Jørgens udprægede Begavelse og Interesser. Allsaa drog han, efter at have
gennemgaaet Latinskolen, paa Udenlandsrejse i Sommeren 1610 og sluderede i to Aar i Leipzig; men
derfra hjemkaldtes han 1612 ved Efterretningen om
Faderens Død . Snart vendte han dog tilbage til Tyskla n d og tilbragte n u et Par Aar i det stadig berømte
Wittenberg. I 1615 kom Broderen Enevold, som
havde studel'et i Rostock, til ham her, og de to
Brødre foretog med hinanden en Rejse igennem Sydtysldand, hvor de navnlig besøgte Byerne Nurnberg,
Augsburg, Ulm og Stt·assburg. Medens Enevold derefter fortsatte sine Studier ved Universitetet i Giessen,
rejste Jørgen over Colmar til Lyon, Bourges, Orleans,
1
)

2
)
3

)

J . S. , 2., II., 203, IV., 537 ff.
Hr. Jens Andersen til Gerding og Blendstrup. H. H., 110.
H. T., 4., IV., 24 ff.
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Saumur, Tours og Paris. Herfra ·gik Rejsen videre
-over Rouen og Dieppe til London, og derfra over
Antwerpen og Leijden til Amsterdam. Fra Holland
·tog han med Skib hjem til Aalborg og mødtes endelig efter den lange Omflakken igen med sine Slægtninge paa Tbustrup og Refsnæs. Overalt, hvor ban
havde færdedes, havde han truffet unge danske Adelsmænd, der ligesom han selv var ude paa Studie- og
Fornøjelsesrejse, et Vidnesbyrd om den uhyre Udstrækning, i hvilken Datidens unge Adelige rf'jste.
Efter sin Hjemkomst fra det lange og lærerige Ophold i Udlandet maatte Jørgen Seefeld anses for at
være en velskikket Ansøger til en Plads i Kancelliet;
men da han i den Anledning fremstillede sig for
Kantsleren Christian Friis til Kragerup, blev det· svaret ham, at han maatte vente nogen Tid; for Øjeblikket var der ingen Plads ledig. Da han i 1619
havde deltaget i Skiftet efter sin afdøde Fader, drog
han derfor paany til Tyskhind og gav sig i sachsisk
Krigstjeneste. Han kom saaledes til at tage nogen
Del i den begyndende Trediveaarskrig; men hans
Krigsbedrifter frembyder intet særlig mærkeligt. I
Foraaret 1622 naaede han sit Ønskes Opfyldelse;
-som »Kancellijunker« (;>: Sekretær) blev han ansat i
-det danske Kancelli. Her var han kommen paa sin
ntle Plads; hans Flid, Samvittighedsfuldhed og a a n·delige Interesser gjorde ham til en ypperlig Embedsmand. Hans Løbebane blev da ogsaa glimrende 1).
1630 blev han Landsdommer paa Sjælland og Lehnsmand paa Ringsted Kloster, 1640 Medlem af Rigst·aadet; i 1645 fik han det ærefulde, men triste Hverv
~t være Kommissarius ved Fredsslutningen i Brøm1) B L., XV., 468 ff, og C. E. Werlauffs Afhandling i Nyt
Hist. Tidsskrift, VI, 204 f[
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sebro 1), senere deltog han i Undersøgelsen af Korfits
Ulfelds mislige Forhold. Fordreven fra sit Lehn af
Svenskerne opholdt han sig under Københavns Belejring i den indesluttede By. Trykket af sin tiltagende legemlige Svaghed og vel ogsaa af sine økonomiske Bekymringer spillede han ingen fremtrædende
Rolle paa den berømte Rigsdag 1660; men han maa
vel regnes imellem de Adelsmænd, der med Forstaaelse fandt sig i det uundgaaelige. Under de ny Forhold blev han Medlem af Højesteret og af den i 1661
nedsatte Lovkommission.
Ved Forhandlingerne i
denne ytrede han mærkelig frisindede Anskuelser i
social Henseende: han saa kritisk paa sine Standsfæller og deres Færd, men forholdsvis velvilligt paa
Bondestanden. En Udtalelse af ham i Anledning af
Spørgsmaalet om Tilladeligheden af Adelsmænds
Ægteskab med Vadelige giver maaske Forklaring paa
en ellers dunkel Side i hans eget Li v; han skriver:
»At Adelen gifter sig med Uadel, og Uadel med Adel,
er bedre og christeligere end komme i Løsagtighed
eller lade hele Familier uddø med strenge Mandater,
som ingen Billighed eller Grund "har i Guds, Naturens eller Folkeloven 2).«
Gemmes der bagved denne Udtalelse et personligt, bittert Minde? Ligger maaske her Forklaringen
paa, at Jørgen Seefeld blev en saa baardnakket og
konsekvent Pebersvend, ja Kvindehader?
Enten
Grunden nu var en i VEgdommen lidt Sknffelse,
eller det var en medfødt Ejendommelighed hos ham,
sikkert er det, at han ikke taalte Kvinder i sin Nærhed. Selv paa Ringsted Kloster, hvor han dog som
1

2

)

)

J. A. Friderida: Danmarks ydre politiske Historie
1635-45, 451.
G. Bang: Den gamle Adels Forfald, 10.
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Lehnsmand førte et stort og gæstfrit Hus, havde han
udelukkende Mandfolk til sin Op,·artning. Medens
han altsaa paa dette bestemte Ommade var en udpræget Særling, skildres han som en ellers jovial og
vennesæl Natur j i h\•ert Fald før Ulykkerne nedstemte ham, var ban fuld af Temperament og Humor. Hans Billede - øjensynlig et ypperligt Portræt, et Stik af Albert Haelwegh efter Maleri af Abraham Wuchters 1) - stemmer godt hermed j den svære
Skikkelse med det brede, stortformede Ansigt virker
.paa en Gang imponerende og velvilligt.
Hvor betydelig end Jørgen Seefelds administrath·e og politiske Gerning har været, er det dog ikke
fortrinsvis den, der har gjort ham berømt og som
stedse vil bevare hans Minde. Det et· derimod hans
Lærdom og hans boglige Begejstring. Han var selv
Forfatter j ifølge Tycho de Hofmans Meddelelse 2) skal
han have skrevet en Frederik den Andens Historie
-og et botanisk Værk i 32 (!) Bind. Men navnlig var
han Bogsamler; med rastløs Iver og store Pengeofre
·samlede han paa Ringsted Kloster »det største Privatbibliothek, som fandtes i Danmark i det 17. Aarhundrede«3). Denne Bogsamling var hans Liv og
Lyst, for den levede og aandede han, uden at tage
noget Hensyn til Omkostningerne bragte han den
.efterhaanden op til en Størrelse paa over 26,000 Bind.
Han holdt forskellige Bibliolhekarer, deriblandt den
senere Viborg-Biskop Peder Villadsen 4 ) til at ordne
') Strunks Portrætkatalog, II., 574.
) Historiske Efterretninger om velfortjente Danske Adelsmænd, Khh. 1778, 292.
3
Dahl: H a andbog i Bibliothekskundskab, Kbh.
) Svend
1916, 73.
4
) Kirkehist Saml., 3., IV., 489.
2
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og bestyre den og gav beredvilligt baade inden- og
udenlandske Lærde fri Adgang til at benytte den.
Da baade Bibliotheket selv og Katalogerne over dets
Indhold, hvis saadanne overhovedet har eksisteret~
nu et· forsvundne, har man intet nøjere Kendskabtil dets Bestand udover det, at det var anlagt som
Universalbibliotbek og rummede en Mængde Palæotyper og Pergamenter, mange Bibeludgaver og Manuskripter til dansk Historie 1). Denne sjældne Bogskat
var for Refsnæs-Seefelderne, - ligesom Visborggaards
Hovedbygning for den anden Slægtlinie, - det skønneste Vidnesbyrd om den bøje Kultur, som den gamle
Himmerlandsslægt igennem Aarhundrederne varnaaet
op til. Desværre gik den paa en skammelig Maade
tabt for Ejeren og for Landet. Sammen med Ringsted Kloster faldt det der opstillede Bibliothek i Svenskernes Hænder, blev af Karl Gustaf overladt m
Korfits Ulfeld, som selv var ivrig Bogsamler og som
forøvrigt havde Penge til Gode hos Seefeld, men blev
senere, da Ulfeld faldt i Unaade hos Svenskerne, konfiskeret og ført til Stockholm, og der er det vistnok
gaaet helt til Grunde ved Slotsbranden 1697. Forgæves havde Jørgen Seefeld selv, og den danske Regering paa hans Vegne, stræbt at faa det røvede tilbage. Sorgen over dels Tab bidrog meget til Seefelds
Død, som indtraf i København den 28. Februar 1662.
Hans økonomiske Forhold maa oprindelig have·
været gode. Ganske vist har hans Udenlandsrejser i
Ungdommen krævet store Summer og gjort et bety-deligt Skam· i hans Arvemidler 2); men disse kan dog_
') Werlauffs anførte Afhandling.
') Alle Christoffer Laursens og Niels Mouritsens Arvinge1··
saltes i 1625 ved Rostjenestetaksationen til 52·tl/• Td_
Htk. og skulde stille 2 Heste. D. M., 5., I., 173.
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trods alt ikke have været ringe: han havde jo Anekrav i de tre Gaarde Refsnæs, Kvotrup og Thustrup
med deres Gods, og senere efter Broderen Enevolds
barnløse Død tillige i Viffertsholm. Hertil kom hflns
Landsdommer-EmbPde, hans Lehnsmandsstilling og
den ham ti!st'aaede Præbende: et Kannikedømme ved
Roskilde Domkirke, hvilket seh·følgelig altsammen
gav ham betydelige Indtægter. Men hans Bibliothek
skal, efter hans egne Beregninger, alene have kostet
ham 50,000 Rdl., han maatle tilmed som sine Ligeslillede yde Kronen store Forstrækninger, og hans
Godser led uhyre under Tidens Krige 1 ). Det maa
vel ogsaa kaldes en uheldig Disposition, at han omkring 1650 efter Rigsmarsk Jørgen Urnes og hans.
Hustru Margrethe Marsvins Død købte deres Hovedgaard Næs (Lindenborg), til hvilken han senere fortrinsvis skrev sig. Bunden til Sjælland af sine Embeder kunde han umulig føre noget ordentligt Tilsyn·
med denne udstrakte Besiddelse, hvortil ogsaa Thustrup føjedes. Medens nemlig Viffert Seefeld alene
overtog Viffertsholm efter Enevolds Død, blev Jørgen
Eneejer paa T hustrup; med Hensyn til Refsnæs var
der vistnok et Samejeforhold imellem Brødrene.
Ved sin Død var Jørgen SeefeJd fuldstændig ruineret. Det viste sig, at han skyldte sin Husvært i
København Caspar Rollufs store Summer for Underhold og Husleje, og han haYde yderligere en stor
Gæld til mangfoldige Mennesker, særlig til lærde Folk
paa Bibliothekets Vegne. Hans Søskende Viffert og.
Maren fragik Arv og Gæld; Boet var fallit. Som
Ejer af Næs blev Jørgen Seefeld bisat i det nu nedbrudte Kapel ved Blendsirup Kirke; men om pragt1

)

H. H., 74 f.
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fulde Ceremonier ved hans .Jordefærd og om trykt
Ligprædiken o. s. v. var der ikke Tale. En Kisteplade over ham findes nu i Nationalmuseet; den har,
før Museet kom i Besiddelse af den, gennemgaaet forskellige Omskiftelse1·, er bleven gennemhullet og en
Tidlang anvendt som Dørslag! Indskriften kan dog
endnu læses 1).
Vitfert Seefeld var født paa Refsnæs den 31. Oktober 1588. Som ungt Menneske studerede han i
Greifswald og tog senere Del i Kalmarkrigen. Efter
dennes Slutning levede han hjemme paa Refs, hvis
Ladegaard han opbyggede efter Branden. Sammen
med Refs ejede han ogsaa Thustrup, hvilken sidste
Gaard han lod drive af en Bestyrer 2). Senere synes
hans Broder Jørgen, som ovenfor nævnt, at være bleven Ejer af Thustrup. Om Viffert ''ides der ikke
meget. Skønt han selvfølgelig ikke naaede sin Broder Jørgen i Lærdom, var dog ogsaa han en aaudelig interesseret Mand. Et Vidnesbyrd herom er det,
at den bekendte Bogtrykker, Klokker og Forfatter
Hans Skanning i Aarhus 3 ), som vel nok kan kaldes
Jyllands første Literat, i 1650 tilegnede ham sit Digt
» Kattenis Rættergang med Hundene«, en Dyrefabel
med »adskillig Kortvillighed« (;>:Underholdning, Spøg),
som saa imidlertid af Forfatteren er »henført til
Al!fuorligheds Bruge og afmaler den »onde, arrige og
forvirrede Verden udi sin Habit og Gestalt«. Bekendtskabet imellem Skonning og Viffert skrev sig
formodentlig fra den Tid, da Skanning som yngre
opholdt sig hos sin Velynder Lehnsmanden Oluf
Rosensparre paa Mariager Kloster. Tilegnelsen lyder:
') P. T., 7., III., 56 f.
) H. H., 189.
3
) H. L., XVI., 58 If.
2
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~Erlig

og Velbiurdige Mand Weffert Sefeld til Ræffss;
Min altid formodende gunstige gode gamle Ven og
Patrono, tienistwilligen for mange bevijste Velgieruinger lilskreffuit. << Skanning, som i dette sit satiriske
Digt, sikkert med god Villie, men med ringere Evne,
laster og revser sin Samtid, er forberedt paa derved
at opvække sig »Missgyndere«, men haaber saa, at
Viffert vil )) defendere og forsuare« ham imod saadanne, hvis det skulde gøres nødigt.
Om Viffert Seefeld har været gift, vides mærkeligt nok ikke med Bestemthed; i hvert Fald døde
han barnløs. Tycho de Hofman 1) meddeler, at han
efter 1640 ægtede Birthe Urne, Datter af Jørgen Urne
til Alslev og Næs og Fru Margrethe Marsvin; A. Thiset antyder i sin Stamtavle over Seefelderne i Danmarks Adels Aarbog, at han mulig har været gift
med en Jomfru af Slægten Prip. Efter sin Broder
Enevolds Død overtog han jo Viffertsholm, og der
afgik han ved Døden den 24. Oktober 1662. Han
ligger begravet i Solbjerg Kirke, hvor en Kisteplade
over ham findes ophængt. - Ifølge Viffert Seefelds
Jordebog af 1662 2) kunde der til Refsnæs paa den
Tid saas: 25 Tdr. Rug, 65 Tdr. Byg og 120 Tdr.
Havre, ,og kan avles Hye (Hø) dertil imod halvsyvendehundrede Læs. Anden Herlighed er der ikke
til Gaarden enten med Græsgang eller lldings Brand.
Ringe Ting med Fiskeri er der af Aaen om Foraaret,
{)g ved St. Olsdags Tid kan der fanges nogen Aal i
tvende Aalegaarde i Aaen, - undertiden«.
Vifferts og Jørgen Seefelds Pengeaffærer havde
været stærkt indfiltrede i hinanden, saa at Stillingen
nu efter begges Død saa fortvivlet ud for deres ene') Hist. Efterretn. om velfortjente d. Arlelsm., 293.
2) R. A.
14
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ste Aning, den gamle ugifte Søster Jomfru Maren
Seefeld. Det var stærkt paa Hældningen med Seefelderne fra Refs. Af alle Christoffer Laursens 10
Børn, hvoraf dog 6 havde naaet den voksne Alder,
''ar der ikke en eneste, der efterlod sig Børn. Med
god Grund kunde Jørgen skrive de ovenfor anførte
tungsindige Ord: »Hele Familier uddø . . . «. Jomfru Maren stod altsaa nu alene tilbage imellem sine
Frænders Grave, garn mel og lidet skikket til at overtage Bestyrelsen af de forgældede Godser.
Ove Juul til Villestrup og Bregentved blev under
27. Marts 1663 beskikket til at være hendes Værge,
som han selv fortæller i sin endnu bevarede DagbogL)
» effterdi ingen aff hendis W en n er der til w a re wederhæfftige. Hun waar en meget gammel Jornfrue och
gandske wanwittig; arffuede effter hendis Broder, sal.
Wiffert Sehfeld tuende gode Herregaarde, Reffsniss
och \Veffersholm; men der boss waar offuer 26000
Rixdlr. Gi el d. Den 7. Aprilis waar i eg paa Weffersholm, Boet der wed de forordnede Commissarier at
lade aabne och Wærgemaalet at antage. Da ieg efter
kgl. Befalning bleff tilspurgt, om ieg paa Jomfruens
W egne wille bliffue wed Arff och Gield; der til ieg
suarede ja, Jomfruen til Beste och nødtØI·fftig Ophold,
i huor onde Tiderne end ware, som och siden gich
well aff, da Jomfruen leffuede Yed 16 Aar efter dend
Tid, ieg Wærgemaalet antog«.
Ved Ove Juuls forstandige Optræden var Godserne foreløbig bevarede for den gamle J om fru Maren;
men selvfølgelig kunde hun ikke drive Gaardene.
Refsnæs, hYor hun boede i 1672 med sine to Piger
Sophie Søffrensdatter og Anne Christensdalter 2), n:u1) H. T., 3, III., 599, 641 f.
2

)

Mandtal for Konsumption o!( Folkeskat i R. A.
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bortforpagtet, i 1672 nævnes her ~Forpagtersche« (-;>:
Forpagterenke) Maren Antonisdatter. Hendes afdøde
Mand, hvis Forpagtning hun vel fortsatte, hed l\·Iarcus Mortensen. Jomfru Maren blev meget gammel,
omtrent 100 Aar siges der med nogen Overdrivelse.
Hun døde 1678, hvorefter Ove Juul begærede, at der
rnaatte blive udnævnt 4 Kommissærer til at behandle
hendes Dødsbo. Af disse Kommissærer blev han »for
ald min Administration fuldkommen effter min Nøye
quitteret«. Kreditorerne faldt nu over Godset som
Ravne. Ove Juul selv erhvervede Viffertsholm, der
laa bekvemt for ham som· Ejer af Villestrup, medens
Kommissærerne den 29. Marts 1679 til Christoffer de
Hemmer, Købmand i Aalborg, udlagde Refsnæs, 72
Td. Hartkorn foruden en Smule Gods, for 4596 Rd. 1)
Slægten Seefelds, og da navnlig Refsnæs-Liniens
Skæbne synes ligefrem af højere Magter at være tilrettelagt for at tjene til Illustration af den gamle
danske Adels Historie og vise dens Løbebane ned
igennem Tiderne: dens dunkle Oprindelse af Folkets
Skød, dens mangeaarige Levedygtighed og Kraftudfoldelse, dens efterhaanden naaede høje Kulturstandpunkt og den straks derpaa følgende Forfinelse med
Degenerationstegn, Ufruglbarhed, Forfald, Uddøen.
Hele dette Spørgsmaal om Adelens Forfald er imidlertid overordentlig vanskeligt og indviklet; vi har i
vor Tid indset, at de gængse Begreber: Arvelighed
og Degeneration trænger til en dybtgaaende Revision,
og vi maa erkende, at Problemet: Den gamle danske
Adels Forfald hverken lader sig saa simpelt opstille
eller saa let løse, som man før har troet og før har
forsøgt 2). Imidlertid kan det ikke nægtes, at Seefeld') L. S. P., 18, 338.
) Se den i Hist. Tidsskr., 7. R., 1.-II., førte Diskussion

2

14•
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ernes Skæbne stemmer mærkværdig godt med den
traditionelle Opfattelse af den gnmle Adels Historie;
de følger den kendte Linie op til Højdepunktet, som
naas med de to Storskikkelser Jacob og Jørgen Seefeld; men det ser ud til, at Slægten hermed har opbrugt sin Kraft og udtømt sine Muligheder; straks
derefter indtræder den bratte Nedgang og for Refsnæs-Slægfen den fuldstændige Udslukkelse. Ogsaa
Familiens gamle Hjem følger den historiske Linie:
opkomne Pengemænd afløser efter Enevældens Indførelse den gamle jordejende Adel, Forordningen af
28. Januar 1682 gør Ende paa dennes Eneret til Besiddelse af Godserne 1), Refs gaar fra Seefelderne over
til en aalborgsk Købmandsfamilie.
Slægten de Herorner

stammede fra Holland, - eller eller andre Beretninger fra Westfalen. Allerede i Slutningen af 1500erne
fandtes den i Aalborg; det kan altsaa ikke, som de
nævnte Beretninger forudsætter, være Trediveaarskrigens Storme, der har fordrevet den fra dens Hjemland; derimod har det muligvis værPt de nederlandske Religionsforfølgelser i Filip den Andens Tid. I
hvert Fald nævnes Henrik de Hemmer 'allerede 1586
som Købmand i Aalborg 2); han døde sammesteds
1591. Ogsaa hans Søn Christoffer de Herurner var
Købmand, han blev Borger i Aalborg 1610, Raadmand 1630 og Borgmester s. A. Ved hans Død 1658,
imellem de to Svenskekrige, viste det sig, al han,
trods Tab i Krigstiderne, var en meget rig Mand.
(med Indlæg af A. Thiset og M. Rubin) om G. Bangs :
Den gamle Adels Forfald, Kbh. 1897.
1
) Danm. Riges Hist., IV., 618.
•) V. A. Secher: Meddelelser om Slægten Secher, 33 f.
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Begge hans Ægteskaber bragte ham i Forbindelse
med aalborgske Storslægter, og fra hans talrige Børneflok stammede anselige Borgerfamilier. Med sin
anden Hustru, Karen Larsdatter Suur, havde han
blandt andre Børn Sønnen Christoffer de Remmer, der
var født 1634, blev Assessor i Kommercekollegiet og
ægtede Magdalene von Ginchel, der ligesom han selv
nedstammede fra en til Aalborg indvandret hollandsk
Slægt og var Datter af Borgmester Christen von Gin·
cheF). Denne sidstnævnte Christoffer de Hemmer
» lndvaaner i Aalborg« var det, som gjorde Springet
ud i Godsejerstanden. Den 22. Marts 1679 fik han 2)
for sig, Hustru, ægte Børn og Descendenter Ret til at
nyde det Gods, han nu eller herefter tilforhandler sig,
med samme Rettigheder som Adelen eller Københavns
Borgere efter den 4. Artikel i Stadens Privilegier.
Efter samme Aar at have købt Refsnæs og den Smule
Gods, som Seefeldernes Kreditorer havde levnet, var
han i den følgende Tid ivrigt beskæftiget med paany
at faa Bøndergodset samlet ind under Gaarden. Han
maatle have det tilbage, alene for at faa Gaarden drevet; thi uden Hoveri var dette i hine Tider utænkeligt. Det var v~l ogsaa væsentligt, om end ikke helt,
lykkedes for ham,- inden han døde (1684). Han vedblev, ogsaa som Godsejer, at bo i Aalborg, men holdt
en Bestyrer ude paa Refsnæs. Folkeholdet var 7
Karle og 2 Piger; Karlenes Antal var forholdsvis
stort, fordi fuldt Hoveri foreløbig ikke kunde ydes.
Gaardens Besætning var 1682: 5 Heste og Hopper
samt 4 Føl (under andet Aar), 80 Øksen over 4 Aar,
11 Stude fra 2-4 Aar, 6 yngre Nød og Kalve, 7
1

)

2
)

A. H. Nielsen : Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg
100 ff.
K. S., II., 470. .
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Kvier, 44 Faar og Væddere og 8 Svin. Heraf maatte
der betales i Kop- og Kvægskat: Af Folkene 4 Rd.
3 Mk., af Hestene 3 Rd. l Mk. og af den øvrige Besætning 45 Rd. 5 M k. 12 Sk. 1).
Ifølge Markbogen (1683) 2) havde Refsnæs lO Vange:
l. Wandsted Vang i Aar med Haure.
Smede Vang i Aar med Haufre.
Ladegaards Vang ligger i Aar til Fellit.
Møldahls Vang ligger i Aar til Fellit.
Kirkevang Haufre.
Sparretoft Vang Rug.
Hoes Kledit Vang Biug.
Lang Agre Vang Fellit.
Møllerag Vang Fellit.
10. Høyens Vang Biug,

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

og dens Beskaffenhed beskrives
som følger:

Modelbogen (1686) 3 )

Agger .J orden til Refs Hofuilgaa rrl saai m~d l
[{. Biug 1 K. Rug l [{. Biug 2 K. Ham, huiler 5 Aar,
og en Deel sort muldet paa rød and, en Dee! sandig med gr·aa Muld, en Deel orl sandig med ringe
Muld, E ngen er beliggendis ndj el megit bløl Kiær,
Høet som derpa·1 voxer l<and icke Løds paa Aa t •
deme, men maa en Deel lneris i Land Lil en Dee!
opfyldte Pladzer huorpaa det sællis udj ' tacker, til
del orn Vinteren i lang,·arig Frosl kaL1d biemføris,
efler huil hel 13eschafenhed Udsæden og Høet findis
taxerit og sorlerit i Beregningen. Til denne Gaard er
ingen Uddriill eller· lldingsbiering. Under HofuilgMH·
dens Ta:t benhører 2 smaa Aalegaarde, som ere bygle
ofuer· Ilnl Aae for. ReC Hofuitgaards Engis Fortog,
hoilche Aalegaarde icke schal verc af synderlig Importance, findi dog i Deregningen for Rartl<Orn Laxe1

)

Kop- og Kvægskalliste, R. A.

')M. A.
3
) M. A.
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rit, noch er paa Gaardsens Grund og vnder dens
Taxt beliggendis en Veyrmølle som Propriet. self
lader bruge og hafuer Søgning af Nør KongesJef Sogen .. Steenenis Bredde er 25/s Allner.
Da Chdstoffer de Hemmer var død, skiftede 1)
Enken Magdalene von Ginehel med sine Børn: Sønnerne Christoffer (døbt i Aalborg Budolfi Kirke 26.
Oktober 1662) 2), Georg og Christian von Ginehel de
Hemmer samt Døtrene Bente Marie og Karen, hvorpaa hun giftede sig anden Gang med Assessor Thøger Lassen til Rødslet og Klarupgaard, som imidlertid døde allerede 1689. Heller ikke nu boede der
noget Herskab paa Refsnæs, men Forvalteren Erich
Bmae, Husholdersken Madam Gundersen og Ladefogden Jens Poulsen samt en Mejerske styrede Sagerne derude. Da Hovbønderne jo gjorde Arbejdet,
holdtes der paa Gaarden foruden de nævnte Funktionærer kun en Staldkarl, nogle Hyrdedrenge, 2 Malkepiger, l Bryggerspige og l Kokkepige 9).
1695, den 11. Marts, skødede Magdalene von
Ginehel (død 1703) til den ældste Søn Christoffer de
H emmer sin Del af Gaard og Gods, som var 11/s2;
det hele beløb sig efter den ny Matrikel til 56 7/s Td.
Hartkorn (Hovedgaarden) foruden dens Gods: 172%
Td. samt Strøgods: 31 5/s Tdr. 4) Da ogsaa den yngste af Brødrene, Christian von Ginehel de Hemmer,
den 3. Juni 1702 tilskødede Christoffer sin Arvepart
af Refsnæs (10 1/s Td. Hartkorn) og af Godset (27 1/2
Td.)fi) nærmede den sidstnævnte sig jo stærkt til at
1
)

2

)

~)
4

)

~)

Aalborg Skifteprotokol 15. Juli 1684.
Kb.
Folketælling 1687, R. A.
L. S. P., 29, 109.
L. S. P., 33, 129.
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være Eneejer. Han beboede selv Refsnæs med sin
» Kieristc (::>: Kone), som bed Maren Thøgersdatter og
var en Datter af hans Stedfader Thøger Lassen i
dennes første Ægteskab med Elsebeth Hansdatter 1).
Han holdt Ridefoged, Ladefoged og Kusk 2), og i 169o
erklæres Refsnæs for »Completteritc, ::>: den havde
over 200 Td. Hartkorn Bøndergods indenfor 2 Miles
Afsland. Allerede den 11. December 1704, allsaa kun
42 Aar gammel, afgik Chrislaffer de Hemmer ved
Døden 3 ). Hans Søn af samme N:n-n var paa dette
Tidspunkt mindreaarig, og RPfsnæs beboedes og bestyredes derfor i de følgende Aar af Onkelen Georg
de Hemmer 4), som jo ogsaa \'ar Parthaver i Gaarden.
Han var Kancellisekrelær og skrives i 1718 »til Refsnæs« i et Missive 5), hvorved han beskikkes til som
Kommissarius at forrette et Skifte i Aalborg, hvorhen
han forøvrigt allerede dengang var flyttet 6). I 1722
købte han af Brodersønnen Gammel- og Kjærs-Møller
ved Aalborg, og i 1725 døde han, efterladende sine
Midler til de to Nevøer Cbrf. de Hemmer og Chrf.
Rosenørn til Hersomgaard og Korsøgaard.
1716 maa den unge Christoffer de Hemmer, som
altsaa var den tredie Godsejer af delte Navn, være
bleven myndig; i dette Aar underskriver han jo Komdrup Granderet Han maatte det følgende Aar i Kopskat for sig selv (han var endnu ugift) samt i Krigsstyr svare 24 Rdl. foruden en Formueskat af 30 Rdl.
og af sine Folk: en Husholderske, to Piger, en Lade') Den Grolumske Stamtavle.
') Konsumptions- og Folkeskatliste, R. A.
3
) Kb.
4
) Mandtalsliste til Kopskatten 1705, R. A.
")J. T.
6

)

Kopskat- og Krigsstyrliste 1717, R. A.
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foged, en Kusk og en Hyrde 30 Rdl. Hovedgaardens
Taxt var 56 Td. 6 Skp. 3 Fdk. l Alb. Godsets Hartkorn : 240 Td. l Skp. Konge- og Korntienden (af
Komdrup Sogn) var skyldsat til 8 Tdr. Hartkorn 1).
De Hemmer'nes Kapitalanbringelse i Jordegods
viste sig i Længden at være mindre heldig. Deres
personlige Betingelser for at være Godsejere, - som
forøvrigt slet ikke kendes~ - kan mulig have været
mindre gode; men det skæbnesvangre og afgørende
var dog vel for dem som for mange andre de daarlige Tider for Landbruget, de )a,•e Produktpriser og
det frygtelige Skattetryk, som hvilede paa al Besiddelse baade under og efter den store nordiske Krigll).
Man maa forøvrigt antage, at Chrf. de Hemmer.
foruden hvad han selv har arvet, tillige ved sit Giftermaal har faaet nogen Formue. Omkring 1720 ægtede han nemlig Christiane Margrethe Jespersen, Datter af Justitsraad Jesper Jespersen til Høgbolt og
Seilstrup i dennes første Ægteskab med Karen Eilersdatter Holm. Sidstnævnte var Datter af Eiler Holm
til Eskjær, som regnedes for Vendsyssels rigeste Godsejer paa sin Tid 5). Det kan da næppe fejle, at Christiane Margrethe har faaet en god Mødrenearv og har
bragt sin Mand en stor Medgift4 ). Hertil kommer, at
denne i 1725 ogsaa arvede sin Onkel Georg. Trods
1

Sammesteds.
Om Tidens Landboforhold se Edvard Holm: DanmarkNorges Historie .1720-1814, I., 345 ff, samt Jørgen Bille:
Forslag om Jyllands slette Tilstands Forbedring 1730
(0. S., 1., IV., 193 ff), hvor han netop nævner Refsnæs
i Rækken af de Godser, hvis Ejere i den sidste Tid er
gaaet fallit.
') H. K. H., I., 206.
4
) 8. April 1721 kvitterer Chrf. de Herorner for sin Hustrus
Mødrenearv.
)

~)
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alt gik det imidlertid hurtigt ned ad Bakke med ham.
Om hans Pengetransaklioner kan forøvrigt lwn oplyse følgende: 1725 udsted er l1an Pantebrev til Borgmester Joal i Aalborg fot· 2000 Rdl. gt·ov Kurant og
i 1728 el lign ende Lil den rige Lauritz Kjærulf Iil
Viffertsholm for 3000 Rdl}). Di se Summer simide
ikke synes foruroligende; men ikke desto mindre
maa hans Gæld eflerhaanden være vokset ham over
Hovedet, og 1730 gjorde han »Opbud« (;): Fallit).
»Formedelst hans Creditorers Anstrengelse saa har
han maat gaa fra Gaard og Gods, kan ei noget svare«
- saaledes siges der kort og fyndigt om ham i Brandstyrliste 1731 2). Hans Bo blev behandlet af en Kommission (hvis Akter og Dokumenter ikke mere findes),
beslaaende af C. Heug og Borgmester Christian Soelberg i Aalborg, og den 9. August 1730 stiHede de
Refsnæs til offentlig Auktion.
Efter Sammenbruddet boede Christoffer de Hemmer og hans Hustru, hvis Ægteskab var barnløst, i
Landsbyen Uttrnp (Nørre Uttrup) ved Nørre Sundby.
Da det saakaldte »Sundby Gods« paa den Tid tilhørte Fru de Hemmers Onkel, Hans Jespersen 3), er
det vel ham, som har givet dem Husly og maaske
tillige underholdt dem. De Hemmers Svigerfader,
J ustitsraad Jesper Jespersen til Høgholt, som i 1718
var bleven ophøjet i Adelsstanden, og som anden
Gang var gift med en Datter af den ovenfor nævnte
Lauritz Kjærulf til Vifl'erlsholm, døde 1746; men efter
ham faldt der ikke nogen Arv; trods begge de rige
Partier, han havde gjort, døde han i Armod 4 ).
') L. S. P.
2) R. A.
") H. K. H., I., 206.
•) Anf. St. samt Aalborghus Amts Skifter 1'146, 29. Marts.
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Christoffer de Hemmer fulgte barn forøvrigt allerede Aaret efter; han begravedes i Nørre Sundby den
3. Oktober 1747 1).
Ved Auktionen den 9. August 1730 blev Refsnæs
(57 Tdr. Htk. samt Gods: 240 Tdr. og Tiender: 31 3 /.1,
Td.) tilsiaaet Etatsraad Friderich von Arenstor/f til
Overgaard, Visborggaard og Havnø for 13,500 Rdl. 2).
Den fra skaanske Krig bekendte General Fridericb von Arenstorff 3) var, samtidig med at han ægtede Christence Lycke, kommen i Besiddelse af
Lyckernes gamle Herresæde Overgaard ved Indløbet
-til Mariager Fjord 4) og var efterhaanden bleven stor
dansk Godsejer. Hans Søn, Etatsraad Fr. v. Arenstorff, som arvede Overgaard efter ham, købte i 1729
Visborggaard og Ha \'n ø og i 1730 altsaa tillige Refsnæs. Han besad nu et mægtigt Godskompleks omkring Mariager Fjord og var blandt andet Herre paa
begge Seefeldernes gamle Familieejendomme; men
snart viste det sig; at han med sine Godskøb havde
strakt sig udove1· sin økonomiske Evne, og at han
stod omtrent paa Fallitens Rand 5).
Da Sønnerne Andreas og Friderich efter hans
Død (1739) skulde skifte, blev det nødvendigt at sælge
Refsnæs for at kunne beholde det øvrige, og i 1742
solgte Arenstorfferne saa Gaarden til en Mand ved
Navn Hans Fædder 6 ), der overtog den med samme
Tilliggende og Gods, som den havde haft i 1730, da
')Kb.
') L. s. p , 40, 273.
") B. L ., I , 320 ff.
4
) Om de nærmere Omstændigheder herved se C. J. v.
Arenstortf: Generalerne F. og C. Arenstorff, 11.
') J. s., 2., I., 496 ff.
6
) J. s., 1., 1., 361.
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den sidste Gang var i Handelen; blot beregnedes
Tienderne nu kun til 18 Tdr. 5 Skp. Hartkorn.
Hans Fædder og Slægten de Fædder.

Hans Fædders Familieforhold og Fortid lader sig
ikke helt oplyse. Al Sandsynlighed taler for, at han
har været Søn af en i Aarhus 169::i død Købmand
Peder Fædder og hans Hustru Maren Jørgensdatter
JuuP). I Skiftet efter dem, som forøvrigt udviste, at
Boet var fallit, omtales flere smaa Børn, hvis Navne
dog ikke nævnes. Et af disse Børn var vistnok Hans
Fædder, som i hvert Fald var født i Aarhus den 16.
September 1689. Bertel Fædder, Forpagter paa TyL-restrup2), Broder til den afdøde Købmand Peder Fredder, bar vel altsaa været Hans Fædders Farbroder,
og maaske har han taget sig af ham og opdraget ham.
I alt Falrl blev ban Landmand, og omkring 1725 opholdt han sig i Aldrup i Aarhus Stift, hvor hans
nedenfor nævnte ældste Søn blev født 3). Men hvilket
Aldrup? Der er nemlig flere Steder af dette Navn i
Aarhus Stift. Jeg foL·moder, at det har været Aldrup
i Hvorslev Sogn, Houlbjerg Herred, hvor der da laa
en større, under Frijsenborg hørende Gaard 4 ), som
Hans Fædder vel var Forpagter af. Senere (omkring
1734) forpagtede han Brusgaard i Galten Herred og
1738 Sø1lringholm i Om mersyssel. Han var to Gange
gift, første Gang med Mette Marie Windter (Winther)
og anden Gang med Mette Katrine Bay. Heller ikke
Hustruernes Familieforhold er opklarede; om Mette
Marie Windter vides kun lidt, hun var vistnok fra
1
)
2

3
4

)

)
)

Aarhus Skifteprotokol 1693.
Begravet i Gangsted Kirke ved Horsens, Trap V., 256.
W. P., III., 63.
Trap, IV., 771.
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Aalborg og døde paa Sødringholm 1738, og Mette
Katrine Bays Plads indenfor den store Kreds af Slæg·
ter, der bærer Navnet Bay, er noget usikker. Ifølge
Gravstenen paa Komdrup Kirkegaard var hun født
1702 i Ørum Præstegaard og maa vel da være Datter af Hr. Bertel Jensen Bay, Sognepræst til Ørum
og Daugaard i Bjerre Herred 1701-31, og hans Hustru Inger Christensdalter Toldorph 1). Ifølge Wibergs
Præstehistorie, III., 608, skal hun derimod have været en Dalter af Sognepræsten Mads Lauritsen Bay i
Vivild- Vejlby, Rousø Herred, hvad altsaa er urigtigt,
og (III., 446) have været første Gang gift med Pastor
Laurits Nielsen Sønderslef til Understed og Karup i
Dronninglund Herred, som døde 10. Maj 1737, hvad
maaske nok kan være rigtigt 2). Med Hans Fædder
blev hun gift 1741, altsaa Aaret før han købte Refsnæs. Maaske har hun medbragt den Formue, som
gjorde dette Køb muligt. Hendes Ægteskab med
Hans Fædder var barnløst 3).
Hans Fædders ældste Søn Peder Hansen Fædder,
født 1725, blev Præst i Skanderborg"), den yngste,
Jens Jørgen, vil blive omtalt nedenfor. I 1743 opgi\'er Hans Fredder med Hensyn til Ansæltelse i Kopskat5), at ha n har Bolig paa Refs, har en »V og n med
et, half Dechec (en haldukket Vogn), holder en Skriverkarl, Peder Høeg, ingen Ladefoged, derimod en
1

) W. P., III., 690.
') Dronninglund Herreds gejstlige Skifteprotokol for paugældende Tid findes ikke i L. A.
•) De om Hans Fredder her samlede Oplysninger er blevne
bekræftede ~f de efter ovenstaaendes Affattelse fremkomne Meddelelser i Fæddernes Stamtavle, A. A.,
XXXVIII., 476 ff.
4
) W. P., III., 62.

s) R. A
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Ladekarl, en Kusk, Karlen Laves og en vanfør Hyrde
samt to Piger. - En forfærdelig Svøbe ramte i disse
Aar Gaard og Gods, Kvægpesten, som i Efteraaret
1746 hjemsøgte Himmerland (og forøvrigt jo hele
Landet). Den begyndte her i Landsdelen paa Dalsgaard ved Hadsund og bredte sig derfra mod Nord.
' id l i September var det· paa Refsnæs Hovedgaard
død 2 S ty ld1 er [{væg, i Oktober leg T all t til 67.
Endvidet·e døde det· p~w Godset Mas er af Dyt· Yed Nytaarstid 1747 nu· Tallet oppe paa 55. Hen
paa Foraaret 1747 \'ar den væsentlig overvundet i
Himmerland, men drog saa videre nordpaa med sin
Ødelæggelse 1).
Refsnæs' Bygninger var ved Hans Fædders Overtagelse af Ejendommen, ifølge en samtidig Indberetning2), ganske forfaldne, i 1747 saa han sig nødsaget
til at opføre en ny Hovedbygning, der dog maa have
været ret beskeden og af Bindingsværk. Samme Aar,
den 12. December, underskrev Mette Katrine Bay et
Testamenle 3), hvori hun udtaler, at hun og hendes
Mand i nogle Aar har levet sammen i et kærligt
Ægteskab, som Gud dog ikke har velsignet med Livsarvinger; men i det Sted befinder hun sig af og til
meget svag, saa det synes, som hendes Fraskilleises
Tid nærmer sig. Hun beslutter derfor, at saafrerpt
hun ved Døden skulde blive bortkaldt før sin Ægtefælle, skal denne være hendes eneste Arving imod til
hendes Slægtninge at betale en Kendelse af 40 Sletdaler, hvm·med de skallade sig nøje. Imidlertid blev
det Hans Fædder, der maatte af Sted først; i 1753
') Sliflsbefalingsmnnd, Baron Iver Holcks Indberetninger,
R. A.
2
) H. K. H., II., 522.
12
3
/t 1748.
) Indlæg til J. R.
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afgik han ved Døden i sit 64. Aat· og begravedes den
12. Marts paa Komdrup Kirkegaard 1). » Velædle Madame Mette Katrine Bay, Seigneur Hans Fædders«,
som hun kaldtes, besad derpaa Gaard og Gods i adskillige Aar 2) med den senere bekendte Landøkonom
og Bondeven Søren Nielsen Klestrup som Ridefoged
1762-65 5), indtil hun den 27. April 1765 solgte det
hele til sin Stedsøn Jens Jørgen for 11,610 Rd. 3 Mk.
Godset var nu vokset til 300 1/2 Td. Hartkorn. Den
26. April 1773 fulgte Mette Katrine Bay sin Mand i:
Graven, og Sønnen lagde da en gammel, middelalderlig Ligsten over dem, som maaske i sin Tid har været nedlagt over en af de gamle Adelsmænd, Hvas'erne eller Munk'erne i Komdrup. Den er ca. 2 m
lang og l m bred, ligger ved Komdrup Kirkes Sydvæg og er tern melig medtaget af Forvitring; den et·
revnet paa begge Ledder, men sammenholdes af en
i senere Tid anbragt Jernramme. I Hjørnerne bærer
den de fire Evangelistsymboler, men er glathugget i
Midten, for at man har kunnet anbringe den med
Rokokotidens Bogstaver i en dertil svarende Ramme
staaende Indskrift. Denne, som nu er meget vanskelig at tyde, lyder saaledes:
Herunder hviler
fordom i lived
velædle og ... .
nu . . . . . .
Hans Fædder
til Refsnæs,
') Kb.
2

)

8

)

I denne Periode >renoverede< hun Korndrup Kirke
indvendig.
B. L., IX., 220.
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fød i Aarhuus 16de Septb 1689
død paa . . . .
i hans Alders 64 Aar
var først gift med ædle og dysiirede nu
. . . . . Mette Marie Windter
og nu . . . . hans anden kiære Hustru
ædle og dysiirede Mette Katrine Bay
fød i Ørum Præstegaard 1702
død paa Refsnæs den 26de April 1773
i hendes Alders 71 Aar
levede i hans første Ægteskab 21 Aar
og samen . . . . 2 Søner og 3 Døttre men i hans andet Ægteskab
11 Aar og 6 Maaneder uden Børn.
Naade fuldie disse døde
herlig heden følger nu
vi som dennem vist skal møde
komme dem med suk ihu.
Jens Jørgen Fædder var født paa Brusgaard den
21. April 1735. Han har efter alt at dømme været
en:dygtig Mand, i hvert Fald var han en Mand, der
vilde fremad og opad. Hans Virksomhed faldt tilmed i en opadgaaende Tid; men det, der i Særdeleshed hjalp Fredder i Vejret, var dog hans fornemme
Giflermaal. Den 16. September 1768 1) ægtede han nemlig »Stamberreinde« Anna Maria Dorothea Charzsius,
som da opholdt sig paa Gudumlund hos dennes Ejerinde Ida llsabe von Buchwald, født von Bassewitz,
men var Arving til Stamhuset Constantinsborg ved
') Gudum Kb. Ikke 23. Maj 1768 som det angives i A. A.
1890, 162.
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Aarhus. Familien Charisius 1) var en Embedsmands<>g Diplomatfamilie, som allerede før Enevælden haYde
<>pnaaet at blive adlet. Dens Navn hidrører fra Landsbyen Karise paa Sjælland, hvor Stamfaderen Præsten
Rasmus Charisius var født. Hans Sønnesøn Peder
Cbarisius, Gesandt i Haag, blev adlet 1658. I sit
Vaaben førte han en Sølvslange, snoende sig om en
gylden Søjle i Rødt. Hans Datter, som var gift med
Baron Constantin Marselis og dernæst med Baron
Peter Rodsteen 2), oprettede .Stamhuset Constantinsborg, som efter hende arvedes af hendes Brodersøn
Christian Charisius, hvis Sønnesøn Ambrosius Charisius med sin Hustru Anne Rodenborg havde to Sønuer, der døde unge, samt den ovennævnte Datter,
Anna Maria Dorothea, født i Horsens den 9. April1747.
Jens Jørgen Fredder og hans Hustru levede jo
imidlertid foreløbig i Stamherrestilling, først ved Ambrosius Charisius' Død den 13. Juli 1787 kom de i
Besiddelse af Stamhuset Constantinsborg. Men forinden den Tid havde Fredder arbejdet sig godt op,
dels økonomisk 1768 købte han en Del af Vorgaards Gods 8), 1773 købte han yderligere Dragsgaard,
endvidere ejede han Raakildegaard i Ellitshøj Sogn
- og dels socialt, straks efter Bryllupet var han bleven Kancelliraad, omkring 1780 blev han Etatsraad,
<>g 27. Maj 1785 4 ) blev han optaget i Adelsstanden
med Navnet de Fædder og et Skjold, hvor hans eget
Mærke: en paa grøn Jord siaaende hvid Struds i
1
2

)
)

~)
4

)

A. A. 1890, 160 ff.
Begravne i det bekendte pragtfulde Gravkapel i Aarhus
Domkirke, hvor der ogsaa findes Malerier af dl'n nedenfor nævnte Grev H. F. Fædder-Charisius og Hustru.
Jydske Efterretninger 1768-40.
Thiset og Wittrup: Nyt dansk Adelsleksikon, 88.
15
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blaat Felt, var forenet med Slægten Charisius' Vaaben. Kronen paa hans Storhed var den ham under
l. December 1799 af den tyske Kejser meddelte Udnævnelse til Rigsgreve, en Ære, som imidlertid kom
noget for sent, da Fædder nemlig allerede var død
Aaret i Forvejen - paa Dragsgaard den 18. Januar

Etatsraad de Fædders Monument.

1798. Hans Hustru var død sammesteds den 25.
Juni 1794. Ægteparret hviler paa Komdrup Kirke·
gaard lige udenfor Vaabenhusdøren under et pragtfuldt sarkofaglignende Sandstensmonument, prydet
med 4 ovale Marmormedailloner og 2 Marmorurner ..
Medailianerne bærer følgende Indskrifter:

KO~IDRUP SOGNS BESI{RIVELSE OG HISTORIE

223

Det Forgiængelige
af
Høiædle og Velbaarne nu Salige
Herr Etatzraad
JENS JØRGEN de FÆDDER
forhen Eier af Refs og Dragsgaard
født d. 21de April 1735 paa Bruusgaard
og
Døde d. 18de Januarii 1798
paa Dragsguard
i Hans Alders 63 Aar.

og paa den tilsvarende Medaillon bag paa Monumentet:
Hen i Jordens Skiød at glemmes
gik Du fromme ædle Mand
med din Veninde at indlemmes
i uforsiyrred Glæders Land
der høste Du den Rolighed
som Jorden ei har i Eie
der nyde Du den ædle Fred
Du ønskede paa dine Veie
og Fredens Gud din Hyrdeslav
velsigne Dig nu i din Grav.
Over Etatsraadinde de Fædder lyder

Indskriften~

Det Forgiængelige
af
Høiædle og Velbaarne nu Salige
Frue Etaizraadinde
ANNA MARIA DOROTHEA
de FÆDDER
født Charisius
født i Horsens d. 9de April 1747
15*
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og
Døde d . 25de Juni 1794
paa Dragsgaard
i Hendes Alders 47 Aar

og den tilsvarende Medaillon :
Du gik bort og de Dig kiendte sagte
alt for hastig Ædle Du forsvandt
thi Dit Liv saa værdig Du henbragte
at de alle tabte da Du vandt.
Derfor indtil hidset de Dig finde
glædes de her alle ved Dit Minde.

De mægtige Sandstensplader til dette Mon1,1ment
blev hentede i Aalborg, hvortil de vel var komne
med Skib, og kørte til Komdrup paa Stenslæber, da
ingen Vogn kunde rumme eller bære dem. Bønderne
i Komdrup var buddede dertil, og Transporten mindedes længe som overordentlig besværlig. Arkæologen Professor Magrius Petersen, som i Sommeren
1901 forestod Restaurationen af Komdrup Kirkes Altertavle, mente at kunne fastslaa, at Monumentet var
udført efter en Tegning af J. Wiedewelt. I 1791
nedrev Etatsraad de Fædder sin Faders tarvelige Bindingsværks-Stuehus paa Refsnæs og opførte det nustaaende af Grundmur, rummeligt og bekvemt, men
i ingen Henseende overdaadigt. I Entreen er den
smukke Trappeopgang prydet med en Søjle, opad
hvilken Charisius'ernes Slange snoer sig; Trappegelænderet bærer de sammenslyngede Bogstaver F og
C under en Adelskrone.
Om Familien de Fædder, dens Levevis og Færd,
findes nu ingen Erindring blandt Befolkningen her
paa Egnen. Af Komdrup Kirkebog kan det jo ses,
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hvem der bar staaet Faddere til deres Børn, og man
kan vel heraf slutte sig til, byem der har dannet
deres Omgangskreds; det var Braes'erne fra Kokkedal og senere Konsistorialraad J elstrups sammesteds,
af hvem Fædder havde købt Dragsgaard, Provst Obels
fra Gudum, Deden'erne fra Randrup, Buchwalds fra
Gudumlund, Major Haack fra Aalborg, Godsinspektør
Grabhorn fra Lindenborg o. a.
Den ældste Søn Hans Friderich de Fædder, født
1769, der efterfulgte sin Moder som Stamhusbesidder,
kaldte sig som saadan, ifølge kgl. BeYilling af 13.
Juni 1788, Fædder-Charisius og fik 19. December 1800
sammen med alle sine Søskende Tilladelse til at føre
Grevetitelen. Da var forøvrigt Stamhuset (1799) bleven
substitueret med en Fideikommiskapital; men H. F.
Fædder-Charisius havde købt selve Gaarden Constantinsborg, hvilken han fremdeles ejede som Allodium.
Den næste Broder, Grev Jens Jørgen, blev hans Efterfølger som Fideikommisbesidder, disse to Brødre var
gifte med to Baronesser Rosenkrantz, en tredie Broder, Grev Peder Christian Fædder, gift med en Gleerup,
ejede Baggesvogn i VendsysseP), en Søster blev gift
med Baron Rosenkranlz til Rosenholm. Slægtens
Veje gik højt nu, de gik bort fra Refsnæs, og denne
Ejendom blev da ogsaa straks efter Etatsraad de Fædders Død solgt (19. J u ni 1798, Skøde 27. J u ni 1799) 2)
til Kammermad Hans Gundorph fra Palstrup i Lysgaard Herred, for 83,500 Rdl. Skødet omfattede Refsnæs Hovedgaard med Tiender (Komdrup Kirke- og
Kongetiende, Kongetienden af Sønder og Nørre Kongeslev samt Skibsted Sogne - 56 1/2 Td. Htk.), endvidere Haale Skov i Bælum Sogn samt Aalegaarden
') Se Vendsysselske Aarbøger 1924, 186 ff.
) L. S. P.

2
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i Nørre Kongeslev Kjær og 324 Td. Htk. Bøndergods,

beliggende i Komdrup, Sønder Kongeslev, Nørre Kongeslev, Fræer, Bælum, Lyngby og Skibsted Sogne. I
Bøndergodset var indbefattet Dragsgaard i Bælum
Sogn (28 Td. Htk.), men derimod ikke den af Etatsraad de Fædder oprettede Avlsgaard Sigsgaard i Nørre
Kongeslev Sogn, som blev solgt særskilt (11 Td. Htk.)
til dens tidligere Fæster, Herredsfoged Claus Nissen.
Gundorph, som Aaret efter solgte Palstrup, hvis
Gods han havde udstykket, døde imidlertid allerede
7. September 1801 paa en Rejse til Ribe'); men hans
Enke Cecilie, født Bødker beholdt Refsnæs. Hendes
Lavværge var Kaptajn, Godsforvalter Andreas Møller
paa Gudumlund. Et Par Aar senere tilskødede hun
Dragsgaard med en Del Gods til sin Svigersøn Hans
Juel Glud, gift med Maren Gundorpb, og som bekendt forblev Dragsgaard i over 100 Aar efter den
Tid i Familien Gluds Besiddelse. »Cecilie, salig Gundorphs«, som Fruen kaldte sig, fulgte imidlertid snart
sin Mand i Døden, kun 48 Aar gammel døde hun i
Begyndelsen af 1805, og den 25. Januar 2) begravedes
hun paa Komdrup Kirkegaard øst for Koret. Hendes Grav var omgi\•et af et lille firkantet Smedejernsgitter; af den Sand-stensplade, som havde ligget over
Graven, var der, da Kirkegaarden reguleredes for et
Par Aar siden og Gravstedet sløjfedes, kun ubetydelige Rester tilbage.
19. Aarhundrede.

Slutningen af det 18. og Begyndelsen af det 19.
Aarhundrede medførte en overordentlig Opgang for
Landbruget, - betinget dels af indre Forhold: Land') Ribe Domsogns Kb.
2

)

Komdrup Kb.
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boreformerne, som fremmede Produktionen betydeligt,
og dels af ydre Omstændigheder: Verdenskrigen, som
fremkaldte et stadigt voksende Behov og stadigt stigende Produklpriser. Dristige Spekulanter drog Fordel heraf, kastede sig oyer storstilede Godskøb, Udslykningsforretninger, Salg af Bøndergods o. s. v. og
skabte derved sig selv Formuer, om end meget af
Fortjenesten kun stod paa Papiret og opslugtes af
Krisen i Begyndelsen af 1800erne. De fordømtes af
mange i Datiden som >> Herregaardsslagtere« og var
vel heller ikke altid saa pietetsfuld e som ønskeligt;
men ligesom nogle af dem vhkelig grundlagde varige
Formuer, saaledes bidrog deres Virksomhed ogsaa i
det hele og store til at bane Vej for Fremtidens Udvikling.
Allerede Kammerraad Gundorph havde vel paa en
Maade tilhørt denne Klasse af Spekulanter; men efter
Fru Gundorphs Død faldt Refsnæs for Alvor i Hænderne paa »Herregaardsslagtere«, og det var en af de
mest storsiaaede af denne Type, som i 1805 købte
Gaard og Gods, nemlig Oberst J. Schuchardt i Kompagni med Generalauditør H. J. LindahP). Schuchardts Virksomhed paa Godshandelens Omraade er
i Sandhed imponerende. Ifølge Trap 3 ) bar han i
Aarene fra 1797 indtil sin Død (i Kompagniskab med
forskellige) købt, udparcelleret og solgt, kort sagt behandlet følgende jydske Godser: Ørndrup paa Morsø,
N01·agergaard i Gislum Herred, Testrupgaard i Rinds
Herred, Skivehus, Vindum Overgaard, Gunderstedgaard i Vest-Himmerland, Geltrup og Dronninglund
i Vendsyssel, Allinggaard med Allingskovgaard ved
Silkeborg, Refsnæs og endelig Villestru p, h vor han
1
)
2
)

Se om ham J. S., 3., III., 201 f.
3. Udgave, IV.-V.
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efter Udparcelleringen forbeholdt sig Hovedgaarden,
hvilken han ejede til sin Død 1819.
Refsnæs beholdt Schucbardt i Henbold til sine
Forretningsprinciper ikke længe; samme Aar, som
ban havde købt Gaarden, solgte ban den igen til
Baron Ivar Adolf Ludvig Juul (Rysensleen) fra Lundbæk for 71,000 Rdl.; men Godset boldt ban tilbage,
og det bortsolgte ban og Lindahl i de følgende Aar
til Fæsterne for gode Priser. Siden da var Refsnæs
en godsløs A vlsgaard, indtil der nu igen i den sidste
Menneskealder er vokset et nyt Gods op om den i
Nybyggerstederne paa Kjæret.
Refsnæs' hoverigørende Gods var i Fæddernes og
Gundorpbs Tid 34 Gaarde (13 i Komdrup og 21 i
Nørre Kongeslev). Inden i Granderetten findes et afrevet Stykke Papir med stærkt afbleget Skrift, øjensynlig Slutningen af en Hoveriforening eller U d kast
dertil; det er dateret Refsnæs den 25. Oktober 1791
og undertegnet af J. J. Fædder, og der er afsat Plads
til Bøndernes Navne; men disse findes ikke. Man
er altsaa ikke dengang naaet til en Overenskomst
om Hoveriets Ordning, hvortil der jo i den Tid opfqrdredes ivrigt fra Regeringens Side 1); men fra l.
Maj 1797 traadte en Hoveriforening i Kraft for Refsnæs Gods. Paa Gaarden findes et Udtog af denne
Overenskomst og et »Kort over Ræfsnæs Hovedgaard.
opmaalt og inddelt til Hovmaal i Overensstemmelse
med den passerede Hoveri-Forening Aar 1797 « samt
dertil børende Opmaalingsberegninger 2). Refs Mark
ses paa dette Kort inddelt i 6 Vange og hver Vang
igen delt i 34 Strimler - de Stykker, som hver Hov1) Edvard Holm: Danmark-Norges Hist. 1720-1814, VI.,
2. Halvdel, 422 ff.
2
)

Genpart af Kortet findes i M. A.
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bonde havde at behandle og dyrke. Disse Hovmaal
fordeltes første Gang imellem Bønderne ved Lodtrækning og skulde siden gaa i Skifte imellem dem.
Hver Bonde var pligtig »forsvarligen at giøde,
pløie, besaae, harve og fra smaa Steen at rense det
ham tilfaldne Hovlod, Afgrøden derpaa at meie, opbinde, riw•, sætte i Rad, rygte i vanskeligt Veir, paalæsse, biemage og .i Laden at fratage. - En Indtægt
brydes aarlig af grøn Jord og pløies anden Gang til
Byg, l besaaes med Rug og l med Havre j til begge
Kornsorter pløies kun eengang, i alt 4 Pløyninger, og
efter at Sæden er lagt, harves engang forsvarligen«.
Hver Hovbonde skulde desuden forrette 9 Dages
Slæt i Engen j en Karl skulde om Dagen kunne slaa
6 Skp. Land - altsaa havde hver Helgaard at passe
6 Td. 6 Skp. Land med at s]aa, holme, rive,
vende, røgte i vanskeligt Vejr, paalæsse Høet, hjemage og fratage det i Laden.
Endvidere gaves Regler for Tærskning, Kornrensning, Kornægter, Brændsels-Bjergning og det saakaldte »Pligts-Arbejde« ~: Smaahoveri, Vejarbejde,
Gaardens Vedligeholdelse o. lign.
Refsnæs' Vanges Navne paa det omtalte Kort er
følgende:
l.

Vands/ed- Vangen, fra Sohullerne (»Hullerne«) opad
mod Syd.

2. Høiens Vang, syd derfor, til N. Kongeslev Vejen,
altsaa omkring Kæmpehøjene.
3. Fruens Vang, syd derfor, øst for S. Kongeslev Vejen.
4. Den hvide Vang, vest for N. Kongeslev Plantage,
og Hosenklædet.
5. Møllevangen, vest for S. Kongeslev Vejen og Fruens
Vang.
6. Alsæd- Vangen, omkring Gaarden og lige syd for
den. Stykket vest for Gaarden bærer Navnet:
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Sparre-Toft. Til Vangen hørte ogsaa Refsnæsholm,
delt i »søndre«, »mellemste« og »østre Holm«.
Paa Kjæret findes følgende Inddeling og Stednavne:
Nord for Sohullerne ligger >>Hæstehaugen« og
Overgangen imellem Mark og Kjær kaldes her Hestehauge-Maen1) . . Kjæret lige nord for Gaarden kaldes
J(oe-Kjæret og Eng-Gaarden, syd for Gaarden »Moll-dahl-Maen«, » 'Wæll-Krogen«, »Mæll Land« og » 1~'æl
lerne«.
Paa hver Side af Vasen ligger Fester og Øster
Fladkjær og yderst ude Podemæster-Engen. Norden
for Tykkenet findes Stisholm, Kjæret ude langs Aaen
kaldes »Holmene« og >>Aae-Reberne«. Hele den store
vestlige Del uden for Refsnæsholm hedder BruunHede og deles igen i Slaae Bruun-Hede og Fæe BruunHede, sidstnævnte længst mod Vest. Paa Kjæret fandtes følgende Damme: Heedelig i Øster Fladkjær ved
N. Kongeslev Skel, og i en Række fra Syd til Nord,
omtrent hvor Banen nu gaar: Espholm Fad, Store
Hul! og Heedelig Hull.
Efter Godsets Frasalg og Hoveriets Afskaffelse
maatte der naturligvis indføres en ny Dyrkningsrnaade; samtidig indtraadte der ogsaa et andet System i Landbruget, Vangene omordnedes i Henhold
dertil; i 1819 er de ny Inddelinger indtegnet paa det
gamle Kort; der er nu 10 lige store Vange, hver paa
1
)

Ved en •Ma • jydsk: • Man •, forstaar man her paa Egnen den jævne Overgang imeUem lløjmarlt og J{jæJ'.
En sandan Skraaning, og nnvnlig det nedenror liggende
l{jær e1· paa Grund af den ejendommelige Bland ing
iJueiJ em Tøt-vejordeo og den fra Mat·ken nedskyllede
Mu ldjord yderst l'rngtbar og e•· j Særdeleshed •ppe!'ligl
Græslnnd.
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313,231 Kvadratalen eller 22 5230 /t4ooo Td. Land. Vandsted-Vangen er delt imellem: Vandsted-Vangen imod
Nord og »den smalle Vang« imod Syd. Af Højens,
Fruens, Mølle og Alsæds Vang er dannet: Højens
Vang, Smidie Vang, Alsæds Vang, Mølle Vang, Øster
og Vester Fruens Vang. Den hvide Vang og Hosenklædet har beholdt deres Navne og Omfang.
Baron Ivar Adolf Ludvig Juufl), af Lilie-Juul'ernes ældgamle Slægt, var født paa Lundbæk ved
'Nibe den 12. Juli 1781 som yngre Søn af Lehnsbaron Christian Friderich Juni-Rysensteen og dennes
tredie Hustru Christine Dorothea Mohrsen~). Aaret
efter Adolf Juuls Fødsel døde .Faderen, hvorefter
Moderen blev gift anden Gang med Kammerherre,
Baron Adeler til Dragsholm. 13 Aar gammel bleY
han Landkadet, men viste Ulyst til Militærvæsenet
og afgik af Tjenesten 1799. I Aaret 1804 købte han
af Postmester J. D. Frisch Sohngaardsholm ved Aalborg3) for 4 7,000 Rctl.; men solgte den allerede igen
1806 og købte samtidig Refs 4 ). Den 2. August 1805
blev han paa Klarupgaard gift med Birgitte Christiane
.Christensen, Datter af den nævnte Gaards Ejer, Werner Christensen og Hustru Johanne Chrisliane Mollerup. Bruden var meget ung, men dog ikke saa overvættes ungdommelig, som man skulde tro efter Adelsaarbogens Angivelse; den lader hende nemlig være
født den 16. November 1790, og hun skulde altsaa
·') Han skrev selv Navnet: Juel.
2
samt Baron Juuls egne biografiske
) A. A., 1890, 275 f Optegnelser om sig selv og sine Børn, velvilligt OYerladte mig af Dattersønnen, Partikulier Oluf Olsen i
Hasseris. De afviger paa nogle Punkter fra de i Adelsaarbogen angivne Data.
3
) Skøde 22. Juni 1805.
4
) Skøde af 24. Juni 1806 findes paa Refs.
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have haft Bryllup, før hun var fyldt 15 Aar l I
Virkeligheden var hun født den 11. November 1788
og var altsaa paa det nærmeste 17 Aar gammel, da
hun blev gift. Hun havde, saa ung som hun var,
tilbragt et Aar efter sin Konfirmation i Køb.enhavn
for sin Uddannelses Skyld, særlig i Musik. Rejsen
dertil og derfra foregik med Klarupgaards egen Befordring. Ved sin Skønhed og Begavelse fik den
unge Pige Adgang til de bedste Kredse i Hovedstaden . ...,..... Den senere saa bekendte Landmand S. A. Fjelstrup til Sindinggaard var i Baron Juuls første Aar
Forvalter paa Refsnæs 1). Han opsparede i disse Aar
en lille Kapital (600 Rdl.), nogle Bøger og Møbler.
Han var samtidig Forvalter over det endnu usolgte
Bøndergods.
Under Krigsperioden i Aarhundredets Begyndelse
gjorde Baron Juul Tjeneste dels ved Landeværnet og
dels som Kyst-Overbefalingsmand med Titel af Kaptajn, og efter Fredsslutningen fik han den 2. September 1814 Rang som Major med Tilladelse til at bære
den for afskedigede Officerer reglementerede Uniform.
Baronens mange og langvarige Fraværelser fra Refs
i disse Aar var, hvad han selv beklager, uheldige for
hans Bedrift, og efter 1814 kom Penge- og Landbrugskrisen, som voldte ham og hans Ligestillede de
allerstørste Vanskeligheder. Skønt alting tyder paa,
at Baron Juul har været en baade paapassende og
fordringsløs Landmand, og skønt han, som ikke just
selv var velhavende, havde gode Familieforbindelser.
blev dog de følgende Aar overordentlig svære for ham.
Han førte et omhyggeligt (endnu bevaret) Regnskab,
og det viser forAarene omkring 1820 - omendskønt
') Aug. Fjelstrup: S. A. Fjelstrup, Aarhus 1904, S. 7 f.
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Familien øjensynlig har iagttaget den yderste Spar-sommelighed dog et sørgeligt, stedse voksende
Underskud. Driften af Refs - uden Hoveri - var
ret bekostelig og lidet indbringende, Byrderne, som
fulgte med Gaardens uforholdsmæssig store Hartkorn,
var trykkende, de Tiender, som Baronen ejede Komdrup Sogns Konge- 'og Kirketiende samt Kongetienderne af S. og N. Kongeslev og Skibsted Sogn gav med de usigelig lave Kapitelstakster kun ringe
Udbytte, og Gælden paa Gaarden blev, navnlig i Forhold til dennes synkende Værdi, stedse mere truende
(ca. 25,000 Rdl.). Følgen af alt dette var, at Baronens Pengevanskeligheder flere Gange nærmede sig til
det kritiske Punkt; men det lykkedes ham dog, særlig ved sin Families Hjælpsomhed, at ride Stormen
af. Baron Juul havde 4 Børn; den ældste af de tre
Døtre Johanne Dorthea, som var født den 28. Novem'ber 1807, blev gift med den nedenfor omtalte J. thor
Straten; Andrea, f. 26. Maj 1816, ægtede Købmand
Fritz Hartmann i Aalborg, og Elisabeth Ottilia Juliane
Christine, f. l. Juni 1819, blev gift med Sognepræst
N. Olsen i Gudum. Den eneste Søn, Baron Christian
Werner, født paa Klarupgaard 27. August 1811, var
som ganske ung bleven bestemt for Officersstanden,
men ramtes 17 Aar gammel af en frygtelig Sygdom,
formodentlig hvad vi nu vilde kalde Børnelammelse,
hvilken ganske vist efterilaanden fortog sig noget,
men dog gjorde ham til Krøbling for Livstid.
Baron Juul og hans Familie levede et ret stille
Liv; deres Omgangskreds bestod af Slægtningene fra
Lundbæk og Klarupgaard, Svogeren Konsul Wigelsen
fra Aalborg og de nærme&t omkring Refs hnende
Standsfæller: Thygesens paa Randrup, Færchs paa
Kongstedlund, Godsinspektøren paa Lindenborg o. a.
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Fra Baronens Tid skriver sig Vægmalerierne i
Refsnæs' Havesal med de stiliserede Prospekter af
nordjydske Gaarde, bl. a. Klarupgaard.
Fra l. Maj 1834 bortforpagtede Baron Juul Refsnæs til Josias thor Straten, som den 28. November1833 var bleven gift med hans ældste Datter Johanne
Dorthea. J. thor Straten var født i Flensborg den
23. April 1803 1) som Søn af Byens Borgmester Johan
Jacob thor Straten og Hustru Anna Maria Rønnenkamp. Han tilhørte en anset Slægt, som· igennem
mange Generationer havde været knyttet til den udenfor Flensborg liggende Kobbermølle 2). Som ung Landmand var thor Straten kommen til Kongeriget og
havde som Forvalter paa Lundbæk lært Familien
Juul at kende. Ved Skøde af 20. December 1840
overdrog Baron Juul Svigersønnen Refsnæs, dog uden
de tilliggende Tiender, for en Købesum af 45,000 Rdl.,
hvorhos Baronen forbeholdt sig livsvarig Bolig paa
Gaarden for sig og Hustru og den svage Søn, samt
adskillige Naturalydelser.
Thor Straten var en statelig og begavet Mand;.
men hans kvikke Hoved og efterhaanden vanskelige
økonomiske Situation fristede ham til at indlade sig
paa mange Projekter, som langtfra at forbedre Stillingen kostede ham betydelige Summer. Han planlagde og paabegyndte, men fik ikke fuldført et Kalkværk og et Brændevinsbrænderi paa Refsnæs, og han
havde samtidig Planer om at komme til at spille en
Rolle i det politiske Li v. Ved Valget til den grundlovgivende fligsforsamling stillede han sig i Bælumkredsen, men opnaaede ikke Valg 3 ). I flere Aar sad
1
)
2

)

8

)

Ikke 1804 som det siges i A. A.
J. S., 3., V., 16.
Alex. Rasmussen: Aalborg 3die, 8 tf.
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han som Formand i Sogneforstanderskabet og var
som saadan dygtig og stærkt interesseret. Trods sin
tyske Fødsel optraadte han i 1848 som begejstret
dansk Patriot 1). Det er ham, der har bygget det
korte Stykke 2-Etages-Hus i Refsnæs' Østfløj.
I 1852 maatte han af økonomiske Grunde sælge
Gaarden, som købtes af Erik Christian Storm. Den
nye Ejer overtog Forpligtelserne mod den gamle Baron, men beholdt kun Gaarden i ganske kort Tid;
allerede det følgende Aar solgte han den igen, hvorpaa han købte Hovedgaarden Odden i VendsysseJ2).
Straten købte en mindre Gaard paa Sjælland, Nybrogaard ved Bagsværd Sø; (hans Flytning af Refsnæs'
Arkiv er forhen omtalt) men del gik stadig tilbage·
for ham; han døde den 24. Marts 1874 som Lotterikollektør i København, hans Hustru var død et Par
Aar forinden. Den g a ml e Baron J u u l" døde paa Refsnæs den 10. November 1853, hans Enke, Baronesse
Birgitte, flyllede nogle Aar senere til Aalborg, hvor
hun sammen med den svage Søn tilbragte sine Alderdomsaar; hun oppebar fra Refsnæs et a a r ligt Beløb af 300 Rdl. i Aftægt.
E. Chr. Storm solgte i 1853 Refsnæs til Rolf
Krake vVestenholz, som ejede den til sin Død den 3.
December 1882. Han var født den 18. Marts 1813
og var Søn af Herredsfoged, Major Thomas Frederik
Westenholz i Vilsted (Slet Herred), der atter var Søn
af den bekendte Landøkonom og Bondeven Johann
Dietrich Wilhelm Westenholz, Provst i Sejerslev paa .
Morsø 5). Rolf Krake Westenholz kom som ung til
Landvæsenet, ejede en kort Tid Gaarden Frederiks1

)

2
3

)

)

H. K. H., II., 308, 317 f.
Vendsysselske Aarbøger, 1., 269.
Fra Randers Amt, 1917, 1 ff.
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bøj ved Aalborg, men fik sin væsentligste Lh,sgerning
paa Refsnæs. Han ægtede den 3. December 1858
Ane Kirstine Hjorth fra Tbustrup, som paa fædrene
og mødrene Side tilhørte de fremragende himmerlandske Landmandsslægter Hjorth og Kjeldsen. Efter
sin Mands Død besad hun Refsnæs i en lang Aarrække. Da hun bortkaldtes, den 24. December 1901,
overtog Sønnen, Løjtnant Frederik Thomas 'Westenholz,
som havde bestyret Gaarden for Moderen, den som
Ejendom. Han ægtede i 1899 sin Kusine Agathe
Frederikke Elise Hjorth fra Thustrup. Den 8. April
1923 afgik Godsejer Th. Westenholz ved Døden i en
Alder af kun 63 Aar (født den 18. December 1859).
Hans kraftige og mandige Skikkelse syntes at love,
at han skulde have naaet en betydelig højere Alder,
og de mange, som havde lært at skatte hans retliniede Karakter og varme Hjerte, havde svært ved
at forstaa, at ban saa forboldsvis tidligt skulde kaldes bort fra sin Familie, sin Gerning og sin Ven nckreds. Hans Enke besidder nu Refsnæs, hvorfra der
som ovenfor berørt i den allerseneste Tid er bortsolgt
en Del af de bortforpagtede Kjærjorder.
I 'Vestenbolz'ernes Ejertid er den store Bebyggelse foregaaet paa Refsnæs Kjær, ligesom ogsaa den
under Gaarden drevne Del af dette er kommet under
moderne Kultur. Endelig er der under Verdenskrigen begyndt en omfattende Tørveproduktion paa
Kjæret. Th. Weslenbolz ombyggede i 1899 den vest.Jige Fløj af Hovedbygningen og bar desuden foretaget baade Ombygninger og Nybygninger paa Avlsgaarden; endnu staar dog Viffert Seefelds store Lade
med dens mægtige Egetømmer, der har trodset tre
Aarbundreder og kan trodse flere endnu. Tømmeret
er endnu den Dag i Dag lige saa friskt og stærkt,
som da det blev fældet i VifTertsholms Skove.

KOMDROP SOGNS BESKRIVELSE OG HISTORIE

C.

237

K0:\1DRUP KIRKE.

(Se til det følgende: Antikvariske Samlinger i Nationalmuseet med Indberetninger af Arkitekt F. Uldall 1884 samt
af Kr. Bahnson 1886.)

Komdrup Kirke, som ligger et lille Stykke sydøst for Byen, noget højere end denne, bestod oprin·delig kun af Skib og Kor, byggede i romansk Stil

Komdrup Kirkes Ydre.

udvendig af Granitkvadre hvilende paa en hugget
Sokkel med stejl, lidt udhulet Skraakant, indvendig
af raa Granit. Oprindelig har der været et Vindue
i Korets Østgavl, altsaa før Opstillingen af den nuværende Altertavle. Det er formodentlig tilmuret, da
denne blev anbragt. Den lave Korbue er delvis bevaret, igennem Korvæggen er der brudt en Opgang
16
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til Prædikestolen. Langhusets og Korets Nordside
samt Korgavlen er i gammel Tid ombyggede, hvorved
for Langhusets Vedkommende er benyttet store gule
Munkesten. Kirken er lille og uanselig, Langhuseis
indvendige Længde er 9,1 m, Bredde 5,49. Korets
Længde 4,7, Bredde 2,98. Koret og Langhusets Sydside er tækket med Bly, den øvrige Del af Kirken
med Tegl. Til Kirken ''ar bygget et Bindingsværks
Vaabenhus imod Nord, hvor der findes en oprindelig firkantet Portal. Den tilsvarende Dør mod Syd
er tilmuret Ved Vestgavlen stod tidligere en karakteristisk Klokkestabel, 2 Stenpiller med et overliggende, til Kirken sig sluttende Sadeltag; imellem disse
Piller var Klokken ophængt. Denne Klokkestabel
forsvandt desværre ved en af Arkitekt Uldall i 1884foretagen stor Reparation af Kirken, hvorved der opførtes et nyt grundmuret Vaabenhus af røde Mursten,
Klokkestabelen fjernedes, Vestgavlen ommuredes, for
den øverste Dels Vedkommende af røde Mursten,
Klokken anbragtes i en Niche her, hvorved dens
Klang for en stor Del hæmmes. Hele Langskibets
Sydside ommuredes, og ny Vinduer indsattes.
Klokken er uden Indskrift, bærer kun et lille
Klokkestøbermærke, to skraat over hinanden lagte
Kors.
Indvendig gør Kirken et ret uanseligt Indtryk,
saavel Skib som Kor hår fladt Bjælkeloft, der er forskallet. Det eneste, der hæver Kirkens Indre, er den
pragtfulde Altertavle. Prædikestolen er uden særlig
Stil, den stammer formodentlig fra Mette Katrine
Bays »Renovation« af Kirken 1756. I nyere Tid
er den forsynet med 4 nye Fyldinger, skænkede af
Frk. Th. Westenholz fra Refsnæs (samt med Indskrifter). En i D. Atl., V., 44, omtalt Egetavle, som
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da skal have hængt i Kirken og have haft en Afbildning af »Kastor og Pollox« (?), er nu forsvunden.
Kirken fandtes i 1722 ved Biskop Søren Lintrups
Visitats »i god Tilstand og gandske nylig malet og
udstafferet« 1). Døbefonten, fra romansk Tid, er en
glathuggen Granitkumme uden Ornamenter.
Altertavlen 2) har Form som et Alterskab med 2

Komdrup Kirkes Indre.

Fløjdøre og bæres af en Prædella, sammenlukket er
den l ,so7 m bred og 3,s±s m høj. Prædellaen er ca. 0,<~
m. I Tavlens Hovedparti ses i Midten en siddende
Gud-Fader, der holder en mindre Kristus-Skikkelse
1

2

)

)

Jydske Saml., 3., II, 107.
Magn. Petersens Inclberetn. til Xationalmuseet.
Præstcembedes Liber daticus.

S. K.
16*
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foran sig; det maa antages, at Gruppen forestiller
Treenigheden, Duen, som formentlig har svævet ovenover og forestillet den hellige Aand, er nu tabt. Tilhøjre staar Marie med Jesusbarnet paa Armen og
tilvenstre Johannes den Døber. I Fløjene er der en
Samling af mærkelige Helgenfigurer, seks i hver Fløj.
Magnus Petersen bestemmer dem saaledes: Tilvenstre
foroven: St. Dominiens (med Pungen) Georg, Dionysius, forneden: En Bisp (uden Attribut) Martin og
Maria Magdalene. Tilhøjre foroven: St. Vitus, en
Bisp (uden Attribut) Set. Hubert, forneden: Set. Pantaleon (med Hænderne sømmet til Hovedet) Margrethe og Narcissus (Biskop af Jerusalem). Figurerne,
som var dækkede af et tykt Lag Oliefarve, blev ved
en af Nationalmuseet foretagen, af Prof. Magnus Petersen ledet Restauration i 1901 rensede, den gamle
brogede Farvebelægning paany fremdraget og opfrisket,
en Del afstødte Attributer paasatte, et Bladgalleri paasat foroven osv. Pa.a Fløjdørenes Bagsider fandtes
Rester af Malerier, men der var levnet saa lidt, at
en Bestemmelse og Reproduktion ikke var mulig.
Professor Magnus Petersen mente at kunne bestemme
Tavlens Alder til Slutningen af 1400erne og mente,
at den var skaaren i Nedertyskland. Men hvorledes
er den kommen til Kirken? Er den kommen allerede i den katolske Tid, stammer den fra Peder
Hvas' Patronat, eller er den som den lille Kalk og
Disk en Gave fra Jørgen Seefeld, der mulig kan have
ført den herover fra det sjællandske Lehn, ligesom
Jacob Seefeld førte Korstolene fra Mariager Kloster
over til Visborg Kirke? Samtidig med Altertavlens
Istandsættelse 1901 foretoges ogsaa andre Reparationsarbejder i Kirken. Koret fik Flisegulv, Kordøren forhøjedes, en af Menigheden skænket Lysekrone op-
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hængtes, Alterskranken fornyedes og det altfor høje
Alterbord gjordes lidt lavere. Herved fandtes paa
Midten af Granitalterets øverste Flade en løs Sten,
under hvilken laa en Blykapsel, saa stor som en
Svovlstiksæske, hvori laa et lille Ben som Ledet af en
Finger. Det nedlagdes igen paa sin Plads. Kirken
vedblev at følge Refs indtil Baron Juuls Tid. Efter
ham ejede hans Enke den indtil sin Død, da den
solgtes til Sognebeboerne, som straks efter Købet lod
foretage den af Uldall ledede Restauration. Efter
Tiendeloven gik den over til Selveje.
Med Hensyn til Sognets Pr,æstehistorie henvises
til Kl. Gjerding (A. C. Nielsen): Heil. Herred, 281 ff.
Med Hensyn til Degnehistorien: Fra Himmerland og Kjær Herred, 1., 405 ff.
Med Hensyn til den politiske Historie: Alex. Rasmussen : Aalborg 3die.

FOLKETINGSMAND
ANDERS NIELSEN, FYRKILDE
AF A. C. ERTBØLL-NIELSEN

hengik i· Himmerland som næsten overalt i
Danmark et godt Stykke Tid, inden Betydningen af Grundloven ~f 1849 ret kom til Forstaaelse
hos den jævnere Befolkning. Valgene til den grundlovgivende Rigsforsamling havde absolut ikke kunnet
vække nogen almindelig politisk Interesse, idet som
bekendt - for nu blot at tale om Landdistrikterne
- kun en ringe Del af Kommunernes bosiddE>nde
Mænd benyttede Adgangen til at deltage i disse. Heller
ikke de første Valg efter Grundloven viste synderligt
rene Linier eller spredte Klarhed i videre Udstrækning, da tilmed A vislæsning var saa godt som ukendt.
Valgdeltagelsen var som Regel højst ubetydelig, og
Drivfjederen dertil var fra først af. ikke just de i Øjeblikket foreliggende politiske Spørgsmaal, men mere
en instinktmæssig Klassefølelse, der uddybedes af
Valgkandidaternes mere eller mindre bestemte Tilslutning til Frihedsideerne.
Var der saaledes hos Vælgerbefolkningen kun
svage Opfattelser vedrørende Forfatningsforhold og
Landestyre, stod det sig i saa Henseende heller ikke
godt til hos Kandidaterne. Man vil vide, at de allerfleste af dem udtalte sig uklart og taaget, uden virkeligt Kendskab til det, de talte om. De var jo i

D
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Politik Begyndere, saavel Vælgerne som de, der attraaede Rigsdagsmandaterne. Famlen og Usikkerhed
var der i begge Lejre 1 ).
De tre himmerlandske Folketingsvalgkredse Aalborg Amts 3., 4. og 5. - sendte da hver for sig
snart en, snart en anden kendt og agtet og nogenlunde veltalende Mand ind paa Tinge, indtil endelig
den kom frem, som man atter og atter holdt paa at
genvælge, efterhaanden med den ene vægtige Begrundelse: Tho ham kender vi, og han er god nok.
I 21 Aar sad Gaardfæster Søren Pedersen, Gudum, i Folketinget som Bælumkredsens Tillidsmand,
et Par Aar mere repræsenterede Gaardejer Villads
Holm Nibekredsen, men i et endnu længere Aaremaal, 1858-1887, var Husmand Anders Nielsen af
Fyrkilde den daværende . Brorstrupkreds' uovervindelige Sendemand til Danmarks Rigsdag 2).
1
)

~)

Fra et af de første Folketingsvalg i en af Himmerlands
Kredse fortaltes i sin Tid følgende om en Valgtale, hvis
hele Indhold og Forløb egentlig kun var dette: Kandidaten: A vil det samm som Tscherning. - En Vælger:
Tag nu ikke Munden for fuld, Per. - K.: A ka osse
udtryk' mæ saadn, at a sejer lissom Tscherning. - V.:
Naa, hvad siger da Tscherning? - K. : Han sejer, te
han vil værri for vor gue Grundlov, nærenstid denher
Ørsted og anner Karnaljer vil split' den æd for vos, og
det samm vil pinnede a. (Maa rimeligvis skrive sig fra
Tiden, efter at Ministeriet Ørsted i 1853 havde til Hensigt at faa Grundloven ændret i konservativ Retning,
saa det synes, som om vedkommende Kandidat har
vidst nogen Besked.)
I Forvejen havde denne Kreds været repræsenteret af
Pastor J. F. Jørgensen, Tisted-Binderup-Durup, Gaardejer Peder Christiansen, Aarupgaarde, Vognsild Sogn,
og &kolelærer Morten Andersen, Valsgaard. Sidstnævnte
besad dog Hvervet i 5 Aar. Han var født i Idskov.
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Søn fulgte Fader paa Bordendebænkene i Sognenes Bondestuer og ved Valgbordene i Brorstrup Anders Nielsen gik i Arv til de ny Mænd. En Gang
for alle var han bleven den troede og betroede, den~
for hvem de ved Kaaringsvalgene opløftede deres arbejdsmærkede Hænder. Anders Nielsen var Navnet~
som ved de sjældnere skriftlige Afstemninger tiere
end noget andet Navn blev fremsagt ved Stemmelisterne - mere eller mindre frimodigt, altid lidt
højtideligt.
Anders Nielsen var født den 24. Oktober 1817 i
Brorstrup, Hovedsognet i det daværende BrorstrupHaverslev-Ravnkilde Pastorat, Aars Herred.
Hans Hjemstavn er en udpræget lndlandsegn.
Ingen af »Halvøens hundrede Fjorde« kommer den
nær, ingen stærkt befærdet, gammel Kongevej gennemskærer Sognene. For nogle Snese Aar siden var
den selvfølgelig et ret hengemt, afsides Strøg. Som
det øvrige Himmerland laa den siaaet ud med broget Blanding af jævngod Mark og mere sandet Mark~
brede, sure Kærflader og store og smaa Lyngheder
over Dal og Bakke, tyndt bebygget med lermurede
Bindingsværksgaarde, i Bysamling eller enlige, og
skrøbelige, skorstensløse Smaamandsboliger paa Gadejorder og Udlodder. Et eneste Særpræg ha,•de Landskabet: de store Nørlunds og Torstedlunds Skove,
der øjnedes i Nordøst.
Endnu mere, hvad Befolkningen angaar end i
rent topografisk Henseende, var Brorstrupegnen saavel som det øvrige Rimroersyssel et Stykke af Danmarks mørke Fastland: Halvøens indre Herreder.
Voer Sogn, Vendsyssel, 1814, Seminarist fra Snedsted
1834, kaldet til Valsgaard 1837 og derfra en Snes Aar
senere forflyttet til Maarslet ved Aarhus.
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Præsten Mathias Jacob Schjørring, som 1834 kom
hertil fra Vandborg ved Lemvig og var her til 1840,
følte sig aldrig rigtig tilfreds med sine ny Menigheder. Vel var Embedet særdeles godt og Præstegaarden Smorup - i stedlig Udtale Smoddup - af Størrelse næsten som en Herregaard : 17 Tønder Hartkorn. Men Kirkegangen var ussel i alle tre Sogne
og ringest i Hovedsognet, hvor Præsten lidt maatte
vende hjem med uforrettet Sag, fordi ingen Kirkegængere var mødt. Hans Søn, den temmelig bekendte Højskolemand og Sognepræst Jens Schjørring.
Forfatter af et Par af vore mest brugte Salmer, fortæller om Forholdene i Faderens Sogne 1):
»Bønderne var Hoveribønder til Nørlund, uoplyste og uden Trang til noget højere. Naar de kom
sammen, slog de sig straks. til Drikkeri. Selv naar
de skulde køre Præstens Brænde hjem, kunde de
ikke dy sig, og jeg kan huske, hvilken Forbavselse
det vakte hos os Børn at høre dem støje som fulde
Folk . . . , Men naar man saa hen til, hvorledes
deres Lærere var, kunde man ikke undre sig over, at
deres Tilstand i moralsk og kristelig Henseende var
saa ringe. Lærerne i Pastoratet var under al Kritik.
Degnen i Ravnkilde 2), en gammel, affældig Mand,
havde været forfalrien, men drak nu ikke andet end
en rød Snaps, om dette kunde kaldes et Fremskridt.
Hans Kollega i Brorstrup var endnu upaalideligere i
1
)
2

)

Poul Bjerge: Aarbog for Kulturhistorie 1895, S. 179.
Hans Navn var Klysner. - En Søn af ham, F. C. Klysner, blev Degn i Farsø, hvor han afgik 1883. En anden
Søn, Søren, tjente i nogle Aar paa forskellige Gaarde
og blev senere Murer. Han var i Himmerland vidt bekendt som Digter af en hel Del mer og mindre •sørgelige< Viser. En tredie Søn, Johannes, kom i Ulykke for
Delagtighed i Falskmøntneri.
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-dette Kapitel, saa Fader en Søndag maatte suspendere ham, da han mødte i Kirken i drukken Tilstand«. Det stod ikke bedre til hos »den fine Portion~ . . . »Tonen hos den, n a ar der f. Eks. var Selskab, var ikke blot raa, men nærmede sig det .letfærdige. 4: Da M. J. Schjørring forflyttedes og rejste
fra Smorup, skrev han i sin Dagbog: »Jeg forlader
det ulykkelige Sted, hvor jeg har lidt og tabt saa
meget, vemodig stemt ved de mange bitre Erfarin.ger1). Unægtelig noget harmfulde Ord!
Sagen var jo denne: En Række foregaaende Aarhundreder havde endnu Efterladenskaber i Himmerland, adskilligt af deres Menneskers Tankesæt og
Livsbelysning laa her endnu. · Stavnsbaandstidens
træge Arbejdsmod og daadløse Vandel var fremdeles
i fuldt Maal til Huse. Hekse- og Djævlefrygt taagede
endnu over Menneskenes Vandringsfærd. En god
Del Middelalder i Form af fromme, papistisk prægede Signeformularer og Gru for Himmeltegn var
fulgt med ind i 1800erne. Og i alskens Fest- og
·Gravskik flimrede Mindelser fra Oldtid og Hedenskab. Jævnlig jog »Vojens Jæger « gennem Aftenskyerne over Himmerlands Heder.
Men saa utiltalende, som de saa ud for Præsten
M. J. Schjørring, var de Godtfolk i BrorstJ·up, Haverslev og Ravnkilde Sogne dog sikkert ikke. Gammeldags Godmodighed og Hjælpsomhed kom utvivlsomt ogsaa her mangen Gang for Dagen, og af Folk
med gode Hoveder havde Menighederne ganske bestemt deres normale Del. Forstaaeligt er det imidlertid, at den fremmede, vistnok noget fornemme
Mand i Smorup Præstegaard ikke fandt Behag i de
1

)

Ovennævnte Aarbog, S. 175.
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alt for mange selvgroede Sindsformer, han her kom
i Berøring med, og ikke kunde faa Øje for, at Hjorden i Virkeligheden bestod af ret fredsommelige, kun
lovlig uplejede Sjæle.
Kirken og dens Mænd, den Kilde, som vel især,
og i al Fald mere end Børneskolerne, skulde have
givet Menigbederne Næring for Gudsfrygt og Aandsliv, havde saavist - efter alt, hvad man kan skønne
- heller ikke evnet at k væge Hjerterne. Den djærve,
kaadmundede, formodentlig ægte rationaliske Provst
Hans David Hansen Cilius, Præst i Smm·up i over
fire Decennier (1755-1796), havde næppe rignet noget Menighedsmedlems Livsindhold eller videt dels
aandelige Synskreds. Og netop hans Aand var bleven ved at svæve over Vandene, uanset hvad der
efter hans Tid kom Folk for Øre i Sognekirken og
paa Smorupgaard 1). Provst Cilius var en Mand, der
blev husket, husket som en pudsig, men alligevel respekteret Person i Sognesamfundet. End n u et Par
Snese Aar, efte1· at han var lagt i sin Grav, altsaa
ogsaa i Scbjørrings Tid, taltes der ofte om ham af
Mænd og Kvinder, han havde konfirmeret eller viet
til Ægtestand. Minderne om ham forblev stærke og
klare, fordi de stadig opfriskedes 2).
1

)

~)

I Tiden mellem Provst Cilius' Dødsaar (1796) og Schjørrings Tiltrædelse af Embedet havde dette haft efternævnte Sognepræster: Hans Slettrup, afskediget 1801,
Johs. Struch, død 1812, og Jørgen Winge, forflyttet 1834.
(Wiherg 1., S. 224.) I sidstnævntes Tid førtes ifl. Schjørring et meget lystigt Liv paa Smorupgaard. løvrigt
synes ingen af de tre Præster at have efterladt sig varige Minder hos Befolkningen.
Om ved hundrede Aar efter Provst Cilius' Død vidste
endnu en og anden stedlig Fortæller at meddele Træk
om hans Færd og Tale. Disse karakteriserer ham som
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Med foransiaaende Skildring skulde nu et Billede
af de Steds- og Tidsforhold, under hvilke Anders.
Nielsen af Brorstrup, senere Fyrkilde, gennemlevede
sin Barndom og Ungdom, være tegnet. Det følgende~

Folketingsmand Anders Nielsen, Fyrkilde.

om hans Privatliv, er Gengivelse af nogle Optegnelser, forelagne af et Medlem af Folketingsmandens.
en indtil Forsorenhed jovial Mand, som paa selve Prædikestolen kunde fremkomme med højst mærkelige.
meget drastiske Udtryk.
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Familie paa Grundlag af Oplysninger, som Anders
Nielsen efterhaanden, mundtligt og skriftligt, havde
meddelt om sig selv og sin Slægt. Den samlede
Fremstilling, den her benyttede, er afsluttet 1868.
Anders Nielsen, f. T. Folketingsmand for Aalborg Amts 4. Valgkreds, er født den 24. Oktober 1817
i Brorstrup Skole. Faderen Niels Christiansen (Kroer)
var født i Mejlby i Brorstrup Sogn i Aaret 1781.
Hans Forældre havde der et Boelsted i Fæste, men
ved Sygdom og Uheld var det gaaet tilbage for dem.
Niels kom derfor tidligt ud at tjene og ernærede sig
som Tjenestetyende, indtil han i Aaret 1804 blev Soldat. Som saadan var han fraværende i 10 Aar, ind·
til Fredens Slutning i 1814. Efter sin Hjemkomst
tjente han i forskellige Stillinger paa Herregaarden
N01·lund, senest som Ladefoged.
Anders Nielsens Moder, Anna Andersdatter, var
født i Skaarup, Ravnkilde Sogn, som den yngste af
sine Forældres fire Døtre. Hendes Forældre havde
der et lille Hus til Leje, men i Aaret 1798 blev Faderen, Anders Christensen (Gudesen), Skolelærer i
Thorup, Simested Sogn. Efter 2 Aars Forløb blev
han Skolelærer og Kirkesanger i Brorstrup. Datteren
Anna blev her i Begyndelsen af 1817 gift med Anders Nielsens Fader, Niels Christiansen (Kroer), men
forblev dog ikke desto mindre hjemme hos sine Forældre, da hendes Mand fandt det rigtigst at forblive
i sin Tjeneste som Ladefoged paa Nørlund. Som
Følge af disse Forhold skete det, at Anders Nielsen
blev født i sine Bedsteforældres Hjem. Moderen blev
boende de~ indtil 1820, da hun og hendes Mand
havde faaet et Hus paa Mejlby Mark i Fæste. Faderens hidtidige tjenende Stilling førte selvsagt Fraværelse med sig, hvilket altid for nygifte er kedeligt,
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og da Familien havde faaet en ny Tilvækst, en Datter Ane Marie, født 1820, nu (1868) gift anden Gang.
med Gaardmand Jens Jensen i Molhøj, Haverslev
Sogn, maatte de have deres eget Hjem.
Den lille Anders Nielsen forblev imidlertid i sine
Bedsteforældres Hus, hvor han opdroges afsondret og
under temmelig strengt Tilsyn, især fra Bedstemoderens Side. Hun tillod ham ikke at deltage med de
øvrige Børn, Slwlebørnene, i Fritiden, men han underkastede sig med den største Punktlighed hendes
Villie, og Skolen blev saaledes hans kæreste Tidsfordriv. Han vandt derved Bedsteforældrenes Yndest
og elskede og betragtede disse som Fader og Moder.
I hans tolvte Aar, Efteraar 1829, døde Bedstefaderen,
og det følgende Aar flyttede han tilligemed Bedstemoderen til hans Forældre, der paa samme Tid havde
erholdt en Gaard i Fæste i Fyrkildt>, Ravnkilde Sogn.
Da han sluttede sig saa nær til Bedstemoderen, følte
han sig næsten som en fremmed hos sine· Forældre,
Desværre blev han i denne unge Alder revet ud af
sine Skoleforhold. Den gamle, daværende Skolelærer
følte ikke noget for den lærelystne Dreng, og med
Præstens Samtykke blev det bestemt, at han kun
skulde søge Skolen 2 Dage om Maaneden, men endog
paa disse Dage kom han ikke i Skole. Faderen
havde Trang til alt det Arbejde, han kunde udføre,
saa der blev kun liden Tid til at øve sig i det, han
allerede havde faaet lært - om at lære mere kunde
der ikke være Tale. Præsten, hvis Yndest han havde
vundet ved sin Lærvillighed, talte ikke sjældent med
Faderen derom - men det blev dog derved, og efterat han i Aaret 1832 var blevet konfirmeret, blev
Tiden, der kunde undværes fra Arbejdet, mere knapr
og Bogen maatte saaledes hvile undtagen paa Hellig-
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dage, og dette havde til Følge, at som han fra Barn·
var vant til, saaledes vedblev han med at afholde sig·
fra at deltage i Ungelommens Forlystelser. Foruden
Bedstefaderens Bøger havde han ogsaa efter denne
erholdt en Del Haandværkerredskaber. Han fik Lyst
til at arbejde med disse, og den Fritid, han tidligerehavde anvendt til boglige Sysler, maatte nu anvendes i dette Øjemed. Han kom snart saa vidt i Henseende til denne Haandens Gerning, at han kunde·
udføre alle Vedligeholdelsesarbejder i Gaarden ved
Bygninger, Avlsredskaber og deslige. Hans kæresteØnske var nu at komme i Haandværkerlære, men
da Faderen ikke kunde undvære ham, maatte han
give Afkald derpaa.
I Aaret 1840 blev han Soldat ved 3. jydske Infanteriregiment i Aalborg og blev efter endt Skoletid'
udtagen som annekteret Underofficer, det samme som
Nutidens Underkorporaler. Men ogsaa, hvad dette
angik, kom Faderen i Vejen for ham, idet han nemlig fik udvirket hos Kaptajnen, at denne antog ham
som sin Oppasser, og imod en vis Pengesum, 45
Rigsdaler, blev han som saadan permitteret. Uagtet
han ingen stor Lyst havde til Soldaterstanden, følte
han sig dog ikke vel til Mode ved, at der ikke syntes at kunne blive nogen Lejlighed for ham til at
komme i selvstændig Virksomhed.
Men nu kom der et Ve~depunkt i hans hele Stilling. Imellem Forældrene og en fattig Nabo, som
havde et Hus i Fæste, bestod der et mindre godt
Forhold, og uagtet han ikke var blind for, at der var
Skyld paa begge Sider, saa forekom det ham dog, at
Forældrene havde mindst Ret, og han paa sin Side
havde gjort alt, hvad han kunde, for at tilvejebringe
Forlig, hvilket imidlertid ikke rigtig havde villet lyk-
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kes. Men trods dette var han for sine Forligeisesforsøgs Skyld velkornmen i Naboens Hus, og der
fremkaldtes et broderligt Forhold mellem ham og
Børnene i Nabohjemmet, og da Manden senere døde,
og Forsørgelsen af den svagelige Enke gik over til
disse og især til en hjemmeværende, med Anders
Niels.en jævnaldrende Datter, gik Forholdet for hendes Vedkommende over til et virkelig oprigtigt Venskab uden andet Formaal end dette at yde og modtage hinandens Trøst, Raad og Hjælp som Broder og
Søster. Dette havde til Følge, at hun efter hans
Hjemkomst fra Soldatertjeneslen henvendte sig til
ham for at raadføre sig med ·ham. Moderens Svageligbed var nemlig tiltaget, og det faldt baardt for de
to Kvinder at tilvejebringe det nødvendige til Livets
Ophold. Han lovede straks al den Hjælp, han var
i Stand til at yde, men da han skulde være hjemme
hos sine Forældre, som havde betalt for hans Frigivelse fra Militærtjenesten, frygtede han for, at denne
Hjælp ikke :'ilde være tilstrækkelig. Han mente derfor, at hun helst maatte se at gifte sig med en, som
han antog, hun kunde lide, og som ogsaa var i Stand
til at kunne forsørge hende og Moderen, men dette
afslog hun bestemt. Det kom til en nærmere Forklaring imellem dem, og Følgen blev, at de skiltes
som forlovede. Da dette kom til Forældrenes Kundskab, fremkaldte det et Brud mellem ham og dem.
Men da den ellers saa lydige Søn ikke kunde eller
vilde lyde dem paa dette Punkt, blev Følgen deraf,
at han og Pigen Aaret efter, den 31. Marts 1841, blev
Mand og Kone, og han erholdt hendes Moders Hus
i Fæste imod at forsørge den fattige, gamle Enke til
hendes Død. Han opgav dog ikke, trods de forandrede Forhold, sin Stilling hos Forældrene, hvem han
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mente at skylde at aftjene den Sum, de havde betalt for ham, for at han kunde blive fri for Soldatertjenesten. Den 10. Maj 1842 nedkom Konen med et
Drengebarn, som ved Daaben nævnedes efter den saa
kære Bedstefader, Degnen i Brorstrup, og altsaa kom
til at hedde Anders Andersen. Den gamle Kone i
Huset havde saa temmelig forvundet sin Svagelighed,
og Lykke og Tilfredshed syntes at smile den lille
Familie i Møde. Men saa kom der en uventet Ordre:
at Anders Nielsen inden 3 Dage, den 28. Juli 1842,
skulde møde i København ved 10. Bataillon, hvortil
han ved den foretagne Arme-Omordning var blevet
overført. Dette voldte en stor Bekymring. Men Tiden indtil Afrejsen var kort, og enhver maatte derefter i Ensomhed bære sin Sorg. Denne mildnedes
noget, da han efter faa Dages Forløb kunde meddele
de hjemmeværende, at et Rygte om, at Soldaterne
skulde til Rusland, var ugrundet, og at han kunde
vente at komme hjem efter Mønstringstidens Udløb
den 4. Oktober. Ved Hjemkomsten modtoges han
af en ny Sorg - hans lille Søn var død. Men Glæden over igen at være hos sin kære Familie og i
Hjemmet mildnede denne Smerte. Hans Forældre
havde nu faaet en anden Karl, saa han var nu fri
for at arbejde hos dem og flyttede fuldstændig ind i
sit eget Fæstehus, hos sin egen Kone. Omstændighederne havde ført med sig, at de var komne ikke
saa lidt i Gæld, og deres Høst var til Dels mislykket. Men tilfreds med Livet, som Anders Nielsen
altid havde været, begyndte han trøstigt at overveje
med sin Kone, hvorledes de skulde stile deres Sager.
Hun syntes, at han helst maatte tage fat paa en
Haandværksvirksomhed, men han syntes, at dette
var forbundet med store Vanskeligheder, da der der17
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til først maatte sættes en Del Penge i Værktøj og
Materialier, hvilke Penge skulde laanes, og Indtægten
kunde blive tvivlsom nok. Da han var vant til al
Slags Arbejde, valgte han det strengere, som mere
kunde give øjeblikkelig Fordel. Konen paa sin Side
skaanede sig heller ikke - hun var en dygtig Væverske. Ved de forenede Bestræbelser blev Gælden
betalt, og de syntes selv, at de nu nok kunde klare
sig godt. Et godt Forhold mellem dem og hans Forældre opnaaedes mere og mere, og det saa ud til,
som om Lykken nu vilde tilsmile det unge Par.
Men nu kom Aaret 1845. Da blev Anders Nielsen og Svigermoderen og en lille Pige, til hvem hans
Kone var Moster, og som var opfødt i Huset, i de
første Dage af Januar næsten paa en Gang angrebet
af en ondartet Sygdom Tyfus. Svigermoderen
døde, men den lille Pige kom sig, ligesom ogsaa
Manden selv, dog først efter 8 Ugers Forløb, begyndte
at kunne være oven Senge. Men da blev Konen syg,
og 3 Uger efter - den 21. Marts - maatte han følge
den ham saa kære H u s tru til Graven.
Dette var et tungt Slag for den endnu i k k e fuldkomment restituerede Mand, og han hengav sig nu
næsten til Grublerier, medtaget af Sygdommen, som
han længe vedblev at være. Han var nn ene, og
dette, at en anden Kvinde nogensinde skulde kunne
indtræde i den afdødes Sted som Hustru og Husmoder i Hjemmet, syntes ham en Umulighed. Da
vendte han sig atter til sine gode, gamle Omgangsfæller, Bøgerne, og søgte hos dem Trøst og OpliYelse.
Men hverken Læsningen eller gode Venners indstændige Anmodninger formaaede at vække ham af den
slappe, dvalebundne Tilstand, hvori han Yar hensunket Først da de faa Rigsdaler, det havde været ham
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muligt at lægge til Side, var aldeles opbrugte, genvakles hans medfødte Pligtfølelse - han burde og
maatte paany i Virksomhed. Han fik fæstet en Pige
til at bestyre Huset og begyndte nu saa smaat at
tage fat paa Tømrerhaandværket, da hans Helbred
endnu ikke tillod ham at udføre strengere Arbejde.
Der hengik for ham et meget kummerligt Aar, og
mere og mere modnedes hos ham den Beslutning at
henleve sit Liv i ugift Stand, afstaa sit Fæste og give
sig i Lære ved et eller andet Haandværk.
. Men da førte Skæbnen ham tilfældigt sammen
med en ung Enke, Mariane Christensen, hvis Mand
efter omtrent 4 Maaneders Ægteskab var død omtrent samtidigt med Anders Nielsens Kone, og som
nu var hjemme hos sine Forældre, Gaardmand Christen Jensen (Madsen) og Hustru Else Olesdatter i
Døstrup. Der fremkom hos ham paa en næsten vidunderlig Maade et Haab om, at det kunde blive ham
muligt med hende, og kun med hende,_atter at komme
til at leve et lykkeligt Liv. Uden videre Kendskab
til hende fastholdt han troligt dette Haab, som han
ved et Drømmesyn følte bestyrket, og uagtet han
nærede Frygt for, at hun ikke vilde kunne finde sig
tilfreds med hans smaa Forhold, saa henvendte han
sig dog til hende, og hun blev den 22. August 1847
hans anden Kone. Han erholdt i Medgift med hende
en lille, næsten et Aar gammel Pige, som var Frugten af hendes første Ægteskab og opkaldt efter sin
afdøde Fader, hvis Navn var Lars Larsen, hvorefter
Barnets Navn var Larsine Larsen.
Ved gensidig Kærlighed og Trøst lykkedes det
dem ikke alene at lindre, men til Dels at glemme
den tunge Sorg, som havde trykket dem begge, og
de var som genfødte til nyt Liv og ny Virksomhed.
17°
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En lille Sum paa 200 Rdlr., som Anders Nielsen fik
af sin Faders Gaard i Stedet for Arv, blev anvendt
til Køb af en Parcel paa 3 Skæpper Hartkorn. Stude
og Avisredskaber anskaffedes. Han var saaledes kørende Husmand, og alt syntes at skulle gaa godt.
Men saa kom Krigen 1848, og i Maj Maaned
maatte han forlade sit Hjem og Familien, som var
blevet forøget med en lille Søn, Niels Christian Andersen, født den 23. Januar 1848. Det var en tung
Skilsmisse, som ikke blev lettere ved de i de følgende 2 Aar gentagne Opbrud fra Hjemmet. Han
var nemlig hjemme hvert A~r om Vinteren under
Vaabenhvilen. Konens Fader var imidlertid blevet
Aftægtsmand og hjalp til med at bestyre Ejendommen. Som Menig dels ved 4., dels ved 5. Reservebataillon deltog Anders Nielsen i forskellige Træfninger, hvoraf de haardeste var Udfaldet fra Fredericia
den 6. Juli 1849 og 1stedslaget den 24. og 25. Juli
1850. Men Gud holdt sin beskyttende Haand over
ham, saa at han med Undlagelse af et 3 Ugers Sygeleje efter sin sidste og endelige Hjemkomst 1851 nogenlunde frisk og rask havde oversiaaet Krigstiden,
men alt derhjemme var gaaet betydeligt tilbage, og
han var atter i Gæld. Men nu tog han for Alvor fat
paa Haandværksarbejde og l'ar heldig i Henseende
til Udbyttet deraf saa vel som paa anden Vis, saa
der levedes atter et fornøjeligt Liv i det fredelige
Husmandsbjem. I 1853 købte han Ejendommen, han
havde i Fæste, dog uden at have Penge dertil, saa
han kom til at sidde med en Prioritetsgæld af 400
Rdlr. foruden 100 Rdlr. løs Gæld, men trøstigt arbejdede han videre og levede glad og fornøjet med
sin kære Hustru og sine Børn, og Ægtefællerne glemte
ikke at takke Gud, som havde ladet dem glemme

FOLKETINGSMAND ANDERS NIELSEN, FYRKILDE

257

deres Sorger, og som paa en forunderlig Maade havde
ført dem sammen og beredt dem et Samliv, som ingen af dem havde haft Grund til at fortryde, thi om
end Krigsaarenes tunge Sorger mange Gange kunde
frembyde en saadan Grund, saa havde denne kun i
særlig alvorlige Stunder været til Stede og aldrig haft
varig Virkning.
Krigen havde igen vakt Skrive- og Læselysten
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Anders Nielsens Haandskrift. (Begyndt Selvbiografi .)

hos Anders Nielsen. I 1853 bidrog han ikke lidet
til, at Godsets Fæstere modtog det dem givne Tilbud
om at købe de af dem beboede Gaarde og mindre
Ejendomme til Selveje, hvorved Landbrugets og Befolkningens Tilstan d blev ikke saa lidt forbedret.
Reformen foregik dog ingenlunde uden Modstand,
idet der nemlig fra anden Side blev gjort Forsøg paa
at fraraade Fæsterne at købe. Hans Kendskab til
Fæsteforholdene og til Hoveriets mange Skyggesider
var grundigt underbygget ved Selvsyn og egen Erfaring gennem mange Aar, og ikke sjældent var han
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traadt modigt i Skranken overfor Forurettelser, som
under forskellige Former var blevet hans Standsfæller, Husmændene, til Del. Ved enkelte Lejligheder
kunde det ogsaa ske, at han tog de efter hans Skøn
humane Godsejeres Parti. Alt i alt gik det da saaledes, at hans Anskuelser og hele Virksomhed for sig
selv og andre vandt almindeligt Bifald i Kommunen.
Dette havde til Følge, at der hlev rettet det Spørgsmaal til ham, der ikke efter Loven var valgbar til
Sogneforstanderskabet, om han desuagtet, godvilligt
altsaa, vilde lade sig vælge til Medlem af samme.
Dertil svarede han, at han syntes ikke, hans Tid tillod ham det, og paa en Forespørgsel til Ministeriet
blev tillige svaret, at selv om dette var Tilfældet,
kunde hans Valg dog ikke tillades. Men nu kom
Loven af 2. Marts 1855, hvorved Husmændene erholdt Valgret og Valgbarhed, og ved det derefter af
samtlige valgberettigede i Kommunen foretagne Valg
af Sogneforstandere blev Anders Nielsen af Fyrkilde
saa godt som enstemmigt valgt.
Ved det paafølgende første Forstanderskabsmøde
blev han valgt til Skolepatron og Regnskabsfører for
Kommunalvæsenet Derved kom han ind i en ny
og for ham uvant Gerning, men nu kom hans Kund skaber, især i Regning, ham til Nytte, saa han skilte
sig fra sine Hverv paa tilfredsstillende Maade. Hans
Udarbejdelse af Skatteligninger og andre aarlige Beregninger stod deres Prøve og vandt ham cien mangeaarige Formand og Kasserer, Godsforvalter Ammitzbølls Venskab og Fortrolighed, og ved Sammenkomster og Samtaler med denne Mand, som var en dygtig Jurist, erhvervede han sig en Del Kundskaber om
kommunale og andre Administrationsforhold, som
ban siden i fuldt Maal fik Brug for.
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I Foraaret 1857 flyttede Ammitzbøll nemlig bort
fra Kommunen, og Anders Nielsen blev nu valgt til
Formand. Denne Stilling beklædte han indtil Udgangen af 1858, da han ved den føretagne Lodtt·ækning1) fratraadte som Medlem af Forstanderskabet
Han blev imidlertid genvalgt og valgtes atter til Formand, i hvilken Stilling han blev staaende de efterfølgende 6 Aar.
Da en Valgperiode for Folketinget udløb, den 13.
J u ni 1858, og Brorstrupkredsens tidligere Folketingsmand, Skolelærer Morten Andersen fra Valsgaard var
flyttet fra Kredsen, begyndte man saa smaat at se sig
om efter en ny Kandidat. Tanken lededes da hen
paa Anders Nielsen, og uagtet han i politisk Henseende som i andre havde været tilbageholdende, saa
man ikke ret kendte hans Anskuelser paa dette Omraade, saa afgav hans Afstemninger ved tidligere Valg
dog et Bevis paa, at han var enig med Flertallet af
Vælgerne i Kredsen og den tidligere Folketingsmand.
Det besluttedes derfor, uden at han vidste noget derom, at opfordre ham til at stille sig. Opfordringen
kom frem, men med Hensyn til at faa den efterkommet var der adskilligt i Vejen, for det første Mandens Beskedenhed, dernæst hans Tvivl om, at han
var i Stand til at udfylde denne Plads paa en værdig Maade. og endelig Uvisheden om hans Kones
Samtykke. Han erklærede bestemt, at han ikke imod
hendes Villie atter kunde forlade hende og derved
opfriske den Sorg, hun i Krigsaarene havde maattet
1

)

Ved dette andet Sogneraadsvalg efter Loven af 1855
skulde ved Lodtrækning afgøres, hvilken af Raadets to
Afdelinger der skulde fratræde : den, der var valgt af
den almindelige Vælgerldasse, eller den, der var valgt
af dennes højest beskattede Femtedel.
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bære. Man hen vendte sig til hende om at gi ve sit
Samtykke, og hun gav det efter nogen Betænkning,
men i det Haab, at han ikke skulde blive valgt.
Deri blev hun imidlertid skuffet. Valgt blev han.
Paa selve Valgdagen gjorde han sig bemærket
ved sin bestemte Optræden overfor enkelte af Valgbestyrelsens Medlemmer, som ikke kendte ham og
sandsyn ligvis ansaa ham for en politisk Modstander,
og efter at en anden af Kandidaterne, Graves Pedersen af Lundgaard, Alstrup Sogn, der ellers antoges at
dele Anders Nielsens politiske Anskuelser, og SOJP.
formentlig havde bedst Udsigt til at blive valgt, havde
rettet et hæftigt Angreb paa ham, vendte Stemningen
sig saa afgjort til hans Fordel, at han med overvejende Majoritet ·valgtes ved den foretagne Kaaring,
og ved det Navneopraab, som derefter fandt Sted,
valgtes han med 433 Stemmer, hvorimod de andre
tre Kandidater tilsammen kun havde lidt over 200
Stemmer 1). Der var ved dette Valg den Mærkelighed
til Stede, at alle disse tre Kandidater hver for sig
havde søgt at gaa paa Akkord med Anders Nielsen,
gaaende ud paa, at hvis Vedkommende blev valgt
ved Kaaring, han (Anders Nielsen) da ikke maatte
forlange skriftlig Afstemning, hvilket han da ogsaa
ærligt lovede, hvorhos han naturligvis udbad sig og
modtog samme Løfte fra enhver af dem. Da han
nu selv blev valgt ved Kaaringen, fik han altsaa ikke
Lejlighed til at vise dem, at han vilde holde sit Løfte,
og hvor vidt de andres politiske Paalidelighed strakte
1
)

Kandidaterne ved dette Valg, den 14. Juni 1858, var foruden Anders Nielsen og •Graves af Lundgaard•: Godsejer, Kammerjunker Mylius, Nørlund, og Gaardmand
Peder Christiansen, Aarup.
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sig, blev klart ved, at de alle tre forlangte skriftlig
Afstemning.
Ved Udgangen af Aaret 1864 udløb hans Valgperiode som Medlem af Sogneforstanderskabet, og det
var ham ikke ubekendt, at der var rejst en Agitation
imod hans Genvalg, vel nærmest af politiske Grunde,
da nemlig en af hans gode Venner og tidligere hans
Stillingsmand 1) havde fundet sig foranlediget til at
stille sig imod ham ved det sidst afholdte Folketingsvalg. Da dette imidlertid ikke gik efter Ønske, sluttede »Vennen< og Anders Nielsens egentlige Modstandere sig sammen for at berede ham en lille Y dmygelse. Det vilde have været ham let at modvirke og
dæmpe denne Bevægelse, men han raadede indstændigt sine bedste Venner til ikke at virke imod den
men overlade Modstanderne frit Spil. Følgen blev,
at han ikke blev genvalgt til Forstanderskabet Men
i deres Iver for at skade ham tænkte de ikke paa,
at deres Virksomhed kunde komme til at gavne ham.
Saaledes gik det nemlig, saa de politiske Følger, de
havde ventet sig, fuldstændig udeblev, thi ingensinde
tidligere fik Anders Nielsen fra sin egen Kommune
en større Tilslutning end den, han fik ved det efter
Forstanderskabsvalget nærmest fØlgende Folketingsvalg.
Efter 3 Aars Forløb valgtes han, den 28. December 1867, til Medlem af det ny Sogneraad, denne
Gang af de højest beskattede, og blev atter Formand.
Foruden den foran omtalte Fortjeneste ved hans
Raad til Fæsterne i 1853 om at købe, hvorved Kommunen er kommen i betydelig Opkomst, har han fra
Begyndelsen af sin kommunale Virksomhed søgt at
') Gaardmand Niels Tollestrup, Vognsild:
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faa Vejvæsenet i en bedre Stand ved i Stedet for ved
Arbejde in natura at lade dette udføre ved Akkord.
Han har ligeledes søgt at tilvejebringe en ligelig Beskatning og en fornuftig Besparelse. I hans Formandstid er der bygget en ny Skole i Brorstrup og
en ny Jordemoderbolig i Haverslev, uden at Kommunen derved er kommet i Gæld. Et Forsøg paa
at faa oprettet et nyt Skoledistrikt i Ravnkilde Sogn,

Anders Nielsens Hjem.

hvor mange Beboeres Børn har lang Vej til den gamle
Sogneskole, strandede paa Autoriteternes Modstand.
Husmand Jens Christensen og Gaardmand Niels
Christensen, begge af Ravnkilde, samt Gaardejer Dalgas, Nysum, fortjener at nævnes for den Støtte, de
troligt har ydet Anders Nielsens Bestræbelser.
Sin egen Stilling har han ogsaa forbedret, skønt
de offentlige Sager har lagt saa stærkt Beslag paa
hans Tid. De gamle Bygninger til Ejendommen, han
havde i Fæste, er ombyttede med ny, hvorved paa Grund af hans Haandværkervirksomhed - fore-
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kommer den Særegenhed, at han selv har udført saa
godt som alt Arbejdet med Konens og Børnenes Hjælp.
Hans Fader, Niels Christiansen (Kroer), døde allerede i August 1847, medens Moderen, Degnedatteren
fra Brorstrup, lever endnu (1868) som Aftægtskone
hos hans Broder Christen Nielsen, som har Faderens
Gaard, der nu er Selvejendom og ved hvilken han
har ladet bygge en Vindmølle.
Hans yngste Broder er ugift og opholder sig hos
·Christen Nielsen i Fædrenehjemmet, og en Søster,
Karen Marie, er gift mad Gaardmand Peder Pedersen
i Kirkegaard, Ravnkilde Sogn.
- Næsten som en af C. A. Thyregods
Skildringer fra det virkelige Liv former sig denne Beretning om Anders Nielsens Liv og Virksomhed i den
hjemlige Egn. Den fortæller om en af disse nøjsomme, arbejdskære Mænd, som Skildringerne giver
Besked om, Mænd, der, opf121dte under tarvelige Kaar,
i al Stilfærdighed og langsomt arbejdede sig frem,
holdt ud gennem alskens Vanskeligheder og Modgang, efterhaanden fik udrettet noget stort og gavnligt og samtidig vandt en saa almindelig og ubetinget Anerkendelse, at de kom til at nyde Tillid som
de dygtigste og forstandigste Mænd i Sognesamfundet
Her kan nævnes de offentlige, af mere stedlig
Art værende Hverv, der i Tidens Løb var Husmand
Anders Nielsen af Fyrkilde betroet. Sogneraadsformand var han i 28 Aar, Medlem af Aalborg Amtsraad i 9 Aar, Jordboniteringsmand i 25 Aar, Repræsentant i Husmandskreditforeningen i 8 Aar, Forligsmægler i Tyendesager i ca. 20 Aar - og naturligvis
Indehaver af snart en, snart en anden Bestilling .i
kommunale Udvalg.
Men allerlængst besad ban sit anseligste og selv-
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følgelig mest betydningsfulde Tillidshverv, Mandatet
som Folketingsmand, der som foran oplyst blev ham
overdraget 1858 og bevaredes for ham gennem de
følgende 29 Aar. Fra først af sluttede han sig straks
til »Bondevennerne«, var selvsagt senere Medlem af
»det forenede Venstre« og tilhørte sidst dettes moderate Fløj.
Der var alle Dage delte Meninger overfor politiske Spørgsmaal, og som rimrligt kunde være undgik Anders Nielsen ikke ved en Del af Valgene at
have Medbejlere til Mandatet,. men ingen af dem viste
sig at være ham farlige.
Modkandidaterne, der var fremme den første
Gang, Anders Nielsen stillede sig, er tidligere nævnte.
Ved næste Valg, der fandt Sted den 14. Juni 1861,
mødte Byfoged, Justitsraad H. C. Christensen, Hobro,
som nationalliberal Kandidat og fik 152 Stemmer
mod Anders Nielsens 506 1).
Deri 5. Marts 1864 valgtes Anders Nielsen ved
Kaaring. Modkandidat: Gaardmand Niels T ollestru p.
Ved nyt Valg et Par Maaneder senere var opstillet
Landinspektør Simesen, Hobro. Han og »Graves af
Lundgaard«, som igen var mødt, fik hver 90 Stemmer - Anders Nielsen 350.
Paa den næste Valgdag, den 30. Maj 1865, optraadte .kun en Modkandidat, forhenværende Fysikus
F. F. Ulrick, København. Han fik 205 Stemmer Anders Nielsen 583.
Ved de to Valg i 1866, 4. Juni og 12. Oktober,
') Af Valgkredsens 2618 Stemmer blev kun afgivet 773.
Kammerjunker Mylius, Nørlund, der atter havde stillet
sig som Godsejerpolitikens Fortaler, fik 115 Stemmer ..
En fjerde Kandidat, den tidligere nævnte Gaardmand
Niels Tollestrup, Vognsild, fik slet ingen Stemmer.
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valgtes Anders Nielsen ved Kaaring, uden Modkandidat, men mod nogle Nejstemmer. De~ 22. Marts
1869 ligeledes, men uden Kontraprøve.
Den 20. September foregik atter Kaaringsvalg i
Brorstrup.
Modkandidat: Severin Holst af Lille
Mølle, Strandby Sogn.
Det følgende Valg, den 14. November 1873,
bragte skriftlig Afstemning, forlangt af en af Anders
Nielsens Sognefæller, Gaardmand Niels Christensen
af Ravnkilde, der havde ladet sig opstille som Højres Kandidat. 252 Vælgere stemte paa ham, men
denne Gang naaede den hidtilværende Folketingsmands _Stemmeantal op til 1040.
Ved de to næste Valg, 25. April 1876 og 3. Januar 1879, der begge afgjordes ved Kaaring, mødte
begge Gange igen som Kandidat Gaardmand Peder
.Christiansen af Aarup efter næslen en Snes Aars Tilbageholdenhed fra Brorstrupkredsen 1), og ved det
sidste af disse Valg tillige Lærer J. Christiansen af
I~ouns.

Den 24. Maj 1881 var Højremanden, Seminarielærer Petersen, Ranum, Anders Nielsens Modkandidat,
den sidste, han havde at overvinde. Stemmeantal
160 og 962 2).
De to sidste Gange den gamle Rigsdagsmand stod
paa Valgtribunen i Brorstrup som Kandidat, 26. Juli
1881 og 25. Juni 1884, valgtes han som saa ofte før
ved Kaaring nu uden Modkandidater og uden
Nejstemmer.
Hen i Halvfjerdserne og især efter at det første
Provisorium og et smaat begyndende Bladhold i
') Han havde en Gang i Mellemtiden, ved Foraarsvalget i
1864, stillet sig i Nibe, men uden Held.
2
) »Fra Himmerland og Kjær Herred• 1917, S. 188.
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Gaardene havde vakt en Smule mere politisk Interesse, end der før havde været, kunde man nu og da
i Aars og Gislum Herreder høre Folk blive mere eller
mindre enige om, at Anders Nielsen vist egentlig var
en simpel Rigsdagsmand. Mon ikke han var ved at
blive temmelig gammel? En mærkede aldrig til, at
han sagde noget derinde i Rigsdagen !
Snakken
skabte dog ingensinde nogen videre Opposition imod
ham, hvilket just heller ikke var tilsigtet, for hvorfra fik man vel en bedre at stemme paa? Ingen af
de hidtil kendte Modkandidater formentes at være
den rette.
»Han siger ingen Ting derinde,« hed det. Hertil er at bemærke:
Mænd af Anders Nielsens Stilling og Stand,
jæ,·ne, gammeldags optrædende Smaabønder, var paa
omhandlede Tid kun et ringe Mindretal i Folketinget.
Deres Ydre, deres Sprog, deres hele Væremaade var
noget forskellig fra de fleste andre Rigsdagsmænds,
deres Ordforraad var knappere, deres Talers Stil
mindre formfuld - og de vidste det. De havde lejlighedsvis lagt Mærke til, naar en af dem havde tilladt sig at tage Ordet, at der hist og her i Tilhørerskaren dannede sig underlige, smørrede Smil paa
Ansigterne, især da hos Modpartiets Mænd og Bladreferenterne, og hvordan Aristokratiet takserede dem,.
kunde de hver Dag se i Højres Aviser og Vittighedsblade. Og der - i Folketingssalen paa Kristiansborg - sad altsaa denne »daglige« Bondemand fra
»Aalborg fjerde«, erfaren som Jordbruger, kyndig som
faa paa alle landkommunale Omraader, paa Handelsog Værdiforhold, forsiaaende overfor enhver Livsstilling hos Landbefolkningen, prøvet, som han selv var.
i mangt og meget. Der sad han - og flere end han
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og tav for det meste. Men alene efter Talernes
. Antal skal man ikke værdsætte en Rigsdagsmands
Virksomhed, heller ikke Anders Nielsens. Der var
nok foruden ham til at føre Anskuelserne frem, ogsaa de Anskuelser, der var hans. Men ved Afstemninger og andre Lejligheder svigtede han ikke og
vidste fuldtvel, hvad Vej han vilde.
Anders Nielsen var i mange Aar Medlem af Finansudvalget, et vigtigt Hverv som bekendt, og de af
hans Kolleger, der kendte ham nøjere, paastod, at
han paa Finansomraadet havde samlet sig en Be-·
holdning af Kundskaber, der gjorde ham til et rent
Leksikon, som man blot behøvede at slaa OJ? for at
faa nøjagtig Besked om, hvor stor den eller den BeYilling var, og hvad Tid den var givel. Hans Hu-·
kommeise paa disse og andre Felter vakte ofte almindelig Forbavselse.
Under en og anden Rigsdagssamling talte Anders
Nielsen selvfølgelig ogsaa i selve Tinget »saare
sjældent«, skriver ganske vist H. Wulff i sin Bog
~Den danske Rigsdag«, udgiyet 1882.
Wulff, som i
al Almindelighed ikke synes at have været synderlig
velvilligt stemt overfor Venstres Mænd, kunde dog
vist ret godt lide den besindige Politiker fra Himmerland. Han omtaler ham som en Mand med ganske
gode Evner, megen Flid og Nidkærhed. Han er imidlertid meget stilfærdig og tilbageholden, hedder det
videre, »men bagved den stille og bramfri Rigsdagsgerning ligger der et vedholdende og dygtigt Arbejde
og en langt større Indsigt i mange Sager, end de
fleste er tilbøjelige til at tro~.
»Nielsen kan tale baade forstaaeligt og godt«,
fortsætter Wulff, og her er det, han tilføjer, at det
sker saare sjældent. »Han følger imidlertid Sagerne

268

A. C. ERTBØLL-NIELSEN:

omhyggeligt og er i Regelen godt med. Han hører
det hele til de sympatetiske Repræsentanter, og
netop den bramfri Maade, paa hvilken han røgter sin
Gerning, er meget tiltalende. Der er ikke Spor af
Ærgerrighed eller Forfængelighed hos den trofaste og
støtte Jyde . . . Det sejge, solide Arbejde og en rolig og besindig Fremadskriden ligger sikkert hans
Natur langt nærmere end den vilde Stormen fremad,
Venstre ubesindigt indlod sig paa. (
En enkelt Gang under Anders Nielsens Rigsdagsvirksomherl indtraf det Tilfælde, at hans Navn kom
blandt deres, som i Regelen var i Forgrunden. Det
var i 1880. Daværende Kultusminister Fischer havde
i hver af de fire foregaaende Samlinger forelagt et
Forslag til en ny Skolelov. Der kom imidlertid aldrig noget Resultat ud af de gentagne Forhandlinger,
som førtes om det. Omsider - i. Efteraaret 1879 gik Forslaget til Behandling i et Udvalg, hvoraf Anders Nielsen blev Medlem. Da Udvalget efter tilendebragt Arbejde skulde vælge Ordfører til den videre Behandling i Tinget, viste det sig, at Højre og
Venstre derved vilde fa a nøjagtigt lige mange Stemmer. Nu skulde saa - efter Forretningsordenen Valget afgøres paa Grundlag af Medlemmernes Alder,
og for nu ikke at faa en Højremand til Ordfører
samlede Venstre sine Stemmer om Anders Nielsen,
som havde Aldersfortrin for Højres ældste Medlem 1).
Han fik saaledes det ansvarsfulde og hæderlige Hverv
at være Ordfører for et af de betydningsfuldeste Udvalg, der i den paagældende Samling var nedsat.
Hvervet kom forøvrigt ikke til at paaføre dets Indehaver nogen videre Ulejlighed. Sagen kom nemlig

i

1
)

Kammerherre Rosen, Folketingsm. for Lyngbykredsen.
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ikke frem i Salen, hvilket formentlig heller ikke laa
Venstre paa Sinde, da Partiet som Helhed ikke fandt
Lovforslagets Gennemførelse betimelig. Men den stilfærdige, jydske Folketingsmands uformodede Ophøjelse gav Anledning til, at han »kom i Punch«,
Højres og Bourgeoisiets meget yndede Vittighedsblad,
og i saa Henseende delte Skæbne med de fleste af
sine politiske Meningsfæller paa Tinge. Paa Bag-siden af »Punch« for 13. Maj 1880 ses et pænt, far-vetrykt Billede, forestillende Anders Nielsen liggende
:Som et lille Barn i en fiks Kurvevugge med Ordet
»Skolelov« paa Dynebetrækket, desuden de to meget
bekendte ledende Politikere Sofus Høgsbro og Hol-stein-Ledreborg. Høgsbro har kun Underløj paa,
han sidder med en Bog i Haanden og rører med en
Fod Vuggens Gænge. Halstein fremstilles i Kvinde-skikkelse, staaende foran et Spejl, i Færd med· at
.ordne sit Haar 1). Nedenunder læses følgende Vers
»Visselulle, du lille Barn!
Skoleloven vi har i vort Garn.
Fischer gaar paa Langebro'),
nu er det bedst at ta' den med Ro.
Luk de smaa Øjne sødt til Blund!
Og nu skal lille Anders bare holde sin Mund.«

Skulde det Fischer'ske Skolelovsforslag atter være
kommet til Forhandling, vilde Folketingsmanden for
Aalborg 4. dog uden al Tvivl have løst sin Opgave
') Tegningen er egentlig en tillæmpet Gengivelse af et Billede af Y. Rosenstand og har Titelen »l Mellemakten•.
De to »store• Politikere simuleres at være et Skuespiller-Ægtepar, der »bag Kulissen• forbereder sig til Optræden paa Scenen, hvorfor det gælder om at faa Barnet, som de har med hjemmefra, til at sove.
"') •Ryssensteen« vedføjer >Punche i en Note.
18
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paa fuldt tilfredsstillende Maade ved klar, indsigtsfuld Tale - paa jævnt Himmerbomaal.
I ~Punch« for 10. Juni figurerer Anders Nielsen
alter. Han optræder her som italiensk Bondekone~
der frembærer en Kage med Paaskrift »Skolelov« for
et Par munkeklædte, vindrikkende Mænd: ogsaa her
Høgsbro og Holstein-Ledreborg. Billedet har Titelert
»Mellem Venner« l), og under det læses:
•Opdragelsesværket at fremme
er • Vennerne «s værdige Maal.
I Skoleudvalgets Gemme
drikl,er man Høgsbroerskaal. «

Forfatteren af nærværende Skildring var som
ganske ung Mand til Stede ved Valget i Brorstru p
den 26. Juli 1881, dog først efter at Anders Nielsen.
der, som foran oplyst, den Dag var eneste Kandidat.
havde holdt sin Valgtale, men paa det Tidspunkt, da
Vælgerne efter sædvanlig Valgskik opfordredes til at
rette Spørgsmaal til Kandidaten. Saa Yidt erindres,
fremstod kun en eneste Spørger, nemlig den daværende Ejer af N01·agergaard, Proprielær H. Kjeldsen_
Han ønskede at vide, hvorledes Kandidaten stillede
sig »med Hensyn -til Befæstningssagen«. Den gamle
Folketingsmand, som havde tilegnet sig de drevne
Politikeres ikke ualmindelige Fif paa Talerpladserne
overfor formentlige Modstandere: at bide Mærke i
mulig Uklarhed i Spørgerens Udtryksmaade og rette
sit Skyts netop mod et saadant Punkt, svarede spøgende og lunt, at han ikke ret havde forstaaet, hvad
den ærede Forespørger mente med Udtrykket Befæstningssagen. Det kom jo an paa, hvad det var,
han tænkte sig befæstet!
Maaske Nøragergaard?
') Interiøret er som ved det foregaaende Billede en tilpasset Gengivelse af et kendt Kunstværk
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Efter denne lille muntre Indledning tilkendc>gav
ban forøvrigt baade sagligt og klart sin og sit Parlis
Stilling overfor den Sag, Proprietær Kjeldsen selvfølgelig havde tænkt paa ved sin Interpellation: Spørgsmaalet om Befæstning af Hovedstaden, som just paa
den Tid var stærkt fremme og Genstand for hede
Ord-kampe.
Til alt, hvad der højner Anders Nielsens Hæder
som Menneske og Politiker, maa ogsaa regnes dette,
at den bekendte, dygti.ge Folketingsmand, Redaktør
og Skolemand Thomas Nielsen 1) gennem mange. Aar
var en af hans bedste, personlige Venner trods en
Aldersforskel paa en Snes Aar. Th. Nielsens Politik
havde nemlig det tilfælles med den ældre Rigsdagsmands fra Himmerland, at den i høj Grad anerkendte det produktive Arbejdes Betydning og i særlig Grad gik ud paa at yde Befolkningens praktiske
Virksomheder Støtte 2 ).
Hvorvel Anders· Nielsen efterhaanden opnaaede
at besidde sin lille Ejendom i jævn Velstand, vedblev han at leve i de samme tarvelige Kaar, hvorunder han som yngre havde levet, baade i Henseende til Boligforhold og øvrige Levevis. Den længste Tid af hans Rigsdagsvirksomheds Aar var ban
kørende med Stude, og hver Gang han skulde rejse
til København, blev han kørt til Arden Station med
Studeforspandet og hentet med samme Befordringsmiddel, naar . han kom tilbage. En Times Tid efter
Hjemkomsten kunde man være sikker paa at træffe
ham ude, iført sin Trøje med strikkede Ærmer og
') Født 1839. Folketingsmand for Vejlekredsen 1869-1887,
senere Landstingsmand, død 1895.
') Et Udslag heraf var bl. a. hans stærke Tilskyndelse til
Stiftelsen af den jydske Husmandskreditforening.
18*
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derover sin Hvergarns Vest - i Færd med et eller
andet nyttigt Arbejde.
Hans Hustrus Datter af første Ægteskab, Larsine
Larsen, rejste efter at være bleven gift til Amerika
tilligemed sin Mand. Hun efterlod herhjemme en
Søn, der var opkaldt efter Folketingsmanden og som,
fra han var lille Barn, havde haft Hjem hos ham og
Mormoderen. Da han blev ''oksen, overlod Bedsteforældrene deres Ejendom til ham. Anders Nielsen
var paa den Tid blevet gammel og affældig og kunde
ikke mere udføre nogetsomhelst af det mangesidede
Arbejde, der altid tilforn havde været ham kært.
Han døde den 9. August 1893. Hustruen, Mariane Christensen, levede til den 22. Maj 1902.
Allerede Dagen efter Anders Nielsens Død fandtes i Aalborg Stiftstidende (Nr. 183) følgende Artikel
om ham 1):
»Som alt meddelt ved et Telegram er Bmrstrupkredsens tidligere, mangeaarige Folketingsmand, den
gamle Demokrat Anders Nielsen, Fyrkilde, i Gaar afgaaet ved Døden, 75 Aar gammel.
Døden maa sikkert have været en stor Lettelse
ikke alene for Anders Nielsens Omgivelser, hans
Hustru, Søn og Sønnekone, der med kærlig Omhu
har plejet ham, meti ogsaa for den afdøde selv. Han
har nemlig i de senere Aar været fuldstændig værk') Saavel denne Artikel som en anden, der fremkom i
Bladet nogle Dage senere (den 14. Aug.), supplerer og
udfylder et og andet af, hvad der foran i nærværende
Levnedsskildring er oplyst, og hvorvel de to Artikler
tillige paa enkelte Punkter bringer noget, som tidligere
her er fremført, gengives de - kun med Udeladelse af
de mest aabenbare Gentagelser - som Udtryk for det
populære Aalborgblads Mening om Folketingsmanden.
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bruden, saa at han ikke uden Hjælp kunde røre sig
af Pletten eller foretage sig nogetsomhelst andet.
Trods sit skrøbelige og udtærede Legeme vedblev Anders Nielsen dog omtrent lige til det sidste at
bevare sin Aand usvækket. Nedskriveren af disse
Linier kan saaledes endnu tydeligt erindre, hvor
overrasket han blev Yed under et Besøg, han for
godt et Aars Tid siden atlagde hos den gamle, svagelige Demokrat, at finde denne lige saa fortrolig
med de nyeste, politiske Begivenheder som de Mænd,
der levede midt i disse.
Saaledes har det forøvrigt været med Anders
Nielsen under hele hans lange politiske Løbebane.
Han har jævnlig beredt Folk behagelige Overraskelser. Naar man saa den høje, magre, tarveligt klædte
Bondemand optræde paa den ham egne, stilfærdige
Maade, anede sikkert de færreste, hvilke Evner han
raadede over. Det var først, naar man kom til at
tale med ham eller fik nærmere Kendskab til ham,
at man blev opmærksom paa, hvor rigt begavet fra
Naturens Side han egentlig var.
Vi overdriver næppe ved at sige, at der kunde
være blevet en fremragende Videnskabsmand eller en
glimrende Politiker af ham, dersom ha ns Udvikling
fra Begyndelsen af var bleven ledet i det rette Spor.
Forholdene havde imidlertid medført, at han først i
en modnere Alder kunde faa Tid tilovers fra sit slidsomme Arbejde til at udvikle sin Aand, og denne
Udvikling maatte nødvendigvis ske paa en temmelig
planløs Maade, da han ingen havde til at vejlede sig.
I Anders Nielsens lille Husmandsstue fandtes et
helt anseligt Bibliotek, sammensat bl. a. af en Mængde
gamle, længst glemte Værker, som han med stor Omhyggelighed havde gennempløjet, og hvis Indhold han
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kunde gengive omtrent ordret. Ligeledes havde han
efterhaanden tilegnet sig hele Indboldet af den Række
Higsdagstidender med alle Tillægene, som han havde
samlet under sin lange Rigsdagsvirksomhed.
Anders Nielsens Hukommelse var i det hele t aget fænomenal. Naar hans Kolleger i Rigsdagen var
i Tvivl om en eller anden Sags tidligere Gang, behøvede de blot at søge Besked hos Brorstrupkredsens Repræsentant. Han kunde ikke alene sige dem,
hvor de vilde kunne finde alle mulige Oplysninger
om vedkommende Sag, men han var tillige i Stand
til omtrent Ord til andet at fortælle dem, hvorledes
de forskellige Betænkninger om Sagen havde lydt.
Og saa sikkert stolede man paa Anders Nielsens Hukommelse, at det næsten aldrig faldt nogen ind at
søge Bekræftelse paa hans Ord i de Aktstykker, hvortil han henviste.
Ogsaa Tal huskede han i forbløffende Omfang.
Finanslovbetænkningen med dens mange forskellige
Talstørrelser kunde han saaledes pa~ sine Fingre.
Og det var ikke formodningsvis, at han nævnede
disse. Nej, han anførte de forskellige Tal med lige
saa stor Sikkerhed, som om han et Øjeblik forud
havde sat sig ind i dem, og saa kunde der i Virkeligheden ligge Aar og Dag imellem, at han havde beskæfliget sig med dem.
I Rigsdagen indtog Anders Nielsen til Stadighed
en megen beskeden Stilling. Det laa ikke for ham
at trænge sig frem eller at gøre Forsøg paa at naa
udenfor de meniges Rækker. Han satte tværtimod
en Ære i kun at være simpel Soldat og at udfylde
sin Plads som saadan paa bedste Maade. Det vakte
derfor almindelig Forbavselse, da han i sin Tid under Stridighederne mellem de radikale og de mode-
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rate blev valgt til Ordfører 1) for det meget betydningsfulde Skolelovsod valg.«
En herefter følgende omstændelig Redegørelse
vedrørende dette Valg udelades her, da den i alt
væsentligt ganske falder sammen med den i det foregaaende, Side 268, givne Fremstilling desangaaende.
Artiklen i Stiftstidende fortsætter:
»Man ''il af denne lille Episode i Anders Nielsens politiske Liv kunne slutte, at han fuldt ud stod
paa det moderate Venstres Standpunkt. Det var ogsaa under Forudsætning af, at hans Afløser som
Brorstrupkredsens Folketingsmand, nuværende Amtsl'aadsmedlem Jens Vestergaard, stillede sig paa det
samme Standpunkt, at Anders Nielsen forud for Valget den 28. Januar 1887, da han paa Grund af Alder
og Svagelighed traadte tilbage, anbefalede ham til
Vælgerne. For Anders Nielsen var det derfor en
Skuffelse, da Vestergaard senere gik over til de radikale, hvorfor han og&aa forud for Valget i April i
Fjor med sin bedste Anbefaling støttede den forhandlende Venstremand, der var opstillet i Brorstrupkredsen2).«
Artiklen slutter med en Omtale af den afdøde
Folketingsmands Virksomhed som Amtsraadsmedlem
og Indehaver af de forskellige andre offentlige Tillidshverv, som foran er nævnte.
Den anden af Stiftstidendes Artikler i Anledning
af Anders Nielsens Død har til Overskrift »A. Niel1

2

)

)

Avisen har •Formand«, men rettede det senere. Formanden var C. Derg.
Smed P. Pedersen, Lem. Han var opstillet mod Vestergaards Afløser, A. Thomsen, Haubro, og opnaaede 652
Stemmer mod Thomsens 954.
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sen, Fyrkilde, og Embedsmændene « og indeholder
følgende:
»»Dagens Nyheder« har i en Nekrolog over den
i disse Dage afdøde Anders Nielsen, Fyrkilde, kaldt
ham »den tavse Folketingsmand ~ . Dette Udtryk kan
Bladet med en vis Berettigelse benytte . . . Han har
formodentlig ment, at der var nok til at tale ham
foruden.
Derimod tog han vhksom Del i Udvalgenes Forhandlinger og Arbejder, og at man her forstod at
værdsætte hans Dygtighed, fremgaar bl. a. deraf, at
han gennem en længer~ Aarrække var Medlem af
Finansudvalget samt en Mængde forskellige andre
Udvalg.
l sin Egenskab af Finansudvalgsmedlem var det,
at han gav Stødet til den heldige Reform af Embedsmændenes Stilling, som gennemførles ved de senere
vedtagne særlige Lønningslove.
Bergs store Sagkundskab og hans mangeaarige
Udførelse af Ordførerstillingen i Finansudvalget havde
medført, at han her indtog en næsten almægtig Stilling. Denne havde han bl. a. benyttet til i stort
Omfang at forene flere Embeder under enkelte Embedsmænd.
Finansudvalgets øvrige Medlemmer kunde jo ikke
altid gaa i Detailterne med den Slags Sager. De
maatte lægge adskillige af dem i Bergs Haand, og han
havde saa ordnet dem paa den Maade, at der omkring i Landet sad en hel Del Embedsmænd, der
havde faaet overdraget saa mange Bestillinger, at
deres Indtægter løb op til l 0-12,000 Kr. og derover,
samtidig med, at yngre Mænd, der havde ofret sig
for Embedsstanden, ikke kunde komme frem, idet
de var henviste til i en lang Aarrække at arbejde for
en meget tarvelig Løn.

FOLKETINGSMAND ANDERS NIELSEN, FYRKILDE

277

Anders Nielsen var den første, som fik Øje for
det skæve heri, og da han var naaet til Klarhed derover, tog han ikke i Betænkning at bryde en Lanse
med Berg desangaaende. Han opstillede Kravet om,.
at Embedsmændenes Lønninger skulde ordnes ved
særlige Love og ikke paa Finansloven, og skønt
Kampen tilsyneladende var i høj Grad ulige. idet
Berg raadede over en af alle anerkendt, glimrende
Dygtighed, og Anders Nielsen altsaa maatte forudsættes at være ham langt underlegen, forstod han
dog at føre sin Sag saaledes, at Berg tilsidst selv blev
nødt til at erkende, at han havde tabt Slaget.
Anders Nielsen kunde nemlig, takket være sin
glimrende H u kom mel se, frem d rage en Mængde Kendsgerninger fra foregaaende Aars Finanslove til Stadfæstelse paa sine Paastande, Kendsgerninger, som for
Resten i høj Grad overraskede baade Regering og.
Folketing, der ikke anede, at der var foretaget saa
omfattende Sammensmeltninger paa disse Omraader.
Da Berg mærkede, at Brorstrupkredsens Folketingsmand fuldstændig havde vundet Stemningen for sit
Standpunkt, opgav ban derfor tilsidst Kampen med
den Bemærkning, at Anders Nielsen jo var et fuldstændigt Leksikon, og at det derfor var aldeles baabløst at søge at besejre barn. Resultatet af Anders.
Nielsens Optræden i dette Tilfælde blev, at Folketinget i de følgende Samlinger underkastede Embedsmændenes Lønninger en grundig Revision ved de af
Regeringen forelagte særlige Lønningslove, idet man
først begyndte med Postvæsenets Lønninger, hvor
forøvrigt Folketingsmand Blem 1) førte det af Anders
Nielsen begyndte Arbejde videre.
1
)

Folketingsmand for Rønnekredsen 1881-1909. Død 1915..
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Man naaede derved alter at faa de forskellige
Embeder skilte, saaledes at det ved at dele de uforholdsmæssigt høje Lønninger paa flere Hænder lykkedes at skaffe vellønnede Stillinger ogsaa til en stor
Del af det yngre Embedspersonale.
Det vil heraf ses, at »den tavse Folketingsmand«
dog har været saa veltalende, at han i stik Modstrid
med den da almægtige Berg forma.aede at gennemføre en for Embedsstanden i Særdeleshed og for det
store Publikum i Almindelighed saa gavnlig Reform
som Udstykningen af de stærkt sammenkædede Embeder i saa mange Dele, at Embedsmændene i fyl-digere Grad end forhen ble'' i Stand til at varetage
-deres egentlige Embet'ler samtidig med, at det forøgede Embedspersonale ikke kom til at koste Staten
mere, end da man var henvist til at nøjes med betydeligt færre Embedsmænd.«
Bladartiklen beskæftiger sig her paany med An-ders Nielsens betydningsfulde Hven i Skoleudvalget
i 1880 og kan derom yderligere oplyse, •at forskellige af Anders Nielsens Meningsfæller i Udvalget, der
ikke stolede paa hans stilistiske Evner, umiddelbart
efter Valget tilbød at skri,•e eller hjælpe ham med at
skrive Betænkningen. Han svarede imidlertid: ,Nej,
·Tak - det kan a nok sjel'.« Og den Betænkning,
som han affattede, og som vi i disse Dage med Fornøjelse har gennemlæst, var ogsaa i alle Retninger
-saa tilfredsstillende baade fra Formens og Indboldets
Side, at selve Folketingets mere fremragende Medlemmer ikke kunde have leveret den bedre«.
Den unge Mand, Anders Christensen, til hvem
Anders Nielsen havde overdraget Ejendommen i Fyrkilde, solgte denne samme Aar, som den gamle Rigs.dagsmand døde, og flyttede til Sønderup, hvor han
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nu er Gaardejer og har antaget Bedstefaderens gamle
:Slægtsnavn »Kroer« som Efternavn.
Anders Nielsens og Mariane Christensens Søn
Niels Chrislian Andersen blev Gaardejer i Thorup
pr. Nørager, hvor han døde som en forholdsvis ung
Mand, efterladende Enke og 5 Børn, 4 Sønner og l
Datter. Den ældste af Sønnerne, Hans Christian An·dersen, har nu Fødegaarden, Thorup Østergaard.
Den næstældste, Anders Andersen, er Lærer og Kirkesanger i Fødesognet Simested. Den tredie er Overlærer i Ordrup, Charlottenlund ved København, og
den yngste Søn er Postassistent, ogsaa boende i Nærheden af København. Datteren er Distriktsjordemo·der i Kirkeværløse paa Sjælland, og Moderen har
stadig opholdt sig hos hende. De tre yngste af disse
Anders Nielsens Børnebørn har for flere Aar tilbage
antaget Navnet Alkjær, og det er nærmest den yngste Søn, Postassistent Christian Alkjær, der har faaet
samlet og ordnet Bedstefaderens Optegnelser om Slægten og sig selv.
Garn·den i Fyrkilde, nu sædvanligt kaldet Fyrkilde Møllegaard, der ejedes og beboedes af Anders
Nielsens Forældre og var hans Hjem i Ungdomsaarene, kom, som tidligere anført, i Broderen Christen Nielsens Eje. Denne Mands Svigersøn, Anders
Bak, som derefter havde Gaarden og endnu bor der
tilligemed sin Hustru, efter at have afslaaet Ejen·dommen til deres Søn, har velvilligt meddelt adskillige værdifulde Oplysninger som Bidrag til nærværende Skildring.

KULTURBILLEDER OG TYPER
FRA NIBES GLANSPERIODE
I SLUTNINGEN AF DET ATTENDE OG BEGYNDELSEN AF DET NITTENDE AARHUNDREDE
AF DAGMAR LARSEN
Dag mm· Larsen, · hvis Arbejde her forelæ p;ges Ofrentligheden, fuldendte dette i Sommeren 1921, m en naaede ikke
at faa d et udgivet inden sin Død, Decbr. 1922. Arbejdet
har nydt Understøttelse frn Staten og. fra Det HielmstierneRosencroneske Fond .

INDLEDNING
IDST i 1700'erne og først i ISOO'erne var den Bugt
af Limfjorden, som dengang gennem Handel og
Fiskeri gav Nibe sin Glans og Rigdom, større og
bredere mod Øst end nu og langt vandrigere.
Bakkerækken sydøst for Byen med sine under
Istidens Gletscherdrift brat afskaarne Skrænter rykker længere og længere ind i Landet, bort fra Fjorden.
Vandet er paa mange Steder grundt; for mens
Bølgeslaget under de stadige Vestenvinde driver Dynd,
Sand og Strandskaller ind mod den østlige Bred og
lægger Land til der, bliver en Del af den Byrde, Bølgen bærer, hængende i Tangen paa Fjordbunden og
danner i Tidens Løb Skær eller Grund. Grunde fra
de foregaaende Aarhundreder er lidt efter lidt naaet
op over Vandfladen og danner nu store og smaa
Holme: Græssletter, der hæver sig saa lidt over Vandfladen, at man føler det, som man gynger med i
Vandets Bevægelse, naar man staar paa en af disse
Holme med den yppige Græsvækst og rige Høslæt og
det urolige Liv af Maagers og Terners stærke Vingeslag og bekymrede Skrig, naar de opskræmte flyver
op fra Rederne for at værne Æg og Unger.
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Havamal siger: Hvor Øerne er smaa og Søerne
er smaa, der bliver ogsaa Sindet smaat. Ja, saa
stort og friskt som for godt og vel hundrede Aar
siden, da Fjorden var vandrigere, bredere og friere
og førte en Sværm af store og smaa Handelsskibe
til og fra Nibe Red og »Broer« og sendte Silden i
»Stimmel« ind i Bundgarnene, saa stort og friskt ser
Nibingerne ikke længer paa Forholdene. At være
Købmand i Nibe nu er noget ganske andet end, hvad
det var i de første Aartier af 1800'erne. Siden 1825
har Nibe maattet se sin vigtigste Livsbetingelse og
største Rigdomskilde, Sildefangsten, mindskes Aar for
Aar. Om Aarsagen til Sildefiskeriets stadig knappere
Udbytte gjorde Nibingerne sig mange Tanker; de
fleste tænkte sig, at Aggerkanalens Gennembrud 1825·
ved at tilføre Fjordvandet mere Salt fra Vesterhavet
havde gjort det af med Fjordbundens Vegetation,
som Silden søgte Skjul i, og at Silden derfor havde
søgt bort fra Nibingernes Omraade. Adskillige Skrivelser, indkomne Lil »Det Kongelige RentekammerCollegium«, viser, at mange betegnede ulovligt Garnsætteri som Am·sag til Fiskeriets ringe Udbytte. Intet
Under, at man gisnede om Roden til Ondet, der lagde
alt Næringsliv øde. Saa langt tilbage i Tiden som
da ,Peder Smed og Adser Bonde« blev skrevet, omtales Nibe for sit navnkundige Fiskeri. Broder Kort
udbryder: »Til Nibe jeg nu vandre vil, i t silde Fiskende staar der nu til,« og han kaster sin Kappe for at
gaa til Nibe. Og 1594 nævner Præsten Jon Jensen
Colding i sin Daniæ descriptio nova blandt danske
Sildearter: Spegesild, røget Sild og Nibesild 1).
') Udgivet af Professor Paludan i »Danmarks Litteratur
mellem Reformationen og Holberg«. Prof. Paludan betegner med Urette denne Opregning af Sildearter som
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Nibes Trivsel eller Vantrivsel bar gennem Tiderne
.altid staaet i Forbindelse med, om Silden holdt til
ved Nibe eller ej. Den var det, der gav Købmanden
Stødet til at skaffe sig Overblik over Forholdene i
den store Verden. Silden var hans fornemste Handelsvare, og naar han, takket være sin store Stab af
Folk, Fiskerkarle, Tjenestekarle, Bødekoner og Gællekoner, havde faaet røgtet sine Garn og i Sallerboden
faaet saltet Silden (kollektiv) eller gællet den til videre Tilberedning i Røgbuset, da gjaldt det for ham,
om ban havde erhvervet sig saa vidt Overblik over
Forholdene, at han havde sine Eksportforbindelser i
Orden og kunde benytte Konjunkturerne til
faa
ud af sin Vare, hvad den var værd. Detailsalg var
.der ikke Tale om for den Type St01·købmænd, der
i Nibe prægede de første Aartier af 11)00'erne. Silden var Eksportvare. Der var kun Salg i store Partier. Fart var der i Udviklingen; det g a v vaagne
Øjne og Omløb i Hjernen, og man saa større paa
Tingene - sikkert ogsaa paa sine Medmennesker end senere, da »Øerne og Søerne « blev smaa. Man
lærte sig, at der ogsaa uden for Andegaarden var
·Opland; man var fortrolig med sit Europakort; man
knyttede Handelsforbindelser i Norge og Sverige tuskede Sild mod Tømmer -, i Tyskland, men ogsaa i Rusland. I Riga døde den 24. Oktober 1819
.en Købmandssøn fra Nibe, Niels Færch, født 28.
Marts 1801.
Eksporten af Sild førte til, at Storkøbmanden
blev Skibsreder; baade ejede han selv Skibe, som
han hyrede Skibsfører og Besætning til, og desuden

at

en af Forfatterens Naiveteter ; i de Tider betød Nibesild tørrede Sild, hvad der retfærdiggør Opregningens
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ejede ban »Skibsparter« . Endnu en Udvej havde han,
om han manglede Tonnage; han kunde lade en
Skipper »annammec Varerne i Fragt.
Storkøbmanden forhandlede sit vidtstrakte Oplands Korn, men han havde ogsaa selv »Avlingc og
drev Landbrug. Men først og sidst drev han Han.del med Fjordens Stader, købte og solgte; dreY selv
.de »givtigsle«.
Draugstaderi1e var de mest indbringende, men
()gsaa de kostbareste at erhven·e -:- de ringere Sta.der lejede han ud til professionelle Fiskere ved aarJige Auktioner paa Byens Raadhus. Som det ses af
Fiskeriudreder, Købmand Søren Nielsens Skøder paa
:Sildebundgarnsstader, tinglæst i Aarene fra 1806 til
18~6, var det betydelige Summer, der skulde til ved
Køb af Stader. QyerJeveringen beretter, at nysnævnte
Købmand engang i det 2. Aarti af ISOO'erne over·vejede, enten han skulde købe det nærliggende Gods
Panduro eller 2 Draugstader. 3000 Rbd. skulde være
Prisen pan Godset som paa Stademe 1) . Han valgte
<let rentableste, nemlig Draugstaderne.
Er Øerne og Søerne smaa nutildags, saa har Nibe
1il Gengæld en uformindsket Naturskønhed. Herli§lt
()g betagende er Udsynet over Fjorden og Bredderne
med deres Fiskerlejer og Skovstrækninger; men mest
.af alt er det Vandet med sin vekslende Tone i blaat,
<ler fængsler, enten nu Fjorden ved Foraarstid gaar
mod Land i friske, blaagraa, skummende Bølger med Drøn af Vesterhavet bag sig - mens de hvid'b rystede Maager daler som store Snefnug ned over
<len sorte Muldjord, som Bonden pløjer op nær ved
1

)

Pandum solgtes 1821 for 2200 Rdl.
19
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Strandkanten
de Farver staar vel til hinanden eller den ligger der blikstille og spejler Solnedgangens varme Farver. Men vandrer man en Sommernat ved Maanelys langs Fjorden, da er Eventyret ude
efter en, da ser man Forfædrene færdes i Landskabet, helst paa Fjorden med Fiskedræt eller Baad paa
Vej til den modsatte Bred til Fest og Gilde; der en.
som køler sin Energi og Trang til Livtag med noget
stærkt paa et kraftigt Aaretag - og der, krydsende
mellem Holmene. en Baad med Kanoner og. en Besætning, der bryder Nattens Stemning med grove
Røster og Uro. Det er Kapergaster, der nylig har
gjort Prise og 1:m har spillet og sviret Kup'et op.
Ja, i Kaperkrigen deltog to Købmænd af Slægten
Færch (se Side 316). Skulde ikke Storkøbmænd af
Nibe kunne tillade sig for egen Regning at udruste
Skibe til Krigsbrug l Hvad behøvede en Storkøbmand i Nibe i de Tider at nægte sig. Var ikke det
Liv, han førte i sin store Gaard, som en Potentats,
og var der ikl\e Glans af Absolutisme over »Hosbonden «S Person. Goldschm~dt skildrer et lignende
Hjem i »Erindringer fra min Onkels Hus«. Han
beskriver sin Onkels og hele Husets Glæde, da en
Kaptajn paa et af Onkelens Skibe, som man troede
forlist, atter er hjemme i god Behold. Digteren gribes af den Poesi, der er over den festlige Modtagelse,
som bliYer Kaptajnen til Del, og over hele Hjemmets
patriarkalske Tone. Han siger: ) Den Aften ønskede
jeg mer end een Gang, at jeg ikke var Student, men
Købmand.«
Men der er Sønner af gamle Nibe Storkøbmandsslægter, der trods Trang til selv at vælge Livsstilling
er ofret for Traditionerne og mod deres Villie blevet
Købmænd i de nedarvede Gaarde. Dem er det, der
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bar gjort den bitre Erfaring, at Købmandsstanden i
Nibe ikke er den samme som i Bedstefaders eller
Oldefaders Tid.
Kun en Miniatlll'udgave af den.
ET KAPITEL OM FISKERIET.
En Sirid om en i Fjorden opdukkende Holm.
(Af Skrivelser til Rentekammeret.)
Ved Udgravningen af den Køkkenmødding (1908),
som Sebber Skole, ca. l Mil fra Nibe, er bygget paa,
fik man Syn for Sagn om, at Nibeegnens Fiskerigdorn allerede i Stenalderen bar trukket Befolkning til
sig. Det hedder, at Egnens Naturskønbed drog Munkene til den Fjordbred skraas overfor Nibe, hvor det
bekendte Sebberkloster blev bygget. Maaske var det
fuldt saa meget Fjordens Rigdomme, der drog l\·I unkene; de anlagde i hvert Fald et ordnet Fiskeri.
Ikke for inlet bedder et af Dybene i Nibe Bredning
Munkedrauget. Senere, i Reformationstiden, blev Sebberkloster en Herregaard. Men ogsaa da spillede
Fiskeriet en Hovedrolle. I Præstestuens Arkiv, Sebberkloster, findes Aktstykkerne i en Strid, som Godsets Ejer, Oluf Brockenhuus, Aar 1592 førle med Fru
Karen Friis til ~'aar om to Aalestader i Lykkedyb
(et af Fjordens Drag), og saaledes er det blevet ved
med Spekulation i Staderne og Strid om dem.
Berette om Nibefiskeriets Vel og Ve uden Sammenhæng med Sebberkloster kan man ikke, da Ejerne
af dette Gods stadig greb ind i Sager Nibe Stader
vedrørende.
1810 købte Amtsforvalter Svanholm i Aalborg
Sebberkloster, alene for Fiskeriets Skyld, og da fik
de Nibe Stadeejere at føle, at han mente sig beretI.
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liget til at nyde de største Fordele af Fiskeriet, og
at han ønskede, at de skulde bøje sig for hans Villie.
I Sebberkloster Arkiv findes en Stadebog fra
Anno 1695 over .Laaerne fra Øland til Sebberkloster,
sikkert en Sjældenhed, .der har kunnet bevares, fordi
den kun bar været i Hænderne paa denne ene Gaards
Ejere, mens andre Stadebøger, selv af nyere Dato, er
medtagne af, som Titelbladet viser, at vandre fra den
ene Ddreders eller Fiskers Hænder til den andens.
Stadebøgerne var sjældne, fordi de var haandskrevne,
og derfor eftertragtede til Købs, selv om de bar Spor
af, at der bladedes i dem med tjærede Hænder.
Paa de første Blade af Sebberkl~ster Stadebog
er der en Redegørelse for, at først efter gentagne Begæringer fra Rentekammeret har Nibeboerne efter
Evne fastsat Benævnelsen for Dybene i Fjorden. Den
lyder saalunde:
»Anno 1695 den 3die Maii udi Niibe gjort Inquisition om Fiskestaderne i Liim(jorden efter Kongl.
Majestæts og Cammer Collegii Ordre af 3die April
A0 95 som heraaber sig paa efter Dito forrige Ordre
af 26de April A0 1690, og er nu observeret og noteret udi Kongl. Majestæts Birkefoged Knud Pedersens og 12 Mands Nærværelse, nemlig:
Jens Jensen Klitgaard, Christen Jensen Hortekarl
(Hurtigkarl), Christen Nielsen Hortekarl, Søren Hansen Kok, Peder Sørensen Stisen, Bendt Christensen,
Peder Grægersen, Jens Knudsen Stræt, Jacob Lund,
Peder Christensen Gjelstrup, Niels Pedersen, Michel
Nielsen Bødker
begyndte fra Munkedragets Dyb ved Klitgaarden,
hvilket Seildyb gaaer lige vesler og ad Løgstør og er
Skjel imellem Øeland og Nørlaae, som kaldes Nibe
Laae, og bruges af Nibe, Stavn, Sebbersund og Waldsted lndwaanere.
Paa den østre Side af bemeldte Nørlaae gaaer
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Seildybet fra Aalborg til Nibe og op til Sebbersund
Bredning og til imod Halkiær og begynder fra bemeldte Munkedrag og Seildyb, nemlig den ene Nibe
eller Nørlaae, som imellem begge Seildybene fra Klitgaard gaar vester paa ad Løgstøer, den anden sønder paa til Sebbersunds Dyb.
Stumpens Lænke eller stakket Lænke ligger langs
søndre Side ved Drauget, som er Seildybet, hvorpaa
er 9 Bundgarnsstader.«
Af de Lænker, Stadebogen nævner, maa et Par,
der bærer Navnene paa to langt senere levende Nibe
Købmænd, som omtales i Afsnit II, nemlig Niels
Nielsens Lænke og Søren Nielsens Lænke, være tilføjet senere:
Af Bogens første Stadeejere:
»Kgl. Majestæt. Sal. Gyldenstjernes Arvinger. Jfr.
Karen Lyche, Jfr. Kirstine Lyche, Hs. Excellence
Levetzau.«
I Stadebøger af senere Data, f. Eks. en af 29.
April 1749 :
~Kammerherre Gleerup, Aalborg, Knud Jensen
Stræt, Nibe, Kammerherre, Conferentsraad Levetzau,
Oxholm, Niels Færch (den ældre), Nibe, Justitsraad
Poulsen til Waar, Grev Rantzau til Krastrup, Baron
Juel, Lundbæk, Sognepræsten Taastrup o. s. v.«
I en Stadebog af 1803:
»Niels Andersen Færch, Købmand, Niels Nielsen
Færch, Købmand, Købmand Søren Nielsen, Fiskeri·
udreder Rimmer, Kbmd. Lars Klitgaard, Postmester
Jensen. Købmændene P. Kold, Lundsgaard, Christen
Westergaard, N. P. Møller o. fl.«
Ved Sejldybet mellem Nibe og Landsbyen Klit·
gaard er Staderne ordnet i Lænker; Lille og Store
Drauglænke de fornemste. Enkelte af Nørlaaes Læn-
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ker har karakteristiske Navne (ellers hedder det f.
Eks. 6. nye Lænke el. lign.):
»Østerpøttens Lænke, Nedergaards Lænke, Søndre
Møllelænke, Klosterlænken, Færklænken, Doktorlænken, Melodden (Mel. :>: mellem), Retodden, Mellem
Pram Skrald. c
Sebberlaue har bl. a. Lænkerne :
,Sebbersund Lænke, Mellemsunds Lænke, Heslerønet, Smedelænken, Peder Hagens Lænke, Sønden
nye Lænke, Gammel nye (!) Lænke, Melholm, Retholm, Søren Mands eller Palles Lænke, N01·drag, Sønderdrag, Blindhaar o. a.«
For den, der ikke er fortrolig med Landkending,
er det ikke saa ganske let at bestemme et Stades
Beliggenhed efter en Anvisning som Stadebøgernes;
»Nørlaae, Stade Nr. 3 paa Tredie Lænke, kaldet
Store Drauglænke. Dens Med er til Sønder og Nordlighed: Søuderholm Kir·ketaam og den nordligste Høi
paa Tostn1p Mari< i lige Linie med hiuanden; paa
Yder- og Inderlighetl, naar den østersle af de 2de
flade Høic paa T •rrestrup Mark kommer i Linie
med dem.«

Alle andre Bestemmelser af Stadernes Beliggenhed er u fra vigelig af s a m m e Art.
Formodningen om, at Sildefangstens Aftagen
skyldtes Aggerkanalens Gennembrud, modsiges af adskillige Skrivelser til Rentekammeret, Andragender
fra forskellige Limfjordsegne om, at det høje Collegium vil forbyde den eller den Sættemaade af Fiskegarn, ~der menes at være Skyld i Fangstens Aftagen
i de sidste Aar«. Ved Kammerjunker Biilow, Herredsfoged over Fjends-Nørlyng Herreder, indkommer
der til Rentekammeret en Skrivelse af 28. August
1824, der anmoder om, at der maa blive truffet For-
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anstaltninger til •at hæve det i Svang gaaende Fiskeri
udenfor Hvalpsund , og som maa tilskrives Harboøerne, efter hvem de ved Fjorden boende tager Eksempel og til egen Ødelæggelse anvende de saa skadelige ,.Pulsvaader«, hvorved Yngelen næsten aldele$
tilintetgøres. Ærværdige Mænd have forsikret, at
Fiskeriets Aftagelse i de sidste 20 Aar er ganske paa-

Kammerraarl Svanholm.

faldende, og tilskrives saadant ene Pulsvaadenes
Bruge. Dermed er antydet, 'at Miseren er begyndt
vestpaa og allerede 21 Aar inden Hayets Gennembrud af Agger-Tangen.
Og 1819 er følgende dateret (Sebberkloster Arkiv):
:.Ærbødigst Forestilling.
Til S. T. Hr. Kammerraad og Amtsforvalter Svanholm er vi fattige Fiskere af Valsted nødsaget til at
hensøge til Dem som vores Hosbonde angaaende
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vores Fiskeri i Sebber Laa. Vi finder os højligt fornærmet over Nørlaas eller Nibe Fjords Sætteri, da en
Del af Ni be F iskere, som ej P.r Stader ved Dybet, sæller
gan sl·e ulovlig ved Dybet. Desud en er paa nogle
Aar ble, et opretlet Sæ tteri paa øs tre Sid e af Dy bet,
som ogsaa sælles nlo vli g ; ·thi h vor det· efter denn e
Mall"il< el b urde ell er maa være l Lade, æller de 4
a 5 Lil 6 Garn, saa at Dybet bliver ganske tillukt og
Sildenes Gang fra Sejldybet forhindres, saa at ingen
Sild kan komme op, enten sønder over Nørlaa og
lan gt mindre i Sebber Laa. Vi vil derfor ydmygst
bede, at S. T. Hr. Cammer Raad gør os som Husbond og tørste Ejer Bistand , at Sælleriet maa bli ve
al efler ForoTd ningen a f 15. December 1750. 'l' bi
skal dell e Sælleri vedvare i Nøl'laa, som nu bntges
paa begge Bredder af Dybet, kan de, som bruger
Fiskeri i Sebber Laa, ikke blive bestandig.
Vi u n dertegner ærbødigst:
Anders Jacobsen og Christen Jensen. Niels Møller.
Niels Pedersen. Mikkel Christensen. Anders Nielsen.
Anders Møller. Niels Andersen.
Walsted, den 2den Jannari 1819.
Af Sebbersunds .Mænd:
Jørgen Johansen. Jens Jochumsen. Bertel Jepsen.
Lars Jensen Bislev.
Christen Jensen Norenbier (Nørnberg) i Bislev.
Christen Nielsen i Bislev. Jens Pedersen i Bislev.
Poul Pedersen i Bislev. Niels Jensen i Bislev.
Nogen bedre Mand end Kammerraad Svanholm
kunde man sikkert ikke finde at henvende sig til
med Klage over Nibeboernes ulovlige Fiskeri. Han
lod ikke Sagen ligge, men mobiliserede sine Hjælpere; den brugeligs te af dem synes Major, Herredsfoged Wes.tenholz i Løgstør at have været. En anden, Fisker Christen Wandrup, var i hvert Fald
ihærdig til at indgive Requisitioner mod Nibingerne.
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Kammerraad Svanholm har i de Aar, da hans Aktiver i Stader gav langt mindre Udbytte end vanligt,
grundet o'·er, h'•ad Aarsagen vel kunde være (man
ser i hans Arkiv Afskrifter af Udtalelser om Sagen i
»Viborg Samler«, »Aalborg Stiftstidende« og Notater
-som: 1826 befalede Kongen af Sverige og Norge, at
Sildenes Levesæt skulde undersøges; man mente at
maatte ophøre med Fiskeriet i l a 2 Decennier, fordi
Silden ,·okser langsomt og først efter Aars Forløb
er i Stand til Forplantning - eller han beskæftiger
sig med Spørgsmaalet om Tiden for Garnenes Udsættelse til Høstfiskeri); men først og sidst kom m er
han tilbage til, at Nibingernes Garnsætteri bærer
Skylden. Og muligvis har Nibeboerne, da ogsaa de
har mærket Fiskeriudbyttet formindskes, brugt en
forandret Sæltemaade med Bundgarn til at danne
Kæde over hele Dybet, netop for at Silden ikke
skulde undslippe. Stiftamtmand Mollkes Skrivelse af
3. Oktober 1826 til konst. Herredsfoged, Krigsassessor
Arntzen kunde tyde derpaa. Det hedder, at en Del
Fiskerindredere af Nibe har indgivet Ansøgning om,
at deres i den saakaldte Nørlaae i Limfjorden opstillede Fiskegarn maa blive staaende paa samme
Maade, som det i en Række af Aar har været udsat,
uagtet saadant er stridende imod de om Fiskeriet
gældende Forskrifter. Det tillades herved »i dette
Efteraars Fiskerie« eller saa længe, til Resolution om
Ansøgningen indløber (Rentek.).
11. Oktober 1826 f'r Christen Wandrup paa
Færde med en Skrivelse om, at Major, Herredsfoged
Westenholz, Løgst01·, ved Kirkestævne 2. Oktober
1820 allerede lod advare mod Sætteri imod Forordningen af 15. December 17 50,, og at han, der har
Stader i Nørlaas Munkedrag og desuden i Sebberlaa,
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bar boldt sig Advarslen efterrettelig, men at det er
bam bekendt, at adskillige af Nibe Stadeejere, ja
Lejere i Nibe, benytter Sætteri imod denne Forordning, nemlig P. Kold, Lars Klitgaard, Niels Nielsen
Færch, Søren Nielsen, Hans Bygom; Lundbæk Mølle
- Møller Enken, - ved deres Salterbod, Jens Rimmer, Sebbersund, Lars Madsen Kiær og Niels Madsen Kiær.
Med et utydeligt: kommer hid til Bekræftelse i
det ene Hjørne af Bagsiden findes i Sebberklosler
Arkiv en Kladde af et Andragende til Kongen af 13.
Oktober 1826, skrevet af Kammerraad Svanholms
Ven, Herredsfoged Westenholz, Løgstør. Det lyder:
»Allerunderdanigst Erklæring.
l kke \'91' det, Deres Majestæt! misforstaaet Embedsiver eller nogen som helst Arrogance, som bevægede mig til at udstede den Advarsel mod ulovligt Bundgnrnssælleri, som har foranlediget Supplikanternes Ansøgning.
Kummerfulde Familiefædre manglende Brødet til
sig og sine stod for mig, vaandende sig under dere
rigere Medborgeres aabenbarede Uretfærdigheder.
Sandelig l Deres Majeslæt! der b e hø ved es i k k e
det bestemteste Lovbud til at moti\·ere mine Bandlinger; jeg følte og talle da, som jeg i Dag føler, og
for min retfærdige Konge taler den bittedigen paa sin
Ejendom og Rettigheder krænkede Annods Sag, den
Sag, en viis Lovgivning udtr •kkelig bød Embedsmanden endog uden Klage at hævde og bes kylle. Sandheden et· ikke husvild i Deres Majestæts Huller,
og trøstigen fremstiller jeg den for Deres Majestæts
Øjne; thi gennem mig raaber den nøgne Olding om
Klæder, den hungrige spæde om det Brød, de Klæder, Rigmanden søger at fravriste dem.
Jeg drister mig allerunderdanigst al ledsage denne
min Erklæring med en Tegning, som lydeligere end
mange Ord vil kunne oplyse Sammenhængen med
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de Garn, til hvis Brug Ansøgning haves i Sinde at
ville indhente Deres Majestæts Samtykke disse
Garn er hverken mer eller mindre end Gaffelgarn,
som Ansøgerne ikke vove at nævne; thi de er med
rene og klare Ord i Reskripterne af 24. Maj 1734 og
29. November 1737 og Forordning af 15. December
1750 bandlyste som Redskab, der strækker sig uden
for de bestemte Lænkemed, forsnævre og beskære
Lænkerummene saaledes, at Silden - til Skade for
andre Lænker og Stader - hindres i sin Gang.
Ved paa Tegningen at sammenligne Nibingernes
ulovlig besatte Lænker med de lovligen besatte Lænker vil Deres Majeslæt Hllernaadigst erfare, at Gaffelgarnene har ind krænket Lænkerummel celeris pal"ibus rra 165 Alen Lil 92 Alen, ja, denne Ulovlighed
drives saa vidt, al hvor Lænkerne maa staa nær
sammen, kommer den ene Lænkes Retgarn til at
staa en chiquer (en biais ~: paa skraa, mener han
vistnok) med Nabolænkens Baggarn.
I Stedet for efter Forordningen for 15. Decbr.
1750, ·at hvert Rt>tgarns Hovedslæg ufejlbarlig bør
staa i Lænkemedet, og hvert Baggarns Hovedstreg
højst 47 Alen til Siden af Medet, staar Gaffelsætternes Hovedstreg 70 paa hver sin Side af LænkemedeL
I Stedet for at det lovlige Bundgarnsstades 2
Garn med sin Hovedrad u !ter med en Hindring for
ild ene paa 126 Alen, fisleer GalTelsladet paa lige
langt Slyldte af Lænl<en med en Hindring af 262
Alen. At delle lags Fi keredsel mægtigen, ja stundom nldeles spærret· Silden Vejen til andre Lænker
og Stader er indlysende, aa meget mere, naar man
belænl<et·, nt naar de hurlig svømmende Fisk, hvortil Silden hører, træfTer pHa Forhindringer, preller de
aldrig lige tiJbage, men følger den Retning, som afviger mindst fra deres Kur ; saaledes viJ Silden, som
mellem tvende Gaffelgarn støder paa Løberaden eller
preller af under saa stor en Vinkel, den kan, komme
uden for Hovedraden, men følge Løberaden, indtil
den støder paa hin, hvilken den følger lige ind i
Garnet.
Af denne Sildenes Drift følger tillige, at den ikke
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til sin Frihed benytler den 3 Alens Aabning, som
Supplikanterne heraaber sig paa, og som paa Tegningen er optmkket ved hver Ende af Løberaden;
den bøjer aldrig kort om Hjørnet, men støder i det
højeste gennem Aabningen mod den anden Halvdel
af Hovedraden, som den dog følger til det derved
staaende Bag- eller Retgarn.
Med eet Ord: Kommer nu først Silden ind i
Gaffelgarnenes Labyrint, kommer den aldrig ud af den
igen førend i Fiskernes Baacie - dette er Aat·sagen~
hvorfor de yderste Lænker er saa yderst givtige, men
viser tillige, at de er det paa Naboernes Bekostning·~
og dog sigter hele Lovgivningens Aand didhen, at
den ene maa ikke fordærve Fiskeriet for den anden.
Min Sætnings Rigtighed kunde jeg bevise med
de mest forunderlige Garnsætningsmaader ved f. Eks.
Heltfiskeriet; men i den omhyggelige Frd. 15. Decbr.
selv ligger Beviset: Saaledes maa intet Bundgarnsstade være kortere end 42 Favne, thi ellers blev det
aldeles umuligt for nogen Sild ved at prelle fra Raden i en spids Vinkel at undgaa Garnenes Ringe.
Bøjer Silden kort om et Hjørne, vil den ikke blive
i Bundgarnet, men bøje om Hjørnerne og blive fri.
- Dog er det ikke alene ved de fangede Sild, Gaffelgarnene skader de indenfor liggende Lænker. Den
største Ulempe er den, naar en Stimmel Sild kommer op eller ned af Limfjordens egentlige Sejldyb,
Munkedraget, og vil bøje af Vejen forbi Nibe til Sebberlaa, træffer den østen for den Vig paa Klitgaards
Grunde og vesten for Vigen paa Nørlaa paa en uigennemtrængelig Skov af Gaffelgarn og Stæg (om hYilken den kan kun gøre sig et Begreb, som har set
den sat), at den dels forinden bliver den var, dels
fornemmer den paa de forreste Silds forvirrede Standsning, og ud fortsætter den ufangede Del af Stimmelen sin Rejse gennem det nordre Dyb uden at bøje
indad under Sebberlaa, hvis talrige Lænker savne alt
Udbytte i den Grad, at sidste Foraar købte Valsted
Fiskere ferske Sild i Løgstør.
At tillade Gaffelsætteriet i Sebberlaa vilde lidet
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hjælpe; thi Silden er dels fanget, dels bortskræmmet,.
før den naar disse.
Saaledes hænger Tingene sammen in abstraclo;
Deres Majestæt tillader mig allerunderdanigst at fremstille den in concreto.
Naar man regner allerhøjest, da er Gaffelsætleriet kun til mere eller mindre Fordel for 11 af deyderste Lænker i Nørlaa, som indeholder 232 Stader, men indenfor ligger ikke mindre end 720 Stader, som gaar til Grunde, foruden Fiskeri i Sebberlaa, Kyø, Halkær Bredning. I Ansøgningen er 39 til
Dels rige Individer interesserede, men Valsted og Sebbersund havde 1822 116 Familier med 620 Individer,.
som ene og alene søger Brødet paa de ødelagte Lænker og hungrer.
Hele Nibe By havde efter Baron Juel i Aaret
1816 kun 1000 Indvaanere, som foruden Fiskeriet og.
det betydelige Strygglibemonopol har Handel, Skibsfart, borgerlig Næring og 36 Tdr. Hartkorn at ernære·
sig af, medens Sebbersunds og Valsteds 620 Mennesker maa leve af Fiskeriet alene og 20 Tdr. Hartkorn, meget sandig Jord.
Men det er ikke Sebbersund og Valsted alene,.
som lider ved hine Supplikanters ulovlige Fiskeri;
jeg har officielle Dokumenter for mig, som godtgør,
at selv en Del af Nibe Bys egne fattige Fiskere har
sukket under samme Tryk og auraaber mig om at
kæmpe mod Gaffelgarnene.
Sandelig, der skulde vist meget vigtige Grundetil, hvis hine 39 Supplikanter, hvoriblandt hovedrigeKøbmænd, der ikke behøvede selv at fange de Sild,
de handlede med, kunde favoriseres paa saa mangefattige Familiers Bekostning.
Deres Majeslæt vredes ikke, fordi jeg allerunderdanigst vover ogsaa nærmere at gennemgaa de Grunde af Supplikanterne selv opgivet.
Gaffelgarnene skulle være brugt saaledes i umindelige Tider; men bar gamle Mænd ikke ført mig
dette skammeligen bag Lyset, er det ej længere siden
end Aarene 1789 og 1790, at dalevende Peder Lund,.
Ejer af Sebberkloster, tvang Nibingerne til at bruge
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lovlige Garn; men denne Mand, som kunde holde
·dem Stangen døde, og den g~mle af Rigdom og Vælde
be kyllede Misbrug øik Lrod · mangen. fatLig Fiskers
jævnlige Klage i Svang igen, utlen al det er be isligl,
a t La n det har ''u n del den ed · Lbi det lovlige F i ker i
vilde ikke formindske Sildefangsten, men alene fordele den ligeligere paa samtlige skattepligtige Stade·ejere.
M1n1ske ·dlde hine Supplikanter ige, al del ild\e
·er dem alene, som nyder godt af del dem ti!Hydencle
rigelige Fiskeri, Bødker, Købmænd og fatroser dele
Fordelen.
and! nolt, men disse Personer vilde tjene
det samme ved den Sild, som fangedes ved Sebbersund og Valsted, thi disse saltes for det meste i Nibe.
- løvrigt kan der vel næppe fanges Hævd paa Forbrydelser - Forbrydelser af den Consignance for
det offentlige, at Embedsmænd derved skulde have
et speciell Opsyn og ved at e igennem Fing•·e dermed pandrage sig øjebliklielig Suspen ion og Embedsforbrydel e - Forbrydelser af den Slags, at der
endog er sat Pengebøder og subsidiær Tugthusstraf
paa del blolte For øg paa ' 'ed Heltergang al slippe
fri for traf.
Fremdeles foregive Supplikanterne, at en pindselig Forordning i Sætteriet vilde standse Høstfiskeriet
og hindre Ejerne. Dette Foregivende er ikke rigtigt,
thi Gaffelsætteren behøver blot at dreje sine Garn og
Hovedrad hen i Lænkemedet, saa har ban et fuldkommen lovligt Fiskeredsel og sparer endda sin Løberad med dens 12 Stæg, som han ikke kan bekoste
ringere end en 30 Rbd., nok et Bevis for, at Gaffeliiskeriet er kun den formuende Mands Sag, som vil
eje Jorden, tilhører end en Del af denne hans fattigere Medborgere.
Paa Grund af agens Viglighed har jeg affordret
.en Del ar Valsled og Sebbersunds Stadeejere og Brugere deres Erklæring, som herved allerunderdanigst
vedlægges lilligemed agnepræstens Attest om deres
Formuestilstand, hvilket tilligemed Nødvendigheden
for mig at erkyndige mig om alle lokale Omstændig-
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heder og en Mængde andre Embedsforretninger have
hindret mig i før nu at afgive denne Erklæring.
Jeg bar, Deres Majestæt, nøje tænkt og under~øgt og lagt Resultatet deraf til ældre Erfaringer i
Fiskeriet, og saaledes fremlægger jeg allerunderdanigst
Sandheden usminket for Deres Majestæts Aasyn, sanledes som jeg tør tilsvare for Guds Domstol.
Deres Majestæts Visdom prøve den, Deres allerhøjeste Naade og Retfærdighed dømme mellem Supplikanterne og de lidende mange.
Løgstør, den 13de Oktober 1826.
Allerunderdanigst
W estenholz.
5. December 1826 begærer Christen Wandrup,
Valsted, at Herredsfoged Westenholz vil foretage en
1ovlig Synsforretning om Sildebundgarnssætteriet nu
da Fisketiden .straks udløber. Om Herredsfogeden
opfylder Begæringen, vides ikke, men i Rentekammeret beror der fra samme Herredsfoged, dateret 12.
Juli 1827, en Redegørelse paa 42 Sider for forskellige
Fiskemaader og Redskaber; vedlagt Tegning af 5
Slags Aalelystre og 3 Slags Kroge. »Næsten frygtsom
griber jeg Pennen for at afgive min Betænkning,«
indleder ban, »i en Sag, som jeg føler angaar Tusin-des Vee og Vel, som jeg føler ret nøje bør undersø_ges og drøftes for at komme til et rigtigt Resultat«.
Vel har jeg i Aarene 1799 til 1807 berejst og befaret
de fleste af Limfjordens Bredder og Vige," fortsættet· han.
(Slet saa let falder det ikke for alle at efter'komme Rentekammerets gennem Stiftamtmændene
udsendte Forlangende om Betænkning over Fiskeriet.
Til Amtmand Graah i Hjørring er bl. a. Betænkninger indkommet en af 15. Marts 1827 fra en Herredsfoged, der med tiltalende Ærligbed og Frejdighed
l)
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vedkender sig sin Mangel paa Kendskab til Fiskeri.
Han udtaler det Haab, at den Betænkning, som han
i Embeds-Medfør indsender, maa være saa ubetydelig, at den ingen Indflydelse vil faa.)
Og Christen Wandrup lader atter høre fra sig, sender Andragende »Til Kongen«, dateret 14. Juni 1828.
Ved flygtig Betragtning synes disse mange Siderat dreje sig om hans Begæring om beneficium paupertatis, men saa ser man, at Grunden til, at hans
Kaar er forringede, skyldes Nibingernes samvittighedsløse Sætteri. Og nu kommer Pointen: »Nibe
Bye Fiskeriudredere har søgt om ulovlig Fiskerie.
som Reseriplet 24. Maj 1737 har for dem tilintetgjort.
Derimod den almene Mand(s Ret), som har bedet om
loulige Net- og Radgarns Sætterie, der har været brugt
fra Arrils Tiid efter min Formening, er nu det saakaldte Retgarn og Baggarn efter Forordningen af 15.
December 1750 dem befalet at bruge. Endvidere tager jeg mig den allerunderdanigste Frihed at anmærke: I Aaret d. 28de Martii har en Hr. Niels Færch
(den ældre) og fleere af Nibe og andre Staqeeiere ansøgt om Tilladelse at udkaste længere i Lænkerummet end til nævnte Forordn. bestemmer, hvorved
Fiorden omgjærdes og Lænkerummet spærres for
Sildens Opgang indtil Grunden og op ad Canaelen
forbie Nibe, men da Prokurator Lund til Kyhøe som
Eier af 287 1/2 Stader i Limfjorden, Sebberlaae og
tvende Bredninger, Kyhøe og Sebberkloster, tilhørende, (var i Live) protesterede han derimod, og blev
Ansøgerne forbudne, men derimod at rette dem efter
titnævnte Forordning af 15. Decbr. 1750. «
Man føler sig næsten lettet ved at læse Redegø-relse til Rentekammeret af 12. August 1828 fra Stiftamtmand Moltke. Amtmanden finder ikke Anled-
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ning til at tilstaa Christen Wandrup, Valsted, det
ansøgte Beneficium for de Tab, han formener 11t lide
''ed, at Sildehundgarnene ved og omkring Nibe ikke
sætles paa den ved Anordningerne befalede Maade.
• Medfølger Betænkning fra Byefoged i Nibe Overa uditør Kofoed. Det paaankede Sætterie er biemiet
i det høie Collegii meddelte interimistiske Tilladelse«
og Supplikanten lider desuden, efter hvad Byfogeden
har oplyst, aldeles intet Tab derved.
Vistnok alter en af -Kammerraad Svanholm inspireret Skrivelse!
Christen Wandrup har aabenbart ikke heJler i
bogstavelig Forstand haft Ro paa sig. 1827 udsteder
Herredsfoged Westenholz Pas for ham til Brug paa
en »Kiøbenhavnsreisec (man tør vel ikke mistænke
ham for at ville tale den lovlige Sættemaades Sag paa
højeste Sted), og han har dog 4 Aar i Forvejen foretaget samme Rejse og dertil faaet udstedt Pas:
~Da Forevi iseren af dette Pas, Christen Laursen
Wandrup af Waldsted, Middelmaadig af Væxt, blaa
Øjne og sortbruune Haar, 59 Aar gammel, agter at
rejse Landværts til Kiøbenbavn, saa anmodes alle
Høye og respective Forekommende, at de ham paa
denne Hans Lovlige Reyse viJle lade passere, da intet hinderligt i denne Henseende vides.

Pashaverens Underskrift
Christen Wandrup.
Løgstøer den 13. Augustii 1823
J. Scharling,
Hans Kongelige Majestæts virkelige Cammerraad og
Herredsfoged i Aars og Sletb Herreder.«
1828 vinder Chrislen Wandrup Borgerskab i
Nibe; paa Mandtalslisten for 1801 er han opført som
Købmand, bosat St. Grønuegade.
20*
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Disse meget hyppige Skrivelser om Garnsætteri
foranlediger, at der fra Rentekammeret sendes Opfordring (23. August 1828) til Kammerherre Moltke
om at sammenkalde .Møde mellem alle Stadeejere af
Nør- og Sebberlaae og at gøre sig bekendt med deres Ønske om Forandring i Sætteriet; desuden Forlangende om at faa fastslaaet, hvor Staderne ligger.
1829 har Kammerraad Svanholm haft Overtaget.
Det ses af Aalborg Stiftsa \'is Nr. 95 for delte Aar i
en Beretning om, at Foraarsfiskeriet er siaaet fejl og
at der begynder stor Nød for Nibe Fiskere, samt at
ArbejrJsfolk, der tilforn har haft Fortjeneste ved Salterierne i Nibe, intet Arbejde har. Der drages Sammenligning mellem Fiskeriet Vaaren 1828 og 1829,
og det lovlige Sætteri angives som den mulige Aarsag til Fiskeriets Udfald. Fiskeriet var dog vel ikke
ringe, men den baarde Frost udskød Garnsætningen.
Landboerne fiskede selv for at forsyne deres Husholdninger. Helsingører og franske Baade opkøbte
Sild, og Priserne steg langt over, hvad Salterierne
ellers kunde købe for. »Nibe Købmænd har solgt
ferske Sild til fremmede,« hedder det, »i Stedet for
at salte. Ølands Ejer, Konsul Rascb, har oprettet et
Salteri og købt dobbelt saa mange Sild som Nibe
Sa1terier tilsammen uden Hensyn til Prisen; dertil
gaar Silden, i Stedet for til Nibe; derfra udføres og
dertil gaar Arbejderne, over 100 i Tal«.
Kammerraad Svanholms Optegnelser (i Sebberkloster Arkiv) - i Anledning af Udtalelser i Aalborg
Stiftsavis Nr. 165, 193, 196 og 200 (1829) om, at Nibe
er en By, der bør beskyttes for sin betydelige Eksport af Sild, og at Skylden for det maadelige Fiskeri
bør skydes paa det lovlige Garnsætteri - koger over
af Harme. Han dadler Nibe, der ikke har kunnet
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unde andre at dele Silden med det, og han priser
Forordningen af 15. Decbr. 1750, der fordeler de
fiskede Sild til alle de skattepligtige og matrikulerede
Stader i Sebber- og Nørlaae. Han beroliger sin Samvittighed overfor Nibingerne med, a.t Udbyttet af
Fiskeri ikke er lige stort hvert Aar. F. Eks. er det
1826 Halvdelen og 1827 Trediedelen af Aaret 1825
- :oog til Nibe Sildeudførsel contribuerer ikke alene
Østerland og Nørlaae, men ogsaa andre Fiskerier lige
til Løgstøer« - Selvfølende udbryder han: »Jeg ejer
paa lidet nær 1 /.J. af alle Stader i Limfjorden«, og er
det ikke Magtbevidsthed, der lyder ud af hans bitre
sarkastiske Forespørgsel af 2. April 1830:
:.Jeg giver mig herved den Frihed at spørge det
høje Collegium (Rentekammeret), om Forordningen af
15. December 1750 endnu siafir ved Magt?«
Da har Nibe altsaa en Stund haft Overtaget og
haft saa rigt Fiskeri, at Kammermad Svanholm har
fattet Mistanke til eller faaet Vished for, at NibeMatadorerne er paa forbudne Veje og paany har hengivet sig til Gaffelsætning! Saadan veksler Udfaldet
af den stadig standende Strid.
Indtil 1812 har Niels Andersen Færch og Niels
Nielsen Færch i Nibe og indtil 1815 Søren Nielsen
lejet Stader af Svanholm, men de trækker sig saa
tilbage fra disse maaske ikke særlig indbringende
Stader.
Af Sebberkloster Stade-Auktions Konditioner -et
Par Paragrafer:
l.

:oLejeafgiften erlægges med ferske Sild, som levere~ i Sebberklosters Salteboe i Sebbersund, og mindre end l 1/2 Olle antages ikke.«
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2.
»Lejerne forpligter sig til at le,rere, hvad Sild de
fisker een Dag om Ugen i de mindste, fra Salteriet
begynder i Salterboen og ind til at Stadesilden er leveret. Silden sl{al være leveret inden den 20. Maij
førstkommende 1821 samt et 1/2 Aars Matrikelskat
8 ~ Sølv af hver Stade, som betales til Niels Svanholm paa Sebberkloster.«
3.
»Skulde nogen fra Nibe leje Stader her ved Aucionen, da ansættes l olle 1) Sild for 16 Sedler og
tægn (Sølvpenge), som betales ved Hammerslaget,
eller antagelig god Caucioen til foranførte bestemt Tid.«
I Auktionskonditioner af 1826 den 19. September læses i § 6 :
»Lejeren besætter de lejede Stader overensstemmende med Loven uden ringeste Ansvar for Ejeren,
ligesom ogsaa Lejerne selv maa paatale de (Forhold)
Fornærmelser, som maatte tilføjes af andre i Henseende til sit Fiskerie, dog uden at Ejeren formenes
Ret til saadan Paatale, i Fald den forsømmes af
Lejeren, i hvilket sidste Fald Lejeren dog skal være
forbunden at assistere paa Ejerens Requisition med
Fartøj og Folk.
En øvet og dreven Jurist, der forstod at sikre
sig for alle Tilfælde, var Kammerraad Svanholm.
I de ovenfor skildrede Stridigheder var det Godsbesidderen og Storkøbmanden qua Fiskeriudreder,
der tog Livtag og søgte at fravriste Fjorden saa rigt
Udbytte som muligt. De var ikke ene om Jagten
efter Guld under Vaar- og Høstfiskeri; i Nibe fiskede
1

)

I Sebberldosters Staderegnskaber træffer man ofte den
oprindelige Betegnelse for Ol - woll, jfr. jydsk Slagwoll; Woll va1· oprindelig en Gren saa lang, at den
rummede 80 Sild, hængt parvis over den .
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alle, baade de, der havde Borgerskab, og de, der
intet havde. Præsten Taastrup fiskede, vidner Stadebogen, Bønderkarle, Tjenestefolk -selv unge Jomfruer ejede Stader i Lighed med de i Sebberkloster
Stadebog af 1695 omtalte Jomfruer Lyche i 1600'erne.
Selv uden Holdepunkt i Stadekøb eller Stadeleje var
der Folk, der drev Fiskeri.
I Skrivelse af 20. September 1826 fra Rentekammeret til Kgl. danske Kancelli (Rigsarkivet) fordømmer Rentekammeret den Uskik, at Tjenestefolk
for egen Regning driver Fiskeri i Limfjorden i Fiske-tiden; ogsaa Tjenestefolk fra Sogne langt borte og
løse Personer strømmer til Fjorden for at drive Fiskeri. Rentekammeret mener dog, at da Misbrugen
er saa gammel, bør bemeldte Personer fritages for
Tiltale og Straf, men udbeder sig Kancelliets Betænkning.
Fruens Holm.
Den verdenshistoriske Strid 1831 mellem Franskmænd og Italienere om Øen Ferdinandea, der just
var dukket op af Havet nær ved Siciliens Kyst (ved
Sciacca) og som begge Nationer plantede Flag paa,
kan ikke, den korte Tid, Øen eksisterede, inden den
sank sammen og forsvandt paa det vulkanske Terræn, der havde skudt den op over Vandfladen, have
sat Sindene i stærkere Bevægelse, end en Strid om
en »nylig opkommen« Holm i Limfjorden i Aarene
1823 til 25.
25. Juli 1823 indgiver Fiskeriudreder Niels Nielsen Tyrrestrup, Rimmerhuset ved Lundbæk (i Aalborg Amt), Ansøgning til Kongen om, at han i 10
Aar uden Afgift og senere mod Afgift eftet· Overenskomst maa benytte en paa en Grund i Limfjorden,
»Fruens Gr'und c kaldet, beliggende nyopkommen li-
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den Holm af omtrent •en Skippe Lands Størrelse«,
der for Øjeblikket er bevokset med Star~ men som
med Tiden vil kunne afbenyttes til ,Høeslæt«.
Naar denne Holm blev arngiven med Pæle, vilde
den ufejlbarligen tiltage og saaledes føres til Nytte.
Han hævder, al han allerede for 3 Aar siden, da han
først bemærkede, at denne Holm var opgroet, satte
nogle Pæle omkring den og har kunnet skønne, at
den siden den Tid er tiltagen betydelig.
Tyrrestrups Henvendelse til Korigen foranlediger
en Skrivelse fra Rentekammeret til Stiftamtmand,
Etatsraad og Borgmester Hornsyld.
Paa Foranledning af Rentekammerskrivelsen til
Stiftamtet sender J ustitsraad Bassesen l Ode N ovemher 1823 til Stiftamtmand Moltke en Redegørelse for,
at ikke blot Tyrrestrup, men flere andre paa Spekulation har anbragt Pæle omkring Holmen paa Fruens
Grund, at han for sin Del ikke skønner rettere, end
at slige Holme tilhører Hans Majestæt Kongen, og at
han anser for rigtigt at bortleje bemeldte Holm og
det paa en Del Aar, ikke mindre end 15 Aar, saa at
Lejerne nok ville arbejde paa at udvide den.
(l senere Skrivelser kaldes den Hans Majestæts
Holm.)
Men nu udstrækkes, som det ses af nedenstaaende, andre Hænder efter Holmen:
»Del Kongelige Collegium Lilshev den 2deo Oktober forrige Aar (1824) Stiftamtet om at foranstalte
forskellige Holme i Limfjorden, og del'iblandl Holmen Fruens Grund kaldet, opbudne ved offenllig
Anetion til Bodforpagtning ; men Ejeren af ebber
Klosler Hovedgaard formeuer, at (sidst)nævnte Holm
tilhøret· ham.
Constitueret Herredsfoged, Kystbefalingsmand
Kier.«
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I Skrivelse til Rentekammeret af 25. Januar 1825
fra Stiftamtmand Moltke i Aalborg hedder det, »at
Kammerraad Svanholm grunder sin Paastand om
Eiendomsret til Holmen quæstionis derpaa, at Skrivelsen, han har fremlagt, nævner Fruens Grund som
Sebber Klosters Eiendeels Grund til Fiskeri, hvorfor
han her mener, at de Holme, som paa denne Grund
maatte opstaa . . . . «, en Formening, han nærmere
har søgt at forsvare i en senere Erklæring.
Ved første Øjekast synes Kammerraad Svanholms
ytrede Formening at have noget for sig, men dette
tabei· sig, og hans Ræsonnement ses al være aldeles
urigtigt, n a ar man ved J ustitsraad Bassesens oplysende Betænkning bliver bekendt med de lokale Omstændigheder. Han oplyser deri, at ved Benævnelsen
,Fruens Grund« alene forst:;tas den Strækning af
Fjorden eller de saakaldte Laaer i samme, hvor Sebber Klosters Ejere bar eller bar haft matrikuleret
Fiskevand, at det ikke er i dette Fiskevand, men
paa de tilstødende Fjordgrunde, at hin Holm er opstaaet, at Holmen endog ligger 1/2 Mil i Vesten for
det Sted, h vor Sebber Klosters Fiskestader ophører,
og at den aldrig har haft Navnet enten Fruens Grund
eller Fruens Holm, førend nyligen en Mand af Nibe,
der søgte at faa den i Leje, gav den dette sidste Navn.
»Omendskiønt jeg,« fortsætter han, »efter hvad
der saaledes er oplyst, ikke kan ansee Kammermad
Svanholm eiendomsberettiget til denne Holm, saa har
jeg dog ikke villet forbigaa at indstille hans Fremstilling til det høje Collegii Resolution, og har jeg
fundet mig foranlediget til imidlertid at udsætte Holmens Opbydelse til Bortforpagtning.
Aalborg Stiftamt, 29. April 1825. «
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Niels Bassesen,
J ustitsraacl, Byefoged

Nibe og Herredsfoged i Harnum-Fieskum Herreder,

Karelius Arntzen,
Krigsassessor. Byeskriver i Nibe og Herredsskriver
Hornum-Fleskum Herreder,
gjøre vitterligt, at Aar 1825, Fredagen d. 25de Juli
blev foretaget Auction paa Tingstedet i Nibe af Auctionsrettens Retjente sammesteds, i Overværelse af
Johan Kjersner og Peder Jensen af Nibe, til Bortlejeise af en i Limfjorden, Vester for Sejldybet ud
for Nibe opkommen Græsholm, Fruens Holm kaldet,
i 50 eller 15 Aar.
Auktionsforvalteren fremlagde Aalborg Stiftamts
Skrivelser derom af 25. Novbr. 1824 og l. Juli d. A.
indeholdende Rentekammerets Skrivelse til Stiftet af
18. Novbr. 1824 og 25. Junii d. A., Nr. l og 2.
Videre blev fremlagt under Nr. 3 Concessiones
fra Bortlejeisen af Dags Dato.
Efter Bekendtgørelsen om denne Auktion nedlægger Kammerraad Svanholm til Sebberkloster Indsigelse hos Kammerherre, Stiftamtmand Moltke med
Paastand om, »at adskillige Holme i Limt]orden, der
efter Rentekammerets SkrivPlse af 2. October f. A.
vare bestemte til Bortforpagtning ved offentlig Auction, skulle være ham tilhørende.«
Rentekammeret tillader »efter Omstændighederne ~ ,
at den saakaldte Klosterholm og Stærtøtlerne fremdeles maa anses som henhørende til Sebberkloster,
hvorimod den nye opkomne saakaldte Fruens Holm
»aldeles ikke kan ansces henhørende under bemeldte
Eiendom, hvorfor denne Holm vil blive at stille til
offentlig Auction til Bortforpagtning i Overensstem-
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ruelse med forbemeldte vor Skrivelse af 2. Oct. f. A.
(I 824).
De hertil indsendte Bilag følge boslagt tilbage
for at tilstilles Eieren af Sebbercloster. «
Af Concession es:
1. Hvorefter en Græsholm i Limfjorden, Fruens
Holm kaldet, opkommen i den senere Tid beliggende østen for Sejldybel, paa del »gnmdre c
Vand, udFot· Nibe borUejes til Græsning eller Høeslæt, 10 eiJer 15 Aar iføl ge del lq;(l. Renlel<atn·
mers Skrh·el e Lil Aalborg Sliflaml af 2. O t. 1824
og 25. Junii 1825.
Græsholmen, son• den nu er, med den Forøgelse, som den i Leieliden maatle erholde ·ved
1'ilvæxl, overdrages til den Røislbydende alterna1er i l O ell er 15 Aar til Græsning eller Høeslæt,
regnet fra den Dag Budet er approberet indtil
samme Tid i det Aar, hvori Leieliden udløber.
Skulde bemeldte Græsholm formedelst Forskylleise
eJi er ved Iisdril'l eller paa anden Maade i LeieLiden form i ndskes, har Leieren rierfor ingen Ret
1il Godlgiørelse. Skulde den derimod heell borlskylles eller ved lis eller paa anden Maaue Iil·
intelgiøres heror del paa del kgl. Ren lel•ammers
Resolution, om Leieren derfor Iull tiJ s taacs nogen Godtgiørelse.
.
2. Græsbolmen skal blive Leieren foreviist, .om forlanges o. s. v.
Nibe, d. 29. Juli 1825.
Bassesen.
Koncessionerne blev oplæst og offentlig bekendtgjorte.
Kammerraad Svanholm, Ejer af Sebberkloster,
mødte og anmærkede, at han var :.Eier af Liimfjordens Grund fra Landet ud til Seildybet, saauel i Sebberlaue som Nørlaae, denne sidste, forsaavidt den kaldes Fruens Grund, og som en Følge deraf ogsaa Eier
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af den Græsholm, »Som i Dag agtes bortleiet'; han
forventede derfor, at Auktionen hævedes, men ifald
den skulde fremmes, forbeholdt han sig sin lovlige
Ret derimod og reserverede sin Ejendomsret til denne
Holm og for Fruens Grund paa Nørlaae.
Auktionsforvalteren saa sig forpligtet til at fremme
Auktionen, men reserverede Kammerraadens formentlige Rettigheder.
Tilslaget skete paa Bud fra Købmand Willads
Pettersen i Forening med Fiskeriud-r eder Niels Pedersen Møller om 3 Rbd. 40 ~ SØlv i aarlig Afgift. Lejemaal 15 Aar.
Det bemærkes, at Auktionen er bekendtgjort i
Wandalls Aalborg Avis samt ved Plakater ansiagne
Nibe og bekendtgjort i Omegnen.
Arntzen.«
Bassesen.
Kammerraadens Protest bar virket.
En Skrivelse fra Stiftamtet af 5. August 1825
indeholder en Redegørelse til Rentekammeret for, at
Justitsraad, Bye- og Herredsfogeli Bassesen i Nibe
forlanger godtgjort de Udgifter, som Bekendtgørelsen
af den senere tilbagekaldte Auktion over en Holm i
Limfjorden ved Nibe androg - derefter af l. Aug.
1825 en Henvendelse til Stiftamtmand Moltke, Aalborg, fra Justitsraad Bassesen, hvori han som Støtte
for sit Krav om Salarinm for den aflyste Auktion
henviser til Sportelreglementets 5. Afdeling 12, 18, 21
og 61 §§.

II.

STORKØBMANDSTYPER I NIBES GLANSPERIODE
En af Kilderne til Historie.
Historieforskningens Resultater er for den ældste
Periodes Vedkommende naaet ved Undersøgelse af
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Gravsteder og Indskrifter i Sten . Ogsaa for senere
Perioders Vedkommende lønner det sig for Granskeren at øse af de samme Kilder.
I Nibe, hvor kun enkelte af de nulevende har
bevaret, hvad der er overleveret om tidligere Tider,
og lmn faa ved noget om de Personligheder, der
havde Betydning i Byens Glansperiode i Slutningen
aJ 1700'erne og i de første Aartier af 1800'erne, er
der dog · en og anden, der paa Kirkegaarden standser
foran Slægten Færchs store Gravsted; saa forskelligt
fra de fleste andre Gravsteder paa Nibe Kirkegaard
er det, med Indskrifterne paa Sten, saa store som
Kisterne, de dækker. Der er Alvor over dette blomsterløse Gravsted. Muren er dækket af Vedbend,
Vedbend indrammer Gravstenene og dækker næsten
· ogsaa de smaa hvide Marmorkors, som er rejst til
. Minde om enkelte af Slægtens senere Generationer,
der stededes til Hvile her. Kun en enlig Ask staar
endnu tilbage ved Niels Nielsen Færchs Grav; men
Linde staar Vagt ved Muren og foran Jerngitret ' 'ed
den tillukkede Nedgang. Denne Nedgang har sikkert
ikke været aabnet siden Fru Severine Jespersen, f.
Bassesens Død (18. Marts 1878). Det vakte Røre i
Nibe, da den aabnedes; man kunde ikke modstaa,
men maatte ned ad den trange Stige og se. Alle
maatte derned. Satte Borgere med Pibe i Munden
vovede sig helt ned, mens deres Hustruer indskrænkede sig til at kigge derned, men mellem Skolebørn
gik der pirrende Beretninger om den Uhygge, man
kunde opleve i Gravkammeret
Store geskæftige
Backfische tog beredvilligt smaa modstræbende Kammerater med derned, skønt de smaa havde Hjertebanken og tilmed Forbud hjemmefra. Ja, der var
noget at se. I et stort halvmørkt Kammer (15 X 5 1/2
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Al.) stod der to Lag af Kister, det øverste Lag paa
Stillads over det nederste, og saa den Luft, der var.
Man kom skyndsomst op fra Rædslerne dernede;
men det, der var set, stod prentet uudsletteligt. Et
Gravsted, ''ærdigt for en Patricierslægt fra en større
Tid end den, Nibe nu befinder sig i.
Om 100 Aar er alting glemt; der er ikke længe
til Hundredaarsdagen for 1829, da de første Kister i
dette Gravkammer blev ført fra den nu nedlagte
gamle Kirkegaard ved Kirken op til den nye. Det
vilde være en Plet paa Byen, om dette Minde for en
af dens ældste Købmandsslægter, blevet til i Nibes
Stortid, skulde dele Ud slettelsens Skæbne med det
beskedne Sandstensmonument over Regimeniskirurg
David Lorenzen, død som Distriktslæge i Nibe (1828);
en Mand, som Nibe skylder megen Taknemlighed
for hans store, i Stilhed udøvede Godgørenhed, ikke
med Legater eller Stiftelser, men med fordringsløse
Gaver til uformuende Patienter i de for Byen saa
kummerfulde Aar, da Nibes ældgamle Indtægtskilde~
Sildefiskeriet, svigtede, samtidig med, at Byen ligesom hele Landet sukkede under Pengekrisen og dens
ubarmhjertige Følgesvende, Ekstra-Skatter og andre
Skattepaalæg.
·
Til yensire for Fæt'Ch'ernes Gravsted er Agent
Kalds, hyggeligt og venligt, men med sine næsten
moderne Marmormonumenter ikke paa nogen Maade
karakteristisk, siden Indskriften paa Agent Kalds
l\lonument, en sand Opregning af alle Agentens menneskelige eller rettere overmenneskelige Fortrin som
Arbejdsbi (illustreret nederst paa Mindestenen ved en
stor Bikube med Bier) og Menneskeven, er ombyttet
med en nøgtern Angivelse af Navn, Fødsels- og Dødsaar, en Indskrift, der ikke som den oprindelige do-
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kumenterer, hvor forsinket en Kulturstrømning som
1700'ernes Filantropi naaede Nibe (se Kap. om Niels
Andersen Færch).
Købmand Søren Nielsens Gravsted lige overfor
Pæreh'ernes bærer endnu et andet Præg - for den,
·der ser dybere, et stærkt personligt Præg. Indtil
1915, da Venner satte en Mindeplade over en afholdt
Dattersøn af Købmand Søren Nielsen, havde hele det
store Gravsted kun een Marmorplade med den knappe
Oplysning: Kiøbmand Søren Nielsens Familie-Gravsted. Tavst ligger Grav ved Grav under den ærværdige gamle Hængeask, som af egen Drift har sendt
en Gren ud over de friske Grave. Og Vedbenden er
det eneste, der dækker over brudte Skæbner og knuste
Hjerter.
Mærkværdigt nok ligger Gravstederne for de tre
Slægter, som Skildringerne her grupperer sig om,
samlede paa een Plet.

Slægten Færch.
Rentekammer-Afdelingen paa Rigsarkivet vidner
ved Indholdet af sine Skrivelser og Dokumenter
Fiskeriet vedrørende om, at Nibe omkring 1800 atter
.er inde i en gylden Periode for Sildefiskeriet, og om,
at i 1780'erne og Begyndelsen af 90'erne var Fiskeriets Udbytte ringe.
Indberetningen om Sildegarns Sætteriet 1) ved
Nibe for 1881 dokumenterer, at Silden i de Aar viser
sig for sparsomt til, at det lønner sig at fiske efter
·den. Lænke efter Lænke er ubesat: Dybsted Lænke,
1
)

Fra By- og Herredsfoged Hans Thornsohn og By- og
Herredsskriver Nicolay Wedel tilligemed 4 udmeldte
Mænd af Nibe ved Navn: Peder Thomassen, Søren
Geertsen, Peder Engelbretsen og Christen Kolbek.
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Sønder og Nørre Pramskal-Lænke, Mel (mellem)
Pramskal-Lænke, Retoddens Lænke, Klosterlænken,
Harmer Lænke, Doktor Lænke, Mandrups Lænke o.
s. v., o. s. v. Kun enkelte Stader paa de forskellige
Lænker i Nørlaae (Nibe-Laae) har l eller 2 enkelte
Garn og 4 Sæt Ret- og Baggarn, og disse Stader er
næsten alle :.satc med Garn af Udredere af Slægten
Færch: Niels Andersen Færch, Anders Færcb og
Niels Nielsen Færch. Autoriteter og Tillidsmænd bemærker, at Garnene ved dette Aars Høstfiskeri staar
som i forrige Aaringer, en lang Rad mellem hvert
Sæt Ret- og Baggarn, ·»men ingen Klagemaal desangaaende er indløben, siden de alle bruge det og med
hinandens Sætteri er fornøiet« - hvad der ikke undrer, naar det i Hovedsagen er een Slægt, der besætter og benytter Staderne 1)
Skal man danne sig et Billede af Nibes Blomstringsperiode i og udover den omtalte Opgangstid
for Sildefiskeriet, kommer man ikke udenom Slægten
Færch - , og vil man følge Nibingers Udvikling og
Tilegnelse af Civilisation siden den Tid, da Størsteparten af Nibes Beboere var Trækfugle, der kom og
forsvandt med Silden, kan man gøre det ''ed at iagttage Nibes og Nibeegnens Forgreninger af Slægten
Færch. Den kan følges tilbage til Agerbrugsstadiet
i 1600'erne, da Medlemmer af den var Boelsmænd
eller Kronens Fæstere. Men længere tilbage end til
dette Stadium kan den ikke følges her paa Stedet.
1

)

En vis Tribut til det lovhjemlede er en Bemærkning,
vedføjet Indberetningen af 22. Maj 1783, »indrette efter
de ordinerede Skiælder•, ;) : Jernredskaber til at undersøge, om Maskerne i Garnene havde den lovbefalede
Størrelse, saa at Undermaalsfisk kunde gaa gennem
Garnene.
21
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Overleveringen bar muligvis Ret i, at Slægten stammer fra Thy (ligesom Købmand Søren Nielsens). Oprindelsen til Navnet Færch findes mulig i Tysk i
Formen Fabrchen - Færge. I saa Fald siger det
med rene Ord, at Slægten bar haft Privilegium til at
færge og rimeligvis været i Besiddelse af en Færgegaard eller Færgekro, og at denne har ligget ved et
af Thys mange Sunde, tyder maaske foruden Overleveringen den Kendsgerning paa, at Slægten ejer
Gods i Thys Nabolag. Købmand Niels Nielsen Færch
ejede i Følge Skifte af 1831 (S. 439) Kongetiende af
en Jordparcel ved Lemvig. Og Købmand Anders
Færch ejede s;s af Øen Fuur. (Saml. og Meddelelser
om Personer og Familier af Navnet Hvas.)
Med Nibe Tingbøger som Kilde beretter Postmester C. Klitgaard i »Nibes Historie indtil 1728«
om forskellige Medlemmer af Slægten; og i samme
Bogs Skildring af den Rædselsdag, 6. Juni 1676 blev
for de intetanende Nibinger, fordi Aalborg Borgerskab med Magistraten i Spidsen da overfaldt de med
Vaarfiskeriet beskæftigede unge Mænd for at bortføre
70 af dem og overgive dem som Baadsfolk til Fiaaden i Stedet for efter Ordre at stille 70 Aalborgensere, hedder det, at et Par af Voldsmændene brød
ind, hvor de troede, at Niels Færch og Peder Færch
var skjult. Et Par rigtige Kraftkarle af den frodige
Færch'ske Slægt maa disse unge Mænd have været,
siden Forfølgerne gjorde sig den Ulejlight>d »med
dragne Degner« at stikkf' efter dem i alle Husets.
Senge og at ransage Kamre og Loft for deres Skyld.
Ellers tog Ransmændene for Fode uden at spørge.
hvem de fængslede.
Færch'erne nævnes i Tingbøgerne først som Fæstere af Kronens Gods, som Gaardmænd eller Boels-
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mænd, senere ufravigelig som Købmænd og Fiskeriudredere. Dette gælder den Linie af Slægten, hvortil denne Skildrings Typer hører. Sidelinierne opviste mange i Landsbyerne omkring Nibe bosiddende
Gaardmænd, og den Dag i Dag dukker Slægtsnavnet
uformodet op her og der i Nibes nærmere eller fjernere Opland.
Af ISOO'ernes betydeligste Købmandsnavne indtager det Færch'ske lige fra Begyndelsen af Opgangsperioden en meget fremragende Plads, takket være
Slægtens grundmurede Rigdom, dens Familieforbindelser og det Overblik, som Hjemmevanthed paa Stedet giver.
I ~saml. og Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas« findes et kort Udtog af den
Færch'ske Stamtavle, i Familien Rehders' Slægtsbog
et langt udførligere over den Linie af Færch'erne, der
ved Giftermaal er knyttet til Familien Rehders. Dette
Udtog begynder ligesom de to haandskrevne Stamtavler1) med Købmand og Fiskeriudreder Niels Andersen Færch, Nibe, født 1709 (Nibe Overformynderiprotokol). Nibe Kirkebog begynder først 1765; men
ikke alene gennem Nibe Tingbøger, ogsaa gennem
den Overformynderiprotokol, Nibe har tilbage, gennem Skifter og Skøder, lader Slægten sig føre adskilligt længere tilbage end til 1709. At de to Færch'ske
Hovedlinier, Niels Andersen Færchs (den yngre) og
Niels Nielsen Færchs (den yngre), baardnakket fastholder Afstamningen fra Købmand Niels Andersen
Færch, født 1709, maa de have haft ganske bestemte
Grunde for; man kender ikke disse Bevæggrunde,
') Den ene samlet af cand. pharm. Søren Sigvard Færch
og hans Brodersøn Prokurator Conrad Rehders Færch,
den anden samlet af Arkitekt Knud Friderichsen.
21°

320

DAGMAR LARSEN:

men gisne om dem kan man med en halvtudvisket
Gravskrift paa en Sten fra Nibe gamle nedlagte Kirkegaard samt en almindelig kendt og troet Redegørelse som Holdepunkter.
Gravskriften meddeler:
>> Her under denne Grav Steen hviler den i Livet
nu salige Madamme Karen Larsdatter Færclz, barnfød
her i Nibe Aar 1749, som udgik fra denne Verdens
Møysommelighed Aar 1824 den l. Juni, efter hun
havde levet i 32 Aar indgik i et kærligt Ægteskab
med salig hos Gud Anders Jensen Færch 31/2 Aar og
der Næst med salig Jacob Pedersestami i 23 Uger,
begge Kiøbmænd og Handelsmænd i Nibe, hvilke for
længst ere hensovede, den første forlod hende i Aaret 1785 den 21. Juli og den sidste den l. Juni 1788. «
Gravskriftens primitive Udførelse og dens naive
klagende Indhold modsiger, at den skulde være hugget i Karen Laursdatters Dødsaar 1824 - saa faa
Aar forud eller samtidig med de øvrige Færch'ske
med deres flot huggede og egale Skrift og Affattelsen
som vanlig i Filantropiens, ude i Periferien endnu
ikke overstaaede, Periode. Heller ikke kan den skyldes efterlevende; dertil er den for personlig, affattet
som en Klage af selve Karen Laursdatter i det Øjeblik, da hun for anden Gang sad der som barnløs
Enke efter et ganske kortvarigt Ægteskab. Hun har
sikkert i det Herrens Aar 1788, da Slaget ramte hende anden Gang, ladet sit Jammersminde indhugge i
Gravstenen - og maaske hver Dag eller ofte haft den
for Øje. Hendes Klage gælder øjensynligt ikke saa
meget Smerten over Tabet, i hvert Fald af den sidste Ægtefælle - den første var hendes Søskendebarn
og har rimeligvis været hende kærest - men skyldes snarere den Forurettelsesfølelse overfor Skæbnen,
der gentagne Gange efter et lige kort Afsnit med
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trygge Forhold har berøvet hende gode, sikre Kaar
og ved Gentagelsens Ensartethed i de to Tilskikke!·
ser næsten har drevet Spot med hende. Og Bitterhed er der i hendes Klage. Men hendes Gravskrift
er ikke som saa mange andres med smaaligt udtænkt
Selvros over den, der i levende Live ser sit eget Mindesmærke og Minde sikret. Deri hæver den sig over
mange primitiv følende samtidiges.
Trods omhyggeligt Gennemsyn af alle Stamtavlerne finder man intet Sted Oplysning om, hvorledes
Gravskriftens to Færch'er hører ind i Slægten. Men
i Nibe Overformynderiprotokol forklarer et Skifte af
27. Oktober 1721, at de begge er Broderbørn af Niels
Andersen Færch den ældre 1) og Børnebørn af Anders
Nielsen Færch den ældre.
Skifte af 11. Juni 1824 fordeler efter Testamente
af 1807 Karen Laursdatter »Ferks« Formue, 457 Rd.
65 8/4 Sk. Sedler og Tegn, mellem 4 Arvinger, nemlig
Mariane Nielsen i Ægteskab med Peder Møller i Nibe,
Rasmus Sørensen, Mads Rasmussen og Anders Færgemann, alle af Nibe. Om Rasmus Sørensen med Tilnavnet Færch har det heddet, at han med Urette erhvervede Navnet Færch for sig og de Led i den frodige Slægt, der nedstammer fra ham, ved Giftermaal
med Pigen Else, der havde tjent saa længe i Niels
Andersen Færchs Gaard, at Familiens Navn fulgte
hende og overførtes paa ham som hendes Ægtefælle,
den tidligere Lødderkarl og Sildesalter hos Købmand
N. A. Færch. Men Skiftet af 11. Juni 1824 giver
Formodning om Slægtskab mellem Karen Larsdatter
og Arvingerne, ogsaa Rasmus Sørensen. Ganske rigtigt l En Undersøgelse oplyser, at Rasmus Sørensen
') Født ca. 1680; hans Hustruer Ellen Lauritsdatter, død
1721, og Johanne Jensdatter Busch, død 1729.
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og Mads Rasmussen er Halvbrødre og Søstersønner
af Karen Laursdatter; og Anders Færgernann gift
med hendes Søsterdatter, Maren Rasmusdatler.
Af Als Sogns Ministerialbøger fremgaar det, at
Karen Laursdatters Søster, Tove Marie Laursdalter
Færch, 30 Aar gammel, 10. Maj 1773 er bleven gift
med Skoleholder i Hurup By, Als Sogn, Mads Stiernholm, og da han døde efter et ganske kortvarigt Ægteskab, har hun paa Stand giftet sig med hans Efterfølger i Embedet, Rasmus Christensen Brøndum, 30.
Oktober 1773. Og da han døde i August 1780, har
hun 1/2 Aar efter giftet sig med den tredie Skoleholder i Hurup, Søren Jepsen, 25. Marts 1781. Denne
sidste var Fader til Rasmus Sørensen, der i Kraft af
Opkaldelsesreglerne maatte bære Moderens sidst afdøde Mands Navn. (Af Toves 2. Ægteskab var der
Datteren Maren, gift 26/s 1803 med Fisker Anders
Færgemann, Nibe, og Sønnen Mads Rasmussen, Høker 1 Nibe.)
Rasmus Sørensen, der i Aaret 1800, 17 Aar gammel, bosatte sig i Nibe som Fisker, bar altsaa med
en vis Ret Navnet Færch efter sin Moder, havde ikke,
som Sagnet siger, tilgiftet sig sit Navn. Han er i sit
Ægteskab med Magdalene Biisjong blevet Stamfader
til en talrig Slægt; alle hans Efterkommere har levet
i Troen paa Myten om Erhvervelsen af deres Efternavn og forsikret, at de absolut ikkf' var i Familie
med de »rigtige« Færch'er, som de ganske vist heller ikke har Slægtslighed med. Muligvis har Færch'
erne taget Forargelse af Toves Giftermaal og fundet
saa stor Forskel i Levevis og Livssyn mellem sig og
Toves Efterkommere 1), at de derfor har fornægtet
1
)

I Nibe Justitsprotokol findes under 28. September 1782
en Dotn over Købmand Anders Jensen Færch, der næv-

Niels Færch,
f. ca. 1650.

l

Anders Nielsen Færch,
f. ca. 1680.

l

"l

1. Gang gift med Ellen Lauridsdatter (Skifte 1721). 2. G. g. m. Johanne Jensdatter Busch (Skifte 1729).

----------~~--

------~~~-----

Laurids Andersen Færch,
f. 1714.
G. m. Mar-en Christensdatter Thorsen,
død 1753.
1. Ellen,
f. c. 1742.

2. Tove Marie,
f. c. 1743.

l

1. G. g. m. Mads Stiernholm,
død. 1773.
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;

Jens Andersen Færch,
f. 1723.
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Købmand Anders 'J ensen 'Færch.
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3. Karen,
f. c. 1745.
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2. G. g. m. Rasmus Christensen Brøndum,
død Aug. 1780.

3. G. g. m. Søren .Jepsen,

l

l. Maren Rasmusdatter,

g. 26 /s 1803 m. Fisker Anders Færgemann, Nibe.

2. Mads Rasmussen,
Fisker i Nibe,
g. m. Maren Nielsdatter, Blære.
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Rasmus Sørensen.
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Slægtskabet; for Mystifikationen
Færch, en Søn af Basse Færch 1).

1

)

skyldes

Alfred

nes paa ovenomtalte Gravsten: »Det er med de i denne
Sag førte Vidner bevist, at Anders Jensen Færch her i
Nibe har begegnet Citanten Cornelius Hurtigkarl saaledes, nemlig: at da Hurtigkarl den 4. April sidst kom
ind i Færkes Hnus for at ville leie eller laane en Kaag
af ham, har Anders Færch uden foregaaende Anledning
eller Klammeri taget Cornelius Hurtigkarl ved Hagen
og strøget ham med Haanden paa sine Kinder samt
skiældet ham ud for en Slobert. Dette Foretagende vil
Anders Jensen Færch undskylde med, at Vidnerne ikke
har kundet sige, det var Ørefigner, og foregiver han
selv, at det var kierlige Strøg. Men naar de af Anders
Jensen Færch mod Cornelius Hurtigkarl udtalte Ord,
nemlig Slobert eller storesnudet Slobert kommer i Betragtning med Vidnernes nærmere Forklaring, at Anders Jensen Færch sagde til Comelius Hurtigkarl, da
han var kommen ind i Færkes Huns og ingen u-Fredelighed beviiste : Du har fortient et Par Ørefigener.
men jeg vil ikke give dig dem, og derefter sagt, nu er
min Vrede overstanden. Og nu kan du tage det for
hvad du vil, foruden at Vidnerne forklarede, at Færkes
Hustru stillede sig imellem hendes Mand og Hurtigkarl.
for at stille sin Mand tilfreds, kan det ikke skiønnes
rettere end at Anders Jensen Færk har viist et Slags
Overmod og Foragt mod Hurtigkarl, især Vidnerne ikke
har kundet sige, det var Spøg, hvad der passerede imellem dem , allsaa om ndskiøn<.lt de førstnefnte Nævepust
eller Ørcfigeo, ild• Direcle el' beviiste, saa er dog Anders .r. Fæt·ks Opf'øt·se l mocl Cornelius Hurtigkarl saa
romænnelig, at summe eller Omstændighederne bør
ansees. Thi kiendes for Ret: At Anders J. Færk bør
for saadan sit Forhold og Omgang mod Cornelius Hurtigkarl betale til denne Byes Fattige-Casse 4 Rdr., og
udi denne Sags Omkostninger 10 Rdr. inden 15 Dage
efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Lovens
Tvang. Til Bekræftelse under min Haand og Segl
H. Thornsohn.«
En af de Viborg Arkivarer gisner, at Tove Færchs 2.
Mand er faldet som Offer for Svindsot, og at kun den
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Den Færch'ske Slægts Trofasthed mod de traditionelle Opkaldelsesregler slaar fast, at den i Tingbogen under 6. Juni 1676 under Overfaldet omtalte
Niels Færch er Fader til den i Skifterne af 27. Oktober 1721 og 26. Januar 1729 nævnte Købmand Anders Nielsen Færch. At denne er Fader til den i
1709 fødte Købmand Niels Andersen Færch af Nibe·
fremgaar af Skiflet af 27. Oktober 1721 1). Den næst-

1
)

tredie har haft Modstandskraft overfor Sengeklædernes
Baciller. Han har vist Ret, for Sygdommen har raset
blandt Rasmus Sørensens Efterkommere og hærget et
Hjem, hvor en smuk Skikkelse indenfor Toves Linie
var til Huse; en Moder, der saa sine 5 Børn segne
under Soten. De havde været hendes Livs Glæde, særlig hendes eneste Datter Emma; men hun blev først
revet fra hende ... en Smerte, der stod for hende, til
hun omsider fik Lov at lukke sine trætte Øjne. Døden
berøvede hende alt. Og denne barnløse Moder gik aldrig i Rette med Skæbnen, blev aldrig bitter imod andre. Ensom sad hun der, næsten blind og uden Hukommelse overfor Nutiden, men desværre med Bevidsthed om sit Hukommelsestab. Hendes Taarer randt;
hun græd over sit svækkede Syn og over sin Ensomhed. l\Ien aldrig blev hun bitter. Dertil var hendes
Sjæl for stor. Hendes Navn var Henrikke Færch, f.
Jensen; hun var Datter af en Landmand fra Mors, der
døde før hendes Fødsel. Hun blev opdraget paa Lindenborgegnen og havde fra sin tidligste Ungdom Plads
som Husbestyrerinde, først hos v. Dedens paa Voergaard og siden hos Grosserer Nissens, Aalborg. Herfra
drev Kolerafrygten hende 1853 op til Nibe, hvor hun
blev og holdt Bryllup med Tobaksfabrikant Jens Færch
(Søn af Rasmus Sørensen Færch), som hun i Forvejen
var forlovet med.
Nibe Overformynderi-Protokol, Nr. 21, Fol. 57: Skifte
efter Anders Nielsen Færch'es Hustrue Ellen LauridtzDatter, beg. og sluttet 27. Oktober 1721.
1 Søn Christen Andersen
17 Aar 100 rdlr.
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ældste af de i Skiftet nævnte Sønner, Niels (f. 1709,
-d. 1790), er altsaa Stamfaderen til den togrenede Linie,
:Som afgiver Typer til Skildringen her.
Under Nr. 178 findes han opført i Nibe Byfoged.regnskaber for 1744:
»Niels Færch, bebor sin egen Gaard - Ernærer
sig af Fiskerie, Salterie og Verts-Huus Brug l
Karl - l pige for guds Skyld - Betaler af Formue
500 rd 2 pro Cento: 10 R. og i Næring 4 R.
Communens Annotationer:
er saaledes Modereret i Henseende band icke er bekiendt af Handel til Synderlig Næring 178 Niels Færk
skal i Extra Skat svare 4 Rdlr. 1 )c
Niels Andersen Færch den ældre, gift 25/10 1737
med Karen Jensdalt.er, maa have drevet Værtshusbrug i en anden Form end den vanlige, naar Nibe
Justitsprotokol 15/9 1787 kan betegne Peder Woxlefs
1 Ditto Niels Andersen
12 Aar 100 rdli-.
7 - 100
1 Dito Lauridtz Andersen
1 Dito Søren Andersen
3 - 100
Disse Arveposter findes i den forrige Over Formynderi
Protolwll, ligesom og den anden levende Broder Sr.
Niels Færch beretter, at band og Broder Lars (Lauridtz) har faaet deres Arv, men Christen og Søren døde
før Faderen, saa følgelig har han arvet dem.
') Resc•·ipt nf 10. April 1761 har med sine rummelige Rammer tilstedt Købmændene baade Værtshushold og Brændevinsbrænding · men 1 iels Andersen Færch den ældres Købmands-Borgerskab var af 1738, saa at hans
Værtshusbrug sikkert er blevet til under den Forudsætning, som et af Vidnerne i Retssagen 1782 mellem Cornelius Hurtigkarl ctr. Købmand Anders Jensen Færch
anfører, da . Forhørsdommeren spørger, om Færch
skældte Hurtigkarl ud »i vred Hue, eller om det var
sket i stort Kompagnie i Værtshus•: •Nej, men Anders
Jensen Færk holder ligesom andre Kiøbsted Folk
Vertshuus. •
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nye Sted som liggende »i Melgaden mellem Sr. Jens
Miinsters Gaard paa den østre og S!. Færkes Logi
Huus paa den westre Side«. (Sr. brugtes til at be-tegne Folk udenfor Bondestanden.) Det Brug maatte
,·ære i stor Stil.
Derimod forekommer Niels Andersen Færchs
Formue i 1744 ikke nævneværdig, naar den kun er
paa 500 Rd. Hans Rigdom har dengang siddet i andre Værdier end rede Penge. Han har ejet saa store
Arealer, at han har haft Nød med at værne Planke·værkerne om dem. I Retsmøde 18. November 1780
indanker han Sag mod Grenader Finek's Hustru for
Rov af Plankeværk. Han har »Insinueret« til Gene;ral Adjutant og Kaptajn von Biilow af Nibe (Tropperne var i 1700'erne indkvarteret rundt om i Lan.<let, ikke som senere samlet i de større Byer), at
skønt 3 af hans Folk har været ude for at se efter,
at ingen onde Mennesker tager af deres Hu.sbonds
Plankeværk , ha nem var en De el Plankeværk frastjaalet i Gaar Aftes, som forefandtes udi Grenadere
Finches Quarteer her i Byen«-. - Det var ikke den
-eneste Gang, at de i Byen indkvarterede Militæres
Hustruer forgreb sig paa Plankeværk o. lign. Den,gang var der ikke Spor af Plantning ved Byen, der
kunde give Brændsel.
Ved Folketælling af 1787 er Niels Andersen
Færch opført som >>Fisker, Kiøbmand og anlingsbrug«
og af Tjenestefolk har han 8; men Sønnens Anders
Nielsen Færchs opgives 1787 til 12 af begge Køn 1).
') Byens Regnskabsførelse i disse Tider bærer Præg af
Skriverens indgaaende Kendskab til hver især, som han
indfører i Mandtalslister til Ekstraskat el. lign.; selv
om han til at begynde med nævner f. Eks. Pottemager
Abraham Abrahamsen med den Titulatur, der tilkom-

328

DAG:\IAH LARSEN:

De, der som Færch'erne drev Fiskeriudredning,
havde ofte Fiskerkarlene i Tjeneste som »Lønkarle«
- dog ikke Lødderkarlene (se Kap. Kold). Til nt
lave Sildetønder og Fjerdinger havde Anders Nielsen
Færcb en Bødker vend i. Tjeneste (se Nibe Hetspl"Otokol 1/12 1787, da Bødkeren idømmes en Bøde). Paa
den Maade liaode Folkeholdet let løbe op til 12 1 ).
Af en Retstrælle i 178 ... mellem Brødrene Anders
og Niels Færch (Sønner af Niels Andersen Færch den
ældre) og Konsumtionsinspektør Preetzmann, som har
anklaget dem for at indsmugle Brændevin fra Randers
(hvad de nægter at have gjort, fordi de »selv brænder«.
Hvem der har Ret vides ikke, da Sagen hæves, fm:di
ingen møder,) erfarer man, at Brødrene har handlet
i Fællesskab, (og bl. a. at »S r. Anders Færkes Pak
eller Tiære Hus« ligger »ungefær en 60 Faune fra
Sønder Bom« tæt ved Vejen, som gaar fra Lundbæk
Mølle til Nibe). Men allerede 1785 døde Niels Nielsen
Færch (f. 1743) og hans Hustru Karen Sørensdatter
Thyboe (f. 29/9 1743)2). Da var deres 5 umyndige
Børn efterladt alene, og før 1795 var Sønnen Niels
Nielsen Færch (se Kap. om ham) ikke voksen (21 Aar)

1

)

2

)

mer ham, slaar han lidt efter lidt af paa det formelle
og giver tilsidst efter for sin Trang til Familiaritet og
anfører ham slet og ret som »gammel Abraham«.
27. Martij 1790 blev i Retten læst og fremlagt •Anders
Færkes og Jacob Stavins (Stavn) Skiøde til Jens .Stræt
paa halve Parten i en Jagt •Ebenezerc latldel. Dr< g lig
7'/• C. L. datr. 23/a 1790. (Stræt, en i 1700'crn me.,tct
rig Købmandsfamilie i Nibe, fuldstændig fol'nrmet efter
Sildens Forsvinden, saa at den sidste Køhmaod af det
Navn i Nibe maatte løbe som Bud for andre, og hans
Datter, en fint opdraget ung Pige, maatte ernære sig
ved Syning.)
Hun er begravet 30. ~'laj, han 6. Juni 1785.
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at tage Faderens Købmandshandel op. Men Anders
Færch fortsatte sin Handel og øgede sit Gods mægtigt 1).
Og han arvede ved Faderens Død 1790 Slægtens gamle
Boplads i Melgade og Tranegade, medens Broderen
Niels Nielsen Færch havde været bosiddende i Nibe
Kildestræde eller Kildegade.
Den Bydel, hvor Færch'erne havde siaaet sig
ned, var i høj Grad udsat for Oversvømmelser, og
Færchernes Gaarde (se III.) laa saa tæt op ad Fjorden,
at der kunde drages Glibe næsten op ad deres Vinduer. Men eftersom Fjorden stadig øger den østlige
Bred, er Strandgyde og Kildestræde blevet til Strandgade og Kildegade. (En anden Sag er det, at Havnemolens Anlæg 1865 og den indenfor Molen liggende
Mølledams gradvise Forsvinden har omformet den
smukke Strandkant.)
Anders Færch, født 1738, gift med Maren Larsen
(død 1796) havde 8 Børn, men ved hans Død 1800
levede kun 3 af dem, Sønnen Niels Andersen Færch
(den yngre), født 1767, Døtrene Ellen Cecilie, født 1772,
gift med Frantz Hvass til Randrup, og Maren Cathrine,
født 1773, gift med J ustitsraad Bassesen, By- og
Herredsfoged i Nibe.
Bopladsen i Melgade blev Sønnens.

Købmand Niels Andersen Færch, født 4. Marts 1767.
Købmand og Fiskeriudreder Sr. Niels Andersen
Færch var vidt kendt for sin store Rigdom, arvet fra
Faderen. Selv kom han med i en af Nibes største
Opgangsperioder - eller vistnok den største.
Aar for Aar er hans Arvegods øget under hans
egne Hænder. Silden stod i tætte Stimer i Fjorden,
1
)

Se Kap. Niels Andersen F ærch, Ellen Cecilie Færch, og
Justitsraadinde Bassesen.
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Drauget ind. Hans store Stab af Fiskerkarle røgtedeGarnene og førte Silden i Land til Saltning og Forsendelse. Alt lykkedes under hans Haand, og han
fik en Følelse af, al hans Rigdom aldrig kunde slippe
op, at han kunde disponere som han vilde, uden at
Lykken svigtede barn; og de~ Anseelse, hans Slægt
nød, gav ham høj Selvfølelse. Blot man lukker Nibe
Justitsprotokol op, slaar hans Magtbevidsthed en i
Møde.
1806 afhøres paa Begæring af ham Vidner i en
Sag om et Par Metalplader, som er blevet stjaalet
under Byggeriet i hans Gaard.
1809, Torsdagen den 4. September, afholdes _Forhør efter Forlangende af ham Hed skreven Begiering
for dermed at søge Oplysning om, hvorledes det er
tilgaaet med et Skib, som Requirentens Kaperbaad
»Æolusc, hvorpaa han har lovlig Kaperbrev, havde
anholdt og besadt i Kattegat, desuagtet med nogle af
Kaperbaudens Mandskab, som havde besadt samme,.
indløb til en Svensk Havn. ~t »Hermed var overværende Requirenten af Forhøret, bemelte Færch«.
(Som Vidner uden Stævning fremstillede Færch Skipper
Christen Koch og Købmand Kold, samt Baadfører
Jens Nielsen, alle af Nibe.)
Det, Niels Andersen Færch som Hovedpunkt
ønsker klaret, er, hvorfor det besatte Skib ikke er
løbet ind i dansk Havn! Ikke saa let at svare paa,.
naar Fjenden sidder til Rors i Fartøjet, og det er
ham, der bestemmer, hvilken Havn det skalløbe ind il'
:tTirsdag den 12. Januar 1813 bliver der sat og
afholdt en Ekstra-Ret paa Nibe Bytings Stue efter
Begæring fra ham, for at søge oplyst ved et Tingsvidne,
at et ham tilhørende Slupskib :tSilden« kaldet (se Kap.
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Kold), har været maalt og brændt som Dansk Eien.dom . . . . c 1)
Man ser ham for sig, som han møder ved en
.Ekstraret, tsadt og afholdte paa Begæring af ham
selv. Høj og rank, som Færch'erne vanligt ses, sidder han der, overværende det af ham selv rekvirerede Forhør, og vogter paa, »om de af ham fremførte Vidner paa tilfredstillende Maade besvarer de
under hans Haand fremlagte Spørgsmaal«. Lyser
;i kke Bevidstheden om hans egen og hans Slægts
uantastelige Magt og Anseelse ud af hans Fremtræden ved disse Retshandlinger.
. Tiltalende af Væsen og Ydre som saa mange af
hans Slægt var han afholdt og velset i mange Miles
·Omkreds. Det vidner Kirkebøgerne i hele Himmerland om, saa ofte som de anfører ham som Fadder.
Hvor har han figureret ved mange Barselgilder og
ved glade Bryllupsgilder, ja og ved Begravelsesgilder
i de samme Kredse, der fejrede de glade Gilder!
Mangen Morgenstund har han ladet sin Kusk spænde
for og begivet sig mange Mile ind i Landet til sin
Søster og Svoger paa Randrop (Hvass) eller til andre
fjernere Slægtninge paa Kongstedlund eller Lindenborg, Vivebrogaard eller Høstemark, eller hvad de nu
hedder alle de Gaarde baade nord og syd for Limfjorden, hvor .Midler af Slægtens store Formue satte
Ejerne i Stand til at drive deres Brug j. stor Stil, og
mangen Morgenstund har hans Folk gjort en Baad
rede og roet ham til Gilde og Glæde paa »den anden
Side« af Fjorden, og sent er det blevet, før Baaden
atter er gledet hjemefter mellem de hørluftende Holme.
(Sluttes i næste Am·gang.)
1
)

Skøde paa Jagten »Silden• dat. 28. December 1810 fra
Chr. Kock til Niels Andersen Færch; tinglæst 9. Marts
1811.

GENFORENINGSMINDESMÆHKERNE I AALBORG AMT
AF JOHANNES VEJLAGER

danske Fædrelandsfølelse er ikke svulmende
eller vulgær, glødende eller paagaaende, den er
Landets Natur tro: jævn og stilfærdig, maaske lidt
veg, men varm og inderlig, alvorstung og stærk. Den
spejler i sig Landets Natur med de tusinde Hjem,
Smaagaarde og Huse, lyse, jomfruelige Bøgeskove
med Duft af Violer og Ekko af Nattergalens TrilJer,
Lyngbakkerne med Rylens Alvorstone og Planlagernes sejge, alvorlige Vemodssus, Hedens Storsyn og
Vestenvindens hvasse Rusk i den stride Marehalm
. . . og over det hele Lærkens løfterige Triller, iblandet Stærens humørfyldte Fløjt med Islæt af Spurvekvidder. Ja, Fædrelandsfølelsen er rodfæstet, ikke
kunstig og d1 ivhusagtig, men i Pagt med Historien,
nær knyttet til Hjemmene og er_i langt stærkere Grad
en Fædrelandsfølelse end en Nationalfølelse.
Sjældent eller aldrig har det vist sig klarere og
givet sig smukkere Udslag end i det store Aar 1920,
et af de største i vor Historie, hvis Indvarsel skete
ved det uforglemmelige Aabenraa-Møde i November
1918, hvor H. P. Hanssen fandt Udtryk for sine Følelser ved at citere Bjørnsans:

D

EN

Alt, hvad Fædrene har kæmpet,
Mødrene har grædt,
har den Herre stille læmpet.
saa vi vandt vor Ret . . .
22
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Og denne Følelse var ikke alene H. P. Haussens, men i nogen Maade hele det danske Folks
Følelse, hvilket har givet sig til Kende paa mange
Maader. Det er f. Eks. ud fra saadanne og dermed
beslægtede Følelser, at der i Genforeningsaaret ·og
Aarene derefter er rejst i Hundredvis af Mindesmærker, Tallet nærmer sig 450, ud over Landet, rejst af
de tusinde Hjem, i bogstavelig Forstand af det danske Folk. Ejendommelige og smukke Mindesmærker.
der for nulevende og kommende Slægter vil bevare
noget af Klokkeklangen fra Danmarks store Dag.
Ejendommelige, idet de fleste Mindesmærker plejer
at være af en ganske anden Art, rejst til Minde om
fremragende Personligheder, Folkeførere og Krigsbegivenheder o. l. Genforeningsmindesmærkerne er paa
sin Vis ogsaa Sejrsminder, men af en hel anden Betydning end f. Eks. Krigsmonumenterne. De fortæller om den vidunderlige Sejr i 1920, som vil slaa
med gylden Skrift i vort Fædrelands Historie, og de
vidner om, hvad Folkekraft og Folkedaad, skabt af
de to stærkeste og værdifuldeste Egenskaber i dansk
Folkekarakter: Trofasthed og Hjem kærlighed, formaar. De er ikke rejst til Minde om enkelt Persons
Værk, men om de tusinde Hjems Værk og Virke.
Men ikke alene ejendommelige, ogsaa smukke er
disse Mindesmærker, som de staar paa bred Fod ud
over Landet, rejst af Folkets jævne Lag; deres Skønhed og Styrke er Enkelthed og Troværdighed.
Den største Part af disse Minder er rejst i Enighed og Fællesskab af Sognets eller Byens Folk, og
staar som Følge heraf i Reglen midt i Landsbyen, ved
Forsamlingshuset, paa den gamle Kirkepold (Pladsen
foran Kirkegaardslaagen) eller paa det fordums Bystævnes Plads, som saa igen har ført til, at Minde
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og Plads er formet som middelalderligt Bystrevne ...
Ikke saa faa Steder har man fyldt gamle, stinkende
Gadekær eller Branddamme, Nutids ~Køkkenmøddin
gerc, hvor Landsbyens Ragelse til liden Pryd, men
stort Fordærv laa henslængt.
Mange Enkeltmænd har ogsaa rejst Genforeningsminder, deres Tal ligger omkring 40, og flere har
senere, naar Mindet var færdigt og Arbejdet gjort,
skænk et det til Sognet, Byen eller en ·Forening. Som
Eks. paa Enkeltmandsarbejdets ofte imponerende Størrelse skal nævnes Djurslandsbonden P. M. Petersen,
Stabrand, der har genopført en sløjfet Kæmpehøj,
hvilkel har taget Maaneders Arbejde, samt rejst en
Sten paa Højen og indhugget et Vers, som fødtes under Arbejdet paa Højen. Og da det hele var færdigt,
blev det tillige med l Td. Land skænket til Sognet.
Det kostbareste Minde er en 7 m høj Obelisk til
10,000 Kr., rejst af Direktør Fr. Hansen, Helsingør,
og det ejendommeligste findes i Tostmp Aa, hvor der
midt ude i det rindende Vand af en ung Mand er
indhugget i en stor Kampesten:
9

SØNDERJYLLAND
/7 - Vundet - 1920.

Af ikke saa faa Foreninger: Borger-, Foredrags-,
Ungdoms-, Landbo-; Husmands- o. l. Foreninger -:ved flere Børnehjem og mange Skoler, særlig Højskoler - er der rejst Mindesten, i Almindelighed
slæbt dertil af Skolens Elever.
Mange kønne Historier, gamle Sagn o. l. knytter
sig til flere af Stenene, der tidligere har været :.Offerstene, »Skelsten«, fra en Jættestue e. l., ligesom der
kan fortælles en Uendelighed af morsomme og kønne,
ja næsten rørende Træk om Rejsningen af de ofte
22"
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mægtige Granit-Kolosser. De største, Brovststenen i
Vendsyssel og Esterhøjsstenen paa Sjælland, er paa
ca. 25,000 kg.
Med enkelte Undtagelser er alle Minderne Natursten, hvis Udsmykning for de flestes Vedkommende
indskrænker sig til Indskriften. Denne kan saa til
Gengæld være meget smuk, enkelte Steder indhugget
med de ældste danske Runer. En Krone over et
kongeligt Chr. IX. eller Chr. X. er dog ret almindelig, ofte i Tilknytning til Aarstallene 1864- 1920. Og
det danske og slesvigske Vaabenskjold findes paa
over 20 Sten.
Forskellige smukke Billedsymboler kan nævnes:
En Stjerne, et Firkløver, en opgaaende Sol, Haabets
Anker i Kærlighedens Ring, en brudt Lænke, Guldhornene, to mødende Hænder o. l. Og det gælder
som Helhed for Symbolerne saa vel som for Indskrifterne, der ofte er hentet fra et kendt Digt eller
en folkelig Sang, at de er jævne og smukke, sande
og troværdige.
Som Slutning paa denne Oversigt onr Danmarks
Genforeningsminder, der her er brugt som Indledning
til en kort Fremstilling· af Aalborg Amts Genforeningsminders Historie, skal nævnes, at det er undertegnedes Haab i Løbet af Sommeren 1925 at
kunne faa indsamlet Oplysninger om og Billeder af
disse ca. 450 Minder, for derefter at forsøge at skrive
Genforeningsmindernes Historie. Og paa Grundlag af
det allerede indsamlede nævnes herefter i alfabetisk
Orden Genforenings minderne, som findes i Aalborg Amt:
AALBORG NY STADIONS GENFORENINGSSTEN.
Paa Aalborg nye Stadion er rejst en, i bogstavelig Forstand, Kæmpesten som Minde- og Genforenings-
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sten. Ja, den er egentlig en Trilobit, idet den staar
baade som Minde om Stadions Giver, Harald Jensen, den noksom bekendte Indehaver af Aalborg
Akvavit, samt Aabningen og Indvielsen af denne
ideelle og smukke ldrætsplads, og tillige som det
tredie: Genforeningsmin de. En saadan Trilobitsten,
forøvrigt meget smuk og naturlig, idet Indvielsen af
Stadion, hvortil Harald Jensen havde skænket Gnmden, fandt Sted i Genforeningsaaret 1920, er omtrent
enesiaaende; der findes kun en tilsvarende i Kølstrup ved Kerteminde, hvorimod det er ret hyppigt
at træffe paa Dobbeltsten, hvilket bl. a. findes ved
Vestbirk og Galtrup Højskoler, Pjedsted Kommuneskole, Ryes Skanser paa Helgenæs, mindende henholdsvis om Højskolens Grundlægger, A. Chr. Poulsen Dal, der i 1864 aabnede Galtrup Højskole, de i
Krigen faldne sønderjydske Vestbirkelever, Skolens
- en af Chr. IV.s gamle Rytterskoler 200 Aars
Jubilæum og 75 Aars Dagen for de i 1849 af General Rye opførte Skanser.
Stenen, som er en stor lyserød Granitsten, der
er fundet i en nærliggende Grusgrav, blev af de unge
raske Med lemmer i Samvirkende Idrætsforeninger i
Aalborg, med Atletklubben »Jyden« i Spidsen, slæbt
til dens nuværende Plads, midt for Stadion med Forsiden over mod Tribunen, da der blev forlangt 700
Kr. i Transport for ca. 400 Meter.
Indskriften lyder:
1920
GENFORENINGSAARET
AABNEDES STADION
HARALD JENSEN
GAV GRUNDEN
S. l. F. A.
REJSTE
STENEN
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Som sidste Oplysning om nævnte Sten tilføjes,
at S. J. F. A. betyder: Samvirkende Idrætsforeninger
i Aalborg.
GENFORENINGSSTENEN I AARESTRUP BY.
Den 3. Juni 1920 samledes 11 af Aarestrup Bymænd ved Bydammen, der var løbet tom for Vand.
Det blev besluttet at rense Dammen og omgærde den
med Kampesten og dæmme op for det gennemløbende Vand. Et stort Arbejde blev udført, og der blev
af Skoledistriktets Beboere paa Forhaand udlovet 98
frivillige Arbejdsdage og 100 Læs Kampesten samt
Penge. Foruden mindre Sten leveredes større, der
skulde ligge paa Grønningen mellem Vejen og Dammen. Da en Del af disse var slæbt til, fremstod
Tanken om at rejse en Genforeningssten. En saadan
fandtes paa Husmand Jens Thomsens Ejendom paa
Aarestrup Hede -paa en Mark, der var under Oprydning for Lyng og Sten.
Stenen gravedes og væltedes op, idet dens øverste Flade laa i Plan med Jordoverfladen. Og den
5. Juli blev den af saa at sige alle Byens Mænd hentet hjem til Byen paa en Skovvogn forspændt med
to Spand Heste.
Indskriften, som bestemtes af Bymændene i Fællesskab, korn til at lyde:
MINDE
OM
GENFORENINGEN
9. JULI 1920.

Samme Dato, som er indhugget i Stenen, hold·
tes en Genforenings- og Afsløringsfest ved Stenen.
Skolebørnene, ledet af Byens Lærer, sang forskellige
sønderjydske Sange, og blandt andre Talere holdt
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Sognets og Byens ældste Borger, den 92-aarige Veteran fra 1848, Niels Pedersen Boier, en Tale og fremsagde en Sang, som Kong Frederik den 7. havde lært
Soldaterne. Samme gamle Veteran foretog Afsløringen af Stenen.
Lærer Tb. Johansen, Aarestrup, havde digtet et
Vers, som det var Meningen at indhugge i Bagsiden
af Stenen, men da denne var noget ujævn og det
kneb for Sten- og Billedhuggeren at blive færdig til
Afsløringen, naaedes det ikke, men det fortjener ligefuldt at nævnes:
Paa Heden jeg laa i tusinde Aar,
kun Lærker og Lyng mig kendte,
men da der i Sønderjylland blev Vaar,
til Aarestrup lod man mig hente.
Fordelt paa begge Sider af Mindestenen, hvis
Højde er omkring 2 Meter, staar 10 ret store Sten,
hentet fra Byens nærmeste Omegn, og har som Genforeningsstenen hver sin lille Historie.
Byens Beboere freder og værner om Mindet.

GISLOM GENFORENINGSSTEN
staar umiddelbart vest for Byen paa et Hjørne, hvor
tre Veje skærer hinanden. Den ret .store og pæne
Sten, der staar omgivet af et efter Jordbundens Karrighed og Naturens Barskhed særdeles smukt og velboldt lille Anlæg, bærer Indskriften:
SØNDERJYLLAND
1864 -

1920..

Rejst af Beboerne
i Gislum Sogn.
Den øverste Linie, Sønderjylland, er indhugget
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med store Bogstaver og danner en Bue over den øvrige Indskrift.
I Vinteren 1921 fremstod der Uenighed og Strid
om en Vej, der gik over Præstegaardens Mark et
godt Stykke bag Pladsen, h vo1· Mindestenen senere
er blevel rejst. Dette førte til, at Vejen blev tlyltet
højere op fra Engen og Mosen, hvor den gennem
lange Tider havde gaael, og ved denne ForflyHelse
frernlwrn el mindre lrelu1ntet Hjøme, som natlll·ligt
passede og næslen indbød til at rej e en Mindesten.
Og da Pastor Sunde, Gislum, foreslog dette, viste der
sig meget stor Interesse og Velvillighed for denne
T an k e blandt Byens og Sognets Befolkning.
Præsten afgav gratis den førnævnte Trekant, og
i Forpagtningskontrakten er der indført en Bemærkning om, at nævnte Hjørne ikke medhører under Forpagtningen, men direkte hører til Præsteembedet.
Mindestenen blev fremskaffet ved paa den saa·
kaldte Smedeager at opgrave en stor. Sten, der fo1·
mange Aar siden havde siddet i et Dige, men da
dette blev sløjfet, viste sig for stor til at flyttes og
umulig at sprænge, hvorfor den blev nedgravet paa
selve Stedet i nævnte Ager.
Stenen blev nu atter fundet frem, udgravet og
med stor Besvær og Anstrengelse ført til sin nuværende Plads. Hele Arbejdet, undtagen Indhugningen
af Inskriptionen, blev udført frivilligt og gratis af
Byens og Sognets Beboere. Og da det var ved Vinter og Foraarstid, hvor der paa Gaardene ikke var
overvældende med Arbejde, meldte der sig rigeligt
med :ubejdsvillig Mandskab.
Nogen egentlig Afsløringsfest blev der ikke afholdt, og Mindets Vedligeholdelse paahviler GislumVonsild Præsteembede.
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GENFORENINGSSTENEN I HVORUP.
Stenen, der er en lav, bred og drøj Sten, der
passer udmærket til Pladsen og Landskabet, staar
paa en fyr- og granbevokset Høj øst for Byen mellem Skolen og Kirken og bærer . følgende Citat af
Rørdam:
I Sommer vajer Dannebrog
igen paa Dybbøl Banke.
9 - 7 - 1920.

Genforeningsstenen i Hvorup.

Højen, hvorfra der er en vid Udsigt over Nørresundby, Limfjorden og store Dele af Vendsyssel, kaldes Lynghøj og tilhøret· Gaardmand Martin Pedersen,
Glimmen-Gaard, hvis Navn stammer fra Højen, der
oprindelig bed Glimhøj. Af Ejeren er der lagt Servitut paa Højen, saa denne saavel som Mindestenen
i Fremtiden vil være fredet og beskyttet.
Foruden Ejeren af Højen, der beredvillig og gratis har afgivet Grunden, skyldes Stenens Rejsning
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Pastor Dystrup, tidligere Nørresundby, og Lærer
Ascanius, Hvorup, der log Initiativet herlil samt afholdt alle dermed følgende Udgifter.
Den 4-5000 kg store Sten laa oyen paa Kridtlaget i Ø. K.s Cementfabriks Kridtgrav i N. Uttrup,
{)g Fabrikken overlod gralis Stenen til de to førnævnte Mænd, der efter at have faaet den læsset paa
en Blokvogn forsøgte at flytte den med et Par Forspand af Heste fra nærliggende Gaarde. Dette mislykkedes dog, idet Hestene viste sig urolige og Ejerne,
bekymret herover, spændte fra, hvorefter der blev
lejet en Vognmand fra Nørresundby, som kørte
Stenen midt op paa Højen. Ved Hjælp af Donkraft
{)g Tallie blev den derefter af Lærer Ascanius opstillet paa Højens Top. Den brede og drøje Sten
havde forneden en saa plan Flade, at den uden Fundament af nogen Art kunde opstilles paa Højens
Sand og Lyngtop.
Dato og Aarstal, som findes indhugget paa Stenen, blev der afholdt en Afslørings- og Genforeningsfest, ved hvilken Lejlighed der først var Gudstjen.este
i den nærliggende, smukt pyntede Kirke, og bagefter
samledes Sognets og Omegnens Folk oppe ved Stenen, hvor Pastor Dystrup talte og foretog Afsløringei1.
GENFORENINGSSTENEN I OVERLADE
-er Amtels største Genforeningssten, en Kolos paa ca.
20,000 kg, der staar midt i Overlade By, hvor Vejene
fra Hyllebjerg og Munksjørup mødes i en spids Vinkel. El stort Asketræ hvælver sig smukt over og
bag Stenen og danner en harmonisk Baggrund.
Hvorledes Tanken først opstod om at rejse denne
mægtige Mindesten kan ikke opredes, men det laa i
Luften, som man siger.
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Paa Møllebakken i Byen laa halvt i Jorden en
meget stor Sten med en smuk, flad Side opad. Denne
Sten vilde Mølleren gerne have fjernet, og nogle Bymænd med Mejeriejer M. P. Hagenau i Spidsen tilbød halvt for Spøg at flytte Stenen, hvis de maatte
faa den til Genforeningsmindesten. Tilbudet blev af
Mølleren modtaget med Tak og Arbejdet begyndte;
men det gik kun langsomt, og det hele \'ar ved at

Genforeningsstenen i Overlade.

blive opgivet igen, da Stenen ved Udgravningen .viste
sig at være meget større end beregnet. I Løbet af
nogle Dage blev Stenen dog udgravet af Mejeriet
» Vitskølkloster«s arbejdsivrige Mandskab.
Da en
stærk Frost paa denne Tid, først i November 1919,
standsede alt Landbrugsarbejde, var der rigelig med
ledig Arbejdskraft, og da Rygtet om omtalte Foretagende blev spredt over Egnen, strømmede det til med
nysgerrige og arbejdsvillige fra hele Sognet, senere fra
det halve Herred. Egnens Præster, Herremænd og
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andre lignende høje Rangspersoner sled, som om det
ene og alene var deres Kræfter, det kom an paa.
Børn, Unge og Gamle hjalp i det hele til, saa godt
hver især formaaede. Alle vilde være med at rejse
delte uforglemmelige Minde om Genforeningen. Efter
uhyre Anstrengelser lykkedes det ogsaa at faa Stenen
op af Hullet, men nu var det v~rste tilbage, nemlig
at f~a den transporteret de ca. 300 Meter til Pladsen,
hvor den skulde staa. Tre Dages Slid gav kun l
Meter, og det var omtrent opgivet, indtil Mejeriejer
Hagenan fik lavet et Lad af svære Bjælker, hvorpaa
Stenen blev anbragt, og paa Ruller, Sveller og Planker rulledes Kolossen ganske let til Pladsen, hvor
den skulde staa.
l Fora a ret 1920 blev der af Sten hugger Bengton,
Løgstør, indhugget nedenstanende Indskrift, forfattet
af Bestyrelsen for Borger- og Haandværkerforeningen
for Overlade, hvis Formand, Mejeriejer Hagenau, var
den drivende Kraft i hele dette Foretagende, ligesom
Foreningen for Fremtiden vedligeholder og værner
om Mindestenen, der ellers blev rrjst for frivillige
Bidrag af Byens og Egnens Beboere.
Indskriften lyder:
Rejst af Overlade og Omegns Beboere.
Til Minde om
SØNDERJYLLANDS
GENFORENING MED DANMARK

Aar 1920.
Det hele var nu klart til Afsløring, der gerne ønskedes afholdt saa nær den rigtige Genforeningsdag
som muligt.
Afsløringsfesten, der var begunstiget af det mest
straalende Sommervejr, afholdtes den 12. Juni 1920.
Først samledes Festdeltagerne i Kirken, hvor

GENFORENINGS;\IINDESMÆRKEHNE

345

Sognepræsten, A. Balslev W·ied, prædikede smukt og
.gribende om den store Naade, der var blevet det
danske Folk tildelt, og om, at vi maatte faa Lykke
og Evne til at vogte og bevare denne dyrebare Gave ret.
Efter Gudstjenesten samledes den store Forsamling om Stenen, der var dækket af et mægtigt Dannebrogsflag, ligesom Dannebrog vajede overalt i Byen
for den lette, lune Sommerbrise.
Efter en Sang talte først nu afdøde Folketingsmand Lillelund og senere Redaktør Lebeck, Haderslev. Førstnævnte afslørede Stenen med Ordene: Vi
drager nu Dækket til Side for en Sten, der skal staa
som Minde om Sønderjyllands Genforening med Moderlandet. Gid den ogsaa maa minde og varsle om,
at det danske Folk nu er paa Vej mod lyse Tider,
og vi vil i Stilhed mindes de mange af vore Landsmænd, som blev derude paa Europas Valpladser.
Og medens Forsamlingen blottede Hovederne,
faldt Dækket fra Stenen.
Denne paa alle Maader smukke Fest sluttede
med en Tak fra Mejeriejer Hagenau til de to Talere
samt til alle de mange, der havde bidraget til, at
Stenen rejstes paa dens nuværende Plads.
RANUM SEMINARIUMS GENFORENINGSSTEN.
Paa en af Seminadets Elever sammenkørt Høj
ud for Seminariet, paa en lille Trekant mellem Indkørselen til Præstegaarden og Vejen forbi Seminariet
gennem Byen, er Stenen rejst.
Stenen, der er en smuk Larvikit, men ikke særlig stor, syner godt paa den lille, græsbevoksede Høj
og er fundet i Nabosognet ved en adsplittet Kæmpehøj tæt ved Malle Kirke. I selve Ranum Sogn var
der ingen Sten at finde. Seminadels Elever slæbte
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den til Pladsen og anbragte den paa Højen den 3.
Juni 1920, men det varede næsten en Maaned, inden
Stenhuggeren tik Tid til at gøre den færdig.
Den 9. Juli holdtes der en Fest paa Seminariet.
Den begyndte ude ved Stenen, men paa Grund af
Regnvejr fortsattes den i Seminadets store Sal. Her
talte Seminarieforstander Taaning, Lærer Ryge og
Seminarieelev J ens Friis, en Sønderjyde, der havde
gjort tre af Verdenskrigens værste Aar med, ligesom der blev sunget en Masse Sange. Derefter var
der Sammenkomst paa Afholdshotellet, hvortil alle
Egnens Veteraner var indbudt. Ogsaa her blev der
holdt forskellige Taler og sunget en Mængde Sange.
Stenen bærer efter Forslag fra Seminarieforstander Taaning følgende Indskrift.
Paa Forsiden: SØNDERJYLLAND VUNDET og paa Bagsiden : 1920.
Tankestregen er tænkt som et Udtryk for, at ikke
hele Sønderjylland var vundet endnu, og der stod
meget tilbage endnu i at have vundet den Del, der
var vundet, i dybere Forstand.
Højen er omgivet af Roser og hegnet med et
hvidmalet Træstakit Plads og det hele tilhører Seminariet og vedligeholdes og værnes af dette.
GENFORENINGSSTENEN I RØRBÆK.
Gennem mange Aar havde der midt i Rørbæk
By, umirldelbart ud til Hovedvejen, ligget en udtømt
og forfalden Grusgrav, hvori al Slags Ragelse laa
henslængt. I 1919 besluttede Byens Jagtforening, der
tillige virker som Byens »Samvittighed« og varetager
dens forskellige Tarv, at Byens »Skændsel«, den udtømte og forfaldne Grusgrav, skulde forsvinde.
Grusgravens Skraauinger blev nu beplantet og
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Bunden planeret, saa der kunde anlægges Plæner og
Grupper, og i Løbet af kort Tid fremkom der et
smukt, lille og lunt An~æg, særlig velegnet til Afholdelse af Sommermøder.
Nu syntes Kvinderne i Byen, at de ogsaa vilde
være med, og besluttede da at rejse en Genforeningssten i det nyanlagte Anlæg. En passende, men mindre Sten blev fundet, og Fru Mejeribestyrer Pedersen
skrev til gamle Fru Jutta Bojsen Møller og bad om
Forslag til passende Inskription. Gamle Fru Jutta
sendte tre, og man enedes hurtig om at vælge nedensiaaende:
Øverst, som Symbol:
En Ørneklo, der slipper Duen.
Og neden under:
SØNDERJYLLANDS
GENFORENING MED
MODERLANDET

1920

Valdemarsdag 1920 afsløredes Stenen af Pastor
Stang, nu Østbirk, ved en Fest, der siden har gentaget sig hvert Aar.
For Penge, der indkommer ved Udleje af Jagtterræn, vedligeholder J agtforeningen Mindesten og
Anlæg paa en sjælden smuk og omhyggelig Maade.
GENFORENINGSSTENEN I STRANDBY
er en mindre og ar Form næsten rund Granitstent
der er rejst til højre for Kirkegaardslaagen paa Skraaningen ud til Landevejen, som løber gennem Byen.
Stenen er omgivet af en svær Jernkæde, og en Flagstang, hvorpaa et smukt dertil skænket Dannebrogsflag hejses de nationale og kirkelige Festdage, er rejst
bag Stenen.
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Gaardejer Kristen Kjærsgaard er den egentlige
Ophavsmand til Mindestenens Rejsning, idet han, der
har funden Stenen paa sin Hedeager, først tænkte
paa at rejse den i sin private Have. Det er ligeledes
ham, der har forfattet og bestemt Indskriften:
TIL MINDE
OM
SØNDERJYLLAND
KOM TILBAGE.
REJST AF BEBOERE
I STRANDBY SOGN.
1920.

Ved Hjælp af frivillige Bidrag fm Sognets Beboere blev Stenen rejst paa dens nuværende Plads og
afsløret 11. November 1920 u m id delbart efter en
Gudstjeneste, hvor Provst Westergaard, Ranum, prædikede. Stedets Folketingsmand, nu afdøde Lillelund afslørede Mindet, hvorefter Deltagerne samledes
i Forsamlingshuset.
Hovedtalen holdtes bet· af Lillelund, men mange
havde Ordet, og Folkesangen lød festligt og smukt.
Et mindre Pengebeløb er hensat i Byens Sparekasse, hvoraf Renten anvendes til Vedligeholdelse af
Mindestenen.
GENFORENINGSSTENEN I TOSTRUP AA.
I Tostrup, Sonderholm Sogn, er der mindet om
Genforeningen paa en ejendommelig Maade.
Den lille By ligger fredeligt og kønt mellem høje,
lyngklædte Bakker, paa hvis Top den ene Kæmpehøj ses ved Siden af den anden. Paa Bakkedraget
vest for Byen findes en af de største .Jættestuer i
Danmark. Mod Nord ses St. Restrup, Herregaarden,
som Omegnens Bønder i en senere Tid maatte gøre
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Hoveriarbejde paa, men som nu er taget i Besiddelse
af den frie, selvstændige danske Hnsmandsstand.
De skiftende Slægter maa her altid mindes Hi~torien fra Oldtiden op gennem skiftende Tider, og
med det tilkomne Genforeningsminde den store N ufidsbegivenhed.
Gennem Byt-n risler en Aa med mange store
Sten, hvorom Vandet klukkende skvulper, og Aalen
:Smutter ind i Farens Stund. En af de største af
disse Sten ligger med en flad, bred Side . vendt op
mod Broen over Aaen og ses af alle Vejfarende. Nu
ligger Stenen og vidner om den store N utidsbegivenhed i vort Lands Historie.
SØNDERJYLLAND
•;, - VUNDET - 1920
~taar der i Stenen; de stumme Bogstaver raaber en
Glæde ud, som kun et bekymret, angstfuldt Hjerte
kan raabe det, naar Frelsen er sikker og Glæden
<lerover ufattelig. Med Hammer og Mejsel et· Ordene
hugget ind, og tydeligt staar de i den haarde Kampesten, skønt de er hugget af en uø\·et Haanrl midt
ude ·i det rimlende Vand. En ung Mand, Carl Larsen, Søn af Gaardejer Anton Larsen, Tostrup, er
Ideens Fader og har selv udført den uden Tilskyndelse fra nogen Side. Den unge Mand havde Stenen
færdig i rette Tid, og paa Genforeningsdagen afslørede han Stenen i Stilhed og uden generende Deltagelse i Højtideligheden.
Nu ligger Stenen og vidner med sit stumme
Raab om, at en lykkelig Stund er kommen for vort
.gamle Fædreland. Maatte dansk Ungdom, som her,
hilse med Jubel, at den røvede Datter kom frelst tilbage, og ret forstaa, hvad der ligger i og bag Genforeningen.
23
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GENFORENINGSSTENEN VED ULLITS STATION.
I 1920 blev der ved Ullits Station af Forskønnelsesforeningen anlagt et efter Forholdene meget
~tort Lystanlæg, som fik Navnet. »Egelund«.
Det er
i Aarene siden paa Trods af karrig Jordbund og barsk
Natur vokset godt til, saa der nn paa de store, dejlige Plæner med smukke Blomstergrupper snart er
baade Læ og Skygge. Midt i det hele er rejst en
mægtig Flagmast og omkring i Anlæget findes smukke
Stenbænke og Grupper samt en solid Talerstol af
Granit og Jern.
Valdemarsdag 1921 blev der ved en stor Fest~
hvor Stedets Folketingsmand, nu afdøde Lillelund, og_
Lærer Regnar, Ullits, m. fl. førte Ordet, afsløret en
Genforeningssten.
Folketingsmanden afslørede Stenen, og Lærer
Regnar, der havde været den drivende Kraft verl denSRejsning, havde foresiaaet Indskriften: 1864 - 1920·
indhugget med Romertal, og mellem Aarstallene det
sønderlydske Vaabenskjold, de to Løver.
Pastor Vedsted, Ullits, nu Veggerslev ved Grenaa,_
havde til Festen skrevet et smukt Digt, der bl. a.
findes i Dagbladet »Himmerland« for 17. Juli 1921.
VONSILD GENFORENINGSSTEN.
(Gaardejer Peder Nørgaards, Fruergaard, private Sten.)
Mindestenen staar i en lille til Fruergaard hørende Planlage paa et fremspringende Punkt ud mod·
en stærkt befærdet offentlig Vej.
Paa Stenen er indhugget den korte, men talende·
Indskrift:
1864
1920
Den er 1·ejst af Fruergaards Ejer, Peder Nørgaard, paa selve Genforeningsdagen 1920. Den store,_
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smukke Kampesten, hvis ene Side var plan og glat,
velegnet til Indhugning af Indskriften, er fundet paa
Gaarrlens Mark, hvor der er flere Kæmpehøje, saa
den stammer muligvis fra en af disse~ men bestemt
kan det ikke afgøres.
Som en Slags afsluttende og oplysende Vedføjelse
sl{al nævnes, at der paa Arden Kirkegaard er rejst
en Granitsten med følgende Indskrift: KIRKEGAARDEN ANLAGDES I GENFORENINGSAARET 1920.
I Nibe og Aars Byanlæg blev der Genforeningsdagen plantet henholdsvis en Blodbøg og et Egetræ,
som et levende og groende Minde om Glædesdagen.
Sidstnævnte Sted foregik Plantningen under de festligste Former. Som Afslutning et mægtigt Fakkeltog
omkring Søen og derfra ud til Stenildvad Hedehøje,
hvor der afbrændtes Blus.
Proprietær O. F. Spliid, Poulholm, har paa en
gammel Kæmpehøj plantet en Eg, og hvis Forsøget
lykkes, Egen har siaaet noget syg, er det Meningen
at rejse en Stendysse, i hvis Forside der vil blive
anbragt en stor Granitsten, som Proprietæren har liggende til nævnte Øjemed, og i denne lade indhugge:
Genforeningen.
Dato.
AarstaL

Saa staar da disse Sten og Minder ud over Amtet og fører deres stilfærdige, danske og folkelige Tale
om Danmarks Glæde over vort genvundne Land, i Overensstemmelse med det danske Folks Jævnhed
og med en varm og inderlig Hvisken til nulevende
og ufødte Slægter om, at:
Brudt og delt
kan atter vorde helt.
23*

LIDT OM DE ÆLDRE PRÆSTER
I ALS
VED C. KLITGAARD

Als Sogn, Hindsted Herred, levede i første Halvdel af det 18. Aarhundrede en Kunstdrejer, som
interesserede sig fol· Historie, og som derfor foretog
en Del Optegnelser af forskellig Art baade efter mundtlig og skriftlig Kilde.
H vad der er blevet af Kunstdrejerens Haandskrift, lader sig vel næppe oplyse - det er efterlyst
i Aalborg Amts Aarbog 1913, S. 324 - , men i Als
Præstearkiv fandtes endnu 1859 et Uddrag af Haandskriftet, omhandlende nogle af Præsterne i Als, og
dette Uddrag ses i Tidens Løb at være blevet benyttet af forskellige Forfattere, saaledes af T a u b er i
»Program for Aalborg Skole 1840«, S. 63, af Pastor
A. H. Nielsen i hans »Samlinger til Viborg og Aalborg Stifters Præstehislorie « (Kilden til en Del af del,
Wibergs Præslehistorie meddeler om Præsterne i Als 1)
og af F. Hvass i »Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas«, V., S. 204 ff.
For en Del Aar siden var Kriminaldommer H.
H. Hvass saa elskværdig at overlade mig en Afskrift
af en Del af dette Drejer-Haandskrift, nemlig en Af-

I

1

)

A. H. Nielsen har dog muligt kendt hele Drejer-Haandskriftet, da hans Viden om den første Præst, Hr. Christen, synes at hidrøre herfra.
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skrift af Pastor P. G. Wanuings Afskrift af Manuskriptet i Als Præstearkiv, sendt Etatsraad F. Hvass
1859, og da heri meddeles adskilligt om nogle Præster i Als udover, hvad der er meddelt hos Wiberg
og i »Saml. af Medd. om Personer og Familier af
Navnet Hvas«, fortjener Indholdet formentlig Offentliggørelse.
Tillige benyttes Lejligheden til i nogen Grad at
berigtige og supplere Wibergs Oplysninger om de
ældste Præster i dette Sogn.
Som den første Præst i Als efter Reformationen
har Wiberg Christen Stephansen, der dog først kom
her til Sognet 1564 - de tidligere kendes ikke.
Han var født i Varde 1532 og blev Student fra
Ribe, studerede derefter kort Tid i København og
blev saa Skolemester ';): Rektor i Varberg, hvor ban
var i 2 Aar. Saa blev han syg og kom tilbage til
København, hvor han atter studerede i 2 Aar, og kom
saa 1559 til Overgaard som Huslærer for Jørgen Lykkes Søn Henrik, hvem han underviste i 4 Aar. Efter
1563 at være blevet præsteviet i Aarhus Domkirke
blev han endnu et Aar hos .Jørgen Lyl<ke, men kom
saa som Sognepræst til Als, hvor han var i ca. 10
Aar, indtil Advent 1573, da han blev Sognepræst til
Hudolfi Kit·ke i Aalborg. Som Præst i Aalborg har
han gjort sit Navn bekendt gennem en Aarbog, der
delvis er trykt i »Jydske Saml.«, V., 6~ ff., og som
Præst i Als skal han - vist i Følge Kunstdrejerens
Optegnelser - have omvendt »Beboerne fra den pavelige Lærdom; han fik dem til at spise Kød og
Flæsk i Fasten og at aflægge Salter·baand (?) samt til
ikke at besøge Helgenbilledet Øvind eller Obind i et
Hus Nord i Byen«; men det synes dog rimeligst, at
disse Meddelelser maa henføres til en tidligere Præst,
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der virkede nærmere Reformationstiden. »Da han
holdt sin sidste Prædiken, græd Menigheden saa meget, at han sagde, at, dersom han havde vidst, at
hans Faar havde en saa stor Kærlighed til ham, vilde
han hellere have ladet sit Liv, før han skulde drage
fra dem. Han skrev dem siden til fra Aalborg. Han
fik hele Menigbeden omvendt undtagen en gammel
Kone, som ej lod sig tvinge. c I Ugen før Paaske
1594 faldt ban i Løkken ved Papegøjen, nu Kildeanlæget i Aalborg, og brækkede sit venstre Ben, og
efter den Tid var han maaske noget skrøbelig, thi
5. August 1599 stod han paa Prædikestolen i Aalborg
og· anmodede om Menighedens Forbøn, at Gud enten
vilde naadelig forlove ham herfra eller hjælpe ham til
sin forrige Førlighed, men straks efter at Kirketjenesten var endt, maatte han gaa i Seng, og han døde
derefter den 27. August og blev 29. s. M. begravet i
St. Budolfi Kirke ved nordre Side af Alteret, hvor
ogsaa hans første Hustru havde sin Grav.
Efter 1564 at være kommet til Als ægtede han
samme Aar Maren Hansdatter, Datter af Præsten Hans
i Mariager. Hun døde i Aalborg 7. Oktober 1694,
og Chr. Stephansen ægtede derpaa efter 21/2 Aars
Enkestand Mette Iversdaiter, der overlevede ham.
I første Ægteskab havde ban 7 Sønner og 4
Døh·e, i andet var der 2 Børn, af hvilke det yngste
- en Datter Maren - var født Dagen efter sin Faders Død. Hans Børns Skæbne kendes ikke udover,
at 2 Sønner Hans og Steffen - vist de ældste
døde i København og blev begravet i Frue Kirke, og
den ældste Datter Anna døde i Aalborg 1582.
I Als efterfulgtes Cbr. Stephansen 1573 af Hr.
Mads Christensen, der ikke - som antaget hos Wiberg - kan være hans ~øn. Han døde 1604 efter
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at have været gift 3 Gange. Muligt var han Kapellan
ved Budolfi Kirke, før han kom til Als; han kaldtes
))gamle Hr. Mads«, og i hans Alderdom læste hans
Datter for Menigheden. Hans Enke hed l'alborg
- - - , og hun blev gift med en Bonde Erik Nielsen i Als.
Efter Hr. Mads fulgte Hr. Lars Mariager, der
døde ugift 1605; han var her antagelig kun saa kort
Tid, at han ikke naaede at blive gift med Hr. Mads'
Enke eller Datter.
Saa fortælh•r Drejeren saaledes:
:.Efter ham kom Hr. Morlen Madsen Hvas, en
Fogedes Søn fra Lesøe. Han døde 1623 1).
Da Menigheden kaldte ham, som den Tid var
brugeligt, da skal han have lovet dem noget, som
han siden, da han var Præst, ikke vilde holde, hvorfor de bleve vrede og sagde, at hans Børnebørn kom
til at betale det. Han svarede dem og sagde: at var
der saa lang Tid til, saa var der ingen Nød. Men
hvad det var, han lovede dem, det veed jeg ikke,
uden det var jo, at han skulde have ægtet salig Mads
Christensens Enke, navnlig Voldborg, som dog siden
blev gift her i Byen, og fik en Bondemand navnlig
Erik Niels(m (vid. Mads Christensen \l: gl. Mads).
Den Spaadom, som Sognemændene spaaede Præsten Hr. Morten, blev muligen sand, thi hans Børne·
børn, som vare l Dreng og 3 Piger, bleve ulykkelige
og arme næsten alle 4, som siden skal forklares.
Hr. Morten og hans Hustrue 2) ligge begravne udenfor
1
)

2

)

Han var født 1577, Søn af Mag. Mads Mortensen Hvas,
død 1628, der var Præst paa Læsø o. 1590, hvorfra han
1593 kom til Vorning i Viborg Stift. Gift med Bodil Jakobsdatter af Vorning.
Anne Christensdatter. Gravsten over hende og hendes
2 Mænd findes i Als Kirke.
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den nordre Sacristiedør i et Begravelse paa den Tid,
som var intet større end til 2 Liig. Der ligger en
6-kanted Steen over dem. Hun fik siden efter Hr.
Mortens Død til Ægte Hr. Christen Pedersen Tissing 1),
som og iligemaade var Præst her i 17 Aar, men
havde ingen Børn med ham.
Efter Hr. Christen Tissings Død blev anno 1640
hans Stifsøn Hr. Mads Mortensen Hvas Præst her i
Als, var her i 34 Aar. Han havde med sin første
Hustrue Maren Christensdatter Knabe, som var Hr.
Christen Knabes Datter af Bælum, 4 Børn: een Søn
hedde Morten og 3 Døttre, som var Else og Birgile
og Anna Madses Døttre, som alle 3 fik Forpagtere
og Fogder, og bleve paa det sidste forarmede, og
isærdeleshed den Sidste, Anna, som blev gift efter
Faderens Død. Hun fik en Tjener, som havde været Foged, og siden, der hun fik ham, blev en Skoleholder2). Sønnen Morten var Student, men slog sig
til Drukkenskab og Løsagtighed, blev Soldat, og døde
i Elendighed 3). Og blev saaledes sandrue, som Bønderne spaaede deres Farfader· Hr. Morten, som foran
er omtalt. Jeg har i min Være et Brev in Original,
som hans Fader Hr. Mads skreev ham til til Degnens her i Byen, hvor han stedse holdt Slaberadtz.
Et meget gudelig Brev, saa at man maa græde derved, naar man læser det, som var det sidste Aar,
ban levede.
Hans anden Hustrue var Kirsten Sørensdatter fra
')Død 1640.
") De maatte paa det Sidste begge to gaae at tigge. Manden hed Bertram Nielsen Buchwalt, og de nævnes 1686
som boende i Als.
") Blev 1670 Student fra Aalborg, var antagelig gift og Fader til en Niels Mortensen Hvas, der døde i Als 1747.
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Vive, som var ikke hos ham uden eet Aars Tid eller
to. Hun levede mange Aar efter ham, og boede paa
det sidste i Vive, og fik Pension af Kaldet til hendes.
Død.
Han var christelig Præst her i 34 Aar til Anno1674 den 11. Juni, da ban blev begravet. For Liigprædikener, som han gjorde, begjærede ban intet.
Men enhver efter deres Tykke offrede ham det, som
de vilde give barn, paa Alteret i Kirken næste Høitid·
derefter. Siden opkom den Skik at accordere forud
og betale med det Samme. Han var en berømmelig
Mand, og meget vel begavet baade for Alteret og i
Prædikestolen. Han var og i hans Levnet smuk og.
pusseerlig. Han gjorde sig meget gemeen med en
Smed her i Byen, som beed Hans Smed, som og varmeget pusseerlig, saa de gjorde hverandre mange
lystige Puds. Han gik tidl til Smedden Yed Smedien
for Tidsfordriv, og ellers naar han havde noget selv
at flye barn at gjøre. Iblandt andre Pudser, som degjorde hverandre, er dette. Engang tog Smeden et
Par Vanter, det· vu Præstens, og kastede dem paa
Ilden, saa de bleve opbrændte. Præsten tog det forgodt, men tmnkte nok at ville hævne det, som han .
ogsaa gjorde. Nog et derefter korn Præsten gaaendeom k ring S midien, og fornam, at Smeden var ikke i
Smedien, men var nylig med Andre gaaen af Smedien. Præsten gaar ind ad Smedien, og tager en god·
Deel Kuld, og lægger paa Ilden; derefter tager han
alle de Hamre, som vare udi Smedien, alleslages, som
havde Træskafter; dem lægger han paa Ilden, og
vender Skafterne ind ad Ilden, giver sig saa til at
blæse til saa længe, alle Skafterne vare i Brand, forføier sig af Smedien. Da Smeden siden kom ud, da
havde han ingen Slags Værktøi, som jo Skafterne
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vare åpbrændte af; maatte saa lade gjøre nye Skafter til alt hans Værktøi, før han kunde bruge det
igjen. De gjorde en· Conh..act med hverandre: dersom Smeden døde først, da skulde Præsten prædike
over ham for intet, soin han og vel gjorde; thi Smeden døde først, dog begge et Aar. Men hvad Smeden·
havde lovet at skulle gjøre, om han havde overlevet
Præsten, det veed jeg ikke.
Smeden døde den 27. April 1674, og Præsten den
11. Juni samme Aar, som var 6 Uger efter. Naar
samme Præst gik ad Marken om Sommeren til hans
Folk enten i Høebjerringen eller om Høsten, og han
fandt dem at ligge og hvile sig, da gik han ikke til
dem, men lod dem ligge, og talede intet til dem.
Han lod opsætte og bepryde den nordre Tavle i Kirken, som hans Fader Hr. Morten Madsen havde ladet
gjøre; og stod den nederst i Kirken u opsat og u malet
i 17 Aar, saalænge hans Stiffader Hr. Christen Tissing
var Præst her. Der siges, at han skal have været
for [tom Plads i Teksten) med at tvinge Fanden, som
flyede ham nok at bestille. Naar han reiste om Natten, væltede Vognen med Præsten mange Gange, men
Præsten lærte ham at [tom Plads i Teksten].
Ellers havde han ogsaa i Alderdommen stor
Harme og Fortræd og Hjertesorg for sine Børns
Skyld, som og maaskee lagde ham i hans Grav, som
han spaaede sig selv i et Brev til hans egne Søn,
som før er omtalt. Hvilket Brev jeg ikke kan forbigaae, jeg jo her skal indføre saa lydende:
Kjære Søn J Jeg kan ikke undlade formedelst
den Omsorg, jeg efter faderlig Skyldighed haver og
drager for Din VelCærd , hvilken jeg vel seer vil periditere, dersom Du Dit Levnet og Omgængelse skulde
saalænge continuere, som Du f!lnger an med. Thi
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jeg kan ikke føre det over min Samvittighed, jeg jo
maa vare Dig ad Din Skade, at jeg for Gud og Verden kan være undskyldt; om Du det ellers i saa god
Mening vil optage, som det forestilles. Thi naar har
Du nogen Tid hørt, at det har gaaet de Børn vel,
som foragte deres Forældre, ere dennem ulydige,
gjenstridige, ugudelige, ja saa aldeles tyrannisk, at
de drager uden al billig Aarsag baade Kmude og Kniv
til dem. Skriftens Exempel kan ikke være Dig ukundbart, at Du jo vel veed, at Cam, der bespottede sin
Fader, blev forbandet; Absalon, der drog Sværd imod
sin Fader, jammerlig omkom. Den forlorne Søn,
som vilde ikke lyde sin Fader, blev straffet med Foragt, Nøgenhed og Hunger. Gud bevare Dig fra saadanne og andre farlige Ulykker. Vil Du sige: Jeg
har ladet Dig lide Nød i Kjøbenhavn, da vil jeg
spørge Dig ad, om jeg ikke sendte Dig O\'er med
gode Klæder, Ulden og Linned, med Seng og Fatallie,
med 20 Rdl. rede Penge. Siden skikkede Din salig
Moder Dig under stundom baade Kost og Penge; jeg
skikkede Dig selv cengang 7 Daler, cengang i et Brev
4 Rdl. Jeg betalte Niels Madsen i Helherskov engang 12 Daler, en Skipper 8 Daler foruden, hvis Du
endnu staar til Rest med der ovre, hvilket Du veedst
bedre, hvor meget er end jeg. Vilde Du nu selv
summere, hvad Klæder, Kost, Seng og Penge Du
haver bekommet ringere end et Aar, da skulde det
være Din egen Spot, at Du vilde tale om, at Du har
lidt Nød. Hvad kunde den fattige Fader svare til,
at hans forlorne Søn fordøiede udi en Hast, det han
kunde opholde sig med i mange Aar. Sandelig jeg
angrer mig, naar jeg seer andre Folk at belwmme
Ære og Glæde af deres Børn ved ringe Bekostning.
Og jeg har spenderet mine Midler paa mine Børn,
og lever i Gjeld og Bekymring, haver hverken Ære
eller Glæde eller ringeste Tak derfor, men Vrede og
Foragt baade af den. Ene og de Andre, ville ikke betænke, jeg kan ikke myndte Penge, ikke tigge, ikl<e
stjæle, ikke bekomme tillaans, men ere saa sindede,
som exequerer over den fattige Bonde, og begjærer
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af ham umuelige Ting. At jeg forskaffer Dig idelige
Haandpenge at forddl<ke, har jeg snalidet Raad til,
som Du Fornødenbed til. Din Nødtørftigbed kao
Du have saa god, som jeg selv; men al jeg sku lde
holde en aaben [\jelder for Degnens Port, fordi Du
l<an holde der Slaberadtz, det ugter jeg ikke at gjøre.
Det var bedre, Du holdie Dig Iil Din Bog, og omgild<es med Din Fader. Jeg er ikke endnu saa grove,
a l dersom Du vilde conferere med m ig, om hvis Du
læste, Du jo ku n de finde hos mig saa stor Opbyggelse som hos Degnen. For tænk, at j eg trykker
nogen paa Bylden. J eg vil ikl<e bære Eli Synd, som
styrte sin Ha ls itu, fordi han ikl<e straffede sine Sønners Ulempe ; men jeg vilde gjern e leve og døe med
en god Samvittighed. Du re\'sl Dine Ærmer op i
Aalborg og kaldte del Klude. .Jeg gaaer daglig i een,
som jeg har vel haft en halv Soees Aar. Jeg holder
hende ikke endnu for Klude; hun skal endnu tjene
mig en halv elle1· heell Aars Tid, saa bliver det elle,·e.
l den Sted Du ikke bar banren Din el beelt Aar.
Min Kone, for jeg tør ikke sige Din Moder, sad paa
færde at gaa ud og slc~11Te Dig disse Fornødenheder,
Du foer afsled, og L<om saa mild igjen med stor Beskedenhed og Skikkeligbed for fremmede Folks Øien.
Dersom jeg paul<elerede og b•·askede sel\' eller min
Kone, og lod ede1· miste, da maalle I ldage. Nu fik
jeg ikke saa meget, jeg l<unde binde om min Finger,
lwn ikke heller. men el Par Haudsker for sine egne
Peuge. H ,,is O U'er penge, jeg ba,·de samlet, betalte
jeg til Jens Himm erig j Tall<es Borde og Lars Eskesen, som ikke kunde længere staae, hvor j eg og købte
2 ~ .Jern og l Fjerding Tjere til Gaards Fornødenhed, veed jeg il<ke, hvor de løb hen. Du skjeldede
m in Kone i Aalborg, at hun forførde Dig for mig.
Har hun gjort del med Ord eller Gjeroing mod nogen af mine Bøm, saa var jeg ikke et Guds Barn
mig Iil Vrede og Eder Iil Skade; men vilde heller·e
dølge for mig, om noget passeerde, som kunde give
mig Harm. Og hvad har nogen behov at forføre den,
som forfører sig selv og lad er sig forføre. Din Arve-
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part anlangende, skal Du belwmme og vorde Dig
følgagtig le~·endes og dødt, bekomme til I-lo nd Skiflebre,·et, som kau Qd\"ise, hvor udi det bestaaer · hvil kel jeg ikke kunde slcalfe 'lilveie for Pengemangel,
førend nu jeg kjøble det i Aalborg Papit· dertil. Din
Søsters Guldkjæde har jeg at ud for SO Rdl. til Din
Fornødenhed . r naar jeg kan den igjen indløse, nt
den ikke sltal gaae bort for halv Værd. Naar du
agter al reise, aa lad os det vide. Thi Dine Tan ker ere tuig forbot·gne, a a at Y i gjeme g j øre D'ig a l
den Befordring, som vi kan for Verden \' re unrlskyldt udi.
Men det er· min største Frygt, at Du af ondt
Sclskab skal forraades og forføres, og i Drukkenskab
komme i Ulykke. Thi bYad kan jeg andel end saadanl befrygte, efter om Du i min egen Nænæreise
undseer Dig ikke fot· del al gjøre som alle Retsindige maatte forundres og have Afskye al see pna.
D'et lægger mig i min Grav, al mine Børn, som jeg
bar exlinuerel mig for og al mig yderlig ud for,
conspirerer mod mig og pHafører mig Oangbed og
Hjel'lesorg. Men Gud skal være Dommer imellem
mig og dem. Dog Gud f01·l~1d d m, og forløs mig,
saa blive de qvil for mig og jeg for al Verden Forlred og Onde.
Betænk nu selv, om Du ikke selv har givet Aars::~g Lil delle
krivelse, hvilket jeg ikke uden Veemodighed har skreyel, som kaldes endnu saa længe det
Dig behager
Din Fader
Mads Mortens Søn.
Her ender Beretningen i Manuskriptet om Præsterne Hvas. Hvad der tilsidst er blevet af den forvildede Søn, nævnes ikke.
Efter Mads M. Hvas kom Niels Kal og efter
denne Otto Printzler. I Anledning af Sidstes Død
findes i Manuskriptet følgende:
»Her Olto døde den 25. Aug. 1708 og blev b e-
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gravet midt i Altergulvet i det gamle Begravelse, som
Her Mads Hvas havde ladet gjøre, hvor udi hao
og hans første Kone blev begravede. Men da det
siden blev forfalden med Luger, da lod Fru Rumohr
opfylde det ganske med Jord, og aabnede Kisterne
og fyldte dem med Jord .. I dette med Jord opfyldte
Begravelse blev Hr. Otto begravet. «

MEDDELELSER
FRA

BESTYHELSE OG REDAKTION
RADITIONEN

tro begynder vi dissr. Meddelelser om det

forløbne Virksomhedsaar med en Angivelse af vort MedT
lemstal, som i Øjeblikket er 524, og et Opraab
vore Ventil

ner omkring i Amtet om hver for sig i deres Bekendtskabskreds at virke for større Tilslutning til vort Samfund, ved
lejlighedsvis Agitation og ved Forevisning af vore i Aarenes
Løb udgivne Skrifter. Vi skulde gerne op til et Medlemstal af ca. 1000, hvilket sikkert, hvis der bliver virket lidt
for det, uden Vanskelighed vil kunne naaes.
Vor Sommerudflugt, Lørdag den 27. Juni 1925, fik !:!t i
høj Grad vellykket Forløb, hvilket ikke mindst skyldtes det
straalende Sommervejr. I dertil lejede Omnibiler befordredes et betydeligt Antal Deltagere fra Aalborg til Turens
første Maal Hovedgaarden Birkelse, hvis Ejerinde, Fru Hofjægermesterinde Skeel, født Baronesse Gyldenkrone, med
stor Gæstfrihed modtog den talrige Forsamling, som foruden de fra Aalborg ankomne bestod af mindst lige saa
mange, der med Biler, Cykler o. s. v. var strømmet til fra
nær og fjern. Man samledes først om de smukt arrangerede Kaffeborde i Haven, lwor Pastor Rasmussen, Kongeslev, derpaa i et Foredrag gennemgik Gaardens og navnlig
den dertil lmyttede Slægt Skeels Historie. Der gaves efter
Foredraget Adgang til at bese Hovedbygningens Indre og at
spasere i den ejendommelige, af Ry Aa gennemstrømmede
Park. Foreningens Formand bragte sluttelig Hofjægermesterinden en velfortjent Tak for den skønne Dag, der var
beredt Historisk Samfund, og derpaa gik Turen videre til
Biersted J(irkebakke, hvor fhv. Gaardejer G. Østergaard i et
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-stemningsfuldt Foredrag fremdrog Historie og Sagn om
Vildmosen, som breder sig under Bakkens Fod. Med et
Besøg paa den nærliggende Gaard Bjørnkjær sluttede den
helt igennem vellykkede Udflugt.
Højt over Mængden af lokalhistorisk Literatur, som er
fremkommen i det forløbne Aar om vort Amt, bæver sig
Byretsfuldmægtig Chr. Pelresch Chrislensens Nørresundbys
Historie 1701--1850 (med Bidrag til Egnens Historie) - an-den og sidste Del af det monumentale Værk, som begyndte
at udkomme 1921, og som er Frugten af den flittige Forskers gennem mange Aar fortsatte Arkivstudier. I Personalhistorisk Tidsskrift, 8., IV., 2., har Postmester C. Klilgaard
som et Led i sine Studier over Himmerlandske Slægter meddelt en med sædvanlig Grundighed og Nøjagtighed affattet
Stamtavle over den fra Gaarden Klitgaard i Nørholm Sogn
udgaaede Familie, som bærer Gaardens Navn, - og i Asmildklosters Landbrugsskoles Aarsskrift har Lærer P. Jl'l.
Rørsig givet en Del interessante Oplysninger om den fra
Løgstør stammende Godsejer Didrik Iversen til Sødal
·(1696-1764).
I Anledning af, at det i Aar er 400 Aar, siden Skipper
Klement første Gang optraadte paa den historiske Skueplads
(1525), har Postmester Klitgaard i det samtidig hermed udkommende Bind af •Vendsysselske Aarbøger• i en kort,
men indholdsrig Artikel samlet alt, hvad der vides om den
navnkundige Folkehelt. Vi henviser alle interesserede til
dette udmærkede Bidrag til vor Egns Historie.
Henvendelser i Foreningsanliggender bedes rettede til
Formanden, Tandlæge Stenholm, Aalborg, eller til Kassereren, Regnskabschef Ege-Jørgensen, Hasseris.

KULTURBILLEDER OG TYPER
FRA NIBES GLANSPERIODE
I SLUTNINGEN AF DET ATTENDE OG BEGYl\'DELSEN AF

DET NITTENDE AARHUNDHEDE
AF DAGMAR LARSEN
(Fortsættelse.)

de mannelyse Nætter laa Holmene som et Eventyrland, hvor Drømme og Tanker, som det støjende Gilde og Hverdagens Krav havde dysset i Dvale,
atter fik Liv, mens hans Øjne fulgte Maanelysets
Glitren over det vatrede Vand bag Baadens Agterspejl. Om man er Selvhersker i et stort Rige, kan
Drømme dog stille Krav, som aldrig opfyldes. Hans
første Ægteskab med Dorthea Kirstine Miinster 1) (gift
23. Januar 1793) havde ikke været lykkeligt, hvor
sikkert han end llavde ventet det i de Dage, da de
knyttede sig til hinanden. Forstaaelsen mellem dem
var bristet, de 7 Aars Ægteskab havde ført dem længere og længere fra hinanden, Skilsmissen kom som
en Lettelse 2).
En Hjemrejse fra muntert Lag i saadan en stille,
maanelys Nats betagende Stemning bragte meget

I

Datter af Brænderiejer Miinster af Nibe og Hustru
Hedevig Nielsdatter Thaastrup.
') Skilsmissedokumentet, dat. 9. Juni 1800, sikrer den fraskilte Hustru en Kapital paa 6500 Rd., der skal administreres som umyndiges Midler, staaende i Debitors Ejendom og Sildestader mod 1. Prioritets Pant. Niels Andersen Færchs og Dorthea Mii.nsters 3 Sønner døde alle
tidligt, Niels Andersen Færch og Jens Miinster Færch
paa Søen.
1

)

24

3(j6

DAG~!.\

H LA IlSE:'< :

Gadedør fra Niels Andersen Færchs Gaarrl.
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frem, som man troede glemt. Han kunde med eet
rette sig og tage Aarerne fra Karl~ n, og lægge alle
Kræfter i, til han naaede >>Broen« og .slængte Aarerne
fra sig og sikkert, som havde han aldrig været til
Gilde, for hen ad Broens store, spidse Sten og op ad
Vasen.
Havde han ikke truffet den rette første Gang, fik
han vel bedre Held anden Gang. Sikkert! Denne
Gang havde han ikke knyttet sig til et Bysbarn, som
gennem Slægt og Venner kunde høre ilde Rygter om
ham og tro dem, men til en Pige med Fynboernes
milde, bløde Sind 1), og for hende om hyggede han sin
Fædrenegaard, byggede den saadan, at man for Fremtiden ikke skulde nøjes med Ud5yn over Fjorden hen
over Gaardspladsens Gærde, men kunde følge Garnenes Røgt fra hvert eneste Vindue i den nye herskabelige Bygning i Mellem-Strandgade.
Et skønt Hjem for hans ungf' Brud.
31. Januar 1806 stod Niels Andersen Færcbs
Bryllup med Cecilie Marie Lund i hans nye Gaard
i Nibe. Bryllupsgildet varede 2) en hel Uge. Der var
indbudt Gæster fra nær og fjern, og dog Husrum.
Det tvivler man ogsaa næppe om, naar man i Nibe
Byfogedregnskaber for 1806 ser Rodemestrenes Beregning af Skat paa Færcl"!.s Nybygninger:
»Nr. 123 i l\·Jelgaden er forandret og bestaar nu
af a, b, c og d.
a. En ny Grund-muret Bygning til Fim·den, indreilet
til Beboelse, af Længde 45 Al. og Bredde 13 Al.
1
)

2

)

Datter af Toldforvalter og Byfoged i Middelfart Lund
og Søster til Præsten i Bælum (se Kap. Justitsraadinde
Bassesen).
Efter Hvass'ernes Meddelelser i Stamtavlens 1. Del, S. 38.
24•
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b. En Bygning til Ganrden, ligeledes indrettet til Beboelse, beslaar af 12 Fag, 31 1/2 Al. lang, 14 3 /4
Al. bred.
c. En Bygning indrettet til Kiælder, Mælkestue og
Korn-Lade, hestnar af 12 Fag, hvoraf kun de 4
er .a fgi fis pligtige, h Yi lk e i n deholder i Længde 12
Al., Bredde 7 1/2 Al.
d. En Bygning, 18 Fag, hvoraf de 15 forhen hnr
været forsikret under Nr. 188. Af disse er kun 4
indrettet til Beboelse, som indeholder i Længde
10 1/2 Al. og i Bredde ligesaa 10 1/2 Al. En do . 12
Fag til Tørvehus.
Afgiften er l 1/2 Sk. pr. AL '(Forordn. af l. Oktober frilager for Afgift af Rum, der bruges til
Fiskeri).
Nr. 128-188: afgiftspligtigt Rum er 1252 7/s Al.
a 11/2 Sk.
Brandforsikringssum 11,340 Rd.
-j- 4,990 Rd.
16,430 Rd.
Desuden i den tilstødende St. Tranegade:
Nr. 151: 23 Fag, af lnilke 4 er afgiflspligtige og
indeholder i Længde 9 Al., Bredde 8 1/ 4 AL, altsnn
74 1/4 O Al., og
Nr. 191 i MeiJern Strandgade 463 7/s ['.J Al.•
Dette mægtige Bygningskompleks kunde med Lethed rumme Bryllupsgæster, selv om samme Byfogedregnskab meddeler:
~Afgang: Huus Nr . . . . Byfoged Bassesen flyttet
til N. A. Færch Nr. 128 {1806).

Butiksrum findes der ikke noget af paa dette
store Areal, enrl ikke et nok saa lille. (Se Kap. Købmand Søren Nielsen.) Et Bevis for, at Nibe-Storkøbmanden ikke befattede sig med Smaahandel. Silden var hans Handelsvare en gros. Han eksporterede den og behøvede en stor Salterbod eller flere
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mindre til dens Tilberedning. Han lod Byens Bødkere (Nibe havde i sin Tid et Utal af Bødkere, der
behøvedes for Sildefustagernes Skyld) lave de Tønder
og Fjerdinger, han behøvede til Forsendelse, eller han
holdt selv Bødker. Forhandling af Tov, Tjære, Garn,
Steg, Garnsten og andet, der behøvedes til Sætteri,
foregik fra Pakboder i Udbuse 1 ).
Skibsrum til Eksporten havde Storkøbmanden
selv paa sine Skibe, eller han ordnede Fragten med
Byens Skippere, der selv ejede Skib (se Kap. Kold).
Salterboden var Nibe-Købmandens fornemste Rum
til hans Købmandsskabs Trivsel. Niels Andersen
Færch havde da ogsaa i sin 18 Fags Længe overfor
den nye Hovedbygning, paa Østsiden af en Gaardsplads af 18X12 Fags Flade, opført en stor Salterbod
med Døre og Vinduer i Rundbuestil (!) ud mod
Gaardspladsen. Paa den anden Side af Salterboden
laa en herlig Ha\·e med Masser af Linde, med Busketter og Prydplanler og med mange Frugttræer.
Den strakte sig fra Melgade til Tranegade. Gennem
en Gyde stod den i Forbindelse med Niels Nielsen
Færchs Gaard og hans Have ud mod Priorgade, hvor
1

)

Karakteristisk for Nibe er et Smaahandler-Borgerskab,
som udstedtes paa Nibe Byting 11. Aug. 1810 for Engelbrelh Giels!rup og Christen Wixøe. Borgerskabet lyder
paa »Sild-Salterie og Handel•, alt sammen i det smaa
eller en detail dog med Undtagelse for dem begge af
• Handel med Silke og uldne Vahre og ligeledes ikke at
anlægge eller drive Brændevinsbrænderie uden særdeles
Bevilling•.
Selv for en Smaahandler var Silden Hovedsagen,
og efter Handelsborgerskabets Erhvervelse titulerer
Retsprotokollen uanfægtet Engelbreth Gielstrup Fisker.
Hvad Hjertet er fuldt af, løber Munden over med.
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kun et Hegn med en Række Linde skilte den fra Slægtens 3die Have i delle Kvarter, Justitsmad Bassesens.
Datidens Kort over Nibe Markjorder taler ogsaa
om Slægtens store Velstand. 18. Februar 1786
blev der for Retten i Nibe tinglæst Skøde fra Stiftbefalingsmand Schouboe og Biskop Hygom i Aarhus
»som inspectores over Horsens Hospitals gods til Sr.
Niels Andersen Færch (den ældre), dal. 17 /4. 1780, paa
endeel gods, Grunde og Huuse, han haver tilkiøbt
sig«. Derfra stammer en Del af Jordegodset. Kaperkrigen 1807 kaldte alle nationalt sindede
Mænd til Kamp mod Englænderne, der havde berøvet
Danmark dets stolte Flaade. Uden Tøven udstedte
den danske Regering allerede en Uge efter Tabet Reglement for Kaperfarten, og straks meldte sig en Del
Skibsredere, der eYnede Udrustning af Kaperhaade og
tilmed kunde stille den nødvendige Kaution, 500 Rd.
pr. Kanon for den Skade, Kaperne muligt kunde afstedkomme ved uberettiget Prise 1).
At Niels Andersen Færch ikke var sen til at løse
Kaperbrev (1808 havde han det allerede) og udruste
Kaper, forstaar man. l. Januar 1808 averterer han
sammen med Købmand Sødring, Aalborg, efter Kapergaster. Som det ses af Vidneforklaring i Retsmøde af 12. Januar 1813, har Niels Andersen Færch
1

)

Prise maatte kun gøres, naar det fjendtlige Fartøj mistænktes for at staa i Forbindelse med fjendtlige Magter
eller rummede Krigskontrabande bestemt til engelsk
Besiddelse, hvis dets Papirer ikke var i Orden, eller
hvis det satte sig til Modværge, naar det blev prajet.
Kay Larsen fortæller i •Danmarks Kapervæsen
1807- -14•, at Aktier i Kaperfartøjer ved en Prise kunde
stige fra 100 til 1000 Rbd., saa at en Dreng, der ikke
ejede andet end en Skjorte, Bukser og en Bukserem,
efter Kup'et ejede 500 Rdl.
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.allerede 1807 købt Slupskib eller .Jagten ».Jomfru
Mellee og ladet det ombygge og indrette til Kaper-skib og 1808 antaget Kaptajn Christen Koch til at
føre Skibet og dernæst hyret Kapergaster til Besætning, provianteret Skibet, armeret det med 8 Kanoner,
omdøbt det med det optimistiske Navn •Fortuna« og
forsynet det med en mindre Baad paa een Kanon,
»Æolus«, som Tender, naar Koch var fraværende,
ført af Styrmand Jespersen.
Naar Kaprrskibene gjorde Prise r-lier forsøgle det,
genlød hele Nibe af Ros over Gasternes Bedrifter.
Sejren og Hæderen var hele Byens. Anekdoter om
Kaperførere og særlig dristige Gaster gik fra Mund
til Mund -- og dog var de fleste af Kapergasterne
ikke til at spøge med; de allerfleste Nibinger skulde
vist vogte sig for at tage en Tørn med dem paa
Værtshus eller Vinstue, naar de kom i Land med
Pengepungene spækkede med al den Valuta, der var
Mandsparter fra sidste Prise. Der var ingen Maade
med Morskaben, naar de kom i Land. En af de
Kapergast-Anekdoter, som endnu bor i historisk interesserede Nibingers Hukommelse, skildrer den berømte
eller berygtede Kaperkaptajn Wolfsens Humor foran
Retsskranken. Han var tiltalt, fordi der var gjort
Anmeldelse om, at Bohavet i en Gæstestue i Aalborg under Slagsmaal var blevet ilde tilredt af hans
Mandskab. Han besvarede Forhørsdommerens første
Spørgsmaal med et: • Undskyld, Hr. Dommer! staar
Kakkelovnen endnu paa sin Plads?« ».Javel.« »Saa
kan jeg forsikre, at det ikke er mine Folk, der har
været der.«
Som tidligere omtalt blev Fredag den 4. September 1809 »et Forhør foretaget paa Nibe Byethings
Stue af Dommer og Byefoged Bassesen, og Protokollen
ført af Byeskriver "\Vedel, efter Forlangende af Kiøbmand Niels Andersen Færch her i Byen ved skreven
Begiæring af Gaars Dato for dermed at søge Oplysning om, hvorledes det er tilgaaet med et Skib, som
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Requirentens [{:q>erbnad ~ Æol n sc, hvorpaa han har
lovlig Kaperhrc,·. hnvd e anholdt og besadt i Kattegat,
desuagtet med nogle af Knpcrb}Uldens Mandskab, som
havde hesadt . amme, indløb Lil en svensk Havne.
Det, Færch ønskede Svar paa, var Spørgsmaalet
om, hvorfor det besatte Skib ikke blev føl'l ind i
dansk Havn.
T d LI og enere Retsmøder af h ør les Styrmand
Sigbrandt Malhinssen, 24 Aat· gl., født paa Rømø, lyrmand Jespersen, BMtdsmand .Josef Fechl, Malroserne

Fr. Scharchousky, .Jens Madsen, 'iels Thaaslmp, Niels
Filipsen, vend Dyr, .Johannes Caspersen, Niels Pedersen, Andreas f(ojocd og Chrislen .Jensen samt Kaptajn
Ch risten l<och . Hans Foridaring gik ud paa, at
» Æolus~ var Tender for • Forluna c
1 iel
Andersen
Færchs Roved-Kaper ldb (8 Kanoner, 5 Comm. Læst),
saa nl »Mandskobel lwnde overgaa ( fr·1 Æolu • Lil.
•Forluml« og omvenclt, saml al del vat· bestemt, at
naar begge Baacle nu· i Søen, s imide den ene føres
af Jespersen under Kochs Overkommando.
Koch gik ud fra, at denne Fremgangsmaade var
rigtig, da højere vedkommende havde udstedt 2 Kaperbreve paa hans Na •n {HtH 2 forskellige Stdbe uden
at forlange, at del ene Kaperbrev sim id e udle\'eres.
Mandskabels Forklaring gik ud p11a , at :o Æolu s d.
19. Augu t 1809, Kl. 9 M01·gen, løh ud fra Læsø og
ved IO-Tiden prajede el kib ( Matros Chris ten .Jensen 1\alrlle det under Forhøret et stort Fregatsldb)
:o Janec, der lod Lil nt have Misligbeder i sine Papirer.
Føt·eren, kipper William Co/by, angav, nl Skibet vat·
fra Nol'folk i Nordamerika, og at d t I<Ont fra London og agtede sig til Gathenborg (Go teho rg). :oÆolus c
vilde saa indbringe :o Jane c med dels Hi-17 Mauds
Besætning i en dansk Havn. Pnpireme blev forseglede med Deponentens og Skippet· Colleys Segl, Kaperf0"reren log Journalen Iil sig og vilde saa føre
Skibet ind til Læsø; men Vinden var i Syd-Vest,
altsaa imod, og fra 1/oi Mil Syd-Vesl for Vexiø, hvor
Besættelsen VIH foregaaet·, maatte der lnydse i stiv
Kuling.
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Samme Aften, Kl. omtrent 8, da Kaperne havde
krydset sig paa ca. l Mil til Læsø, besluttede Styrmand Jespersen efter at haYe holdt Raad med de
andre at forlade Skibet sammen med de 2 Matroser
Andreas /(ofoed og Christen .Jensen for at søge Hjælp
paa Læsø, hvor de vidste, at Koch var, eller hos en
dansk Skonnert, som de havde passeret 1/!! Time
forud, og som vel knnde være en Mil i Læ; men
det var blevet mørkt, de kunde ikke finde den og
satte saa Kurs mod Læsø. Ankre saa langt borte fra
Læsø turde de ikke, fordi de sagde sig selv, at mens
de syslede med Anker og Sejl, vilde Amerikanerne.
der '·ar i Overtal, benytle Lejligheden til at overmande dem. Da de var 10-11 Favne fra »Janec.
hørte de Josef Fecht raabe til dem fra Skansen, at
de skulde komme tilbage, der lød stærk Larm fra
»Jane«s Dæk. De vendte om, men kunde ikke fra
den lille Kaperbaad entre Amerik:.lneren, der var 10
Alen høj. Styrmand Jespersen raabte til Danskerne
om Bord paa »Jane«, at de skulde •læste• barn en
Tovende i Læ af Skibet, liYor Baaden lagde an; men
der kom intet Svar; se, hvad der skele om Bord
paa • Jane c, lnmde de ikke, derlil var Sidhel for høj t,
llH' n de hørte S lwd og Sabelhug og Skrig oppe fra
Dæll<el ; del ngde delll, at Kamrucraterne onl Bord
paa , Jane • blev overmandede af det langt overtallige
l]endUig> Mandsl<ab. Styrmand Jespersen bogede sig
i Skibssiden og vilde op paa Dreld<et, men dl' lo
Matroser foreslillede ham, al de var p r ungel i fiaaden uden at tænke paa at lage Vaaben med - de
havde end ikke en Haadshage - og vaabenløs kunde
han ikke slaas. De prøYede saa at skyde ~Jane«
med ~Æolus< eneste Kanon, men Krudtet vilde ikke
fænge, fordi det Yat" blevet vaadt ved en Lækage.
Da forlod de »Jane~. 10 Minutter forinden havde de
set Koch sejle forbi. Jespersen forsøgte at indhente
ham, men han vendte mod Land og drejede paa 1/4
Mil fra »Jane< til Vinden og gik Bie de Vind. De
vilde signalisere til ham med Pistolskud, men opgav
det for ikke at tiltrække sig Amerikanernes Opmærk-
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somhed. Da .J e per E' n ikke lwnde hjælpe Ka mm cralE'rn e, sej lede han borL Mod en f(ulin g af Ves lSyd-Vest maalle de 3 krydse sig ind Lil Læ ø sol)l
-de først nan ede [{). 10 næ le Formidda g.. Men »Jan e c
saa de lyre ~kours c
yd-Øst ad Sverrig lit ; det
sagde dem , a l Kamm eralem e var overma nd ede, og
desuden : men •.Jane « var besat af Kapermand lw bet , gik det med det danske Flag vajende [m Ga1felen og del ameri ltanske Fl ag Iil Lu,•art, m en nu var
rlel dan s ke Flag borte.
Det fremgik af Forhøret 7/9 1809, at det var, da
Kapergasterne var i Færd med at kaste Anker og tage
Sejlene ind, at de blev overmandede. Forhørsdommeren spurgte, hvorfor Danskerne ikke havde forlan gt, nl d el fjendtli ge Mandskab Lwlde gaa ned i
Humm et. Han fik det Snu·, al d e t s l< y ldt e Ønsket
om al behand le 'la nd ' kabel høfligt, og desud e n \'ild e
man nøn igl :~~ hl"inge Mandskabel op imod sig e.
l aa Læsø spurg te Styrmand J e· pe1·se n Kaptajn
Koch, h\·orfor han ildt e var komm el om Bord . Koc h
-svarede, at han troede, Kaperne havde forladt Skibet.
Efter som Forhørene skred frem, lød der i Vidneforklaringerne Anker mod Koch: han havde kunuel bjc lpP, hvis ha n, rla J ørgen Ko h paa Læsø llll rell'ede hum om al clet ' ' isl var , Æo ln ·c, om bavd e
besa t en A111 erika ner for det kund e ses, al en
Band med dansk Flag fra Toppen læb le m ed et
Skib med ameril a n ·k F lag, ha de il et med al lwmm e
Lil Hjælp i. Stedet for, al h a n gik om Bord, førsl pan
Sødrings Kap er og bageft er prw en , der førles af Schou
(Fil i pse ns og Chrislen J ensens Forlda1·ing). Styrmanden havde pa a l a 2 Timer - søm Kaptajn Koch
befal ede - samlet Mandskabel og ført l3aaden om
fra øndre lit nordre Side. Men Koch lw m saa sent,
al han pa a 1 /.t Mils Afstand hverken sa a Baad paa
Slæ b elle1· Fh1g, saa Koch befalede al dreje mod
Land ligesom ~ Jane , .
trak efter saa han ~ Æolus c
komme ud fra Amerikaneren, men uden Flag, og da
den anden Gang se.]lede derfra, bød Koch styre mod
Læsø i den Tro, at »Æolusc helt havde forladt
Amerikaneren, og derfor sejlede han bort.
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Men Christen Mejlbye insinuerede, at Koch ha vde
huden sin 6-7 Mands Besætning ro, ll\'ad trække
kunde, fordi han men le, »Æolus• var besat af fjendtlige Kapere, da den forlod »Jane« - og at Koch
havde kunnet hjælpe. (21 /lo 1809 afhørles de Kapere,
som mrd ~Jane• var indbragt t.il Gøteborg.)
Formodentlig derfor blev der 1811 rejst Sag mod
Kaptajn Koch.
Nibe Retsprotokol refererer under 2 ~/a 1811: »Kl.
3 blev der sadt en ekstra Ret paa Nibe Byeling nf
Dom mere n Byefoged Bassesen og Prolocolien ført a f
Byeskriver Wedel for iflg. Viborg Lands-Overrets
Dom af 19. d. M. i en Sag forslevnet paa Jusliliens
Vegne af Actor Procurator Lykke ctr. Kaperføret·
Christen Koch med flere, h vil k en Sag her ved Retten
under 18. December 1811 er paadømt i Lands-Overretten.•
Dommeren fremlagde:
»Aalborg Overøvrigheds Skrivelse til Dommerne
under 24. d. M. med de i samme paaberaabte Akter.
nemlig:
En Akt fra Nibe Byting, begyndt den 21. Oldober 1809 og sluttet ved den i Sagen afsagte Dom den
18. December næstefter, Den kgl. Lands-Oven·ets i
Wiborg Doms Akt begyndt 12. Martij 1810 og sluttet
med Dom den 19. næst efter i Sagen Procorator
Lykke ctr. Kaperfører Koch.
Et Forhør, holdt i Gathenborg i Sverrig den l.
September 1809 over Styrmand Jespersen med fleere
til den danske Kaperbaad tÆolus« henhørende Mandskab.
Kaptajn Koch som -var indkaldt at møde. Han
gentog Forklaringen fra 1/9 1809 om, at »Æolusc var
Tender til , Fortuna •, og han gjorde Rede for, ~t
naar de 2 Kaperfartøjer er i Storm eller af nogen
anden Grund bleven adskilt, havde Jespersen den
almindelige Ordre, hvis han gjorde nogen Prise, da
-straks at opsøge Koch og overlevere ham den med
samt Papirerne »til lovlig Behandlinge; det var i Almindelighed aftalt, at de skulde søge hinanden paa
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Læsø, i hvis Fanand de søgte at holde sig. Men
Koch stræbte siadig efter at holde Skibene samlede~
saa at »Æolus« kun skulde jage efter Prise sammen
m ed :t Porluna• .
l •rmand .J es pe rse n Jw,·d e iklc e
faac l noge n Ordre fra I<och til al j<tge efl e t· d e t
a merik a n k e Skib, som hnn b e a lle 10/ s 180SJ, ja , h a n
ha\Ci e e nd ildce den Da g se t ell er talt med J es persen
ell er nogen af h ~1n Ma nrl s l<ab, men va r s trak om
Morgenen taget til Aniborg for at hente Proviant til
:t F0t'lll Oa «s og- »Æ olu s c Besæ tnin g. Me n J es per en
havde sen ere ng l h a m , ni h a n aldri g v nr gaa e t løs
pa ~o~ Am erikan eren, d e rsom ban ifd< e htl\·de vid s t, at
Koc h var pa n Læsø , og d e rh e n \'ar cl e t h a ns H e n igl
a l bringe Prisen og la de f{ocb und e rs øge Pa pire m e. c
Af de ø ni g lil Vidn e l'orkl a rin g indk nldle, m e n
udebl e vn e, vid te m a n lll cd Sil<k crb ed , a t indlcalcll til
den kgl. Sø- Tjeneste var : Niels Pedersen Thaastrup.
Jens Nielsen llalkier, Niels Pedersen Lang/ved, Niels
Filipsen (hnn bar paa den ene Kind et stort Ar efter
Kampen paa dane «) og Svend Degn . Frederik Sharkovsky var efter Aalborg Bytings Dom h ensat i Viborg Tugtbus for begaaet Tyveri.
»Da Domm e ren efter omlrent 1 1/! Aars Forløb,
fra den Tid, Dommen imod de tiltalle var afsagt~
ikke erholdt nogen mindste Underretning om enten
J u stilien acquiescered e med s a 111m e eller den s k u Ide
ind læv n e he ll e r ba\'d e e rholdt nog n Anvi ·nin g pan
Omkos tnin g til d eres Forp leinin g, bl e \' da d e Tiltalte
Lill a dt und erlid en a l gna til Aa lbo rg ror nl søge Fortj en es te ved Skib s Ladning o . s. " ·· d a her i Bye n
i nte t ym· at forti e ne ror d e m . J d n (se nere} T id b~t·
rt e ikk e meldt s ig hos Domm e ren , som lillige e t· Po Jitim es le r h er i Bye n · m e n efter hva d Dommeren
har bragt i Erfaring, skal de alle være udskrevet til
den kgl. Søe-tieneste.
Det er altsaa ikke muligt i Henseende til Styrmand Jespersen nu for Tiden at opfylde Lands Overrets-Dommerens Paalæg, men derimod sluttes Forhøret.
Bassesen.«
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Overleveringen beretler om den Dristighed, hvormed Lars Rimmer, Mølleejer i Binderup, kaprede et
stort, fjendtligt Skib ,·ed Hals.
Kaperrederne knnde 1807 og 1808 tjene umaadeligt ved Priserne. De snd inde med Knperbrew, som
fritog dem for nl Slags Told og andre Afgifter af
Skib og Varer. Men 1809 gjorde Regeringen Paabud
om, at Halvdelen af, hvad der ved Prise var vundet
udover 10,000 Rbd., skulde indsættes som Laan i
Statskassen.
Endelig kom 1813 Loven om, at Rigsbanken
skulde" have 6 Ofo Priorilet i enhver fast Ejendom
med Fortrin fremfor alle Prioriteter eller Fordringer.
Købmand Niels Andersen Færch følle paa een
Gang, at Tingene var i en anden Gænge end før.
Han havde ikke som før let \'ed at skaffe rede Penge.
De første Ekstraskalter og Skatteforhøjelser hnvde
ikke anfægtet ham, selv ikke den af 25. December
1802 om Afgift af faste Ejendomme og Nytte og Brug
af dem. Det var 4 Aar efter denne Skats Indførelse,
at han byggede - del havde været en stor Udiælling
for ham med det, men han havde dog kunnet klare
alt, takket være det rige Fiskeri og de gode Salgsvilkaar for Silden.
Der havde endogsaa været saa rigt Fiskeri, at
ban ha v de troet, det var nød vendigt eller i hvert
Fald rentabelt at udvide Bedriften med et Silde-Trankogeri. Da han havde faael det indrettet, færdigt 1.il
Drift, viste det sig, at han havde vanskeligt ved at
dække Udgifterne. Han søgte Statskassen om et
Laan til Drift og Udvidelse af sit TrankogerP) og
') Se Pag. 175 i •Oluf Christensen og Sønner, en Købmandsfamilie i Aalborg omkring 1811•, af Dr. phil., Arkivar William Christensen.
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tilbød en l. Prioritet i Trankogeriet som Sikkerhed
for Laanet. Stiftamtmanden fandt ikke Pantet tilstrækkeligt; men da Niels Andersen Færch opnaaede
Selvskyldnerkaution og Anbefaling fra Oluf Christensen og Sønner, Aalborg, blev Laanet ordnet med
Pante-Obligation (dat. 24. Maj 1810) fra Laantageren
til »Det kongelige Land Oeconomie og Commerce
Collegium« paa den til Industriens Understøttelse bestemte Fonds Vegne paa Kapital 4000 Rd . mod l.
Prioritet i Trankogeriet ved Nibe med dets Inventarium. (Se Nibe Juslilsprotokol under ~% 1810.)
Havde saa blot Sorgen kunnet slukkes med Laanet. Ak nej, nu tog nelop Pengeknapheden til. Det
Yar de fortYivlede idelige Kursfald, der gjorde ham
insolvent.
Han ha\'de det forud for saa mange, der blev
nødstedte omkring 1813, det Aar, der betegner Sammenbrudet af de Pengeværdier, Landet havde bygget
paa, at han sad inde med en stor Part af Slægtens
Aktiver, særlig de værdifulde Stader. Han realiserede
saa et, saa et andet af dem - han kunde vel købe
dem igen i bedre Tider! Men skønt han solgte af
de værdifuldeste (se Kap. Søren Nielsen og Kold), og
de blev solgt til høj Pris, var der intet at stille op.
Atter dalede Kursen. Han kunde baanle foran en af
de gamle Pengekister, fyldt med Sedler, som nu var
uden Værdi.
Hans Hus førles paa samme Fod som før; hans
Hustru skulde intet mærke. Gæsteværelserne var i
Brug som før. Gæsterne blev modlaget med den
gamle Hjertelighed; de kom »hele Familier ad Gangen« og »fornøiede sig i Nibe« (et Udtryk, Frantz
Hvass i et Brev til Sønnen Christian bruger om Datteren Maren Laurentze).
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Men Nibe Retsprotokol bærer ved sine Tinglæsninger af Obligationer, udstedt af Niels Andersen
Færch, Vidne om, at han var haardt trængt ved
Tidernes Ugunst.
27. September 1811 begærer N. A. Færch Laan
i offentlige eller umyndiges Midler mod Pant i Sildebundgarns-Stader.
28. September 1811 læses der Skøde fra Færch
til Overformynderne i Nibe paa 6500 Rd., tilhørende
hans »forrige« Kone, Dorthea Kirstine, født Miinster.
mod l. Prioritet i andre Obligationer i Stader i
Fjorden.
Saa kort Tid efter Statsiaanet paa 4000 Rd.!
14. Juni 1817 læses Skøde paa Stader fra Færd~
til Købmand Søren Nielsen og hans Svigerfader Rasmus Willadsen, Købesum 7,500 RLd. - og samme
Dag udstedt Panteobligation paa 3,750 Rbd. fra Køberne til Færch; dog allerede kvitteret 16/6 1818.
28. Februar 1818 læses der Obligation fra Færcb
til Inspektør ved Grevskabet Lindenborg Rosenbeck,
gift med Niels Andersen Færchs Søsterdatter, Maren
Laurentze Hvass fra Randrup, for 12,000 Rbd., og tH
Købmand Niels Nielsen Færch, Nibe (hans Søskende-.
barn), for 8,000 Rbd.
23. September 1820 læses der Skøde fra Niels
Andersen Færch paa en Sluppe, ,Jageren« kaldet, for
600 Rbd., dat. 16. September 1820, og 28. September
1820 fra samme til Poul Sapstrnp af Nykøbing paa
en Chaluppe, »Haabet« kaldet, drægtig 12 1/2 Comm.
Læster, for 200 Rbd., dat. 20. Oktober 1820.
Saadan gik det Slag i Slag, og Sildemængden tog
starlig af. De Drangstader, han endnu ejede paa
Nørlaae, var dem, der gav bedst; men i dem Iaa der
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ogsaa store Kapitaler bundet, og RedseJ til Draugstaderne med deres Garn paa 100 a 120 Maskers
Højde var saare kostbart imod de Garn paa 60
Masker i Staderne inde ved Land (de grunde Stader).
Hans Tanker blev hængende ved det ulyksalige
Trankogeri. Var det ikke det Foretagende, der som
et uopretteligt Misgreb trak alle de andre Ulykker
efter sig? Kom Modgangen ikke, da h;m begyndte
med det? Havde det ikke altid krævet Hovedbrud
at opdrive Penge til Renter og Afdrag paa den Tran·
kogeri-Obligation, og 1822 søgte Selvskyldnerkautionisten Bertel Christensen Staten om at blive fri for
Kautionsforpligtelsen; da Stiftamtmanden affordrede
ham nærmere Oplysninger, havde han erklæret, at
han havde ønsket en Akkord med sine Kreditorer,
fordi han intet ejede, hvad Aalborg Magistrat bekræftede, og han havde henvist til Hoveddebitor.
Færch dømles 1824 til at betale den ifølge Obligationen resterende Gæld med Renter. Hvor skulde han
kunne det, naar han ikke havde været i Stand til at
udrede de aarlige Renter og Afdrag! Trankogeriet
blev stillet til Auktion; først efter gentagne Auktioner blev det i 1825 solgt for 31 Rbd. Sølv lilligemed
Omkostninger 1).
1
)

Arkivar, D r. phil. William Christensen, som i sin Bog:
•Oluf Christensen og Sønner« gør Rede for Miseren med
Trankogeriet, bemærker, at der her foreligger et siaaende Eksempel paa Ejendomsprisernes Fald, der næsten
vilde være grotesk, hvis det ikke samtidig var saa sørgeligt; oprindelig havde Trankogeriet været givet som
Sikkerhed for et Laan paa 4000 Rd. dansk Kurant, hvad
der efter det Forhold, hvori Obligationen i 1813 omskreves til Rigsbankpenge, svarede til ca. 1800 Rbd. Sølv,
jvfr.: 1813, 16. Januar, læst Panteobligation fra Niels
Sørensen i Sebbersund til Prokurator Asps Enke i Nibe
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Niels Andersen Færch, tidligere en af de Storborgere, Menigmand med Stolthed regnede blandt
Nibinger, ganske vist stærkt selvfølende som An·tager
i en anset Storkøbmandsslægt, men til Gengæld besjælet af Energi og Initiativ, alt i alt en Skikkelse,
som Blikket fæstede sig ved, var faldet som et Offer
for de onde Tider, der var født af Krig og Misregering af Landets Midler og en indtil ·Verdenskrigen i
Hll4 i Danmarks Historie uhørt Revoltering i Værdier. Kun den, der har prøvet en saadan Nedgang
fra gammel Velstand til Pengenød, kan forstaa det
Tryk, der rugede over hans Sind, baade naar Slægt
og Venner saa mildt beklagende og medlidende paa
ham, og naar han var ene med sin raadløse Grublen .
.Men et Onde, som plejer at følge i Ulykkens
Spor, var han forskaanet for: andres Haan. Sim·
peltben af den Grund, at næsten alle andre Nibinger
mer eller mindre var i trykkede Forhold. Pengenø"
den føltes mangedoblet i Nibe, for Byen, netop sanltidig med, at Pengekrisens Eftervirkninger meldt~ -sig,
mistede sin Er h vervsaare, Sildefiskeriet. (Se om Aggerkanalens Gennembrud 1818 i Kap. om Fiskeriet.)
Som det imellem gaar i Slutningen af Romaner,
men sjældent i det virkelige Liv, der gerne er mindre barmhjertigt, saadan gik det her: Døden kom
som en Befrier for Niels Andersen Færch.
En Vinterdag, 18. Februar 1825, da han Yar paa
paa 1000 Rd . mod Pant i et Huus i Nibe, dat. 27. Junij
1812, og 1813, 3. Juli, Obligation fra Niels Sørensen, Sebbersund, til »Petrea sal!. Asp •, før 1000 R d., dat. 27. Junij
1812, omskreven til 35 Rbd. Til Kold havde han allerede 10 /7 1805 solgt Sildestader til en Sum af 2177 Hel.,
tinglæst 27 /s 1808, og den 21 /o 1806 for 1463 Rd., quilteret
'",'n 180\1, tinglæst 171r. 180\1.
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Vej til Randrup, væltede Kusken Vognen paa den
ujævne Vej i Nærheden af Bælum, og saa skæbnesvangert var Færchs F.ald fra Vognen, at han brækkede H a l sen 1).
lndskriften for ham i Familiebegravelsen lyde1·
saalunde:
• Til Gravens Fred
nedlagdes her det forgængelige
af den trofaste Æglefælle
kærlige Fader
og oprigtige Menneskeven
Kiøbmand Niels Andersen Færch,
f. i Nibe den 4de Marts 1767,
død i Aalborg d. 18. Februar 1825.«
Et skønt Ideal at være Menneskeven, og maaske
har hans Hustru haft Ret i sin kærlige Opfattelse af
ham som Mennesl\ewn, men sikkert kun i passiv
Forstand. For netop i de Aar, hun var knyttet til
ham, var han, efter alle Data at dømme, besjælet af
ganske andre Foreslillinger og Tanker end Filantropiens. Tværtimod var han Arislokrat, ligesom
Bedstefaderen paa Post for Slægtens Reltigheder, og
i hvert Fald var han for optaget af det raslløse Liv,
som de forskelligartede Grene af hans Bedrift førte
med sig, og af det haarde Greb, Vanskelighederne
gennem mange Aar havde i ham, til at kunne praktisere Menneskevenlighedens Principper. Hans Hustru
kunde have skrevet langt sundere om ham ved at
1

)

Ikke den første af Slægten, der fandt Døden paa den
Maade. I Lundbæk-Panduro Skifteprotokol læses : Begravet 1771, 2den Søndag efter Trinitatis, Niels Jensen
Færch (Gaardejer i Thorup), 40 Aar ved sin Død. Hvilken af hans løbske Heste blev skilt ved sit Liv mellem
Nibe og Gielstrup.
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mindes det, der havde draget hende til ham, det
impulsive, levende; men Løsenet i hendes Kreds var
allsaa endnu Filantropien, skønt Kulminationen af
dens Periode i Kulturcentret ligger saa langt tilbage
som 1790. Derfor Betegnelsen Menneskeven. Trofast Ægtefælle knlder hun ham. Godt, om hun har
haft Grund til at kalde ham saadan. Ved hans bratte
Død mumlede Menigmand, at Ulykkestilfældet var
Guds Dom over et og andet i hans Liv. Det var
ikke Hvermandssag at fatte, hvor tungt et ulykkeligt
Ægteskab som hans første kunde være 1), og mindst
af alt forstod Tiden en Skilsmisses Berettigelse overfor Skriftens Ord om ikke at løse, hvad Gud har
sammenføjet.
Niels Andersen Færchs Linie blev fortsat af
Sønnerne:
1. Jørgen Basse Færch (opkaldt efler SvogPren, Justitsraad Bassesen), Købmand i Aalborg og Konsul, gift 5/lo 1844 med Baronesse Othilie Elisabeth
Juul (Lundbæk).
a. Deres Datter Othilie Cecilie Elisabeth Færch,
født 14. Marts 1847, gift med sit Søsl<endebarn,
Kammerjunker, Kaptajn Frederik u. Schleppegrell (Søn af General Schleppegrell i Ægteskab
med Baronesse J u u l, Lundbæk).
b. Deres Søn Alfred Færch, fødl 17. Marts 1852,
gift med Adolfine Frederikke Herskind. (2 Døtre.)
2. Lauritz Nicolai Færch, født 21. Juni 1811, Oberst,
gift med Elisabeth Bruun.
a. (Sønner) Kgl. Fuldmægtig Fritz Færch.
b. Niels Andersen Færch, født 20/s 1842, død paa
Als 29 /a 1864.

- ----

1) Dorthea Kirstine J\-Ii'tnster giftede sig forøvrigt efter

Skilsmissen med David Jacobsen af Aa1borg.
25*
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c. Willial]1 Ra}r~h, Landmand i
3. Frantz Andreas Færch, født 20 /12
tog til Amerika, hvor han døde
tober).
4. Niels Thygesen Færch, født 19.
død 21. April 1·842; var exam.
valler paa Lundbæk.

Syerrig.
1809, cand. jur.,
ugift 1841 (i OkNovember 1813,
jur. og Godsfor-

Købmand Niels Andersen .Færch (f. 1709, d. 1790).
l. Købmand Anders Nielsen Færch.
a. Købmand Niels Andersen Færch (født 1767).
b. Ellen Cecilie (født % 1772).
c. Maren Kathrine (født 1 ~1 /w 1773).
2. Købmand Niels Nielsen Færch.

Ellen Cecilie Færch
var kun 20 Aar gammel den Mærkedag, 14. Marts
1792, da hun blev viet til den 56-a a rige Frantz H vass.
Hun bragte ham 18,000 Rd. i ;"\'Jedgift, ikke lagt op
i Kontanter, men i Hovedsagen slikkende i Jordegods, blandt andet 1/3 af Øen Fuur i Limfjorden;
hendes Søster, J uslitsraadi n de Bassesen, ejede 1/s.
Af en Fodnote i »Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas« (l. Del, S. 24),
gøres Rede for, at Frantz Hvass til sin Død ejede
Hah·parten af ca. 104 Tdr. Hartkorn paa Øen .....
Hvass var ubemidlet, men rig paa Evner og af
fornem Byrd. Det lyder fordringsløst, at han var Søn
af en fattig Landsbypræst paa Thyholm, Erich Christian Grave Hvass og Hustru Anna Marielle Hee; men
denne Præst hørte til en gammel, hæderlig og auset
Embedsfamilie. Det er ganske vist ikke lykkedes
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dens Historieskriver, Etatsraad Fr. Hv:<~ss, at paa\'is·e
nogen Sammenhæng mellem den og de fire forskellige middelalderlige Adelsslægter af Navnet Hvas, men
han har til Gengæld oplyst, at den igennem en halv
Snes Slægtled uafbrudt bar tilhørt Embedsstanden og
med Hæder tjent Fædrelandet, lige siden et Medlem
al' den som Student stod paa Københavns Volde imod
[\arl Gustaf 1659 og indtil Nutiden.
Da Frants H vass efter 6 Aars Skolegang i Viborg
af Rektor Arff var dimitteret til Universitetet 28. Maj
1758 og 30. Juli havde taget exam. art., blev han af
Mangel paa Studiemidler Huslærer hos Kancelliraad
Vlederking, Kyø (Kye, Kyhe, Kyegaard, en Herregaard paa Nibeegnen, Ajstrup Sogn, Slet Herred).
1758 foretog ban derfra en Rejse til København for
at tage exam. philos. (Kan hans Eksempel ikke virke
paa Ungdommen i Nibe?) Da han beller ikke nu var
bedre situeret, maatte han forberede sig til teologisk
Eksamen, mens ban fortsatte som Huslærer paa Kyø;
imellem øvede han sig i at prædike i Sognekirken.
AIlerede 1761 tog han teologisk Attestats efter en 3aarig Studietid uden Forelæsninger eller Manuduktion.
Igen vendte han tilbage til sin Huslærerplads og bestred den endnu i 6 Aar, mens han stadig forberedte
sig til Præstegerning og øvede sig i at prædike. 20.
Oktober 1766 erholdt ban af Fru Henrikke Holst,
afgangne Assessor Gleerups Efterleverske til Sebber
Kloster, nærmeste Nabo til Familien paa Kyø, et
Ekspektancebrev paa Sebber og Lundby Præstekald,
naar den daværende Sognepræst Lars Struch Engelstoft afgik ved Døden, eller Kaldet paa anden Maade
blev ledigt. (Fru Margrethe Holst' havde jus patromttus et vocandi til dette Kald.) Men da Kaldet ikke
straks blev ledigt (Pastor Engelstoft, Bedstefader til
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Professor Engelstoft, døde ca. 1780), og da Wederkings Børn nu var voksne og Hvas'S maatte søge en
anden Stilling, fandt han det rigtigst indtil videre at
slaa ind_ paa en anden Vej. Han blev omkring 1768
Forvalter hos Juslitsraad Marcussen, Ejer af Krastrup,
Gundersled og Vaar (Nibes Omegn). Paa sin Fødselsdag 1772 modtog Hvass af Justitsraad Marcussen, der
havde Kaldsret til Vilsled og Vindblæs, Kaldsbrev
til disse to Sogne, men med Navnet in blanco. Frantz
Hvass udfyldte det ikke med sit eget Navn, men med
sin Broder Thomas'. Dette gjorde han ikke alene af
Højmodighed imod Broderen, der i 9 Aar havde
maatlet gaa som Kapellan hos Svogeren, Pastor Hopp
i Taarnby, men fordi han havde faaet Forkærlighed
for Landvæsenet. l 22 Aar boede H vass som Forvalter paa Krastrup og havde desuden i 12 Aar, indtil han 1794 flyttede til Randrup, Gunderstedgaard i
Forpagtning.
Saa al vorligt havde Livet formet sig for Frantz
H\'ass, at ban først som 56-aarig kunde tillade sig r~t
fæste Bo og hjemføre en Hustru. Saa prøvet i Forsagelse var den Mand, den purunge Ellen Cecilie
Færch gav sin Tro ; og saa præget af sine høje Maal
og dybe Tanker var han, at hans Ydre var ungdommeligt. Hvilken Forskel mellem hans Livserfaring og hendes blaa Øjnes ungpigcagtige Nyfigenhed
overfor alt det nye og ukendte, de mødte! Forfatteren af Slægtens Stamtavle beskriver hans Ydre: )) Han
var høj og rank af Vækst og bar Pisk i Nakken,
stive, blanke Støvler, der naaede til Knæet, og lang,
blaa Frakke med blanke Knapper. Han var altid
særdeles omhyggelig i sin Paaklædning. Der haves
endnu en Silhouel af ham, der fremstiller ham oprejst med en Bog i Haanden, og en større Portræt-
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gruppe (i Silhouet) af ham, hans Hustru og de 4
ældste Børn, der er placerede i den i sin Tid saakaldte Thestue paa Randrup. Han var meget munter, i Besiddelse af et poleret Ydre, af en human
Dannelse og en fin Takt. Hans Tænke· og Handlemaade var i smaa som i store Ting ligesaa retsindig
som vel villig . . . . « Forfatteren siger endvidere:
» •••• deres Ægteskab var særdeles lykkeligt og blev
velsignet med f> Børn .« Ja, da c .y ar der nok til at op tage Tankerne og bandlyse Ungpigedrømme; ved
Siden af Husførelsen først paa Gunderstedgaard og fra
1794 paa Randrup, som Hvass med Støtte af sin velhavende Svigerfader i dette Aar købte af Juslitsraad
Chrislen Ryberg »med Gods og tvende Kirker« for
42,000 Rd. Courant.
Priser Forfatteren Frantz Hvass for, at han ikk e
sparede sig, hvor der var nok at tage Haand i med
Udskiftning af Byerne Skibsted og Lyngby og Ud flytning af 8 Gaarde fra disse to Byer til Bakkeskrænterne langs Skibsted Aa, da er der ikke mindre Grund til at prise Ellen Cecilie, fordi hun trods
sin Ungdom troligt gik op i sine Husmoderpligter.
Foruden sine egne Børn havde hun flere forældreløse
Børn at opdrage; dem havde Ægteparret Hvass i hine
Tiders humane Aand taget til sig, ogsaa de Bondesønner, som viste Anlæg og Lyst til at arbejde sig
frem, hjalp de. Det, der hjalp Ellen Cecilie til at
komme over de store Krav, Livet paa Randrap stillede til hende, var, at hendes Barndomshjem i Nibe
som andre Storkøbmandshjem der var formet over
samme Læst som det paa Randrap og det paa andre
Herregaarde - med Folkestue og Husholdning dertil
for Landvæsenets og Fiskeriets Skyld ved Siden af
Herskabets Husholdning. Hvor godt kendte hun fra
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sit Barndomshjem de lange Besøg, som Slægtninge
især, men ogsaa gode Venner langvejs fra, aflagde,
undertiden en hel Familie ad Gangen, og hun kendte
de mange Mile lange Rejser paa Vogn eller om Vinleren i Slæde, som de selv tilbagelagde for at gøre
Genbesøg. Hvert Aar samledes hun og hendes Mand
med hans Søskende, afvekslende i deres Hjem og i
de andres, og dog var det en af disse gammelkendte
og tilvante Udture og til hendes Slægt i Nibe, som
skulde bringe Hvass Helsot. 31. Januar 1806 fejrede
Ellen Cecilies· Broder, Købmand Niels Andersen Færch,
sit Bryllup med Cecilie Marie Lund. Hvass, hans
Hustru og de to ældste Børn var med. Festlighederne i Nibe varede en hel Uge, og da de skulde begive sig paa Hjemturen, sneede det saa stærkt, at
Vejene var ufremkommelige. Pastor Lund i Bælum,
Broder til den unge Brud, var i Følge med Familien
fra Randrup. Naar der laltes om at opsætte Hjemturen, til Vejret dagedes, trængte han paa for at
komme af Sted; han skulde nemlig have Barnedaab
derhjemme i Bælum. En tidlig Morgen begav de sig
saa paa Vej. De var fordelt i 4 Kaner - de fleste
slmlde med til Barnedaaben - og hele Dagen gik
med at komme frem; først Kl. 9 Aften korn de til
Skibsted, mens alt stod i eet i saadan et Snefog, som
flimmerboen kalder et »hirnmelbetændt Rendfog~.
Brudefølget fik flere Mand fra Skibsted til at følge
sig med Lygter for at finde Vej, men det nyttede
ikke: efter 3 Timers Omflakken mærkede de pludseligt, at de atter var i Skibsted i Stedet for ved
Randrup. De blev paa den Maade tvunget til at
overnatte hos Præsten. Paa denne Tur paadrog Hvass
sig en meget stærk Forkølelse med Gigt, som han
aldrig blev kvit. »Til sidst slog Gigten op« hedder
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det, og efter 2 Ugers Sygeleje døde han den 2. Oktober 1806.
Forfatteren siger: »Dette Ellen Cecilie Færchs
første Ægteskab havde i Følge samlidiges Vidnesbyrd
og efter Ytringer af hende selv, der endnu bevares i
hendes Børns Erindringer, været i høj Grad lykkeligt.« Men den unge Enke var endnu kun 34 Aar,
Randrups Drift oversteg hendes Evne; hendes ældste
Søn Erich Christian At1dreas Hvass 1 ) var endnu ikke
14 Aar og kunde umuligt styreGaard og Gods. Som
det gik saa ofte i de Tider, hvor en Enke sad raadløs overfor sine Aktiver, saadan her; der meldte sig
en Bejler, en i det praktiske Liv saare forfaren Mand,
Thyge Thygesen.
Forfatteren af Stamtavlen antyder, at n a ar b a n
iik Ja, skyldes det fremmed Indflydelse, men gaar
ikke videre end til Antydningen 2).
' · Erich Christian Andreas I-1vass, født '"/• 17H3, skildres
som tiltalende ved sit muntre Lune og som en stor
Børneven; af Skikkelse stor og stærk, en fortrællelig
Skytte og stor Jagtelsker. Han døde som Ejer af Høstcmark 22 /11 1834, Aaret efter sit Bryllup med Johann·e
Made de Neergaard (født ' 8/, 1806, Datter at' de Neergaard til St. Restrup, næstældst af 12 Søskende), og deres eneste Søn mistede Moderen, da han var 15 Aar.
Han tilbragte Paaskeferien 1849 hos sin Moster, gift med
Carsten Færch paa Hals Ladegaard (en Søn af Købmand Niels Nielsen Færch i Nibe). Her fik han Halsbetænrlelse og døde '"/• 184H, en begavet ·Yngling, der
var knyttet store Forhaabninger til. Johanne Marie
Neergaard forvandt aldrig Tabet af Mand og Bam.
2
) Man kan slutte sig til, at det er Færcherne, der har
øvet lndllydelse, men med Bestemthed kan det ikke
siges. Li\'lig Samleven var der mellem Færcherne og
Thygesen; derom vidner i Niels Nielsen Færchs Skifte
Svigersønnens, Jnstitsraad Fridericl1sens Ønske om at
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23.
et Aar efter Frantz H,·ass'
Død, viedes Ellen Cecilie i Skibsled Kirke til Thyge
Thygesen. Han var da omtrent 40 Aar, hun 35.
Ved Skiftet efter Faderen gik Datteren Maren Laurentze (Anna Marie, født September 1795, døde 6 1/2
Aar gammel af Skarlagensfeber) i lige Arv med de 3
Brødre. Ved Gave forhøjede Moderen deres Arv, saa
at hvert Barn fik 8,000 Rd. I dette nye Ægteskab
fødtes 26. Juli 1808 en Datter, Marie Franciska, 23.
Oktober 1809 en Søn, Mads, der døde 24. Marts 1810,
og 5. Februar 1811 en Søn Frantz.
Thyge Thygesen er født 1797 paa Dalsgaard;
hvill<en Dato vides ikke, da han altid hemmeligholdt
si n Fødselsdag.
Det \"ar som Skriverdreng paa Nibe Byfogedkontor hos Bassesens Formand, Byfoged Thornsohn,
Thygesen begyndte sin Løbebane og skaffede sig Indblik i Juraen. Praktisk Landvæsen fik ban Øvelse
i som Forvaller hos gamle Fru Bjørn paa Buderupholm. Denne Uddannelse blev for Thygesen Indledning til et saa virksomt Liv med et saa vidtstrakt
Virkefelt, at det ikke falder i ret manges Lod at administrere saa meget paa en Gang.
Foruden sit Barndomshjem
1) Dalsgaard og
2) Randrup, som han fik ved Giftermaal, købte han
3) Høstemark i Mou Sogn (1816) sammen med Justitsraad Bassesen og Stedsønnen Christian Hvass, som
faa afviklet Forholdet mellem Thygesen og Boet som
noget af det første. Efter Thygesen er opkaldt 4. Søn
i 2. Ægteskab af Niels Andersen Færch : Thyge Thygesen Færch, født ' 0 /u 1813, eksam. jur., Godsforvalter paa
Lundbæk, død 21 /o 1843. Og Niels Nielsen Færch har
kaldt sit 11. og 12. Barn efter ham.
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blev Eneejer af Gaarden til sin DØd; hvoreller
Thygesen atter købte den.
11H4--t820:
4) Ny Vraa.
5) Arvefæstegaarden Henriksdal.
6) Aas i Taars Sogn, Børglum Herred (med Kirke).
7) a. Hals Nørreskov.
b. Hals Kirke og den halve Kongetiende.
c. Jerslev Kirke i Vendsyssel.
d. Skødo fra Byfoged Bassesen, Nibe, paa Halvdelen af 104 Tdr. og 4 Skpr. Hartkorn paa
Fmu. Anden Halvdel deraf ejede Thygesen
ved sit Giftermaal med Ellen Cecilie Færch.
e. (1. Februar 1820) Skøde paa Silde Bundgarns
Fiske-Stader ved Nibe fra Major, Ridder Andreas
Glud (1000 Rd. Sølv).
8) Var Forpagter af Villestrup Hovedgaard (omtrent
paa den Tid, ban blev gift), senere af Sæbygaard
og 1834 til 1842 eller 43 af Buderupholm.
Thygesen var i en lang AmTække Landvæsenskommissær. Desuden havde han en uovervindelig
Forkærlighed for Studehandel og drev den i saa stor
Stil, at han til Tider rundt om paa sine Gaarde og
paa Foder bos andre havde 1000 Stude, ja en Vinter
1100. Han købte dem i Vendsyssel og solgte dem i
Slesvig og Holsten. Han havde været en rig Mand,
men 1813 og de dalende Konjunkturer for Landvæsen
gjorde det af med hans Velstand. Skønt Thygesen
havde givet sin Svigersøn, Christian Hjortholm Lund
(Købmand i Svendborg) 1) Løfte om at afholde sig fra
Studehandel, kunde han ikke lade være, og heller
ikke vilde ban forstaa, at en Mand med et saa an') Forpagter og fra 1842 Ejer af Dalsgaard. Byggede Schæfergaarden Marienbøj og desuden Thygeslund.
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spændende, rastløst Liv, som han havde bag sig, ikke
kunde raade over usvækkl:!de Evner i ?O'erne; han
blev ved - og paa eet Kort tabte han 9000 Rd.;
det var et Par Vendsyssel-Stqde, der havde fristet
ham. Dette Stød var ham for meget. Han døde
snart efter, 13. Januar 1842. Han jordedes paa Skibsted l{irkegaard, hvor Ellen Cecilie Færch allerede
10 Aar havde hvilet ved Frantz Rvass' Side.
Indskrifterne paa Skibsted Kirkegaard lyder:
Frantz Hvass
Til Randrup .
Fød i Søndherg
Præstegaard
Paa Thyholm
Den 20. Dt!cember
1736
Død paa Randrop
D. 2. Oktober 1806
Der behøvedes vist
Ikke M-armor
Til Eriudring om
Hvad Du var
For din Familie
Og Venner
Men Dine Efterkommere
Satte dette af
Kierlig
Hengi,·enhed
For dit l\'linde
Ellen Cecilie
Født Færch
I Nibe d. 6 . .Juni
1772
Død paa Randrup
Den 17. Marts 1832
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H vil er her ved den
Elskede Ægtefælles Side
Ei heller for denne
Højtaglede
Moder og Ægtefælle
Var det
Nød,·endigt at rejse
En Æresstøtte
Men i inderlig dybtfølt
Taknemmelighed
Var det hendes Børn
En Trøst
At pryde Gravstedet
Med dette Minde.

Mere udadvendt er Gravskriften over Ellen Cecilies 2. Mand:
Thyge Thygesen
Til Randrup Dalsgaard Høstemark
Fød paa Dalsgaard

1767
Død paa Høstemark
Den 13. Januar
1842
Hans Støv bragtes hid
For al hvile ved den
Forudgangne Ægtefælles Side.
Han var utrættelig virksom
Retsindig
Fordringsfri og godgørende
Uden Bram.
Med et sandt christeligt Sind
Var han
En skaansom Herre mod
Sit Gods
I Danmarks ulykkelige Aar
Og sine Efterladte
En trofast Forsørger.
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Slamtavlens Forfatter, Kontorchef og Departementssekretær i Justitsministeriet, senere Etatsrand
Frants Hvass (f. l. Oktober 1824), Søn af Birkedommet·
og Skrivet· ved Lindenborg Birk, J ustitsraad Anders
Nicolai Hvass, født l. Februar 1797, død 21. April
1867, gift med Tychine Andrea Frederikke de Lichtenberg, født 14. Maj 1835, udtaler, at Thygesen ikke
var meget hævet over Bondestanden; stadig føles det,
at den Sammenligning, han drager mellem sin fint
kultiverede Bedstefader Frantz H\·ass og Thygesen
falder ud til Fordel for Hvass. Og han skriver om
Ellen Cecilie:
»I hendes ægteskabelige Liv havde hun maaske
oftere Anledning til at anstille en Sammenligning,
men hendes Hjerte var blidt og gudhengiven!, og
hendes Kærlighed lever altid i hendes Børns taknemmelige Erindring.« Dog lader ban Thygesen vederfares Retfærdighed, naar han siger: » løvrigt karakteriserer hans Gravskrift ham smukt og træffende.
Den gamle Thygesen leyer endnu i manges Erindring,
og hans Minde skal ikke udslettes af kærlig og agtelsesfuld Erindring hos mig, hvem han fortrinlig yndede og gav mange Beviser herpaa.« »Bedstefader
Thygesen staar tydeligt i min Erindring,« fortæller
han; »han var af Middelhøjde og gik i sin høje
Alder krumbøjet. Han bar Paryk med hvidt Haar,
gik i fine blaa Klæder og var altid meget proper.
H an stod overordentlig tidlig op, gik tidlig i Seng,
Yar meget tarvelig i sin Levemaade og næsten altid
paa Rejse omkring til sine Gaarde, Forpagtninger og
Handelsvenner. Han havde en naturlig god Forstand og megen Humor, men var uden boglig Dannelse. Vel havde han sine Særheder, og der var
Familieforhold, som han ikke behandlede paa den
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rette Maade; men det skal ikke glemmes, at ha b var
sine Stedbørn en trofast og gavmild Forsørger, at han
w1r i høj Grad godgørend(;l og en mild Husbond.«
Forfatteren skildrer, hvor levende Bedstemoderen,
som han ofte vekslede Breve med, staar for hans
Blik: _~Lidt under Middelhøjde, spinkel af Vækst,
maaske præget af Brystsygen, som blev hendes Bane.«
Randrup har været som et Paradis for ham og hans
Søskende, der hver Søndag fra Gudumholm Fabrik,
hvor Faderen havde Fribolig i Egenskab af Birkedommer over Lindenborg Birk, besøgte Bedstemoderen paa Randrup. Han udbryder: ))Randrup merl
sin store Have, sin gammeldags indre Indretning, sine
tildels skumle Værelser, sin Borggaard, der var overskygget af kæmpemæssige, nu, med Undtagelse af et
eneste, forsvundne Lindetræer, sin Mængde af Duer,
med den Samling af Mennesker, som det komplette
Hoveri ofte samlede paa Gaarden, kor~ sagt med et
Præg, der vel omtrent var bevaret uforandret fra Begyndelsen af de forrige Aarhundreder, havde cla for
mig al den Fortryllelse, som Bedsteforældrenes Hus
plejer at have for Børnebørnene.«
1837 stillede Thygesen Randrup til Auktion; den
blev tilsiaaet hans Stifsøn, Legationssekretær Marcus
Pauli Jlvass, Ellen Cecilie Færchs yngste Barn af
første Ægteskab (født 14. December 1801). Denne
begavede unge Mand med den glimrende Løbebane
ha vde nok næppe tænkt at slaa sig til Ro paa Randrnp som Tilfældet blev. Han havde som 21-aarig
taget Attestats med Land (24. April 1823), ikke fordi
han agtede at blive Præst, men fordi Udsigterne for
Juristerne ikke var gode i <_le Aar. Nej, først _tog
han for Sommeren en Huslærerplads hos Gehejmekonferensraad F. V. Treschow; saa gav han Timer
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og manuducerede særlig i Hebraisk. Finansminister,
Grev E. H. Schimmelmann lod ham kairir til sig,
fordi han ønskede Oplysning om nogle Skriftsteder,
ban vilde benytte i en Tale, bao skulde holde som
Præsident
Rihelselskabet.
Grev Schimmelnwnn
syntes saa godt om den unge Mand, at han ikke

Lcgntionssekrctrcr :\farens Pauli Hvnss.

blot beærede ham med at overdrage ham Ordningen
af sil Bibliolel<, men gjorde ham til sin Privatsekretær. Paa det Schimmelmannske Landsted Sølyst besvarede han Sommeren 1824 Universitetets Prisopgave og vandt (28. Januar l 825) Guldmedaillen. 4.
Juni 1825 fik Hvass Udnævnelse som Volonlær i det
udenrigske Departement, som Grev Schimmelmann
Yar Chef for, 19. Nonmber 1825 som 3. Kancellist
2li
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og fra 28. Juni 1826 førte han Titel af Legationssekretær. Foraaret 1827 blev han tilligemed Kammerjunker Holget· Christian Reedtz til Palsgaard sendt til
1\Hinchen for at undersøge og excerpere Arkivalier
fra Christian den II.s Tid. Et halvt Aar varede Opholdet bet·; han nød Studiet af Munchens Kunst og
var med i dens Selska!Jelighed. Rejsen blev uventet
udstrakt til Rom, da Fonden ad llsus pzzblicos bevilgede ham Understøttelse. I Rom var netop paa den
Tid Prins Frederik, den senere Kong Frederik den 7 .•
som naadig optog ham i sit Følge. Sammen med
- den svenske Digter Nicancter Lilbragte Hvass Sommeren 1828 i Neapel, rejste over Genf, hvor han atter
blev optaget i Prinsens Følge, til Paris fot· Vinteren,
og derfra hjem onr London. Mærkeligt, at Bekendtskabet Lil Prinsen skulde afbryde Hvass' diplomaliske
Løbebane! Forfatteren erklærer ren tud, »at de herhen hørende Biomslændigheder, der vedrører allerhøjeste Personer, ikke kan meddeles«. Men Provst
Alex. Rasmussen afslører med fast Haand alt i sine
Meddelelser om Randrup i »Danske Herregaarde«.
Prinsen aflagde en Aflen i 1833 Besøg hos Hvass i
hans Bolig i København. Der blev drukket The, og
Prinsen blev der kun kort. Men først midt om Natten kom han hjem paa Slottet og var meget beruset.
Frederik den 6. spurgte ham højlig fortørnet, h vor
han havde været, og da han hØrte, at det var hos
Legationssekretær Hvass, dekreterede han paa staaende Fod Hvass' Afskedigelse. Hvass lilbød al bevise sin Uskyldighed, Udenrigsministeren vilde lægge
sig imellem. Intet hjalp. Kun fik han Lov til selv
at søge sin Afsked. Da drog han tilbage til Randrup
og købte det som meddelt 1837. 3. Oktober 1840
giftede han sig med Eline Margl'ethe Wandel, født
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18. Oktober 1817, Datter af Regimeniskirurg C. A.
Wandel i København. Alex. Rasmussen skildrer,
ll\'orledes Marcus Hvass paa billige Vilkaar afløste
Hoveriet. Han meddeler, at det var Marcus Hvass,
der i Borggaardens Sydside opførte "den italienske
Fløj«, og at han foretog flere andre Nybygninger og
i høj Grad forskønnede Parken. Et herskabeligt og
fint kultiYeret Liv førte Marcus Hvass, siger han og
fortæller, at 1843, netop 1 O Aar efter den ufri villige
Afsked, besøgte Christian den 8. Hvass paa Randrup.
(Hvass' Stamtavle nævner Kronprins Frederik som
den, der aflagde Besøg paa Randrup og udnævnte
ham til Hofjægermester.) Paa en Sørejse til København i Aaret 1864 styrtede Marcus Hvass over Bord
og omkom.
Endnu 2 Led af Ellen Cecilie Færchs Efterkommere ejede Randrup, Marcus Hvass' Søn, den saa
ualmindelig afholdte Jægermester Franciskus Tertins
H vass 1), født 20, August 1842, gift med Frøken Cecilie
Kopp 2), der med en forsiaaende Hustrukærlighed har
omfattet sin ;\1and og dem, der hørte ham til. Jægermester Hvass tog inig Del i Egnens politiske og
landøkonomh;ke Liv og satte sig et Minde paa sit
Fædrenegods ved Beplantning af 28 Tdr. Land. Jægermester Hvass' Søn Alexis afhændede Randrup i 1913
og blev det sidste Led af Ellen Cecilie Færchs Slægt
paa Randrup.
1

)

2

)

Tertius, fordi han var den 3. Sønnesøn, der var opkaldt
efter Bedstefaderen, og dennes Navn var hans Farmoders, Karen Frantzdatters.
Datter af en af de 12 Skovridere, som den danske Regering i 1864 bad om at blive i deres Embeder, fordi
Statskassen daarligt kunde bære Pensionsbyrden ved de
mange Fordrivelser af Embedsmænd i 1864.
26*
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Justitsraadinde Bassesen.
Som del sig hør og bør en ærbar Hustm af den
gamle Skole, saa godt som forsvinder den yngste nf
Købmand Anders Færchs Døtre Yed Siden af sin
Ægtefælle, Justitsmad Niels Bassesen, By- og Herredsfoged i Nibe, føcH 1765 i Kerteminde. Maren
Kirstine Færch er født i Nibe 19. Oktober 1773. Det
er kun for en flygtig Betragtning, al hun gør sig saa
lidt gældende. Hendes solide jydske Livssyn og hendes sunde, rettænkende Opfattelse staar hendes Mand
i Gæld til, særlig for de første Aars Ven kommende;
for ikke at tale om hendes indgaaende Kendskab til
de stedlige Forhold.
I de 27 Aar, Bassesen var Byfoged i Nibe, spillede han en stor Rolle, ofte benyttet som Befolkningens Talsmand bos Kongen, naar det gjaldt at sltafl"e
Lempelser i Skatter og Afgifter eller i hvert Fald
UdsæHelse 1); men endnu tiere blev det oyerdraget
ham af Myndighederne at undersøge Sager, som sorterede under Rentekammeret
Med sin Huslrus 18,000 Rd. i 1\Iedgift blev han
i Stand til nt forelage mer eller mindre indbringende
Transaktioner; i Retlen læses der stadig Skøder eller
Panteobligationer mellem Bassesen og Nibinget· eller
Omegnens Landmænd (se Nibe Slwde- og Pantebø') I Nibe 13yl'uged-Regnskaber ansættes den konstituerede
13yfoged Bassesen til nt betale Skat for 4 fattige. De•·
tilføjes: Vel er han hertil endnu ikke ankommen, men
da han daglig ventes hertil for at tiltræde Embedet, og
han allerede haver Indkomsterne, ~aa ansættes han for
4 fattige. I den Tids Købstadregnskaber for Nibe nnskueliggøres de velstilledes forholdsmæssige Udredning
af de fattiges Skat ved »4 Fattige•, »1 'l• Fattige « o. s. v.
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ger); og stadig har Bassesen ved Siden af fremmed
Kapital at operere med 1).
For en Mand med den økonomiske Basis sorri
Bassesen var deL en smal Sag at ombygge Nr. 83 og
84 Ahlgade af de Færch'ske Ejendomnw, hYor han
hanle boet de første Aar af sit Ægteskab (gift 2;
Marls 1798). Da Svogeren, Købmand Niels Andersen
rærch, 1806 havde fuldendt Opførelsen af sin nye
Gaard paa Strandgade, flyttede Bassesen nerl i en
Sidebygning af den, mens Vaaningen af hans egen
Bopæl blev nedrevet og ombygget. 1811 opføres deri
som færdig i Nibe Byfogedregnskaber og takseres af
Rodemestrene til 11,200 Rd. og opgives under Nr. 98
Lil et Areal af 755 5 /s Al. Det saa adskilligt lysere ud
for Bassesens private Bopæl end for Lokale til Jurisdiklionens Retsmøder. Efter at Nibe Tinghus var
nedbrændt 8. August 1806 under en Ildsvaade, der
gjorde Ende paa 9 Huse eller Gaarde i Skomager') Nibe Justitsprotokol for 1H19 melder : n/Io allæst Pante~
obligation fra .J ustitsr:.~ad Bassesen til Proprietær Thy~
gesen paa 40,000 Rd., dat. 14. Januar 1819. Quilteret af
Creditor at være indfriet, og: 29 /t 1H25 aflæst paa en
Panteobligation af .Justitsraacl Bassesen til det extra~
ordinaire Laanefond paa 4,000 Rbd. Sølv, dat. 20. og
tinglæst 21. August 1819, og 23 . Juli 182;): aflæst Panteobligalian fra .Tustitsraad l3assesen, Niels Nielsen Færch
og H. D. G. Husch til den Kgl. Direction for Statsgæl~
den og den synkcnrle Fond for 5,500 Rd. Sølv, dat. !);
.Juni 1819, tinglæst ' 2/o 1819, paategnet 4. December 1821,
at H. O. G. 13usch e•· Ene-Debitor ; quilteret af fornævnte Direction at maatte aflæses uneler "·f, 182ii.
Sammenhotel hermed: .Justitsraacl Bassesen tilskødede
sammen merl Købmand Niels Xiclsen Færch H. December 1821 Hieronimus Ditlev .Jens Bnsch 2/s af Nibe Vejr~
mølle. Skøde dateret ~ /u 1H21. Husch ejede selv den
ene Tredierlel.
7
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gade og Melgade, holdtes der fra den 29. August Byting i Byfogedens Hus 1).
Som de Færch'ske Gaarde havde den Bassesensl<e Empire-Stil og samme Beliggenhed af Værelserne
spm de: en lang Forstue, vel 3 Fag af Fa<;aden, og
i den lige over for Indgangsdøren Fløjdør til et stort
Værelse med Vinduer til Gaarden; og paa Forstuens
korte Endevægge Døre til Værelser i østre og vestre
Ende af Huset; allsammen som i de to Færch'ske
Ejendomme, men heldigvis uden det afskaarne Hjørne,
der skæmmer deres Empire-Fa<;ader. Traditionerne
tro havde Færcb'erne deres Fa<;ader ud mod Fjorden,
hvor Kampen for Tilværelsen foregik, og hvorfra
Vandet sendte sin frisl<e Aande ind ad Vinduer og
Døre - saavist ogsaa naar de var lukkede! --, men
Fynboen Bassesen havde intet imod at bo lidt i Læ
') Han lod sig ikke byde, hvad hans Forgænger, Byfoged
Thornsohn, ifølge Nibe Købstads Regnskaber fandt sig
i i Aaret 1785, indberettet under Rubril<ken Dekort:
"Rangskatten har Cammer Raad og Consumptions ForyaJter Preetzmann nu betalt for 1786 og 1787, som til
Indtægt skal blive Allerunderdanigst beregnet i næste
Am·s Regnskab, men for 1785 vil (ban) endnu ikke betale, da han har forpagtet Niibe Kirkes Indkomster og
som Forpagter selv sadt Taxt paa Stolestaderne i Kirken, uugtct der efter Loven burde være et Reglement,
formaaende at band deconrterer Rangskatten for Stolestade Pengene, af den Stoel, hvor Byeskriver Wedcl og
jeg gaar udi i Kirken. Denne Sag har hand selv angivet for Hr. Stirtamtmanden i Wiborg. - Men naar
Resolution erholdes, at han, som jeg formoder bør betale Rangskatten til mig som Oppebørsels-Betient og ei
Liquidere slige Fordringer i Stolestade Pengene, skal
jeg indfordre bemeldte 12 Rdrs Rangskat for 1785. Og
samme Allerunderdanigst beregne.• (D9sværre maa Byfoged Thornsohn •imod Regres til Kammerraaden« indbetale.)
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for den barske Veslendnd og havde sin Facade i
Syd og hele Priorgadens Længde som Afstand mellem
sin Gaard og Fjorden. Men mellem Priorgade og
Tranegade havde han planlet en herlig Have, ikke
som Niels Nielsen Færchs, der stødle lige op til hans,
med Linde. De T'ræer yndede hans Kones Slægt for
den kølende Skygge, de gav paa varme Dage; men
han vidste nok, at lige saa forfriskende ved Sommertid som Lindens Skygge var den Træfrugt, hans Fødeø
bugnede af. Han· lod over Halvdelen af sin Have
beplante med Frugttræer; men den Del af Haven,
der \'ar nærmest Vaaningen, lod ban anlægge med
en Rigdom af 131omsterrabalter med Flora, der vekslede med Am·stiden. Midt i Haven anlagde han en
»Brønd« med smukt udskaaret Gitterværk om, som
Buske med fint Løv og Guldregn _hældede sig ud~
over. Og da Haven ikke laa lige ved Gam·den i se l ve den store Ga ard var der anlagt en lille Ha ve
- men man maatte over Adelgaden og forbi Bødkermester Pedersens Hus i Priorgade for at naa derned, blev der bygget et Havehus til at indtage Forfriskninger i og til Opbevaring af Haveredskabeme.
Farvergade udmunder i Priorgade netop ud for Grænsen mellem Bassesens og Niels Nielsen Færchs Haver, som der nu kun ·er Rester af paa udslykkede
Byggegrunde.
Ved Siden af Bassesens Fortjenester af Byens
praktiske Liv, er det ikke lidt, at han i den lille
LirnfJordsby med den stadige Vestenvind, der knægler unge Vækster og bøjer dem i Øst (se Træerne
langs Skrænten ved Lundbæk Ladegaard), fremtryllede saadan et rigt syddansk Eventyr, som hans
Have var.
Det var en Kendsgerning, at der var stærkt Sam-
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menhold mellem Bassesen og Færch'erne, o·g at det
saa at sige var dem, der havde Magten i Nibe i de
Aar, der Yar gunstigst for Næringslivet. Men der var
en velgørende Storsindethed over denne Gruppe; man
kunde fristes til at betegne dens Fremgangsmaade
med et moderne Udtt·yi<, nemlig som frikonser\"ativ,
defineret efter Politikeren Vilhelm Lassens Opfattelse
af Udtrykket paa engelsk Grund: Disse Mænd Yar i
Besiddelse af saa stor Magt og Rigdom, at de gerne
undte andre det samme.
Sam menholdet mellem Bassesen og s,·ogeren
styrkedes ved nye Forbindelser: Cecilie Marie Lund,
som Niels Andersen Færch ægtede 1806, var Bassesens Søskendebarn, en Datter af Byfoged og Tolder
i Middelfart, Lund, der oprindelig hed Bassesen og
,·ar 1.3roder til J ustitsraad Bassesens Fader, men a ntog NaYnet Lund . Cecilie Marie Lund Yar Søster til
Præsten i Bælum, Niels Basse Lund (tidligere KapelJan paa Langeland). Hans Søn Chrislen Hjortholm
Lunci (f. paa Lyi<kesbolm, Langeland, August 1803}
hleY 1838 gift med Marie Franciska Thygesen, Datt er a f Ellen Cecilie Færch.
I Aaret 1814, 22. Marts, havde Niels Nielsen
F ære h til General- Toldkammeret indgivet A n søgning
om »direkte til og fra Nibe at maatte ind- og udføre
alle Fornødenheder til Fiskeriet og de derefter saltede
Sild«, samt om Lettelser i Toldafgifler. Alle Klareringer maatte da ske i Nibe i Stedet for i Aalborg.
Først synes Autoriteterne at være for denne Ordning,
endogsan Aalborg Toldinspektør mener, at en Del af
det ansøgte kan tilstedes, da alle Skibe med Fornødenheder til Fiskeriet kan [,)!"segles >ed Hals og i alt
Fald en Betjent medgives fra Aalborg, .men - Tolden forud erlægges i Aa l borg. Dette drager Aalborg
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Toldkammer til Felts imod med den Begrundelse,· at
saa vilde alle øvrige Købstæder ved Limfjorden paastaa det samme. 29. April 1814 erklærer Aalborg
Toldkammer sig bestemt imod det ansøgte. 23. August 1814 erklærer Stiftamtmanden, at han henstiller
Sagen til Toldkammerets Afgørelse; men han medsender en Erklæring fra Bassesen, som hævder, at
den direkte Ind- og Udførsel hjemles baade ved Sagens Natur og ved Nibe Bys Privilegier af 19. December 1727. Generaltoldkammeret, der erklærer sig for
den foresiaaede Ordning, tilføjer desværre i sin Er·
klæring, at den fra Aalborg medsendte Betjent maatte
dele Sportierne med Konsumtionsbetjentene i Nibe.
Saadan en Udsigt til Formindskelse af Sportler bevirker, at hele Aalborg Toldetat sæller sig i Bevægelse for at forhindre, at Generaltoldkammerets Forslag gennemføres, og det lykkes : l Skrivelse af 25.
Febmar 1815 til Stiftamtmanden afslaar Generaltoldkammeret aldeles det ansøgte paa Grund af Toldforordningens § 9, hvorimod der under l. April 1815
gentages en ældre under 12. Oktober 1805 given Tilladelse til, at de Skibe, der indfører Varer fra Oplagene i KøbenbaYn eller andre indenlandske Steder
samt aabne svenske Baade med Staver og tomme
Tønder, maa fritages for Omlosning i Aalborg - dog
at en Betjent følger med.
Det var ikke, hvad der var indsendt Ansøgning
om! l. Juni 1815 gentager Niels Nielsen Færch sinJ
Ansøgning og paaberaaber sig Byens Privilegier samt
at en lignende Tilladels-e er tilsiaaet Apoteker Rescb
i Nibe. Men Diætpenge og Befordringsomkostninger
for den medfølgende Betjent anser han sig fritaget for.
Da tager Bassesen atter i sin Erklæring af 5.
Juni 1815 Bladet fra Munden. Efter at han atter
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bar hævdet, at Toldvæsenet i Aalborg er aldeles uberettiget til at forlange Omlosning i Aalborg, naar
Skibene forsegles i Hals, siger han: »Nibe lndvaanere have hidtil enten ikke kiendt Privilegierne eller
af Uformuenhed og formedelst de ardborgske Kiøhmænds1) Laugsaand og Toldvæsenet sammesteds ikke
benyttet deres Ret til direkte Handel fra Udlandet,
hvorfor de have !døbt deres Fornødenheder i Aalborg og solgt deres Sild i Aalborg«, hvortil Nibe ikke
er forpligtet, da »Toldsynet for Udlosning i Nibe bør
ske for Toldvæsenets egen Regning q. Bassesen slut·
ter med, at han stedse har opmuntret til direkte Handel, hvortil Nibe er berettiget. Værdigt talt af Svigersønnen i en af Nibes ældste Købmandsslægter! Talt,
som om hans Hustru havde staaet bagved med sin
Slægts og sin Bys ældgamle Indignation over Aalborgs Overgreb og Indgreb i Nibes Næringsliv. Til
sidst tilføjer Bassesen, at Nibe Købmænd vistnok
gerne vil betale noget forl1øjede Sportler. Han har
indset, at det ikke var klogt at vægre sig ved at bære
denne mindre Udgift, der muligvis kunde gøre Aalborg Toldvæsen mildere i sin Betragtning af Nibe.
9. April 1817 blev udstedt en Resolution om, at
Toldkammeret fra lokalkyndige Mænd skal indhente
Underretning og derefter indkomme med Forslag til
det ''iglige Sildefiskeris Opkomst, »ordlydende communiceret« Amtmanden i Aalborg. Men ikke et Ord
om Niels Nielsen Færchs Ansøgninger om en for
Nibe mere fornuftig Opkrævningsmaade af Told ind1

)

,,Christen Brøgger skal 15. Februar sidstleden have solgt
30 Trlr, saltede Sild til Købmand Frisk i Aalborg mod
;)2 Tønder Salt ved Kommission Kiøbmandslauget i Aalborg til Fornærmelse« og stævnes af den Grund for
Hetten. TingYidne 1815 den 1. April.
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løber der. Derfor gentager Færch 25. Juli 1817 sin
ældre Ansøgning; dette føret· blot til, at Toldkammerkollegie! erindrer Stiftamtmand Moltke om at indgiYe den nu leverede Betænkning fra lokalkyndige
:\lænd om det vigtige Sildefiskeris Opkomst, som kgl.
Resolution af 23. Marts 1817 forlangte. Dog fik Toldkammeret i Aalborg, da det gjorde Paastand om, at
en til Nibe bestemt Ladning Salt skulde omlos~es r
Aalborg, Paamindelse om, under Hensyn til Nibe&
Privilegier og Toldkammer-Loven at afholde sig fra
saadan Omlosning, men derimod medsende den om~
talte Betjent, der skulde have Diætpenge og fri Tilbagerejse. Betænkning forlangtes over de sidste
Punkter.
9. Maj 1818 tilstilledes Hans Majestæt en Ansøgning fra Færch, hvori han paany »anholder<< om Resolution paa sin Ansøgning af 1814.
20. Oktober 1818 foreslaar Rentekammeret nedsat en Kommission til Bedømmelse af forskellige
Egnes Fiskeriforbold. I Kom missionen sad Justitsraad Bassesen og Toldinspektør Bolvig, Nibe. De to
Herrer fik allerede ved de forberedende Arbejder af
Stiftamtmand Moltke det Lov, at de havde gjort
Nibe Bys Interesser og Handelsfordele til Hovedgenstanden for deres Undersøgelser og Forslag. Men
der maatte sikkert tages alvorligt fat til Fordel for
Nibe, naar der ved Siden af de to Nibinger var saa
ivrige for Aalborgs 0\·erlegenhed overfor Nibe inkarnerede Elementer som Aalborgenserne Overkøbmand
Kjellerup og Byfoged, Etatsrand Hornsyld. Femte
Medlem var Lands-Overretsassessor Hansen.
I denne Kommission behandles ikke alene de af
Købmand Niels Nielsen Færch rejste Kampspørgsmani mellem Nibe og Aalborg Købmænd om Aal-
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borgs Krænkelser af Nibes Privilegier gennem Krav
-om Oplosning i Aalborg af de i Nibe nedlagte Sild
men desuden og jæ\'nsides med de anførte Skrivelser
en Ræk k e Ansøgninger til det Kgl. General- Toldkammer (af 22. Marts 1814 og 5. Juni 1815 o. s. v.) om
Lettelse i Toldafgifterne og om Forandring m. H. t.
ToldYæsenets Bestemmelse af, h\'ilke Varer der »nødvendig• bruges til Fiskeriets Drift. Men da Kommissionen var nedsal for at undersøge Limfjordsfiskeriet
i Almindelighed, var den berettiget til at behandle
(men ikke, som de imod Nibe fjendtlige Elementer,
fortabe sig i) mindre Ting, som enhver Nihing i hvert
Fald kunde sige sig selv:
>>At Silden bør nedsaltes samme Dag, den er
fisket.
At Silden bør nedlægges enten aldeles med spansk
Salt eller dog i det mindste med »hah·t spansk og
halvt engelsk« Salt 1).
Al Silden bør nages· paa det Sted, den er fisket.
Al Salteriers Anlæg i Fjorden anbefales, om og-saa kun paa Pæle eller paa en opfyldt Grund for
»Sildens gavnlige mindre Omlumlen<<.
At til Opførelse af slige Indretninger anbefales
-offentlige Laan.
Al Lødderkarle burde i det mindste i Fredstider
1

)

I Fodnote Side 67 af Handels- og Industritidende af 2 "/t
1826: Saa vigtigt ansaa Hollænderne, og det med Rette
(de hollandske Love forbyder at salte Sild med andet
end portugisisk eller spansk Salt eller med det Salt,
som er kogt i Holland), det :1t være, at den rigtige Slags
Salt brugtes til Nedsaltningen, thi det er noksom ved
Erfaring bekendt, at portugisisk og spansk Salt, der er
ctannet yed Solvarmen, er langt mere antiseptisk og
langt bedre skikket til at bevare Fisk, især i et varmt
Klima, end andet Slags Salt.
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være fdtaget for U dlagni n g til Søljenesle, fordi de
»ere af saa betydelig Vigtighed «.
At Skyden med Kanoner paa Hals Red og paa
Strækningen derfra til Løgstør Grunde maatte »som
formenUigen forjagende Fiske forbydes fra l. Marts
og til L .Juni og fra 15. August til sidste November
under Mulkt«.
At der anbefales en ny Matrikulering af Stader
i Limfjorden, da den sidste er 66 Aar gammel.•
Blandt den samlede Kommissions Betænkninger
findes de to følgende Punkter:
a. Nibe bør som Hovedfiskeristedet ved Limfjorden
særlig favoriseres.
h. Det slemmer arerens med sammes Privilegium af
19. December 1727. at det nyder Ret til direkte
fra første Haand til Nibe at indføre Hør, Hamp,
Tjære o. s. '"·• som udfordres til Fiskeriets og
Salteriets Drift og ligeledes derfra at udføre til
fremmede Steder saltede Sild uden at tvinges til
for Angivelsens og Fortoldningens Skyld at laste
i Aalborg, udsat for de mange Vanskeligheder, et
let tænkeligt trevent Toldvæsen i Aalborg kan
medføre l
Gennem disse to Punkter hører man Juslilsraad
Hassesens præterea censeo. Men Refleksen udebliver
heller ikke. Nu lyder der et Ramaskrig fra Etatsraad Hamsyld og Overkøbmand Kjellerup 1) om, at
Kommissionen er partisk for Nibe, hvis Privilegium
af 19. December 1727 er rnisforstaaet og hvis
1
)

Hans Broders Svigersøn, Grosserer Anders Nielsen af
København, gift med Cecilie Katrine, var mellem dem,
der til Regeringen indsendte Ansøgning om bedre Kaar
for Nibe. Han var Kommissionær for Nibe Stor-Købmænd .
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Lokalforhold gør det uskikket. da et Skib med f. Eks.
500 Tdr. Salt ikke vil kunne komme Nibe nær paa
3
/4 MilP!
Og fra Aalborg Toldvæ:;Pn lyder det:
Nibe har ingen Ham. Man maa udskibe sine
Varer paa Pramme, naar de skal ind til Nibe 1 ).
Ogsaa Toldvæsenet sigter Kommissionen for Partiskhed for Nibe og paastaar, at Nibe dl mindske
Aalborg Tolrlintrader, naar det fik Vejerbod og Toldpakhus.
Stiftamtmanden erklærer sig enig med Toldvæsenet, ogsaa om, at Nibe Forordninger er Genstand for
ekstensiv Fortolkning, og han tror ikke, at Nibe vilde
have en Fordel af Forandringen, der kunde opveje
Udgiften.
Men hvad de Aalborg-Mænd end finder paa for
at bøje Retten til Fordel for sig selv, slaar Bassesen
fast paa Nibes Ret og erklærer som sit Punktum i
Kommissionen efter Stiftamtmandens Betænkeligheder
ctr. Nibe, at naar Skibene forsegles i Hals, er Toldvæsenet i Aalborg aldeles uberettiget til at paastaa
Oplosning.
25. November 1818 udstedes kgl. Rescript om, at ·
Toldopsynet med de til Nibe indgaaende Skibe skal
ske efter Nibes Privilegier og med de udadgaaende,
efter hvad der hidtil er fulgt, og derhos bestemtes, at
middellandsk Salt maa indføres med halv Told -:og Stave toldfrit - , og at enhver Ejer af et Silde') Købmand Niels Nielsen, Søn ar K-øbmand Søren Nielsen af Nibe, anlagde i Begyndelsen af '!O'erne for egen
Regning den Mole, der blev Begyndelsen til Nibes i 1865
anlagte Havnemole med Bolværk. Og Kold havde lagt
Bolværk til Havn ved sine Sildeboder ved •Kolds
Minde«.
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salteri Limfjorden, der inden Am·ets Udgang beviser
Antallet af de af ham saltede Sild , skal have Godt~ørelse for Tolden af l 1/2 S k p. Salt for hver Tønde
sallet Sild og den fulde Told nf de brugte Stave.
efter Toldkammer-Kollegiets
22. Arril 1823 ~ Erindring « til Rentekammeret om at give Svar paa
dets mange Forespørgsler - foreligger endelig Rentekammerets Svar: En sagkyndig skal i Forbindelse
med et af Rentekammerets Medlemmer i Følge allerhøjeste Resolution berejse Li m Fjorden.
Imidlertid
haves intet imod, at Forestilling for indeværende Aar
-sker om Eftergivelse af Udførselstald og KonsumtionstQld, og et Cirkulære af 27. Maj 1823 lyder:
Hans Majeslæt resolverer den 21. Maj, at den
Sild, der i indeværende Aar fanges i Limfjorden og
nedsaltes, maa indtil Udgangen af April Maaned
næste Aar ved Udførselen til UdiandeL indgaa ·mod
1
/2 af den nu svarede Konsumtionsafgift
Ved Rescript af 6. Maj 1823 bliver Vragning fri·villig, Justeringens Betaling nedsal til Halvdelen (for
Aalborg), og Bødkerne faa'r ikke anordnet Betaling.
Det v:u· foreløbig kun paa. et Aar, Nibe havde
opnaaet Lempelser 1), og de var ikke saa store, som .
man haYde ventet; men det, der var naaet, skyldles
Bassesen; for ham var det sikkert, der bavde staaet
bagved eller sammen med Købmand Niels Nielsen
Færch ved hans saa ofte gentagne Andragender til
Regeringen. Selv om N. N. Færch først selv har
taget Initiativet, saa er del Bassesen, der i Kommis') >Danske Forestillinger og Resolutioner for 1823«, Nr.
14-!, udstedt 21. Maj 1823.
General-Toldkammer og
1\ommercelwllegium fritager fra 13. Maj 1823 til Udgangen at' April Manned 1824 Nibe for hele Udførselstolden
og Halvdelen af Konsumtionstolelen af Sile!.
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-sionernu har været uovervindelig paa Nibes Parti,
fordi Indignationen hos ham er siaaet ud i Flamme.
Han vandt. Og \'ar end Lettelserne, han \':l:1dt, fore ·
løbige, saa var Begyndelsen nu gjort.
Rentekammeret ejer et Brev fra Bassesen Lil
»Commilteret og Cammer-Sekretaire« i Rentekammeret J ustitsraad Lund, hvem det tillige med Kommandørkaptajn Henne ved Udnævnelse af 19. April
1823 var overdraget at foretage en Rejse for at undersøge Fiskeriet i Limfjorden. Brevets Adkomst til
den Plads, deL har faaet, er formodentlig,· at det først
behandler, lHad der ligger for i en af de mange
Kommissioner, Bassesen var Medlem af.
»Nibe den 27 ..Marti 1826.
»De har, l10istærede Hr. Justilsraad! giYet mig
et stort og særdeles behageligt Beviis paa Deres Godhed for mig ved det Brev, De har beæret mig med.
Jeg takker Dem ret bierielig derfor og tager deraf
Anledning til at sige Dem mange Ting, som jeg længe
og meget har ønsket at tUl'de ineddele Dem.
Jeg var mig vel be\'idst, at jeg ikke vilde skrive
Andet, end hvad jeg efter Overbevisning antog at være
rigtigt, men min Stilling til Dem og den Betragtning,
at jeg for kort og for lidet var kjendt af Dem til at
kunne regne paa Deres Tillid, har holdt mig tilbage.
Disse Betænkeligheder ere nu hævede, og saaledes
begynder jeg da først med Nibe.
Tabet for dem af de fattige Fiskere her, som
have ansøgt om Laan, er desværre altfor sandt og
det spores nu øiensynligt, da Foraarsfiskeriet skal
begyndes. - Fleere af de smaa og fattige Fiskere
have nogle kun 1 /s Deel, andre Halvdelen af de til
en Kaags Fiskeri hørende Garn i Fjorden. Jeg har
aabnet min Pung maaeske altfor meget for at hjælpe
til at sætte nogle i nogen Virksomhed, deels i Haab
om, at lykkelige Fiskerier skulle sætte dem i Stand
-til at betale mig igjen og dels i den Forventning, at
27
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Rentekammeret (reent ud sagt Justitsraad Lund)
skulle ynkes over Os; men den Pung, jeg har kundet aabne, bar i Indhold været saa svag, at den kun
har virket lidet. - Deres venskabelige Brev har bestyrket min hemmelige Anelse om Hjælp og Hjælp
paa Vilkaar, som jeg ikke vovede at tale om, hvormeget jeg end tænkte derpaa: el rentefrit Laan.
Det er en egen Sag at tale om kommende Tider og Forhold; jeg vil imidlertid ha abe og tro, at
Fiskerne kunne afdrage 4 pro C. aarlig, 2 hvert
Fiskeri, eller hver 11. Juni og 11. December, at forstaa saaledes, at om et enkelt Fiskeri bevislig gandske mislykkedes, eller ny Uheld ved lsdrift eller
Storm indtraf, at der saa gaves en passende Dilation
med Afdraget, en Naade, som Kongen og Rentekammeret ellers kunde beholde in mente og først efter
Ansøgning og nøie Undersøgelse gh·e. Lever jeg og
bliver paa den Post, jeg nu er, endnu i nogle Aar,
skal jeg nok føre Sagen i god Gang, og en god Vane
fra først af vil virke meget. Synes De, at 4 pro C.
Afdrag er for lidet, naar Rente bortfalder, og mener
De, at Kongen og Kammeret vil gøre Næse deraf, da
lad det højest stige til 6; det maa nemlig betænkes,
at det er fattige Folk, at de norske Vaarfiskerier ved
Bergen og Stavanger endnu ere saa uhyre rige og at
det er skjult for Os, naar de vil aftage (det sker engang) og om de saa ikke gaae tilbage til de svenske
Kyster. I Aar er der i Bergen og Stavanger saltet
vel omtrent 200,000 Tdr. - Vi blive her svimmel,
naar vi tænke paa, hvor alle disse Sild skal fortæres,
og selv de driftigste Saltere: Færch og Kold 1 klø sig
bag Øret, naar der tales om Sildesaltningen i Aar og
''ide ikke, hvad de skulde giøre. - Standse Salterierne, saae det bedrøveligt ud med Fiskerne, skjøndt
en Afløbskilde for de færske Sild i de senere Aar
meget er tillaget af Helsingøresbaade, der komme og
gaae, saalænge Kulden om Foraaret endnu er i Luften, og føre de ferske Sild til alle Hiørner. - Naar
Varmen melder sig, rnaae de derimod stoppe og da
ere det Salterierne, der skulle aabne Afsætningen. -
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Sanmeget om Nibe. (Derefter følger en Redegørelse
for, hvorledes Stiftamtmanden har overdraget Bassesen at undersøge Forholdene ved Løgstørs Fiskeri,
Westenholz's Jurisdiktion l -- saa følger et saare privat Afsnit.)
Mad. Færch (Købmand Niels Andersen Færch's
Enke) lader Dem hilse, og hun forener sig med mig
for at yde Dem vor hierteligste Taksigelse for det
gode Udfald af hendes Laanesag. Hun har sikkert
giort en god Handel ved at købe hendes sal. Mands
Fiskestader. - Fonden skal være sikker paa sine
Renter, det lover jeg for, og muligt hun ser sig i
Stand til om faae Aar at afdrage paa Capitalen. Sagen var at bringe Kjøbesummen tilveie nu straks;
thi private Laan naaes saa at sige aldrig her. Kold er endnu den samme drivlige Mand, han altid
har ·været, en ægte Bi skabt som et Menneske; han
~jet1er Penge og bruger Penge, men bruger dem virkelig paa en god Maade, fornf'mmelig Lil at hjælpe
sin og Kones træ ngende Familie, og dernæst til at
t'omye Byen med flere smaae Bygninger til fattige
Familier. Men ban er dog ikke uden Sorg, hans
Kone har nu i 11/4 Aar lagt bunden til Sengen af
Brystvattersot og lider meget.
Tetens og hans rare Kone lever i Fryd og Glæde,
have allerede een Glut og formere vel snart Familien.
Arntzen føler dybt sit Tab, og sandelig! det var
stort! betænk blot gte uopdragne Glutter og et maadeligt Embede, dertilmed oYer de 50 Aar gammel,
maneske 52, som .baade er for ung og for gammel
til at blive Mand til en Kone igen. - Han søger nu
Byeskriver Embedet i Helsingør, som vist maae være
meget got, om det ellers bliver oplukket, men han
tør næppe ha abe at fa ae det; det var den bedste
Balsam i Saaret at komme i et Embede, som gav
rigeligt Udkomme og til et Sted, hvor Lejlighed til
Børnenes Opdragelse under egen Opsigt gives.
Det smukke Lundheks smukke Familie havde
den Glæde, at 2 af Døttrene bleve lovede bort til 2
værdige Mænd, faae Dage førend Fru Arntzen døde;
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denne tilfældige Blanding af Glæde og Sorg hævede
meget Virkningen af begge, som ellers, tror jeg, hver
for sig ublandet vilde udartet; thi den heele Familie,
maaske Fader-Baronen undtaget, haYe saa pirrelige
Nerver, at den baade i Glæde og Sorg ikke kan holde
Maade. Hvad der piner der og allevegne er, at Pung
og Tegnebog ere udtømte. - Rentekammeret - saa
sige de stakkels Landmænd, kunde hiælpe Noget, om
det ville, men det er ikke mine Ord, jeg har Rentekammeret alt Godt at takke og veed, at det hjælper,
hvor det kan.
Tilgiv mig nu, · høistærede Hr. Justitsraad, ::.t jeg
har givet Dem saa meget at læse. Jeg behøver Deres Tilgivelse; thi jeg kan ikke søge den deri, at
Deres Brev omtrent var ligesaa langt som mit, fordi
der er Kjerne og her kun Skal. Jeg har læst det l O
Gange og hver Gang med ny og fornyet Glæde.
Endnu et, som havde hørt hid før. Jeg har ved
i Dag at sende General Extracten til Stiftamtet forekommet Tordenbrudet; thi det er mig end n n ikke
bekiendtgiort. Den Bengel af Fuld mægtig, jeg har,
har forsømt det, og ham ligger det nærmest at erindre
sligt. Men seer De engang min gode Renteskriver, og
han ellers taaler Spøg, da sig ham, at han skal være
sikker paa, at Kongen skal faae hos mig, hvad Han
tilkommer.
Jeg har Skokke af Hilsener til Dem og mange
Velsignelser og Bønner om Deres fremtidige Held og
Lykke, deriblandt een saa godt meent som Nogens
fra mig selv. Vær derom forvisset og modtag tillige
Forsikringen om min Højagtelse
og ærbødige Hengivenhed
Bassesen.
Jeg har en Stadebog hos Dem, som De laante
ved Afreisen. Vil De behagelig erindre at sende den 1 ).
1
)

Om denne Justitsraad Lund, der havde vundet Bassesen og Nibingerne i det hele taget, siger Bricka i »Dansk
biografisk Leksikon•: Han nød almindelig Anerkendelse
for den udmærl\ede Duelighed, Klarhed, Iver og - af
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Bassesens Brev er formet i en for de Tider ual-.
mindelig let og ulvungen Stil, og de nibensiske Forhold er skildret saa livfuldt, at man ser de omtalte
Personer for sig: den ellers saa stilfulde Assessor
Arntzen i sin pinefulde Enkestand, den adelige Juul'ske Familie paa Lundbæk, trykket af de trange Tider
- ikke mindst for Landmændene - og dog kørende
med 4 for, men af Forholdene tvunget til at afhænde
Gods. Den lille vævre allestedsnærværende Kold, som
Jnstitsraad Bassesen tager gemytligt paa, men lidt
ovenfra. Den rolige Købmand Niels Nielsen Færcb,
der blot ved en Gestus tilkendegiver sin Skepsis ved
Forholdene. Man kan ganske vist lettere tage Tingene med Ro, naar man som han bar gammel Velstand, og det ikke gælder Livet.
Men først og sidst erkender man Bassesens gode
Hjerte overfor de forarmede Fiskere, som ban lægger
et godt Ord ind for. Skade, at det under hans Efterfølgere blev saa vanskeligt for disse Fiskere at komme
nd af Gælden! Hvor har Bassesen set friskt og stort
paa det hele, og ikke, absolut ikke, hørt til de Embedsmænd, der skiller sig ud fra Befolkningen og
tror, at de ved deres Passivitet dokumenterer Overlegenhed! Nej, Bassesen hørte Nibingerne til fra det
Øjeblik, han optoges blandt Færch'erne, og kunde
han gøre Nytte i de givne Forhold, vilde han hjertelig gerne og holdt sig ikke for god til det. Han var
endog saa impulsiv, at han med egne Hænder holdt
og til dog maaske for vidt drevne- Grundighed, hvormed han behandlede enhver Sag, og var desuden, trods
de store Fordringer, han ogsaa stillede til sine Medarbejdere, i høj Grad skattet af disse som overhovedet
af enhver, der kom i Berøring med ham.

418

DAGMAR LARSEN :

Justits, om det tiltrængtes. For Eksempel tog ban
Affære overfor Kapergast Peder Møller, der meldte sig
paa Byfogedkontoret og forlangte Prisepenge, der
imidlertid slet ikke var givet Kontoret Anvisning paa.
Da han vægrede sig ved at gaa, før han fik Pengene,
gav Bassesen ham egenhændigt saa mange Bank, at
han endelig fortrak. Og i Retten kunde Bassesen i
en Haandevending JCederec Dommersædet, som der
staar i Retsprotokollen, og overlade det til Byskriver
Arntzen eller Fuldmægtigen, hvis han bedre kunde
agere i en Sag, der laa ham paa Hjerte, naar han
ikke havde Trykket af sin Dommerværdighed over
sig. I Møde 2. August 1823 indfandt Købmand Søren Nielsen sig og begærede Udsættelse i Sagen Regningsgæld til Prokurator Naschous Dødsbo, fordi han
fandt Regningen for høj og ønskede at føre Sag (beneficeret) mod Boet. Det tog ikke mange Minutter
for Bassesen at »cedere« DornmeTsædet, og som Skifteforvalter i Naschous Bo foreholdt han Søren Nielsen, at han, der var en velsiaaende Mand, ikke havde
Lov til at vægre sig ved at betale et Prokuratorsalær
paa 275 Rbd. Sedler; hans Argumenter var ikke til
at staa for, saa han fik det, som han vilde. Købmand Søren Nielsen betalte den Regning, der forekom
ham for ublu.
Bassesen skriver i sit Brev til Justitsraad Lund,
dateret 27. Marti 1826: ~Lever jeg og bliver paa den
Post, jeg er, endnu nogle Aar . . . «
19. Maj 1826 var han død. Hans Død indtraf,
da han var paa Rejse i Jurisdiktionen. 6. Maj 1826
ledede Bassesen for sidste Gang Retsmødet, men
»cederede« Dommersædet for Prokurator Spreckelsen,
mens Købmand og Jordbruger Lars Klitgaard og
Westergaard fremlagde en af dem efter Udmeldelse
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foretagen Taksation over Justitsraad Bassesens Jorder paa Nibe Mark til Hartkornsansættelse paa et
Stykke Jord, som deraf er indtaget til Kirkegaard
for Nibe Sogn. Forretningen var paategnet af Inspektør Kirstein paa Grevskabet Lindenborgs Vegne som
Kirkeejer og Køber af den afsatte Parcel, samt af
Justitsraad Bassesen som Sælger. 5. September 1828
udstedes Skøde fra Fru Bassesen til Grev Schimmelmann paa en Parcel Nr. 2 af de hende paa Nibe
Bys Mark tilhørende Jorder for 150 Rbd.
Da Grevskabet Lindenborgs Køb af Parcellen
paa Nibe Mark var ordnet og Skøde udstedt af Justitsraadinde Bassesen, førtes baade Købmand Niels
Andersen Færchs og Bassesens Kister fra den gamle
Kirkegaard op paa den nye og blev der bisat i Slægtens store Gravkammer (beskrevet i Indledningen til
Slægten Færch) i April 1829.
Paa den store Sten over hans Kiste staar:
»Herunder hviler J ustitsraad Niels Bassesen
f. 31. Januar 1765
fra 1793 indtil hans Død den 19. Maj 1826
var han Bye- og Herredsfoged ·i Nibe.
Staden tabte i ham en nidkær og duelig Embedsmand, Byen en virksom og anset Borger,
hans Familie en kiærlig Mand og Fader,
Hans Venner en trofast Støtte.«
Ved Siden af Justitsraad Bassesens store Gravsten rejstes i 1856, da hans H u stru døde, et lille
enkelt hvidt Marmorkors med den beskedne, men
meget sigende Indskrift:
>l Maren Cathrine, født Færch,
gift med J ustitsraad, Byfoged Bassesen. «

Nibe var ved Justitsraad Bassesens Død blevet
en af sin Glanstids betydelige Mænd fattigere.
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Under Afdklingen af Justitsraad Bassesens Bo
,·ar Købmand Niels Nielsen Færch Fru Bassesen behjælpelig1).
Af de to Døtre, Bassesen og Hustru havde i deres Ægteskab, var den ælds te Severine, f. 29. September 1800, ligesom Faderen livlig af Temperament,
mens den yngste, Made Cecilie, f. 2. Oktober 1802,
havde Moderens stilfærdige Maade og el h·ofast Sind,
om gjorde al hun ikke glem te gamle Venner og
kund e ofre et og anclet for dem. Til Minde om hende
er der stiftet et Legat i Nibe. Hun døde ugift i Nibe
5. Januar 1874.
5. November 1828 blev Severine Bassesen gift
med Købmand Frederik Anthon Sofus Jespersen
af Nibe.
8. Januar 1825 vandt hans Broder, Jesper Jespersen, Borgerskab som Købmand i Nibe med Ret
til at handle med »Korn, Tømmer og andre Varer
samt til at holde offentlig Boutik« (men uden Ret til
at brænde Brændevin eller holde Værtshus). I Severine Bassesens Øjne har der vel nok staaet Glans af
dette nye, en offentlig Butik i Sammenligning med
det for hende tilvante, Storkøbmandens prunkløse
Pakboder. Hun har ikke straks været klar over, at
') 18. Oktoh r 1S2S læs t PanteoblignUon af 1. Marts s.
fra M. C. Fær ' h Enlcc eft ·r .Juslitsr-aad Ba es n, Lil
Købmand Niels Nielsen for 2500 Rbtl. Sølv mod 1. Prioritets Pant i Tienden i • l<ivulll , i Debill'i es Hus og
Ha,,c i n aard i ol<slev, bortfæs let til N. Cht·islenscn, i t Hus • ibidem c fæstet til Ancte rs Sl~r cl, i 2 Hu e
i Nøvling bortforpagtet Lil N. P dersen og J. Antl rs n
og a lt Ind· og dho. 17. .JanuHJ' 1829 læst Sitøde ft·a
Fru Bassesen tH Bødket· lll'istcn P d t·sen paa 2dc Huse
~ r. 10<
1 og IO!i pAn Ahlgadcn nf Nibe fo r Købesum 100.
Rbd. Scd l r.
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<Jette Smaasalg i offentlig Butik i Virkeligheden var
-en Nedgang fra det, der var hendes Slægt tilvant. At
.Jesper Jespersen allerede 13. August 1825 erklærede
sig fallit, berørte ikke Broderen, den i Væsen saa tiltalende Frederik Jespersen. Han kunde begynde en
Forretning selv, hvad han ogsaa gjorde. 22. Oktober 1825 faar han tinglæst Købekontl"akl mellem sig
og »Enkemadammec Cecilie Kathrine Hinnerup paa
Gaard Nr. 2 i Grydstedbomsgade for 750 Rbd. Sedler, daleret 11. Oktober 1815 (som omstaaende Billede
viser, i hvert Fald til Gaardsiden, en karakteristisk
gammel Købmandsgaard, en Tid Præstegaard og Bopæl for Pastor Thomsen, Morfader til den landskendte Professor, Undervisningsinspektør Peter Foldberg, der er født i Nibe som Søn af Købmand Thomas Foldberg og Marie Thomsen, og til Tegneren
Tom Petersen, Søn af Andrea Thomsen og Ejeren af
Gammeltorvs Apotek Tullin Petersen fra Nibe Vejrmølle).
Severine Bassesens Ægteskab med Købmand Jespersen blev desværre ulykkeligt. For en overlegen
Begavelse rummer Livet i begrænsede Former en
Fare. Medlemmerne af den Færch'ske Slægt var vant
til større Forhold end dem, der nu oprandt for Nibe.
Denne Indskrumpen af alle Forhold faldt hun for.
Hun saa med sin skarpe Opfattelse, hvor smaat og
-stillestaaende alt blev. Melankoli var hende ukendt;
men hendes skarpe Blik · for andres Svagheder skærpedes, og hun udviklede sig til Satiriker og kunde
rent ud nyde andres aandelige Deformitet. For-standsmenneske, som hun var, kunde hun umuligt
-sympatisere med sin Mands bløde Sind; det varede
ikke længe, før han blev Genstand for hendes Satire
og Emne for hendes Rim kunst. Som adskillige af
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Slægten Færch var hun en habil Versifikator og forstod desuden at foredrage andres Digte med Liv og
Lune, naar de hørte til hendes Genre. Wessel især.
I et Selskab citerede hun ham engang saa levende,
at hendes eneste Barn, Niel& Bassesen Jespersen, f.
1834, blev forlegen og tog hende til Side, mens han
hviskede til hende. »Ved l, hvad Drengen spørger
mig om ?c udbrød hun. »Om jeg ikke har faaet for
meget Vin!« Ynglingen blussede af dødelig Undseelse over, at Moderen højlydt sagde, hvad han næsten
undsaa sig ved at hviske til hende. Hendes Søn
døde som ganske ung; som saa mange af Slægten et
saare tiltalende Menneske, rolig og stilfærdig som
Mormoderen, der i de mange Aar sad Enke i saa
indgetogne Forhold, at hun endog gav Slip paa Bassesens Gaard og herlige Have, som hun forpagtede
til Byfoged Lynge, og selv tog til Takke med et
Enkesæde, der var opført overfor det gamle Hjem.
Severine Bassesen fandt Afløb for sin satiriske
Aare i »Korsaren c og »Pjerroh, saa at Pastor Thomsen bl. a. følte sig truffen. Men opfordrede man
hende til at skrive Digt til en bestemt Lejlighed,
sagde hun fornærmet paa Ravjydsk: »J æ vill sandelig ett' væ' Lejlighedsdigter.«
Som Arvtager i en Bys højtagtede Patricierslægt
nød hun ved Siden af sin stilfærdige Søster stor Anseelse. Og trods sin tilsigtede Nonchalance kunde
hun ved enkelte Lejligheder iføre sig sin Værdighed,
svøbe sig i sit fine hvide Sjal med en distancerende
Gestus. Den utilfredsstillede Skønhedslængsel, hendes Satire udsprang af, stillede hun en sjælden Gang,
som naar hun ordnede et Børnebal for sin Søn som
Kostumebal, og som Dame for ham udsøgte den, der
dansede lettest og yndefuldest (Købmand Søren Niel-
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sens næstyngste Datter Marthine, den senere Fru
Sehytte.)
18. Marts 1878 døde hun som Slægtens sidste i
Nibe og blev bisat i Færch'ernes Gravkammer.

Niels Færch, f. ca. 1650.
Kølnnand Anders Nielsen Færch, f. ca. 1680.
Købmand Niels Andersen Færch, f. 1709, d. 1790.
/{bm. Anders Nielsen Færch. Kbm. Niels Nielsen Færch,
1743--1785.
Børn:

Børn:

Købm. N. A. Færch,
Kbm. Niels Nielsen Færch,
Ellen Cecilie, g. Hvass,
Søren Sigvard,
Maren Kathrine, g. Bassesen Maren Kirstine, g. Ankiær,
Kirstine Marie, g. Due.

Købmand Niels Nielsen Færch.
Havde Niels Andersen Færch det frejdige Vovemod, der gaar paa med Forvisning om, at ham selv
og hans Slægt vil Lykken ikke svigte, men altid begunstige, saa havde hans Søskendebarn Niels Nielsen
Færch med sit rolige, sindige Blik forlængst indset,
at Lykken »hun er en underlig Trold«, og med jysk
Sindighed indrettet sig paa de Stød, Livet giver.
Kaldte Niels Andersen Færch i Krigen med England
efter 1807 sin Ho,•ed-Kaperbaad »Forluna«, saa kaldte
Niels Nielsen Færch sin >>Den uvisse Gevinst« - for
saadan omtrent syntes hari, det var med Erhverv i
det hele: den ene Dag øverst paa Vippen, den anden
helt nede. Men han havde det Blik, som Professor
Vilhelm Andersen, der ligesom sin Hustru hører til
denne meget gamle Nibeslægt (i 7. Led efter Niels
Færch, f. ca. 1650), betegner som særegent for Færch'erne: »Man kan se paa Øjnene, at de Mennesker
ved, hvad de vil.«
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Saa velhavende ved Fædrenearv som Anders
Færchs Børn var han og hans 4 Søskende ikke; for
Købmand Niels Nielsen Færch (den ældre), f. 1743, og
hans Hustru Karen Sørensdatler Thyboe eller J([itgaard 1),
f. 1749, døde begge i Aaret 1785 og efterlod deres 5
Børn saa umyndige, at den ældste lwn var 11 Aar.
Under saadanne Forhold øges Formue ikke.
') I Nibe Overformynderiprotokol, Nr. 266, fol. 298 eller
299: Skifte efter Søren Pedersen Thyboe, Købmand i
Nibe 1746, begyndt 8. April og slultet d. 25. Maij 1769:
1 Søn, Sigvardt Allewell 'l'h!Jboe, i Aal borg Lalinsi<C
Skole, 18 Aar gl., 378 Rd. 2 tJ: 5''/t ø ~ . immalr. fru Aalborg 25/T 1771. l Datter, Karen Klilgaarcl Thy bo i Nihc
(g. 29/9 1793 med Niels Niels n Fror ·h [den æ ldre], 21
Aar gammel). 189 Rd . 1 'jj: 4'/u f~.
Karen Klitgaard Thyboes Forældre, Bedsteforældre og
Oldeforældre :
l. Søren Pedersen Thyboe, ca. 1700, Nibe.
Skifte 1769.
Forældre :
2. Mette Sigvardsdatter Altewelt, ca. 1719,
Nibe. Skifte 1769, 23. Trin.
I. Peder Sørensen Thybo, c. 16781735, Nibe.
J
Bedsteforældre l. IL Karen Jensdatter Klitgaard, ca.
1684-1744, Nibe.
III. ~i~;ard Johanse1~ Altewelt, De~n
1 N1be, f. ca. 1673, g. 1718, d. /•
Bedsteforældre 2.
1745, Nibe.
IV. Anne Davidsdatler Graae, f. 5 /7
1693, Aalborg, d. 10/7 1773, Nibe.
Johan Albertsen Allewelt, f. ca. 1647,
Old f
Ringsted, g. 1672, d. 6/• 1710, Holbæk.
e orældre III.
Karen('!) Sigvardsdatter, d. '"/• 1703,
Holbæk.
David Olsen Graae, f. 1666, Aalb.
.,
Budolfi, g. 2/• 1692, d. 7 /• 1713, Aalb.
Old e.oræ1dre IV. Budolfi.
Mette Madsdatter.

l

l

l
l
l
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Købmand Niels Nielsen Færch, født i Nibe 5.
September 1774, giftede sig som 21-aarig, 9. Oktober
1795, med Cathrine Elisabeth Rehders 1), født 27. Maj
1774. Hans Søskende var: l) Købmand i Nibe Søren
Færch (f. 1776, dfld 24/lo 1850), gift l. Gang med Birgitte Sofie Bjerre (1806), 2. Gang med Marie Tieliesen
26
( /u 1814), 2) Sigvard Allewell Færch, født 1782, død
1839, Ejer af Kongstedlund og Vivebrogaard, 1801
gift med Ane Kirstine v. Deden, født 26. Januar 1744.
død 31. Marts 1821, 3) Maren Kirstine, f. 16/s 1777.
gift Andkiær, 4) Kirstinf. Marie, født 10;12 1780 (g. Due).
Som Farfaderen, Købmand og Fiskeriudreder
Niels Andersen Færch (f. 1709), havde han stor Bedrift - i Folketællingslisten af 1806 er han opført
med 9 Tjenestefolk. Hans Hus var rummeligt og
maatte ogsaa være det, naar han og hans Hustru
tilsidst havde en Børneflok paa 14, og Datidens Form
for Gæstfribed stillede ogsaa store Krav til Husrum.
Som nygift flyttede Niels Nielsen Færch med sin
Brud ind i sin nyerhvervede Gaard Nr. 234 paa
:\-fellem-Strandgade. Som tilhørende Hans Majestæt
Kongen blev den den 15. August 1795 tilskødet ham
af Kammerherre, Stiftamtmand Pentz i Aalborg. Sidst
haYde den Yæret beboet af Justitsraad Liibecker 2 ).
1

2

)

)

Datter af Inspektør paa Vildmosegaarden i Mou Sogn.
Carsten Rehders, f. 5. Januar 1734. Se Slægtbog over
Afkommet af Carsten Rehders og Hustru Marie Neumann.
Nibe Købstads Regnskaber for 1794 opfører i Listen til
Skatteansættelse Amtmand Liibecker med 3 Børn, 3 Tjenestefolk og 2 Husbeboere, - altsaa den Liibecker, der
beboede Kongens Gaard i Nibe, indtil Niels Nielsen
Færch købte den; den By-, Herreds- og Birkefoged
Johann Ludvig Liibecker, som i 1772 vandt •Det Kongelige Landhusholdningsselskab«s Sølvmedaille for Besva-
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1919 og 1921 er denne Gaard stærkt ombygget
og i sin nuværende Skikkelse ikke til at genkende
som den i enkelt Empirestil holdte »Kongens Gaard~
med de tykke Mure, som gamle Nibinger altid med
Beundring omtalte. Paa venstre Side af Gadedøren
fandtes oprindelig som paa højre Side 5 Fag Vindner
(det afskaarne Vindue paa Hjørnet ikke medregnet),
ligesom paa højre Side og til venstre for dem en stor
Port, som forbandt Sidebygningen med Hovedlængen.
For flere Aar siden er Porten nedre\·et og flere Fag
til Beboelse opført i Stedet. Sidebygningen er ogsaa
indrettet til 'Beboelse, og hele Gaarden udstykket i
smaa Lejligheder, saadan som det er Tilfældet med
de andre store Købmaudsgaarde, der tilhørte Niels
Andersen Færch og Søren Nielsen_, og med Justits~
raad Bassesens. Et Hjørne af Gaardsiden er uforanretsen af det opgivne »Problem, angaaende det vigtigste
Saltvandsfiskerie, anbetræffer baade Danmark og Norge•.
Forfatteren indskrænker sig til at skrive om det danske
Fiskeri : Efter med et raskt Greb at have rubrikeret
Fiskene i 1) Hav- eller Sa/lvandsfiske, hvorunder og
visse Fiord-Fiske regnes, 2) Fersk Vands Fiske, a) med
eller b) uden Skæl, og 3) Fiske med Skaller, hvortil han
henregner a) tyndskallige og b) tykskallige, f. Eks. Krebse,
Østers og desl., og derunder igen • Fiske med Læder og
Haar, saasom Delphinen•, kommer han ind paa Sildefiskeriet og da specielt det ved Nibe og giver et yarmhjertet Indlæg for Ophjælpning og Udvikling af det (se
Kap. om Fiskeriet).
Købstad-Regnskaberne har under Rubrikken Af.qang
Oktober 1794-: Justitsraad Liibecker 2 (1\fand og Hustru),
3 Børn, 3 Tjenestefoll•, reist til Hjørring, hvor hans Skat
fra 1. Oktober er beregnet. Madame Bentzen 1, O Børn;
1 Tjeri~stetyende, rejst til Nykøbing paa Falster. Madame B~ntzen og hendes Pige stod ellers begge i Juli
Maan:e_qs·.Mandtal .som Opholdende hos Justitsraad Liibecker.
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dret fra gammel Tid, men Gaardens Prydelse-, en
Række herlige Linde, er borte; ud fot· 2. og 5. Fag
fra venstre er der i Fortovet omfangsrige Stod af de
fældede Stammer.
Naar Gæsler kom kørende og svingede ind i GaarØen, blev der Fugleskrig i de store Lindetoppe, saa
det gav Genlyd paa den. store Gaardsplads .med H nven paa , den modsatte Side af Vaaningen, og Børnene
glemte ikl<e den liflige Lyd af Stærefløjt fra Lindene
ved Foraarstid elle~· Duften af Lindeblomsterne ved
Midsommertid, den svage milde Duft, der siden altid
fik dem til at mindes del trygge Bamdomshjem . Men
for Drengene kunde ingen Fryd lignes ved den, man
. havde af Fjorden, enten man nu vadede i den lige
udenfor Kontorvinduet, hvor Far stod og lalle med
nogen -- ja det var lmn at tage 5-6 riglig lange
Skridt fra Fjordkanten over Gaden, saa Yar man lige
_ved Gadedøren - eller man roede i en ,af Fars [\aage
eller stagede sig frem! Carsten, den ældste af Drengene, ja af alle Børnene, glemte som hjemfaren moden Mand ikke de lange Svømmeture, han fik sig
om Sommeren, naar han var roet saa langt ud, at
han var fri for Tang og Dynd; saa havde han klædt
sig af i Baaden og var sprunget ud fra den, og den
Udsigt, ban havde over Fjordbreddeme fra Baaden,
var dejligere end alt andet, han senere fik at se.
Som han bar alle Nibedrenge sig ad, og alle hans
Brødre - han huskede, hvor det havde moret ham,
naar han var hjemme i Nibe fra Knud~eje, at se sin
mindste Broder, Søren Sigvard, der var 21 Aar yngre
end han, bære sig ligesaadan ad. Carsten maalte le,
naar han tænkte paa det Røre, der kunde være mellem de mange Søskende i -Barnekammeret, da han
var Dreng, og de yngste Søskende, som han aldrig
28
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havde været Barn med, havde nok heller ikke haft
det roligt.; tænk, Nielsine, den yngste af de 14, var
24 Aar yngre en d han 1).
Men det gjorde ondt, naar nogen af Børneflokken
gik bort. Først var der Niels · (opkaldt efter Farfaderen), der døde som 18aarig i Riga 24. Oktober 1819~
Det var . 2~3 Uger efter den ældste Søster, Maren
Kirstines Bryllup med Auditør Friderichsen, at den
Efter retnin g kom. Broderen var - død lige 4 Dage
efter Søsterens Bryllupsdag, en af de gladeste Dage,
N. N. Færch havde oplevet, eo Fest, der bredte sig
9ver b e le Byen og over de følgende Dage; saa l<Om
det sørgelige Bud og nedslog dem alle, især Faderen,
saa uformodet, som det kom, uden at noget VarseJ
havde været at høre paa de glade Festdage. Moderen havde altid saa meget at se efter i Huset og hele
Gaarden og da især nu lige efter Brylluppet. Hun
gik saa roligt, som om intet var hændet; men Carsten saa flere Gange Taarer paa Faderens Kind og
forstod af den bløde Klang i hans Stemme, at han
følte dyb Sorg.
Det var de Tider, Carsten Færch for sit eget Vedkommende mindedes tned saa ·stor Bevægelse, ford ·i
hans Hu stadig droges til Annelle Joachimine de Neel'gaard, Datter af Michael de Neergaard til St ReslrnJl
ved Nibe 2), født 29. Maj 1808. Han kunde ikke i
') Det hed i sin Tid i Nibe, at naar en Børneflok var saa
stor, at Forældrene ikke kunde overkomme at opdrage
flere, var intet Middel saa probat til at hindre Deres
Fødsel som det, at opkalde et Barn efter Forældrene.
:-ina va•· <ler sagt stop. Om dette Middel er prøvet, da
Niel · ine H uriette Færch, født 20. Juli 1820 (1841 gif):.
med Kall,lmerraad Christian Mollerup) fik Navn ef~er sin
Fader, da hnr eJet ikke svigtet.
2
) Søster til Erich Christian Hvass' Hustru Johanne Mat'grethe, næstældst af 12 Søskende.
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Ord tolke sin Stemning, da han den 30. December
1824 hjemførte hende som sin Brud. Hvor lykkelige
var de ikke, først paa Knudseje og senere paa Hals
Ladegaard. Men det,gjorde et dybt Indtryk paa ha!ll
som paa hele Søskendeflok k en, da fa a Aar efter den
lovende unge Broder, Regimentslæge Conrad Færc.h,
født 17. November 1803, døde paa Nørlund 9. Marts
1828. Og hans Svigerfader paa Store Restrup, Johan
Michael de Neergaard (født 11/1 1-784) til Høstemark
og Egensekloster, 1812 til Store Restrup, 1824 til Vivebrogaard (gift 29h 1803 med Mat:grethe Grotum Møller, født 23 /6 1786) havde under Krisen lidt store Tab
og maatte give Slip paa Store Restrup, hvor han
havde haft Hjem i 12 Aal".
Ja, svundet er den Tid i Barndomshjemmet
men gemt er ikke glemP).
') Nibe Justitsprotokol: 29. April 1822 er Proprietær Johan Michael de Neergaards Bo taget til Opbuds-Behandling.
17. November 1821: Læst Skadesløsbt:ev af Neergaard til Restrup til Etatsraad Neergaard til GundersIevholm for Capital 8,500 Rbd. Sølv med Renter, som
Udstederne efter Obligation af 18. Juni 1812 skylder
Hans Exellence Statsminister Grev Reventlow til Grevskabet Christianssæde, men hvorfor Etatsraad Neergaard er Selvskyldnerkautionist og indfrier samme,
hvorved Udstederne til Sikkerhed hypotiserer den af
Sølieutnant Knud Linde til ham udstedte Panteobligation af 15. Juni 1816, tinglæst 14. April 1817 paa 13,750
Rbd. Sølv mod 1ste Prioritet i Egensekloster m. v. næstefter 9000 Mark H. R., som Assessor Linde har optaget
paa Udstederens Vegne i Banken, dat. 10. Julii 1820.
14. Februar 1824 forlangte Kammerjunker RabenHuitfeldt-Levetzau, som skulde overtage Johan Michael
de Neergaards Opbudsbo, Inventarium-Syn og Taksation afholdt.
28. Jnlii 1827 aflæst Johan Michael de Neergaard til
28•
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Naar Niels Nielsen Færch i de senere Aar saa,
hvor hans engang saa slanke Hustru lagde sig ud i
fyldigere, lidt matroneagtige Former, greb han i sin
egen Barm og foreholdt sig, at_ han ikke længer var
nogen ung Mand, skønt han følte ligesaa ungdommeligt, som inden han havde naaet de 20. Han saa
paa Børnene, der voksede op; saa mærkeligt, som
de artede sig, snart efter Mor, snart efter Far, eller
·havde noget efter dem begge eller efter nogen læn·
gere Lilbage i Slægten. Han maalle smile, da h:·lll
kom til at tænke paa Søren, den mindste af Dren.gene; saa ærligt en Færch fra Top til Taa! Om det
saa var Færcl1'ernes gennem Generationer nedarvede
Underbid, saa havde han det.
I Carstens bløde Sind kendte han sit eget; naar
de sammen drøftede deres Modgang i Livet, første
Gang, dn Niels døde derovre i Riga mellem alle de
fremmede, kunde han føle det, som de var jævnaldrende - og i Virkeligbeden var Carsten ikke stort
Høstemark hans P:mteobligation tilKammerjunker Frederik Sofus Raben for Summa 750,000 Rbd. D. Cour.
mod første Prioritets Pant i Torstedlund, Nørlund og
Albæk Hovedgaarde og Godser for 605,000 R. D. Cour.
og mod anden Prioritet i Restrup Hoveelgaard og Gods
for 145,000 Rb. D. Cour., dat. 29. Dec. 1812, quilterct,
dat. 18. Majii 1827.
Paa Store Restrup mislede Familien de Neergaard
en Del lwstbart Sølvtøj med Filigranarbejde, Arvegods,
som Familien netop ønskede at bevare og derfor, inden
den begav sig paa en Rejse, havde hængt op i en Skor·
sten i den Tro, at det var i Behold deroppe, selv om
Krigen med England bragte Utt· rghed. Det var ogsaa
i Behold, indtil B r ·l<abcl venledes hjem; da fyrede
Tjenerskabet i alle Værelse•· fo•· al gøre det hyggeligt.
lilgen tænkte pan Sølvløjcl, der l den stærke Varme var
smeltet sammen til en uformelig Søivklnmp.
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mere end 20 .Aar yngre end han selv. Maren Kirstine, der var gift med Justitsraad Fridel'ichsen, lignede langt mere hans Hustru, praktisk og raadelysten. Hendes store blaa Øjne var vel Færch'ernes,
men de havde et eget Spil, som ikke hørte hjemme
i hans Slægt; smukke var de Øjne, det vidste hun
selv. Hun vilde saa gerne hæge sig; endnu som gift
Kone ofrede hun lang Tid paa at sætte sit Haar og
paa sin Klædedragt - han havde tit fundet, at hun
kunde bruge sin Tid bedre; men hendes Hus var
lige saa propert og pillent som hun selv, s11a det led
ikke under hendes Lyst til Pænhed i Klædedragt.
l lan kunde ikke helt klare sig, hvad det i Grunden
var, der var urigtigt - kun, at !;let var noget, som
tilkom hans Kone at rette. Hun gjorde det dog ikke
- velsagtens fordi hun i sit Hjem og paa Lindenborg og Nabogaardene havde vænnet sig til den overvættes Pynt, og de samme Steder kom Maren Kirstine.
Niels Andersen Færchs og Bassesens Død havde
grebet ikke lidt ind i hans Affærer; sammen med de
to havde han indgaaet ikke faa Forpligtelser.
Færch kom pludselig i Tanker om, at han maatte
se efter mellem sine Dokumenter, om han havde det
Skøde paa Chaluppen »Jageren«, han for 600 Rbd.
havde købt af Niels Andersen Færch, vistnok 1820
- ja nu hed den jo »Frederik og Marie« til Ære for
Kyllesbeck og Karen Marie (hans Datter, født 11 /s 1802,
gift med Kyllesbeck). Han styrede ind i sit Kontor
for at se efter; i det rummelige 5 Fags Værelse var
der som Købmandshandelens eneste Finesse et rødmalet ,specerie Skab« med Klap; ellers en lille Pult
uden Spor af Rum til Værdipapirer, 2 Lænestole, et
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Ageskrin og etl Kasse; paa Væggen et for en søkyndig Slregt uundværligt Kompas, samt Beviser for Ejerens· Smag for Jagtens Glæder: 2 Geværer og en
Hli·sclifanger. Til Traktement af Forretningsforbindelser laa paa en Buk i det ene Hjørne et Brændevi~lsanker. Nej, han vendte sine Fjed mod det Rum,
som Troels Lund for det 16. Aarhundredes Vedkommende kalder Familiens Allerhelligste, Sovekammeret.
Andet Brevkammer eller anden Ark end det store
rødmalede Chatol med Sl~ab havde han ikke; men
han var den, der havde Nøglerne til delte Gemmested. Han aabnede og saa efter; det varede længe
a.t finde det, han søgte, mellem sine 73 Skøder og
Obligationer der var gemt, han vendte sig om efter
en Stol, men der var ingen. I dette velforsynede
Hus maatte det være Skik, at man i Sovekammeret
brugte Sengekanten som Siddeplads. 2 store Sengesteder var der med 8 - otte - Dyner, 8 store Puder,
2 mindre; og Lysestager var der - hele l O pletterede. Mellem Vinduerne hang der et Spejl, paa Væggen overfor Sengen et »ottedages« Stueur, i en af
Vindueskarmene stod der en Tepotte. Ved Siden af en
toetages Vindovn med Kobberrør stod et Natskrit1. -Der var Skødet, og der det fra de 3 Brødre Asp paa
Tørveparcellerne i Halkær Skov - han tænkte lidt;
ja, da han og Pro.kurator Asp i Fællesskab købte
Halkær, fik Asp Parcellen, men 1822 overdrog Sønnerne ham den. Der var Skøde af 1811 paa det Hus
i Woldborggyde, han igen havde solgt; saa skulde
han da ikke beholde det Skøde. Han tog en Bunke
Skøder med sig over i Grønstuen, et stort tofags
Gaardværelse med grønt Skær gennem Vinduerne fra
Lindene udenfor. Han lagde Papirerne paa det store
Mahogni Divanbord - 3 Mahogni Spilleborde stod
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sammensiaaede forskellige· Steder langs væ·ggene,' pal'ate til ·at rykke ind i Storstuen . eller de andre Stuer,
naar der kom Gæster, der holdt af at spille. Det
blanke Mahogni Chatol der med Opsats var ikke
hans, men hans Hustrus Domæne, Mahognispejlet
~jheller.
Han tog en af de 6 Birketræs Stole, der
stod langs Væggen ved Birketræs Divanen. Han sarl
~:igtig støt paa den, til han fik undersøgt sine Papirer.
Han kløede sig bag Øret og sad og grundede: »H vem
der havde haft Obligationer fra det ·Skibskøb sammen med Lars Rimroer 1812! « Han . rejste sig, samlede Papirerne sammen og vilde gaa, men opdagede
i Døren, at han havde glemt sin Hat. Han maatte
tilbage 1 ). Da vilde Skæbnen, at Gadedøren ud mod
Fjorden sprang op og lod den Storm ind, »der blæste
udi Kattegate. Det ene af Grønstuens to Skilderier
for ned, og Gardiner og Rullegardiner flagrede for
Vinden. Han fik i en Fart Døren i. Hans Kone
hørte, at der var noget galt, og kom til og reddede
Gardiner og Skilderier. Han saa paa hende. Hvad
skulde man gøre med sin store Bedrift, ·hvis man
ikke havde saadan en flink Kone til at hjælpe sig
med at holde Orden paa Tingene! Der var ikke
mange Husmødre, der kunde maale sig med Cathrine
Elisabeth. Hun var allerede henne at kigge ind i
alle 3 Etager af Vindovnen for at se, om Pigerne
havde blanket den forsvarligt.
Færch maatte et Svip ind at kigge paa Barometret i Dagligstuen, en rummelig 4 Fags Stue med · et
Fløj bord foran en Sofa med 9 Stole; der var 2 Spejle,
2 Mahogni Kommoder, en treetages Kakkelovn, Stueur,
1
)

I Skifteforvalterens Regnskab (Skiftet 1831-40) bemærkes, at efter Stormen 19. Marts 1834 var der store Reparationer paa Stervbogaarden.
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Hjørneskab og som Vægprydelse 3 Skilderier. Men
lwn ntr l<tm el Svip derinde, for han ventede i Dag
Skipper KJ"On med Afregning for - •Catrine Kierstinecs
sidste Rejse Ii l SL Ybes. Han stod dog et Øjeblik i
Grangeo med Hnanden paa Dørgt·ebel og saa sig om ;.
del var ikke Hjørneskabe:!, der lillrak hans Blik,
men den blankpolerede Lygte, der hang der 'paa Pletten parat for den, der ved Aften vilde \'OVe sig ud
paa Gaden. Alting i Orden! Idet han lukkede Gadedøren op og var ude paa Trappestenene, bemægtigede
Vestenvinden sig hans Hat og førte den hen ad Gaden til Glæde for et Par Drenge, der indbentede den
og bragte ham den. »Det har man oplevet føt',«
brummede han; »Tak skal I ha',« og saa styrede han
videre, slank og spændstig at se til, hen mod Priorgaarden. Ved Hjørnet af hans Gaard gjorde Stormen Forsøg paa at tvinge hans ranke Skikkelse tilbage. Han mæi·kede det nok, stemte Fødderne mandhartigere i og fik sin Villie. Han var vel barnefødt i
den Blæst!
Husmoderen fort alle sin Runde op i Storstuen
og eftersaa cle 4 Rokke, som var sat derop; for nu,
naar Lyset tog saa stædd af, maalte Jomfruen og
Pigeme sæltes i Arbejde og kÆu·te og spinde. Hun
gned et Par Pielier af Konsolbordene utHler de to
høje Mahognispejle, eftersaa Mahognidivanen og de
12 Stole og slog med den flade Hnand paa Betrækket for at forvisse sig om, al der il< k e var Møl i ;
nej, beldigvis ikke, men det Yar nok bedst med lidt
flere Lavendler stukket ind ved Hynderne').
1

)

Fra Lister over Indboet i Skifte efter Købmand Niels
Nielsen Færchs Dødsbo, optaget 18~1, er ovensiaaende
Stuers Møbelgruppering i Værelserne. Desuden er der
Fortegnelse over:
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Ja, i saadan en Bedrift var der nok at gøre baade
for Mand og Hustru. Storkøbmanden havde sine
I et Gæstekammer: Et stort Spejl i Mahogni Ramme,
1 Bord med Plade, 1 Mahogni Servante, 2 Birketræs
Stole, 1 lille treetages Vindovn, 1 Birketræs Seng med
Omhæng, derpaa 3 Dyner, alle med smalstribede Bolstre, 2 do. Hovedpuder, 2 Skindpuder, 1 Overdyne med
Sirtses Betræk, 2 smaa Hovedpuder, 1 hvidt Sengetæppe.
4 Rullegardiner (altsaa et 4-Fags Værelse).
I Gæstekammeret til Gaarden: t Fyrre Topseng med
Omhæng, derpaa en blaastribet Bolsters Overdyne, 1
lille Pude, 2 gulstribede Bolsters Underdyner, 2 do.
Puder, 1 rødstribet Pude, 2 smaa Puder, 1 rødstribet
Overdyne, 1 Sengetæppe, 1 do. med Sirtses Betræk, 1
do., 1 Bord med Marmorplade, 1 Lænestol, 2 Stole, 1
Pyramidekakkelovn, 1 Spejl, 2 Lysestager, 1 Vandfad
med Kande.
Paa Overværelset : 1 Spejl, 3 Stole, 1 Haspetræ; 1 gammel Rok, t gl. Kuffert, desuden nogle gamle Køkkenredskaber.
I Jomfruens [{ammer: 1 Spejl, 1 Bilæggerovn, 1 Bord,
3 Stole.
I Pigekammeret: 2 gl. Bolsters Dyner, l gl. Olmerdugs
do., 3 gl. Puder, 1 gulstribet Underdyne, 1 do. Olmerdugs Overdyne, 3 Puder, 1 Slagseng, 1 gl. Bord, 2 Træstole; lignende i Kuskekammer og Staldkammer.
I Jensens Kammer: 1 Bord, 2 Stole, 1 Bilæggerovn, 1
2! Timers Stueur, 3 4 Lispunds gl. Bismere og 1 do. gl.
2 Lispunds, 1 Reol, 3 Dyner, 3 store og en mindre
Hovedpude.
Af Service: 10 Assietfade, 15 tlade Fade, 8 dybe aflange
Fade, 5 Frugtkurve med Fade, 4 smaa krusede do., 2
Fiskefade, 1 stort og 2 smaa Fade med Laag, 4 smaa
aflange Fade, 3 Dusin dybe Tallerkener, 3'/• Dusin flade
Tallerkener, 11 Desserttallerkener, 4 Sauceskaale, 3 store
hvide Skaale, 3 Terriner, 2 smaa do., 11 dybe og 10 tlade
do., 2 dybe og 2 flade Fade, 6 Flaskebakker, 1 Kobber
Temaskine, 1 •brocerede• og pletterede Temaskine.
Sølvtøj: 2 Lysestager vog 39 Lod ordinær Prøve a 5 Sk.,
1 Sølvkruus vog 48 Lod ord. Prøve a 4 M. 8 Sk" 1 Sølv-
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Skippere ude med Sildetønder og -fjerdinger ove1·
hele Europa, :ja .udover Europa; derom vidner Niels
sukkerskaal yog 9'/• Lod a 4 M. 8 S., 3 Sølvbægere vog
25 Lod :~:. ~·~~· . 8 Sk., 1 Sukkerskaal med Ske og 12 Teskeer vog 26 Lod a 1 Rd. •Thii disse vog 10 Lod Kbh.
Prøve a 1 Rbd .• l Fiskeske vog 19 Lod ord. Prøve a
5 M., 2 Salatskeer vog 13 Lod Kbh. Prøve a 1 Rd., l
Sennepskrukke vog 8 Lod ord. Prøve a 5 M., 1 lille
Potageske vog 7 Lod Kbh. Prøve a l Rd., 4 Saltkar med
Skeer vog 22 Lod ord. Prøve a 5 M., l Punch-Ske vog
6 Lod Kbh. Prøve a 1 Rd., l mindre do. vog 3 Lod
ord. Prøve a 5 M., l Peberbøsse vog 6 Lod ord. Prøve
a 5 M., l Sukkerske vog 6'/• Lod ord. Prøve a 4 M. 8
. S., 1 Flødeske vog 2'/• Lod ord. Prøve a 4 M. 8 S., 24
Spiseskeer vog 9 Lod Kbh. Prøve a 1 Rd., 1 Potageske
vog 19 Lod a 4 M., 12 Teskeer vog 12'/• Lod ord. Pr.
a 4 M., 1 Sukkertang 1"/• Lod a 4 M. 8 S., 10 Spiseskeer
36 Lod ord. Pr. a 4 M., 12 Par Knive og Gafler 2 Rbd.
Af Køkkenredskaber: 1 Malmgryde, l J ernstegegryde
vog 28 Pund, l do. vog 22 Pund, 1 lille Jerngryde vog
7 Pund, .l do., l Goderaadsjern, 4 Kobberkasseroller vog
14 Pund, 1 Kobberkedel vog g Pund, 1 Dørslag og en
Buddingform, 1 Kobbersuppegryde, l do. Æbleskivepande, l Kobberfyrfad, l Kobbertærtepande vog 18 Pund,
1 do. Kaffekande. 1 Messingpotte vog g Pund, 1 Messingkedel, 1 do. med Fyrfad, 2 Messinglysestager, l Messingbæl<ken, l Mahnmorter, l Par gl. Vægtskaale, 2 Lygter,
2 Øxer, 4 Tinfade vog 12 Pund, 2 Messing Ildskuffer og
-klemmer, 2 Sæt Jern do., 1 Blikkageform, 2 lakerede
Brødbakker, 2 Lysebakker med Sax, 1 stor sort lakeret
Presenterbakke, 1 rød do., l lille do., 1 lille sort do., 1
lille do., Knive o. s. v.
Af vævede Goder paa Kistebunden: 18 Al. Drejl, 36 Al.
Servietdrejl, 18 Al. Dugdrejl, 36 Al. Servietdrejl, 54 Al.
Bolster stribet, 14 Al. hvidt Hørgarn, 100 Al. Hørlærred,
1g Al. do., 32 Al. do., 2 Damaskes Duge med 24 Servietter, l do. med 17 do., 3 do. med 24 do., 2 do. med
24 do., 2 do. med 22 do., 1 do. med 12 do., 4 Teduge,
1 Blaagarns Dug med g Servietter, 11 Duge, 12 Hvergarns stribede Haandklæder, 5 do., 12 Haandklæder,
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Nielsen Færchs Begæring ved Mødet i Nibe Byret 4.
April 1829 om Meddelelse af et algiersk Søpas . for
:.hans eiende »Cathrine Kierstine« c 1); og Nibe v~ r
viden om kendt for sit rige Sildefiskeri.
Naar der i Middelalderen taltes om Nibe Sild (se

1

)

24 Haandklæder tavlede, 25 do. stribede, 30 Par Biaargarns Lagener, 12 Pm· H01·garns, 28 korte Pudevaa1·, 7
lange do.
Desuden et Utal af Puder og Dyner i Rullestue og alle
Vegne.
•For Betten mødte Borger i Nib.e Købmand Niels Nielsen Færeh her af Byen og begirerede at admitteres til
Eeds-Aflæggelse ove1·enssten1mende med Forordning ~f
1. Maii 1747 efter som han agter at indgaa med Ansøgning til det Høij Kongelige General Toldkammer og
Commerce Collegium om Meddelelse af et algiersk Søpas for hans eiende Skonnert, »Cathrine Kierstine• kal-.
det, hvilken nu er destineret fra Aalborg, hvor Skibet
nu ligger, og til Marscille samt andre Havne i Middelhavet og føres af Skipper Frederik Gottlieb Kron. Til den Ende fremviste hnn et under 12. September 1826
til ham og Medreder, Kiøbmand F. k Kyllesbeck af
Aalborg udstædt Biilbrev paa bemeldte Skonnert. Retten indvilgede hans Begiæring, hvorefter han med oprakte Fingre under Lovens Eed bekræftede, at, foruden
ham selv ingen anden Hheder, end den i Biilbrevet anførte Kiøbmand F. A. Kyllesbeck af Aalborg, vides eller
ldendes, i formeldte Skonnert »Cathrine Kierstine «, at
dette gansl<e og aldeles tilhører Kongelige Danske Undersaatter allene og for det·es Regning equiperes, samt
at ingen fremmed 'M agts eller Puissances Undersnat
directe eller indirecte deri nogen Andecl haver. Fremstod derefter Borger og Skipper Kron, som bemeldte Skonnert skal føre, og med oprakte Fingre under Lovens Eed bekræftede, at han i ingen Mande vil
misbruge det ham meddelende Algiersl•e Søepas, men
i alt rette og forholde sig efter Forordningen af l. Maii
1747. - Færch bad det passerede sig beskreven medrlelt, hvilket bevilgedes.«
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Kap. om Fiskeriet), mentes dermed sikkert tørredeSild. Den stadige Vestenvind var ikke længe om at
tørre de letsallede Sild, der blev hængt to og to overSnore, fæstet til Søm paa Fjælene under Tagskægget,:
den saakaldte Silderane.
Af disse Snore, Sildene \'ar hængt over, kundeder paa en Silderane hænge 8-4, men de blev ophængt med Mellemrum, for at der kunde komme·
Lufttræk ind imellem dem og tørre dem, inden Varmen gjorde dem bløde og fordærvede. For en Nibing_
var det i hin Tid en Skam, om han ikke forstod at
gøre en Silderane i Stand, saa at Sildene kunde
staa sig.
Et Brev i Sebberkloster Arkiv, skrevet 19. December 1787 af de Lasson, Astrup, til Godsejer Peder
Lund til Sebberkloster, vidner om, hvilken Betydning
denne Handelsvare havde endnu i 1700'erne. Bestillingen lyder paa 400 Ol tørrede Sild, og de Lasson
medgiver Tilsagn om at sende 2 Vogne til Transporten. Da Smagen for tørrede Sild tabte sig, og der
ikke længer kunde udføres af den Vat·e (omkring 1800),
tørredes der kun Sild til Husbehov; men det strakte
sig saa vidt, at i hvert Fald Gaardsiden af de lave
Huse i Fisketiderne næsten kun skimtedes bag den
overdandigt behængte Silderane.
Den Sild, der eksporteredes, var saa godt som
altid nedsaltet; men i Perioder, naar der ingen Sild
var ved de svenske Kyster, udførtes nyfiskede ferskeSild til Sverrig (se Kap. om Bassesen og Fiskeriet).
Fiskeriudredning var (se Kap. Kold) ikke hver
Mands Sag. Havde den, der vilde give sig af medden Bedrift, ikke i Arv faaet Silde-Bundgarns-Fiskestader, hvor han kunde sætte Garn og fiske, maatte,
han først sikre sig dem. En Nibing kunde for Er-
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'hvervelse af de bedste Stader betale en saa s\'imlende
Sum, som 2-3000 Rd. dengang var. Redsel --:- til
-11\'ert Stade 2 Bu~u!g~:~rn med Rader (lodret stillede
·Garn af Højde efter Vandets Dybde) - der skulde
tvinge Fisken til al svømme ind i Bundgarnet, var
ikke blot kostbart at købe, men ogsaa dyrt al ''edligeholde med Bødning og Tjæring. Røglningen af
-Garnene foregik fra Kaage. Til bYer 1\aag hørte der
12, underliden 14, Bundgarn. Kohmand Niels Nielsen Færch ejede 5 Kaage og l Pram (se Skifte af
.1831). Til hver Kaag hørte der en Lødderkarl og 2
Lønkarle. Derfot· havde de Færch'ske Fiskerindredere saa stor en Stab af Tjenestefolk (se Indl. til Kap .
-om Slægten Færch). · Der var desuden de mange
Bødekoner, og der var Gællekoner, der log Gæ\leme
ud af Silden, ganede dem og som ikl<e kunde undværes, om Nibe skulde bevare sit Ry for de gællede
;Salte Sild til Forskel fra de norsl<e, og Legkoner, der
lagde Silden ned til Forsendelse, hds der ikke holdtt's særlige Saltere til det vigtige Arbejde 1).
1
)

I Niels Nielsen Færchs 2 Salterboder hjemme i Gaarden fandtes:
I den lille Salterbocl: 3 Stk. Lagtmge, 1 Undervogn metl
3 Hjul, 1 Finlæggerkar, 1 lille ovalt do., 2 Forstyrkningsballier, 2 Sildeldster, h vor Sildene gælledes, 3 Tjæretønder, 1 Slibesten med Jerqaksel, 1 Sandharpe og l
'Trug, 1 Tællestol, 1 Favnemaal, 1 nyt Trug, 2 Tjærcballier, Brædder.
I Salterboden: l mndt Lagekar,
do., 1 ovalt do., 1
do. do., 1 Saae, 1 Optriller, l Oxehoved, 1 Egetønde, 1
stort rundt Kar, 1 do. do., 1 mindre do., 1 ovalt do.,
l Finlæggerkar, 2 smaa runde Kar, 5 Forstyrkningsballier, 8 Saltkasser, 2 Maalballier, 2 Saltbøtter, 2 Gieldballi~r, 2 Lagtragter, 7 Gieldfje1·dinger, 2 Dykkerborer,
5 Smørfjerdinger, 5 lisbrækkere, 2 Sildkrattere, 2 Sildpressere.
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Saa skulde der Tonnage til Forsendelse af Silden. Niels Nielsen Færch havde Skibe og Skibsparter, eller han gav en af Byens professionelle Skippere·
Silden med i Fragt. ( 13 /~ 1808 tinglæses der Skøde
til Færch paa Halvdelen af en Jagt-Kaag ,svanen«.}
Sidst" i 1820'erne (se Skifte af 1831) raadede Niels
Nielsen Færch over en anselig Tonnage:
· l. Jagten »De fem Søskende c, købt 1813 for
16;500 Rd . Dansk Conran t, ejes i Fællesskab· med
Lars Rimmer, Binderup Mølle.
2. Sluppen »Frederik og Marie«, takseret til
3,500-4,000 Rd.
3. Jagten »Emilie« 2 /s. Kyllesbeck ejer 1/a af
den, taks. til 2,200 Rd.
4. Skonnerten , Cathrine Kierstine« i Fællesskab·
med Kyllesbeck.
· 5. Sluppen »Tordenskjoldsminde«. Skroget af
den købt 1820 af Peder Wibroe, Løgstør, for 40 Rd.
Sedler. (Tinglæst Skøde af 1/s 1827.)
Der behøvedes Rum og atter Rum til den Be'drift. Pakboder baade her og hist til Købmandshandelen, i selve Ga~n·den, i »Christen Ibsens Gaard«:
·(Store Tranegade Nr. 128), i ~Borgergaarden« (2 Gaarde, Færch havde købt for at faa Plads til sit Gods)l).

1

)

I Salterboden i Chr. Ibsens Gaard, tilhørende Pæreh'erne: 1 Saltkybe, 5 Gieldballier, 1 Lagsaae, 1 Lægtrug,.
l rundt Finlæggerkar, 2 ovale Lagkar, 1 Oxhoved, 12.
Tdr. Stenkul, 3 tomme 'J'jæretønder.
Blandt de forskelligartede og utallige Købmandsvarer.
der laa Lag paa Lag i Pakboderne, saa at Vurderingsmændene (se Skifte af 1831) erklærede, at de maattc afbryde Vurderingen, til de overliggende Ting var skaffet
bort, var der især, hvad der hørte Fjordfarten til, men
ellers alt under Solen: 6 smaa Kanoner, 1 gammelt
Klaver, Sejl, Kaagknæer, Aare1·, Fiskestøvler, Planker~
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Af Salterboder var· der 2 i selve Gaarden, l i
Christen Ibsens Gaard, l ude i selve Fjorden; saa
var der det saakaldte •Salteri c, hvot· Tønderne med
de nedsaltede Sild var; i '\\Testergaørds, senere Mø·
rups, Gaard var der endnu et Oplag af Tønder med
Sild, og i Sebbersund havde Færch siden 15. M!'u·ts
1820 et Salteri sammen med Christen Farstrup, fra
1822 sammen med Lars Jensen; det var 7 Salterier.
Dertil hørte i det mindste et Tjærehus og Røgehuse
(dem bydes der 250 Rd. for under Skiftet 1831-40).
Det var næppe muligt for Færch at skaffe alt det
Rum, han behøvede. Siden den. Tid, da han var
gaaet ind paa Møller Petersens Forslag om sammen
mect ham at drive Nibe Vejrmølle som Oliemølle~
siden den Gang flød hans Lofter af Korn og forskellig Slags Frø til O!iepresningen. Niels Nielsen Færcb
sagde ikke gerne Nej til et Forslag om fælles Drift
og fælles Risiko; men naar Gennemførelsen af Forslaget korn, var det gerne ham, der maatte udt·ede
Driftskapitalen. Saadan ogsaa her; og saa gik han
med sine Tvivl om, hvorvidt Oliepresningen gik, som
ret var.
Sælhundegarn, Ande-Garn, Skødskind, Tønder, Læne~
stole, Tørrede Sild, Agestole, Sennopskværne, Vindues~
karme, Vinduesbuer, Opbinderriver, J'ørvespadcr, Skovle.
Plovhaandtag, Børhjul, Hjuleger, EgenaglCI', Skovle~
River, Kaagmastetræer, Spryd-Spær, Loftstrapper, FeldSenge, Donkrafte, Juster-Tønder, Korn-Harper, Støbejern, Olicmunkc, Olietragter, Hør, Fisl<ergarn, Skibsmandsgarn, Værk. Kobberkcdler, Kobbergryder, •Comfyrer«, Harvesko, Pottemaal, KakkeloYne, •En ShlmJ>'
Tøjrepæle«, kaldet •Tøierhæle•, Halmløbe, Tougværk,
Rensemaskiner Høleer, Blokke, Tøndebaand, 1 Kassemed >Skibsjomfruer•, Skødskind, Ballancer, Tønder~
Ballicr, Fjerdinger o. s v., o. s. v ·
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Færchs Hang til at indgaa i Interessentskab med
andre er maaske dikteret af hans Livserfaring om den
uvisse Gevinst ogsaa paa andre Omraader end Kaperiet, som han desuagtet vovede sig i Lag med 1).
Maatte Gevinsten deles, da var der ogsaa 2 om at
dele Tabet.
Ogsaa i JordparcelJer og Boelsjord sad der Kapital. Hans Jorder paa Nibe Bymark og hans Ejendomme paa Gielstrup Mark var saa betydelige, .at
Hovedvejen gennem Gielstrnp kaldes Færchvejen efter
ham og hans Forfædre (i Niels Nielsen Færchs Regnskaber er der Afregning for Vejarbejde, rimeligvis paa
Færchvejen), og han ejede der Tørveparceller ligesom
i Halkær Skov.
Af solide Akti,·er sad han inde med Kongetiende
af en Jordparcel i Lemvig og Kirketiende for Store
Ajstrup, Elbækgaard og Halkær. Og saa ejede han
adskillige Jordskyldsafgifter i Nibe; de var ikke altid
lette at inddrive. Ikke alene var Adkomst.en til denue
Afgift saa \'aklende, at det kunde hænde, at Fm·valterne paa Sebberkloster og Oxholm kom Færch i Forkøbet med at opkræve Afgiften, men i det hele var
Ejerne trevne til at betale denne Afgift, som Færch
maaske ogsaa nølede med at inddrive. En Henvendelse. til Kongen affødte et Glimt af Naadens Sol i
Skrivelse til Stiftamtmanden i Aalborg, hvori der be1
)

Derom .har Nib.e Justitsprotokol en Oplysning, fordi der
blev holdt Forhør om et :ryveri, som Wagn .Thomasen
havde forøvet Il}Od to af Gasterne .
.19 . .Oktober 1813 om Formiddagen blev Matrosen Johannes Fliesen og Thelef Onansen, som for næ1·værendc
Ti.d opholder sig her i Byen og var forhyrede at fare
; med K~pper-Baaden »den uvisse Gevinst•, udredet af
Kiøb~J~and Niels Nielsen Ferk, ført af Kaperfører Jensen, opbragt til Byefogeden.
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vilges ham Ret til efter foregaaende Ordre af Øvrigheden at faa de ham tilkommende aarlige Jordskyldsafgifter af adskillige Grunde sammesteds inddrevne
ved Udpantning, dog at denne iværksættes inden eet
Aar efter at Afgifterne ere til Betaling forfaldne.
1830 affatter Niels Nielsen Færch selv Udkast til
en ny Jordebog for Jordskyldsafgiftens Skyld.
Færch havde en Besætning af 11 Køer (vurderet
1831 til 165 Rd., 2 gamle sorte Heste (60 Rbd.), 1
Par sortbrune (70 Rbd.) og l Par blankbrune (80 Rbd.).
Samfærdselsmidler manglede Niels Nielsen Færch
ikke; han havde l ny, l gammel og l brugt Vogn,
alle med 3 Agestole, og til Vinterbrug l Kane; og i
Vognskuret laa der 2 gamle Læder-Agestole, 3 gamle
Træ-Agestole, 3 gamle Bagsmækker, 2 Vognkurve og
2 Sædeløbe til at skaffe flere Siddepladser i. Desuden Vogntrappe til at sætte 1il Vognsiden, naar man
steg op, samt l Forspandshammel, om man behøvede flere Heste for, og 3 Par Hestepuder.
Alle de herlige Køretnre til Vildmosegaard, Lindenborg, Randrup og Kongstedlund og til Præsten i
Gerding, Familien havde faaet i de rummelige Holstenskvogne, hvor man mageligt agede 9 og ganske
.godt 12, naar en fjerde Agestol blev føjet til; ja helt
<>p til Knudseje og Hals Ladegaard agede Familien.
Selv om Ejendommene havde været billige at
købe til Tider, sad der heller ikke liden Kapital
dem. Foruden Købmandsgaarden var der:
Nr. 270 og 184 i Tyvdalsgade.
Nr. 262 i Store Grønnegade.
Nr. 59 og 60 med Toft i Sønderbomsgade.
Nr., l 93 i Store Tranegade.
Nr. 163 i Melgade:
- Nr. 170 i Store Tranegade.
29
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» Borgergaarden «, beliggende ved Fjorden nord
for Melgade.
Nr. 266 i Aalborg, Jfr. Anegade, og
Niels Aarestrups Hus i St. Tranegade, købt 9.
Juni 1813, var nedrevet og Grunden udlagt til Have 1).
Mellem Niels Nielsen Færch og hans Søskende
var der et ualmindelig kærligt Forhold. Da deres
Forældre pludseligt døde 1785, var de fem Søskende
kun 11, 9, 8, 5 og 3 Aar. Den Forladthedsfølelse,
som griber Børn, der paa eengang mister deres Forældre, knytter dem tættere til hinanden; de glemmer
aldrig den Trøst, Sammenholdet bar været dem under det store Savn. Saacian var det med de 5 Bøm
af Niels Nielsen Færch (den ældre) og Karen Klitgaard Thyboe. Niels Nielsen Færch, der følte sig
som den ældste og var den bedst stillede af dem,
hjalp sine Søskende af et godt Hjerte. Gerne havde
ban taget Søsteren Maren Kirstine i Huset, da hun
sad Enke efter Ankiær, men han troede, at hun vilde
have det bedre hos Broderen Sigvard paa Kongstedlund end ved Siden af hans praktisk dygtige Hustru.
Fordi Sigvard og hans Hustru Ane v. Deden var 5aa
meget for Maren Kirstine, eftergav han 1824, da Broderen havde Peogevanskeligheder, sin Fordring paa
1570 Rbd. Sølv, han havde staaende i 2. Prioritet i
Kongstedlund, og Sigvard havde, siden Søsteren kom
i Huset hos ham, ikke længer skullet yde Renter af
Summen 2) .

') Endnu under Skiftet efter Færch blev der tii Cancelliet
indsendt Skrivelser om Udbetaling af Assurance for
Færchs Halvpart af Assurancesummen for den i 1819
afbrændte Gaard i Nibe, St. elementsstræde Nr. 79-80.
Assurancesum 1,060 Rbd. Sølv (N. A. Færch Medejer).
2
) 12. Juni 1802 (Nibe Justitsprotokol) læses Sigvard Altewell Ferk af Wivebrogaarrl (senere Kongstedlund) hans
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Kirstine Marie var indtil sit Giftermaal med Due i
Huset hos Broderen Søren, der indtil 1806 var Købmand i Nibe og fra 1806 til 17 ejede Pandum, men
ikke kunde klare de vanskelige Tider der. Fra 1817
var han Medhjælper i Broderens, Niels', store Bedrift
i Nibe.
Niels Nielsen Færch, der saa saa mildt paa sin
Næste, vilde næppe tilstaa for sig selv, at den Cathrine Elisabeth, der betog ham saa uimodstaaeligt i
de unge Aar, og som blev hans Brud, da hun var
21, allerede faa Aar efter var en helt anden end den
unge Pige, der saa let fik Blodet op i de bløde dunede Kinder, naar han kom; hun var næsten ikke
til at kende igen i den tidligt ældede Matrone - nej,
ældet, det var hun ikke, hun var hvid og rød og
havde det dejlige mørke Haar bag Konekappen. Nej,
det var ikke det ydre, for ogsaa hendes Skikkelse
var i hans Øjne skøn, hvor skiftende den end var i
de Tider, naar Børnene blev født. Han faldt i Tanker, han ikke havde Rede paa - de stormede ind
paa ham, saa han fik Taarer i Øjnene; de dejligste
dybe, mørkeblaa Øjne. Det var nok snarere det, at
hans Hustru var saa glad over, hvor godt hun forstod at styre sit Hus, saa hun ikke tænkte paa andet
end det og paa at klæde Pigebørnene rigtig net. Og
de Spejle i alle Stuerne - han rystede paa HO\·edet.
Cathrine Elisabeth havde rent glemt alt, hvad han
holdt af og gerne vilde, hun var altid saa travl og
Afkald paa Arv fra hans Forældre og Farfader, Capital
18,157 Rd.
Det er Arven efter Farfaderen, Niels Andersen Færch,
f. 1709, der tæller saa stærkt. Ved Skifte efter Forældrene 1785 er en Broderlod kun paa 632 Rd. 3 M. 155 /s
Sk. og Søsterlod 316 Rd. 1 M. 159/1• Sk.
29•
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havde end ikke Tid til at se rigtigt paa, hvor smuld
her var. Han stod der med lange Støvler paa, saadan som ban kom ude fra Salterboden i Fjorden. I
dybe Tanker skred han drabeligt hen gennem det
vaade Grønsvær langs Nibe Kilde, spændstig og rank,
som var han 20, i et Spring hen over Kilden, over
Kolds Toft og Færgemanus Eng, forbi »Kolds Minde«.
Med Hænderne i Lommerne stod han inde i Farbror
Anders » Færke«s Tjærehus udenfor Sønderbom og
brød sin Hjerne med, hvad der vel kunde have bevirket den Forandring fra før. Hvem kunde løse den
Gaade? Ak, ingen! For Søren Kierkegaard var ikke
til endnu; der var lang Tid, til han udslyngede sit:
»Eros blinder sit Offer«. Men drog end Niels Nielsen
Færch et Suk ved Tanken om, at Søstrene gans),e
anderledes havde bevaret Ungpigen i sig, saa fik han
dog mandigt Tankerne paa ret Køl igen ved at genkalde sig hendes samvittighedsfulde Pligtopfyldelse i
det daglige og den Hygge, hun skabte i deres Hjem.
Gæster befandt sig altid vel hos dem og beundrede
Cathrine Elisabeths Dygtighed. Se Dugene og Sølvtøjet, saa skært og blankt! Og brav og retsindig var
hnn og fordrede af sig selv den samme Pligtopfyldelse som af andre. Hans trofaste Sind og varme
Følelse fandt saa meget godt frem, som var der uforandret fra de unge Dage; han følte Lettelse og Lindring, men han skridtede Syd paa langs Fjorden uden
Maal og Med i samme Stemning som den, den stille,
klare Luft gav Fjord og Strand. Han stod stille og
nød. I lange, dybe Aandedrag fyldte han Lungerne,
til hans Sind var i Ligevægt. Efter den udstandne
Strid kom Barnet frem i ham; han gav sig til at tælle
de 4 største Holme op, som da han var Dreng, og
prøvede, om han kunde skelne dem alle endnu:
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Klosterholmen,
Stærtøtterne nærmest Nibesiden,
Hornsguards Holm og Vaar Holm. Jo, det gik endnu l
Der laa Kaage ude ,·ed Holmene til Høbjergning.
Det er et af de mest idylliske Stillehavsbilleder, der
kan tænkes, naar Høet bjerges- i Kaage ind til Strandkanten og læsses fra Kaagene over paa Høstvognene
saadan en stille Søndag Eftermiddag sent i August,
naar ingen Lyd fra Gaardene griber forstyrrende ind,
men alt synes at vegetere lige til Kvæget paa Engen,
der med delt Opmærksomhed af og til maaber paa
Høstfolkene. Selve Vejret har en forunderlig neutral
Stemning, dette Vejr, som Himmerboen betegner ved
Hentevej r, »for det varer ikke ved«. I Stilheden hører man Aareslagene, kender den dumpe Lyd, naar
Aarerne lægges op, og Kaagen støder mod Høstvognen.
Og fra Fjorden føres en fugtig Duft op over Engene.
Den, der som Niels Nielsen Færch fra Barn
havde lidt megen Smerte og staaet for ham·de Prøvelser, forstod andres Modgang bedre end den, der
selv aldrig havde kendt den. Han var vaagen og
driftig i sit Virke, men tog det overlegent og lempeligt med Inddrivelse af Skyld 1).
1

)

En Godhjertethed, han allerede i et Møde i Retten 11 /ø
1801 faar en Slags Bebrejdelse for af sin Debitor, Skipper Christen 'Vandrup, der paastaar, at en af Grundene
til, at han ikke vil betale den Sum, han skylder, er, at
N. N. Færch har »biet saa længe•. En af de andre
Grunde e1·, •at han farer paa Søen og ikke er kommet
saa betimelig, at han har kunnet skaffe den fornødne
Attest for, at der er afgaaet Ansøgning om Oprejsning
i denne Sag•. Dertil svarer Prokurator Chr. Asp, der
fører Sagen for Færch, at dette »kuns er en Skin-Grund,
hvilket behageotlig kan erfares af Stævningsvidnernes
Paategning paa Stævningen, hvorudi de anfører ved
Forkyndelsen at have talt med Chr. ·wandrup selv, og
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Restsummen for Halkær Skov, 2611 Rd., der har
staaet længe og trukket Renter, faar han først ind fra
Køberen, Christen Jacobsen, efter Dom af 13 /5 1809,
og hans Mellemværende med Lars Rimroer faar han
ikke afviklet.
At det skulde være Niels Nielsen Færch en let
Sag altid at give Debitorer Henstand i de ''anskelige
Tider, kan man ikke tænke sig; det har været hans
gode Hjerte, der har talt Debitorernes Sag.
Men een Debitor l<endte han ingen Skaansel overfor. Det var Aalborg Købmandslaug, som holdt Nibe
nede, saa langt som det evnede. Om Niels Nielsen
Færchs Fortjeneste af at have optaget Kampen mod
de aalborgsk!'l Uretfærdigheder se under »Justitsraad
Bassesen c.
Som det bør sig en Nibe Storkøbmand, var h3n
rig ved klog Udnyttelse af de gunstige Forhold og
ikke ved smaalig Fremgangsmaade, og han var storsindet, saa at det aldrig kunde times ham sammen
med »Kold og tleere« at føre Klage over, at en Kollega udvidede Rammerne for sin Bedrift og vislook
derved overskred, hvad hans Borgerskab gav ham
Ret til (se Nibe Politiprotokol 26. Marts 1828). Sligt
var han hævet over. Han misundte ikke andre noget, han havde jo selv og fik nok, hvad han og hans
behøvede af jordiske Goder. 'Der var andre Værdier,
han skattede højere.
Niels Nielsen Færch, Købmanden med det noble
Tankesæt, fortjente at gaa bort fra sin store Bedrift
og sit stadige Tilsyn med den netop i den Stund, det
skete. Han gik ·bort, netop da de store Forhold i
at han altsaa har haft 8 Dage for at forskaffe saadan
en Attest, som han kan faa 3 Miil (!) herfra, nemlig paa
Post-Contoh·et i Aalborg<.
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Handel og Levesæt slog om for Nibingerne. Den 22.
Juni 1831 lukkede han sine Øjne og stedtes til Hvile
paa Nibe Kirkegaard i det Gravkammer, som hans
Hustru lod opføre i Forbindelse med Justitsraad Bassesens og Niels Andersen Færchs.
Paa Forsiden af det Hefte med Ligsalmer, der
blev sunget ved Niels Nielsen Færchs Jordefærd, stod:
»Liig-Psamler
afsjungne
da
Kiøbmand
Herr Niels Nielsen Færch
hæderligen jordedes
paa
Nibe Kirkegaard
Tirsdagen den 28. Juni 1831.~
Over den første Salme: » Saa samles vi til vore
Fædre«, staar der :
»Synges ved Ligets

Modtagelse~,

samt Tegning af en floromvundet Urne; foran den
en nedbøjet, knælende Kvindeskikkelse.
De to andre Salmer er:
,Styrk selv, o Gud! min bange Aand . . . . «
og
»Jeg i mit Livs det sidste Blund
ser for mig Gravens Mørke.«
Under et Krucifiks har sidste Side Indskriften
paa Pladen:
»Til den stille Ro
som ene Døden kan give den trætte Vandrer
nedlagdes her de forkrænkelige Dele
af den i Livet agtede Borger
Kiøbmand Niels Nielsen Færch.
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Han fødles i ibe den 5. September Anno 1774
indtraadte i l<jærligt Æglesltab tlen 9. Oktober 1795
med b tns dybtsørgeode Enke
Calllrine Elisabeth Rehders.
Deres Samliv vel ignedes uf Gud med 14 .Børn,
af hvilke de 6 modlage ham i Ft·edens Boliger,
Lil hvilke han indgiJt den 22. Jt1ni 1831.
Retskall'en, stille og virksom ''ar han jordiske Vandel,
derfor agtedes han af de Gode
og vil savnes af mange,
dog mest af hans nedbøjede Enke og Børn;
thi han var en trofast Ægtefælle
og en sjælden Fader.«
Her findes intet af Oplysningstidens og Filantropiens Bram. Der staar kun det, som Skifter og Skøder og Retssager bekræfter, at han var retskaffen,
stille og virksom; at han som Fader var sjælden, og
at Hustruen, da han gik bort, med eet har enkendt,
at alt det, hun havde taget som en Ret, var Tak
værd og for evigt berøvet hendr. Han var ikke blot
en kærlig Fader, men mod hende trofast fra først til
sidst; ret en trofast Ægtefælle. En kostelig Arv,
Niels Nielsen Færch har givet Mændene blandt sine
Efterkommere, saa det kan kendes: En ret Mand
svigter ikke den Kvinde, der engang gav ham sin
Tro og i de unge Aar har skænket ham den Fryd,
det var, med hende at gaa ind til Livets Fest. Ikke
med en Tanke har ban strejfet den Sandhed, at det
vat· hans egen rige Følelse, der gjorde Festen saa
skøn. Komme, hvad der vil, en Mand maa holde
sit Ord. For Dannemands Løfte er Dannemands Gæld.
Rettens Vej er lang og Lrang. Niels Nielsen
Færchs Skifte strakte sig fra 1831 til 1840. Der var
Skifteforsamling den første Mandag i hver Maaned
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og desuden ekstraordinære Møder, f. Eks. naar afdødes Svigersøn Justilsraad Friderichsen, var til Stede 1).
Skylden for langtrukne Skifter plejer man at lægge
paa J uristerne; men her skal de ikke bære den.
Uforudsete Forsinkelser af forskellig Art kunde der
altid komme, som da Retsvidnerne, der brugtes til
Vurdering, efter at være »forberedte til Bekræftelse
ved deres corporlige Ed«, vægrede sig ved at vurdere de Møbler, der blev vist dem, fordi de »ingen
saa nøje Kendskab havde til den sande Værdi af de
dem paaviste Menbier af bedre Slags«. Altsaa maatte
man udvælge særlig kyndige Mænd hertil, ligesom til
Vurderingen af Fiskeri og Sildesalteri og Rekvisitterne, Varelagrene og de faste Ejendomme. Skifteforvalteren udvalgte tvende Borgere af Byen, Købmændene W. Petersen og Jespersen, hvem det blev betydet,
»at de havde at vurdere det dem paavisende til sand
Værdie, saaledes at de med en god Samvittighed
kunne bekræfte Vurderingen med deres corporlige Eedc.
Det var Karen Marie Færchs Mand, Købmand af
Aalborg, F. A. Kyllesbeck, nu Ejer af Hals Ladegaard
og Langesminde, der voldte den store Forsinkelse, fordi
han med Vold og Magt vilde erhverve Stervbogaarden
1

)

Mathias Friderichsen, f. 1790 paa Møen, Søn af daværende Landvæsenskommissær i Stege, fra 1798 Amtsforvalter over Thisted Amt, 1805 over Vordingborg og
Møens Amt, Rasmus Friderichsen. Privat dimitteret blev
11lalhias F1·iderichsen Student 1809, Kandidat "/a 1813.
1814 Auditør i Armeen, Overauditør 1821. 1822 Borgmestet·, Byfoged, Byskriver i Køge, Herredsfoged og
-skriver i Bjæverskov Herred, Birkedommer og -skriver
i Gl. Køgegaards Birk. 1829 Justitsraad, 1813 Birkedommer, Skriver og Politimester i Københavns Amts
Rytterdistrikt, søndre Birk. (Se Richter: Juridisk og
videnskabelig Stat.)
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i Nibe, men umuligt lmnde skaffe Midlerne dertil,
saa stærkt prioriten~de som hans Gaarde i Vendsyssel
var, og holdt oppe, som han var, ''ed Svigerfaderens
Selvskyldner-Kautioner, men ogsaa ved andres. Stadig kom han med Udflugter, skaffede saa Tilsagn om
Støtte fra Svigermoderen, men opfyldte ikke de Forpligtelser, han selv var gaaet ind paa at indløse. Saa
1il sidst maatte Prokurator Spreckelsen som curator
bonorum paa Boets Vegne gøre Udlæg i Hals Ladegaard1). Kyllesbeck, som 1832 havde udstedt Proklama til sine Kreditorer, indankede sin Sag, først
for Overretten i Viborg og dernæst for Højesteret,
men tabte ved begge Instanser.
Ved 5. Auktion over Hals Ladegaard (6. Februar
1838) holdt Prokurator Spreckelsen sig rede til at
byde den ind for Boet, for at dette ikke skulde lide
for stort Tab, hvis Ejendommen skulde blive tilsiaaet
nogen ved lavt Bud. Da kom Carsten Færch ham
i Forkøbet og bød Hals Ladegaard ·i nd for 17,040
Rbd. Serlier (med forrige Ejer af Dyhvad, Gleemp, som
Selvskyldner-Kaulioni t)2) . Gaarden i Nibe, som Kyl·
Jesbeck fik Skøde paa 3. Marts 1836, maaUe ban
snart slippe igen. (Kuriosum: Curator b0110rum i
Boet bød den ind til sig selv.)
') Paa Skiftemødet 19. Maj 1832, hvor Justitsraad Friderichsen var til Stede, udnævnte Arvingerne i Erkendelse
af det store Arbejde, der var og vilde blive ved Afviklinger og Udbetalinger, Prokurator Spreckelsen til Curator bonorum ; i Forskud for det Arbejde, han har
haft og vil faa, tildeler de ham 300 Rbd. Sedler. Prokurator Spreckelsen bosætter sig Oktober 1836 paa Gaarden Kraghedegaard i Vendsyssel. Fra den Tid ses det,
at han beregner sig en ikke ringe Godtgørelse for sine
Rejse1· til Skiftesamlingerne.
~) 3. Auktion var standset ved Højesterets Stævning 23.
Januar 1837. Overretsdommen var af 30. Januar 1837.
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I Skiftesamlingerne, der skulde realisere dette
vidtløftige Bo, optoges Tiden blandt andet af Forhandling om Fordringer, der var fremkommet som
Følge af Spekulation i Dødsboet.
Morten Toldboe melder sig med Krav paa 1616
Rbd. 2 M. 7 Sk. Arvingerne indrømmer godmodigt,
at han har været '>Tjennerc hos Afdøde i mange Aar,
ikke taget i N u tidens Opfattelse og Brug af Tjener;
kun i Betydningen: den, der har tjent, bruger Arvingerne Udtrykket.
I de rige Købmandshjem i Nibe var der ikke
Tale om at holde Tjener. Pigerne havde alle huslige Pligter, og saa var der den uundværlige Gaardskarl, der fejede og holdt Orden i Gaarden, gik i
Brændesædet (saaledes benævnes i N. N. F~rchs Skifte
det Rum, hvor der staar l Saugblok, Øxer og Sauge)
og huggede Pinde, og som tog sig af Haverne, om
det behøvedes, spændte for, sleb Knive og Økser, gik
i Byen for »Hosbond« og »Madammen«. En Pryd
for Gaard og Hus. En, der kunde gaa gennem IIden for sit Herskab. Morten havde maaske nok noget til Gode; han erklærer sig tilfreds med 125 Rhd.
Christen Lassen Christensen af Wixøe meldte
{ 8/10 1831 se Skiftet), at han havde et ikke ubetydeligt Krav paa Boe.t, hidrørende fra Handel i Fællesskab med den afdøde for flere Aar tilbage, nemlig
2833 Rbd. 18 ~. oprunden fra Misregning fra salig Færchs Side, hvilket han forbeholdt sig i fornødent Fald nærmere at dokumentere; dog erklærede
han, at dersom Boet vilde foranstalte ham en Bolig
paa Landet, enten i Nærheden af Wixøe i Thyland
eller her ved Nibe med saa meget Tilliggend~»af Jord,
at han derpaa kund~ holde 2 Heste og 3 Køer, samt.
ligeledes til Besætning benævnte Antal »Kreature«,
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samt Vogn, Ploug og videre fornødent Avlsredskab,
og det saaledes, at han kunde besidde denne Ejendom og Besætning fri for al Rente eller Landgilde eller
anden »Herskabelig« Afgift, saalænge han eller hans
eventuelle Enke eller Søster er i levende Live, saa
vilde han quittere sin Fordring; saa bad han og, at
Enken eller Arvingerne for nærværende Tid vilde
forstrække ham med 20 Rbd. Sedler, da hans Forfatning var saa elendig, at han ellers ikke saa sig i
Stand til at bekoste »gjentagende « Rejser til Skiftet,
hvilken Pengeforstrækning han ligeledes bad indlemmet under sit Forslag om Afgørelse. Arvingerne vilde
betænke sig til næste Gang, men gav Anvisning paa
Udbetnling af de 20 Rbd. Sedler.
Hvor der maa være gaaet Frasagn om Nibe Købmænds Rigdom! I Februar 1832 indfandt C. L. Christensen sig og udbad sig Arvingernes Erklæring om
det af ham givne Tilbud; men de benægtede og
modsagde Rigtigheden af hans Krav og raadede ham
til at dokumentere sin Fordrings Rigtighed. Gennem Prokurator Calundan lader C. L. Christensen
derefter børe fra sig med sit Krav, nu paa 2732 Rbd.
4 M. 12 1/2 Sk., men Curator bonorum udtaler, at den
Konto-Kurant, hvoraf Kopi er blevet fremlagt, ingenlunde er et Gældsbrev paa Boet; derimod udviser
den, at Boet skulde have den Sum 1590 Rd. 3 M.
10 Sk. (l Rbd. lig 6 Rd.), lig 265 Rbd. 10 Sk., til
Gode. (Fordringen dateret 4/s 1814.) Boet svarer
Calundan, at de 20 Rbd. er Gave li! Christensen, og
at det under Hensyn til hans Fattigdom ikke gør
Fordring paa de 265 Rbd. 9 2/a Sk., som hans KontoKurant viser, at han skylder Boet.
l. Oktober 1832 har Søren Færch, de umyndige
Arvingers Formynder og Farbroder til dem, anmeldt,
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at han nu forlader Nibe som Opholdssled og tager
Bopæl 8 Mil her fra. Byen. Han skriver, at det er
ham dels af denne Aarsag, dels fordi han ej har tilbørlig Sagkundskab til det indviklede Pengeforhold,
hYori Boet staar til forskellige Personer, og endelig
fordi adskillige af Arvingerne, der er ham lige saa
nær beslægtet som hans Myndling, er Debitorer til
Boet, meget magtpaaliggende at kunne fratræde Værgemaalet, der i hvert Tilfælde vil medføre større Byrder for ham, end han som uformuende er i Stand
til at bære, hvisaarsag han ogsaa beder sig fritaget
for Værgemaalet.
Naturligvis er det Kyllesbecks Fordringer, der . er
Aarsag i, at han trækker sig tilbage, samtidig med,
at det Hjem opløses, hvor han var vant til at høre
Broderens glade Velkomstraab, og hvor han har saYnet ham ubeskriveligt hver Dag, han siden hans Død
bar sat sin Fod over Hjemmets Tærskel.
For de 3 umyndige vælger Arvingerne som Værge
Kammerraad, Bankdirektør Lund i Aalborg, som
modtager Tillidshvervet, men med den mærkelige Begæring, at om han gør noget urigtigt, skal Søren
Færch bære Ansvaret for det (se Skifte af 1831, Side
259-60). 2. Januar 1838 dør Kammerraad Lund.
Skifteretten havde at udrede Gældskrav, der
strakte sig baade l og 2 Aartier tilbage, f. Eks. Mellemværendet med Lars Rimmer, det· skrev sig fra et
Skibskøb i 1812. Boets Fordring, der var paa 2086
Rd. 26 ~' afgjordes af Rimmer med en Obligation
paa 600 Rbd. (4 pro Cento), som han skaffede »antagelig« Selvskyldnerkaution til.
Skifteforvalteren
gjorde gældende, at Omkostninger og gensidige For.dringer og Renteberegninger var meget problematiske,
saa det var uvist, om Boel ved Domstolene kunde
faa sin Fordring gjort gældende.
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Det faldt ogs~a i Skifteforvalterens Lod at opsige de 3000 Rbd. Sedler, som Apoteker Ramsing var
skyldig, dels til Boet og Justitsraad Bassesens Bo,
dels til Købmændene Lars Klitgaard og Kold
Nibe 1).
Købmand Lars Klitgaard, som anmeldte, at han
ønskede Mellem værendet fra Apoteket opgjort og sig
sit Tilgodehavende udbetalt, fik efter Opgørelsen ved
Skiftet Meddelelse om, at han (efter Ramsings Fallit)
ikke havde Krav paa noget; Boet altsaa heller ikke.
Under det langvarige Skifte døde 2 af Niels Nielsen Færchs Sønner: Hendrik Carl Færch (f. 25/s 1807),
der var Handelsfuldmægtig, men fra 5/a 1835 havde
haft Høstemark i Forpagtning, indtil Sygdommen
havde overmandet ham, og han døde paa Knudseje
hos Moderen og Broderen Carsten. (5. Marts 1839
1
)

Nibe Justitsprotokol 28 /s 1823: Læst Indlæg i Apotheker
Jens Jacobsens Fallit 4. August d. A. til Parthaverne
Justitsraad Bassesen, Købmand Niels Nielsen Færch,
Peder Kold og Lars Klitgaard i Gaarden Nr. 93 med
deri værende Apotek i Nibe for deres Pantefordring i
Samme efter Jacobsens Obligation til W. A. Resch af
5. Junij 1817, transporteret til bemeldte 4re Mænd under
24. Januar 1818 for 10,000 Hbd. Sedler, udlagt Dem for
4,000 Rbd. Sedler, og læst Skøde fra Justitsraad Bassesen, Niels Nielsen Færch, Peder Kold og Lars Klitgaard af Nibe til eandidatus pharmaciæ Otto Fabricius
Ramsing paa en Gaard Nr. 93 i Nibe med deri værende
Apotek og 4re Kakkelovne m. m. v. fbr Købesum 5,000
Rbd. Sedler, dat. 4. August d. A., og læst Declaration
fra Justitsraad Bassesen, Niels Nielsen Færch, Peder
Kold og Lars Klitgaard til Apoteker O. F. Ramsing, at
uagtet han har meddelt dem Panteobligation for 5,000
Rbd. Sedler mod 1. Prioritet i Gaarden Nr. 93 med deri
værende Apotek, skal han dog kun indløse Summen
med 3,000 Rbd . Sedler, dat. 4. August 1823.
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overtog Broderen Thyge - født 18/4 1814
Høstemark i Forpagtning; døde 4 /to 1871 som Ejer af Solbjerggaard.)
Anders Færch, født 25/1 1806, Købmand i Aalborg, var død 11. Oktober 1832, ude af Stand til at
fyldestgøre sine Kreditorers Krav. Han pantsatte sine
Værdier efter saa stor en Maalestok, at Arvingerne
paa Skiftemødet 24/s 1832 lagde Pres paa ham, saa
at han forpligtede sig til ikke yderligere at pantsætte
sine Ejendomme. Ligesom Kyllesbeck savnede han
Faderens hjælpende Haand.
I det hele viste det sig ugørligt for Sønnerne af
de typiske Nibe-Slorkøbmænd at klare sig ved Handelen i Perioden efter Glanstiden. Det gik ikke længer at praktisere Fædrenes Principper fra Storhandelstiden, men dog disponerede de, som om Silden
endnu stod indefter Drauget og Nørlaae i tætte Stimer.
De Storkøbmandssønner af Nibe kunde et helt
Liv igennem, enten det nu blev stakket eller hundredaarigt - Købmaud Søren Nielsens Søn, Niels Niel~
sen, blev henimod 100 Aar - , løbe Panden mod den
Lære, de aldrig rigtig nemmede, at det, at være Købmand i Nibe nu, var noget ganske andet, end det
var i Glansperioden.
Da Niels Nielsen Færchs Skifte var sluttet, forsvandt alle hans Børn fra det gamle Hjem. Det var
de sidste af den gamle Færch'ske Slægt.
Den, der nu, da Niels Nielsen Færch havde lukket sine Øjne, havde Mod for dem alle til at vove
Springet bort fra· det titvante hjemlige, og som havde
Erfaring nok til al se, at naat Sildens Saga fot· denne
Sinde var ude, da manne de rykke op fra Slægtens
ældgamle Bosted, det var den stonaadige Enke fra
Stervbogaarden, deres Moder; hende, der i Skifte--
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samlingerne fremtræder som den, hvis Mening bør
respekteres forud for alles.
I første Skiftemøde udtaler ArYingerne, at de ønsker, Skifteforvalteren skal udbetale til hendes Husholdning eller andet Behov alt, hvad hun kan ønske
sig. Et smukt Træk. Niels Nielsen Færchs Børn
værdigt overfor den Moder, som de sikkert ofte i deres stille Sind havde fundet ret baardhændet i sin
Hævdelse af Matriarkatets Overvægt overfor den Fader, som de elskede saa meget.
Tilsyneladende uden forudgaaende Meningsudveksling med Børnene erklærede hun under Skiftet,
at hun agter at opføre sin Mand et muret Gravkammer og dertil har bestilt 1500 Sten hos Steinthal paa
Kyø. (Da Steintbal har sendt hende 7000 Sten i
Stedet for 1500, erld.ærer hun bestemt, at flere end
dem, hun har bestilt, modtager hun ikke.)
Hun fremsætter i Skiftemødet l. Oktober 1832
med beundringsværdigt Overblik Kravene for de
umyndige Børn, efter at hun først roligt har erklæret,
at hun 8 Dage efter delte Møde vil fraflytte Stervbostedet og tage Ophold hos Carsten paa Knudseje.
Hun siger det uden at lade høre et Suk over, at
hun nu giver Afkald paa det rige Hjem, hendes lille
Verden, hvor hun har ført Sceptret i 36 Aar; hun
understreger blot den praktisl{e Side af sin Bestemmelse, at Boets Husholdningsudgifter ophæves; men
fra nu af gik der adskillige Ilbud mellem Knudseje
og Nibe for at tilkendegive, hvorledes hun ønskede
Boets Sager ordnet; og saa gaar hun lige over til det,
der for hende er Kærnen, hendes Omsorg for de
mange Børn, hun har født i de første 25 Aar af sit
Ægteskab og klædt og hæget om. For dem begærer
hun nu, hvad ret er.
(Slutte ~ i n æste Aargang.)

AF LÆRER OG KIRKESANGER
CHRISTEN SØRENSEN BRØGGERS
OPTEGNELSER
VED
PENS. LÆRER J. RASMUSSEN, HAVERSLEV

HRISTEN SøRENSEN BRøGGER født i Valsted
Kro, Sebber Sogn, Slet Herred, 4. Marts 1817,
-død som pens. Lærer i Ravnkilde By og Sogn, Aars
Herred, 10. April 1900 - blev optaget som Elev den
l. Oktober 1839 paa Snedsted Seminarium.
Her var det befalet, at enhver Elev skulde føre
Dagbog. Brøgger fandt den Skik saa god, at han
fulgte den lige indtil 1893.
Af disse daglige Noteringer uddrog han saa ved
hvert Aars Slutning de vigtigste Ting, der var indtruffet paa næsten alle Omraader: Familie, Hjem,
Sogn, Skole, Kirke, Omegn, Landet o. s. v., og som
han derefter nedskrev i en Bog.
Denne Bog er mig velvilligst laant af hans endnu
levende 80-aarige Søn, Partikulier Christian Brøgger,
Hobro, til fri Afbenyttelse.
Men førend Brøgger begynder sine Optegnelser,
fortæller ban ikke saa lidt om sin Herkomst, sin
Slægt og sig selv. Jeg lader ham selv fortælle:
»Min kære Fader, Christen Andersen Brøgger,
er født i Barroer 1790. Han var et Slegfredbarn og
fra Barndommen udsat for alle de Lidelser og Forhaanelser, som i Almindelighed følger disse ulykkelige Skabninger. N~ v net Brøgger har han efter sin
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Fader, det· hed Anders Brøgger. Familien stammer
fra Ulstrup i Aars Herred, og Navnet Brøgger skal
den have faaet for et Par Hundrede Aar siden efter
en af Slægten, der efter at have været Bryggerkarl
i København kom hjem og fik Fødegaarden. Ham
kaldte de saa Søren Brøgger (»y« var bleven til »Ø«).«
"Faders ~1oder, der er et Slegfredbarn, er en Vendelbo af Fødsel fra Birkelseegnen. Hendes Familie,
der nok ellers stod sig godt, vilde, da hendes Moder
døde kort efter at have født hende, aldrig vedkende
sig hende, og hun blev derfor i en ung Alder udsat
blandt Fremmede. Savnende al ·Hjælp, Raad og
Trøst af hendes egne, udskudt og tilsidesat af Fremmede, blev hendes Liv en Kæde af Fristelser, Fald
og Sorg. Tilsidst blev hun gift med en Enkemand
i Barmer, h vor hun levede i Fattigdom, understøttet
af min Fader, til hun døde i en høj Alder.
D.ette er omtrent, hvad jPg ved om min Faders
Slægt.
Moders Familie stammer fra Valsted og Sebbersund i Slet Herred. Disse var, som Beboerne i disse
Byer, Fiskere og Fæstere til Sebberkloster. Min Bedstefaders Fader boede i Valsled. Om ham fortalte
min Bedstemoder, at han engang fandt en Plante i
sin Have, som ingen kendte. Han lod den voksP.
Det var et Hvedestraa. Da Høsten kom, samlede
han Kernerne sammen, en lille Haandfuld, og saaede
dem saa til næste Aar i Haven. Siden fik han saa
meget, at han saaede i sin Mark, og han var den
første i den Egn, der avlede Hvede. Han døde som
ung Mand og efterlod sig Enke og fire smaa Børn.
Ingen af Sønnerne var saa store, at de knnde fiske,
og min Oldemoder græd baade Nat og Dag for hendes Mand og døjede meget for at skaffe FødPn 1il
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Børnene. Saa en Nat, da hun havde grædt længe,
kom hendes Mand til hende og trøstede hende: Hun
skulde stole paa vor Herre og ikke saa meget pna
sig selv, opdrage Børnene i Gudsfrygt, saa vilde vor
Herre nok hjælpe; hun maatte ikke græde saa meget,
ror det gjorde ham saa ondt, og han trøstede hende
med, at hun nok skulde faa Glæde af deres Børn, og
hun skulde blive Granmoder til en talrig Slægt. Hun
døde som en meget gammel Kvinde hos mine Bedsteforældre.
Mine Bedsteforældre er fødte 1745. Omtrent ved
1775 fæstede min Bedstefader Niels Sørensen et Sted
i Sebbersund; der var saa meget Jord til Stedet, at
der kunde holdes to Heste og to Køer, og han fik
Ret til ligesom sine Bymænd at fiske i Stader, der
børte til Sebberkloster, imod at betale Landgilde, som
mest bestod i ferske Sild, og gøre Hoveri tilligemed
sine Bymænd. Saa giftede han sig med min Bedstemoder, der var født i Sebbersund og hed Secilie
(Sidsel) J ustdatter. Hendes Fader var nok efter den
Tids Forhold en velsiaaende Mand, for han satte
dem i Stand til at begynde Fiskeriet med, som det
hed, »en halv Kaagc og havde foruden min Bedstemoder fire Døtre og en Søn, som var Bødker.
Min Bedstemoder blev en meget gammel Kone,
og da jeg som Dreng kom tidt til hende og skulde
læse i gudelige Bøger for hende, fortalte hun mig
meget fra hendes Ungdomstid. Imellem hendes Fortællinger var naturligvis en hel Del af den Tids Overtro om Spøgelser, Djævelskab og især om Underjordiske, som havde deres Tilhold i Sebbersund Bjerg.
Den Gang, jeg hørte disse Fortællinger, var jeg i Retning af det overnaturlige Jigesaa troende som Bedstemoder, der var meget gudfrygtig og troede paa sin
30*
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Kristendom, men tvivlede heller ikke paa alt det
øvrige.
Hun vidste mange Sagn om Ejerne af Sebberkloster, nogle havde været gode, andre onde. Den
Herremand, hun og min Bedstefader tilhørte, var
haard og slem og tilmed, sagde hun, den klogeste
Jurist i Nørrejylland. Hun kaldte ham Peder Lund;
men han var nok ikke af Adel. Hun kunde mindes
at have set Folk ride Træhesten og kunde husk e
Gabestokken ved Kirkedøren. Derfor mindedes hun
altid Kongen (Frederik den Sjette) med den største
Ærbødighed og Kærlighed, fordi han friede dem fra
Herremændenes Voldsherredømme. At der var stor
Glæde blandt Almuen over deres Befrielse af Trældommen for dem og deres Børn, kunne vi nok forstaa, uagtet mange, hvad der fremgik af hendes mange Fortællinger, var saa nedsunkne i Sløvhed, at de
ikke ret kunde forstaa, at de var blevne fri.
Min Bedstefader var efter hendes Fortælling en
efter den Tids Forhold oplyst Mand, han kunde læse
og skrive. Han var dygtig til al Gerning i hans Fag
og vilde gerne vejlede andre; men han var heftig af
Sindelag, stod paa sin Ret, naar han troede, andre
vilde gaa ham for nær, var mundrap og udtalte sin
Mening uden Frygt baade til høje og lave, derfor
var han ikke godt anskreven hos Herremanden og
hans Forvalter. At han, der tilfulde følte det haarde
Tryk, der laa paa Bondestanden, glædede sig over
Frigivelsen, kan man nok forstaa. Engang, sagde
min Bedstemoder, kom han hjem fra Nibe, dansende
ind i Stuen og raabte : »Glæd dig, Sidsel, nu maa
de hverken slaa dig eller mig, naar vi kommer til
Hove l« Da var den Lov udkommen, at hvis Herremanden eller hans Forvaller slo~ Bonden og hans
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Hustru, skulde de tiltales, som om de havde siaaet
en fremmed, og efter denne Lov kom der flere, der
alle sigtede til at frigøre Bonden.
Min Bedstemoder havde to Svogre i Byen, og
Bedstefader og disse to Mænd holdt altid sammen;
naar der skulde gøres eller tales noget, var Bedstefader altid den, der skulde føre Ordet. Uagtet de
andre var Fæstere, købte de nogle Fiskestader omme
i Lykkedyb af Herremanden paa Vaar, men deres
egen Herremand paa Sebberkloster forbød dem at
fiske der, da han sagde, at Retten til Fiskestaderne
tilhørte ham, og da de alligevel satte deres Garn der,
tog han Garnene. Nu anlagde de Sag mod deres
Herremand, og alle troede, at det gik disse forvovne
Fiskere galt. De tabte ogsaa Sagen ved Underretten,
thi Birkedommeren paa Godset dømte vel, som Herremanden helst vilde have; ogsaa ved Overretten
tab le de, for Herremanden, som var en dygtig Jurist,
førte selv sin Sag i Viborg. Nu saa det galt ud for
de genstridige Fiskere, der turde trodse den mægtige Herremand . Det skortede paa Penge, thi Prokurator og Skriver havde faaet alle dem, de havde
kunnet samle, og skulde de ogsaa tabe ved Højesteret, saa gik alt, hvad de ejede og havde, og deres
Bymænd raadede dem til at holde op. Men en af
Svogrene, Niels Kjær, tabte ikke Modet. »Om jeg
ogsaa skal sælge min sidste Skjorte, « sagde han, •skal
Sagen til Højesteret, men du, Niels, skal rejse til
København og tale med Kongen, saa faar vi nok den
Ret, der tilkommet· os. « Saadan blev det. Min Bedstefader rejste til København og fik Audiens for Kronprinsen, som regerede i Faderens Navn. Kronprinsen talte nogle faa, men venlige Ord med Bedstefader og henviste ham til Minister Colbjørnsen, der
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efter at have gennemlæst Akterne og Dommen talte
venligt til Bedstefader og sagde til ham: »Rejs du
kun hjem, din Ret skal du faa, derpaa l{an du stole.«
Og det skete, som han havde sagt. Herremanden
blev ved Højesteret dømt til at levere dem deres Garn
igen i samme Stand, som da han tog dem; Fiskerettigheden i Lykkedyb blev dem tilkendt, og Herremanden dømt til at betale dem, hvad Tab de efte1·
uvildige Mænds Skøn kunde have lidt ved ikke at
have fiskel i de mange Aar, Processen varede. En
saadan Begivenhed paa .den Tid vakte naturligvis
stor Opsigt, og Bedstefaders Navn blev omtalt i vid
Kreds. Herremanden døde kort Tid efter, man sagde
af Ærgrelse, og nu blev Godset solgt af Enken, og
min Bedstefader, Svogrene og de fleste af Bymændene købte deres Steder.
En Begivenhed, der skete ved, at Mændene købte
deres Steder, kan jeg ikke lade være at gengive efter
Bedstemoders Beretning. Bedstefader havde en Broder, der ogsaa boede i Sebbersund og hed Christen
Sørensen (jeg er opkaldt efter ham), der drev Fiskeri
ligesom de andre. Da nu Stederne blev solgte, skulde
der følge visse Fiskestader med h''ert Hus og Gaard.
Saalænge de var Fæstere, havde de haft Staderne i
Fællesskab ligesom Markjorden. For nu at kunne
faa et rigtig godt Stade, der hed Blindhaard, lagt til
sin Gaard, fyldte Christen Sørensen en Sølvkande mec:l
Sølvpenge og forærede Forvalteren paa Sebberkloster
det. hele, saa fik han Blindbaard. »Men du kan tro,
Christen,« tilføjede Bedstemoder, »det var en god
Handel for ham.«
Et Par af Bedstemoders Fortællinger om de underjordiske, som jeg ikke har hørt eller læst fra
andre Egne, vil jeg her fortælle: I det Hus, der laa
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næst ved Bjerget, havde Bjergfolket deres usynlige
Gang og laante lidt et eller andet Redskab i Huset,
og naar Folkene mærkede, at noget var borte, tav de
·dermed, for de vidste nok, at det kom igen, og de
vilde gerne staa dem vel med Bjergfolkel for ikke at
vække deres Uvillie. Saa traf det en Gang, at Manden skulde i Hast til Nibe for Herremanden og kunde
næppe faa Tid til at vaske sig, og da han vilde gribe
Kammen ved Bjælken, hvor den havde sin Plads,
var den borte. Han mukkede da noget om det fæle
Troldtøj, der ikke kunde lade Folk beholde deres
Sager; men Konen tyssede paa ham, at den nok kom
igen, og for en Gangs Skyld kunde han vel nok tage
til Nibe med uredt Haar. Da nu Manden om Aftenen korn hjem, vilde han se, om Kammen var kornmen, og da han saa til den sædvanlige Plads ved
Bjælken, sad der en Guldkam. »Og det er sandt,«
tilføjede min Bedstemoder, »for Kammen var i mange
Aar i Familien. « ,Har Bedstemoder set den,« spurgte
jeg. Nej, det havde hun ikke, men hendes Bedstemoder, der havde fortalt hende Historien; havde set
den. En anden Gang var Manden i samme Hus ude
at pløje i Nærheden af Bjerget, og som han kommer
til Enden af Ageren, ligger der en itubrækket Skaade.
Manden, der havde Søm og Økse med sig, laver
straks Skaaden i Stand og pløjer igen. Da han kommer til samme Sted igen noget efter, finder han et
varmt Fintbrød, som Bjergkonen mente, hun vilde
forære ham for hans Ulejlighed med Skaaden.
Enga ng \'31" en Del u nge Men nesker fm Seb berund gaael Lil Va lsted i Besøg. Da de vil de hjem
o m Na tten, var Gal bækken saa o ver fyldt ved stærk
Regnskyl , at de ikke l unde komme over uden at
vade. Som de nu staar og undres over dette Sær-

468

J. RASMUSSEN:

syn, bliver en af de!Jl et gammelt Øg vaer, som gik
i Nærheden; straks blev de enige om, hun skulde
være Færgemand, saadan at to eller tt·e ad Gangen
skulde ride over, og saa skulde en ride tilbage efter
flere, indtil de alle korn over. De begyndte da at
sidde op, og for hver, der kom op, var der altid en
Plads paa Øget til en endnu, indtil de alle kom op.
Da de nu kom ud i Vandet, kommer den første Karl
til at se sig tilbage og ndbryrler da: »Jesu Kristi
Kors, aldrig saa jeg saa lang en Hors.« Straks forsvandt Øget, for det var jo Troldtøj, og alle de nnge
laa i Bækken og maatte vade i Land.
Min Bedstefader var engang, som han gjorde saa
tidt, kørt til Randers med Sild. Da han paa Hjemvejen om Natten kommer ned i Dalen mellem Skivuro
og Ejdrup, knnde Hestene ikke trække Vognen længere. Det blev ham da klart, efter at han havde
undersøgt Seletøj og Heste, at han havde en usynlig
Passager i Vognen; men i Stedet for, som Skik var
ved slige Tilfælde, som nok ikke indtraf saa sjælden
den Gang, at tage det fjermer Hjul af og lægge det
op i Vognen, gaar min Bedstefader op i Vognen og
stille1· sig med Ansigtet mod det usynlige Djævelskab,
betegner sig med Korsets Tegn og raaber: »Vig af
min Vogn, du lede Djævel, i den Herres Jesu Navn.«
Straks forsvandt Fyren, og min Bedstefader kørte
videre, læste sin Herrens Bøn og kom hjem i god
Behold.
Naar hun saaledes havde fortalt sine mange
Sagn og Historier, saa endte det altid med en Formaning om at holde fast ved vor Herre; thi han
havde overvundet Døden og Djævelen, og i Troen
paa ham og ved hans Hjælp kunde vi ogsaa overvinde det onde, i hvilken Skikkelse det saa kom.
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I Begyndelsen af Aarhundredet og i Slutningen
af forrige Aarhundrede var Tiderne gode. Befrielsen
fra Trældommen gav Folk Mod til at tage alvorlig
fat, og da mine Bedsteforældre var dygtige og sparsommelige, erhvervede de sig en efter deres Stilling
anset Plads i deres By. De havde 6 Børn, 3 Sønner
og 3 Døtre. Mine tre Morbrødre blev ved Bedstefaders
Hjælp bosatte i Nibe og var velhavende Folk; den
ældste, Søren Nielsen, var Købmand og blev en af
de rigeste Mænd i Byen, de andre to, Just Nielsen
og Christen Nielsen, var meget velstaaende. Min
Moster, Maren, var gift med en Gaardmand i Staun.
og Moster Dorte Kirstine var gift med Jakob Springborg i Sebbersund. Bedstefader døde 74 Aar gammel, men min Bedstemoder blev 96 Aar gammel, rask
og aandsfrisk til det _ sidste. Hun fik Hædersnavnet
Bedstemoder eller Moster Sidsel af alle i Byen, thi
hendes Glæde Yar stedse at trøste og gøre godt.
I sine første Barndomsaar var min Fader dels
hos Moderen, hvor hun tjente eller opholdt sig, dels
hos Fremmede. Da han var fire Aar, tog den her i
mine Optegnelser nævnte Svoger til min Bedstefader,
Niels Kjær, i Sebbersund af Naade og Barmhjertighed ham og fødte og klædte og i det hele gav ham
en kristelig Opdragelse. Han kom derved paa en
Maade til at høre til min Moders Familie, og det,
sagde han, var en stor Lykke for ham, thi naar andre tilsidesatte ham for hans Moders Skyld, fandt
han altid Trøst hos sine Plejeforældre og især hos
min Bedstemoder, hvem han kaldte Moster ligesom
hans Plejeforældres Datter. Her blev han, til han
var 16 Aar; da døde Niels Kjær, og Datteren blev
gift og fik Stedet. Han tog da til Søs og tjente ogsaa en Tid hos min Morbroder Just i Nibe. 1809
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·om Sommeren var han til Søs, om Vinteren tog han
Plads som Tjener paa en Gæstgivergaard i Aalborg.
Her traf det sig, at Minister Reyentlow kom paa en
.Rejse, og da hans Tjener var død paa Rejsen, fik
Fader Plads hos Ministeren som Kammertjener. Her
havde han det nok meget godt, da han stod højt
hos den gamle Minister, og har siden tidt fortrudt,
at han tog fra ham; men vant til fra sit 16. Aar at
følge sit eget Hoved, kunde han ikke finde sig i den
Gamles Pirrelighed, og efter et Aars Ophold hos ham
tog han fra ham. 1811 blev han 20 Aar gammel gift
med min Moder.
Min fromme, gode Moder, Ane Nielsdatter, er
født 1780. Aaret 1800 paa hendes Fødselsdag den
20. Novbr. blev hun første Gang gift med Skomager
-og Garver Søren Schjønning i Løgstør. Her boede
de til 1805, da de flyttede til Nibe. Schjønning v~r
en dygtig Mand, men døde 1810 og efterlod sig min
Moder som Enke med fire Børn: Niels, Morten,
Christen og Cecilie.
Moder var velhavende som Enke; men hendes
Formue bestod mest i et stort Oplag af H u der, Skind
-og hvad der hørte til Garverhaandværket, og da hun
blev gift med Fader, der var Fisker, skulde Oplaget
sælges; da det var Krigstid, kostede det nok ikke det
halve af, hvad det var værd. Fader havde ingen
Penge, da han giftede sig, derfor medgik der en stor
Del af Moders Kapital til at købe Fiskeredskaber for.
Anden Næringsyej kunde Fader ikke drive, og Fiskeriet havde ogsaa hidtil været meget indbringende.
Men nu indtraadte der under den langvarige Krig
fra 1807-14 en Forandring. Sild var der nok af;
men Saltet var saa dyrt, at l Skp. kostede, da det
-var allerdyrest, 100 Rdlr., hvorfor ingen kunde saltes
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til Udførsel, og vore Handelsskibe kunde iugen Steder komme for de engelske Krigsskibe. Derfor solgtes Silden for l a 2 Skilling pr. Ol, og saa ansaas
det endda for et Held at kunne komme af med den
til den Pris. Fader blev, samme Aat· han var bleven gift, urlkommanderet til Søs. Han kom rigtignok ikke bort, men Doktoren
Officererne ved
Fladstrands Kanonbaade maatte bestikkes, og det
kostede mange Penge. Dog gik alt nogenlunde indtil 1815. Da købte mine Forældre Valsted Kro for
10,000 Rdlr. Handelen var nok meget god efter Tidens Priser, og Fader var budt ikke saa lidt i Fortjeneste. Men han troede, det skulde gaa godt, her
var en rar lille Gaard, Krohold og flere gode Fiskestader til Gaarden. De kunde betale 7000 Rdlr. paa
Gaarden og besætte den med den Kapital, de ejede,
og alt syntes meget godt. Men saa kom de ulykkelige Følger af den langvarige Krig. Handelen var
ødelagt, Staten gik fallit og Pengevæsenet var i en
forfærdelig Uorden, saa Landejendommene sank saa
langt ned i Prisen, at mange Ejendomme blev solgt
ved Tvangsauktion for resterende Skatter. De 3000
Rdlr., der stod i Gaarden, var Umyndiges Midler. Og
Formynderen for disse Børn opsagde Pengene. Det
var ikke muligt at laane den Sum paa Ejendommen,
og Ga arden blev solgt for 2200 Rdlr.; saa solgtes
Ind· og Udbo, omtrent alt, hvad der var, indtil Summen kom ud, saa mine stakkels Forældre, der hidtil
havde været rige, maatte gaa fra Gaarden uden r~t
eje det, hvortil de kunde hælde deres Hoved, og ,.i
var den Gang fire Børn. Det var det eneste, de fik
Lov at tage med fra den Gaard, der havde bragt dem
saa stort et Tab.
Min Søster Sørine er født i Nibe 1812. Siden

og
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fødte Moder tre Pigebørn, der alle døde som spæde.
1~17 blev jeg født i den for mine Forældre saa ulykkelige Kro. Efter mig fødte Moder tre dødfødte
Drengebørn, og endelig fødte hun 1822 min Broder
Søren i Sebbersund; han var den femtende og. den
sidste.
1819 døde min Søster Christine. Som en kærlig
og god Fader havde min Fader taget sig af Stedbørnene, og især skal denne Stine have været hans
Øjesten. Hun var god, meget smuk, havde en god
Forstand og var meget lærvillig, hvorfor Fader saavel som Moder tog sig hendes Død meget nær.«
»Ved min Bedstefaders og Morbrødres Hjælp
maatte saa mine Forældre begynde forfra igen. Bedstefader gav Jord til at bygge paa i Sebbersund.
Stedbørnenes Arv, der var indsat i Overformynderiet,
fik de at bygge for, mine Morbrødre hjalp dem med
Fiskeredskaber, især var det Søren og Christen Nielsen, der ved Laan og Kaution hjalp dem af Sted.
Den ældste af Børnene, Niels, tog min Bedstemoder
til sig, og de to andre kunde begynde at hjælpe noget til. Fader var dygtig og stræbsom og Moder
ligesaa, og Modet begyndte at komme igen i Haao
om bedre Tider. Dog var det mange Gange, at Sorgen overvældede Moder, og skønt jeg kun var et Barn,
kan jeg godt mindes, at hun mange Gange ikke nænnede at spise sig mæt, og hun var stedse bange for
at lade andre se, h vor tarvelig vi levede. Fiskerierne
var rel gode, men det· var san megel, der lryldiede
mine Forældre. Den løse Gæld , de havd fn1 Kroen ~
kunde ikke blive belall, og da de nu begyndte ~1l
komme .lidl Lil l{l'æfter igen rneldte 1\reditorerue sig
og krævede. Fader, der var en ærlig Mand, betalte
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nogle og bad om Henstand hos nndre. Der var en
Købmand Hoffman i Aalborg, som Fader sl{yldte, jeg
tror 100 Rdlr. Del var mange Penge i de Tider.
Han vilde ikke give Henstand, og en Gang, da Fader
stod paa Aalborg Torv og solgte røgede Sild, blev
han af denne Hoffman arresteret for Gælden (det ·var
lovligt den Gang). Min Broder, Morten, der var en
Dreng paa 13 Aar, fulgte grædende med til Arresten,
<>g Begivenheden vakte en stor Opsigt, da Fader og
hele Familien var godt kendt i Aalborg. Da Morten
kom hjem med dette Sorgens Budskab, skulde man
have troet, at Moder med sit svage Helbred rent
havde bukket under af Sorg og Harme, men med
ægte kvindelig opofrende Kærlighed tænkte hun kun
paa at komme til Fader. Saa snart Aftenen kom
(om Dagen turde hun ikke gaa, for hun var bange
for de bedres Medlidenhed og de andres Spot), sejlede hun med Morten til Nibe i Haab om, at der
kunde gøres noget, og kom samme Aften med en
Vogn til Aalborg. Kusken, hun var kommen med,
satte hende af i Gæstgivergaarden, hvor hun tog ind.
Her stod min stakkels Moder i den store By uden at
vide, hvor Arresten var og uden at kende et :\1enneske, det· kunde vise hende derhen. At spørge de
forbigaaende om Vej til Byens Arrest især om Natten
hører der Mod til. Endelig vovede hun at tiltale en
Pige, der kom forhi hende, og i Stedet for at høre
Undskyldninger og Spot, hvad hun frygtede, mødte
hun Deltagelse og Velvillie. Da Moder paa Pigens
Spørgsmaal havde sagt, hvorfor hun vilde til Arresten,
udbrød Pigen: ~Er du den stakkels Kone, hvis Mand
den lumpne Købmand ved Poliliet lod trække i Arresten og lod den stakkels Dreng staa og græde paa
Torvet? Jeg var selv paa Torvet, da det skete. Kom
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du kun med mig, jeg kender Slutteren og hans Kone.«
Hvad den brave Pige hed, glemte Modet· i sin store
Sorg at pørge om, men hendes Navn har en Engel
i Himlen optegnet, thi hun viste Barmhjertighed. Da
min Morbroder Søren nogle Dage efter kom til Aalborg, betalte han Pengene, og Fader kom ud; men
Moder maatte bede Fader længe, inden Mo r broder fik
Lov at løse ham ud, thi Fader var stridig og syntes,
der var sket ham Uret, da han godt vilde betale Pengene, naar han blot kunde faa Henstand. Kort efter
blev Fader syg, vistnok af Ærgrelse, og deres Fortjeneste, Fiskeriet, laa stille i lang Tid. Samme Aar
mistede Fader tilligemed flere Fiskere deres Fiskeredskaber ved Isdrift, og Moder laa længe syg efter
at være nedkommen med et dødfødt Barn. Alle disse
Uheld havde nær bragt mine i Forvejen saa haardt
prøvede Forældre i den største Armod, men deres
stærke Tro paa vor Herre opholdt deres Mod, og de
tog begge fat med Tillid og Haab paa ham, som nedtrykker, men ogsaa ophøjer. Engang, fortalte Moder,
saa det rent galt ud. Fader laa syg, det sirlste Brød
var spist, og de havde hverken Korn eller Penge; det
var i 1826, da der var Misvækst, og Kornet var meget dyrt. Saa kom Morbroder Christen for at se til
Fader, og da han ser Moder, udbryder han: »Søster,
du er vist meget mere syg end din Mand, hvad er
der i Vejen? Du skal sige mig det!« Moder fortalte
ham da deres store Nød; den kære Morbroder siger
da: »Jeg har i Dag kØbt 2 Tønder Rug, i Morgen
tidlig skal den ene Tønde malet være i dit Hus.«
Efter den Tid blev det bedre, Børnene voksede
til og kom ud at tjene, og vi, der var mindre, kunde
begynde at hjælpe lidt til ved Fiskeriet, og der begyndte at oprinde en lysere Tid for dem. Fiskerierne
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begyndte rigtignok at tage stærkt af ,·ed Sebbersund
og Nibe, men Fader forpagtede Fiskestader ved Aggersund, hvor Fiskeriet endnu var bedre; dertil flyttede
saa mine Forældre den 4. Marts 1830 og lejede en
Beboelse - rigtignok meget tarvelig - i Krogaarden.
Jeg var den Gang 13. Aar. Niels havde giftet sig om
Vinteren og boede saa i Huset i Sebbersund.
Dette Aar fiskede min Fader m ~ get godt. Han
købte et Stykke Jord af begge Mændene i Aggersund,
byggede om Sommeren et Hus, hvor de kom til at
bo ret godt efter deres Stilling. Siden fik han Jord
til Huset, og de holdt nu 2 Køer. Fiskeriet blev ved
at være nogenlunde, og fader kom helt ud af Gælden, han havde paadraget sig i den ulykkelige Valsted Kro, og han haabede nu, som han saa tidt sagde,
at komme til at hvile i sin Grav som en ærlig Mand.
1831 blev min Søster Sørine gift med Jens Schou
i Smakmølle ved Løgstør. Der var mange, der misundte den fattige Fiskerpige, at hun kom til at bo i
Møllen, og det syntes ogsaa, at hun havde gjort et
godt Parti. Jens ejede Møllen og skyldte kun en
Ubetydelighed paa den. Han var et godt og skikkeligt Menneske og var derfor afholdt af alle. Men
han var opdraget som en rig Mands eneste Søn,
havde ikke Lyst til at bestille noget og blev tilsidst
forfalden til Drik . Børnene blev mange, og det gik
meget tilbage for dem, hvorfor han tilsidst ma11tte
sælge Møllen og nedsætte sig i Løgstør som Værtshusmand. Med hans Hang til Drik var det en daarlig Forretning for ham, og min stakkels Søster saa
med Gru den Dag nærme sig, da de heller ikke kunde
blive ved Stedet, de havde købt. Endelig døde han
og efterlod sig 8 BØrn og en stor Gæld. Min Søsler
holdt det nu gaaende ret godt og opdrog Børnene.
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Da hun døde, var de syv konfirmerede. Den sidste
tog jeg. Det var min kære Plejesøn, Jens Schou,
som den Gang var 8 Aar. 1834 blev min Søster
Secilie gift med Anders Christensen, Ørsnæs i Farstrup Sogn. Han var en retskaffen og dygtig Mand.
De havde i Begyndelsen nok at døje. Der var tre
gamle Folk at svare Aftægt til, og Gaarden trængte
til ny Bygninger. Men det gik stedse fremad, og da
han døde, var Gaarden godt bygget og gældfri. Han
døde tidlig, og min Søster sad Enke i mange Aar og
opdrog Børnene. Siden fik den ældste Søn, Hans 1 ),
Gaarden. Min kære Søster, Secilie, var en from og
god Kvinde og vist den af os, der lignede Moder
mest. Hun døde 1886.
Efter 1834 begyndte Fiskeriet at tage stærkt af;
men det var alligevel meget bedre i Aggersund end
i Nibe og Sebbersund, hvor Fiskerne nedsank i den
yderste Fattigdom. Nu var jeg konfirmeret og maatle
hjælpe til, saa Fader behøvede kun at holde en Karl
i Fisketiden.
1836 holdt mine kære Forældre Sølvbryllup.
Børnene og Svigerbørnene var alle hjemme, og de
gamle var saa glade og takkede vor Herre for hans
store Godhed og Naade mod dem. Jens Schou forærede dem 2 Par forgyldte Kopper med Navn paa,
som den Gang var en stor Sjældenhed, da de skulde
bestilles i København; og vi andre Børn gav ogsaa
noget.
Efter den Tid tog Fiskeriet meget af, og da jeg
kom paa Seminariet og Søren kom til Søs, kunde
det ikke betale sig for Fader at holde fremmede, og
') Hans Andersen var Amtsraadsmedlem i Aalborg Amtsraad.
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Aarene 1840 og 41 opgav han helt Fiskeriet og
købte en lille Jagt, som han sejlede med i Limljorden.
1842 begyndte der igen at komme Sild i Limfjorden, og Fader gav sig igen til at fiske i Forening
med Broder Niels, som nu var kommen til at bo i
Tolstrup, og nu blev det ved at gaa ret godt med
Fiskeriet, saa de gamle havde deres Udkomme derved, indtil Fader døde.
Den 26. Juli 1861 holdt mine kære, gamle Forældre Guldbryllup. Da var der stor Stads. Familien
fra Nibe, Løgstør og Omegnen tilligemed Venner og
Bekendte fra fjern og nær kom. De kunde ikke
rummes i Huset, og derfor var der rejst et stort Telt
udenfor, som Præsten og nogle andre pyntede. Der
kom Lykønskning med Fotografier af hele Familien
fra en Herredsfoged Svanenskjold i Frederikssund,
som tidligere havde boet i Løgstør. Der var mer
end 20 Vogne med til Kirken, og alle i Sognet stræbte
efter at gøre de gamle glade ved Flagning for dem
og ved at pynte Kirken. Under Maaltidet mødte
Løgstør Sangforening og sang flere Sange, og de gamle
var saa glade og takkede ''or Herre for al den store
Glæde, han havde beskikket dem. Og vi Børn var
glade, thi vi fik et stort Bevis paa, at Fader og Moder havde levet saaledes, at de, uagtet de var fattige
Folk, ved deres Vandel havde erhvervet sig deres
Medmenneskers Agtelse og Kærlighed. Efter den Tid
aftog Faders Kræfter kendelig, og han mærkede godt,
at hans Livsaften nærmede sig, og uden at være
sengeliggende hensov han roligt den 13. Juni 1867.
En Tid før sin Død havde han sagt os, at han vistnok døde den Dag, og det skete ogsaa.
Min Fader var en smuk Mand med sort Haar
og brune Øjne. Han var over Middelhøjde og stærk

j
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bygget, i sine sidste Aar hugede han lidt forover.
Han havde store Kræfter. Han kunde løfte en Tønde
Tjære op af vor Kaag og lægge den paa Æssingen.
Han var munter og venlig og meget ædruelig. Han.
udtalte aitid sine Befalinger bestemt, og skulde han
gentage dem, kunde Haanden godt følge med for at
give dem Eftertryk. Han var en gudfrygtig Kristen~
en kærlig Ægtefælle og Fader og meget god mod
virkelig nødlidende. Han var heftig af Karakter, men
hans Vrede varede kun kort. Han var fritalende
baade mod høje og lave og aldrig bange for at sige
sin Mening.
Et Par Træk af hans Fritalenhed og Mod kan
jeg ikke lade være at fortælle. Engang var Fader
anklaget af nogle Misundere for, at vore Garn var
ulovlig sat ud i Staderne. Herredsfogden, der forud
var indtaget imod Fader, men slet ikke kendte til
Fiskeriredskaber og udtalte sig dumt om Sagen, mente·
ogsaa, at Garnene burde flyttes. Saa siger Fader~
»Er det tilladt, at jeg siger min Mening?« »Ja, lad
os høre den,« sagde Herredsfogden. Saa begyndte
Fader: ,Jeg tror om Dem, Hr. Justitsraad, at De er
en dygtig Jurist, og jeg har Bevis for, at De er en
retfærdig Dommer, men her taler De om noget, De
ikke forstaar. J eg har været Fisker, siden jeg har
kunnet løfte en Aare, og aldrig før i Dag været anklaget for ulovligt Fiskeri, og jeg er vis paa, naar
her kommer Mænd til at dømme i Sagen, der kender til det, fa ar mine Garn nok Lov at staa. « Herredsfogden sagde ingen Ting mere, og Garnene blev
staaende .
Der var en Pastor Haar i Næsborg, som var en
heftig og s'ridig Mand, men en dygtig Prædikant, og
min Fadr og han kom stedse godt nd af det. Men
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engang var der kommen dem noget imellem, og da
Fader· som sædvanlig udtalte sin Mening frit, blev
Præsten vred og sagde til Fader, at en saadan Tale
vilde han frabede sig, Fader burde vide, at der var
Forskel paa deres Stilling. Saa blev Fader vred og
sagde: »Ja vel, Hr. Pastor, er der Forskel, og jeg
skal med det samme sige Dem Forskellen: Sender
De Bud. efter mig, kan jeg komme, om jeg vil; men
sender jeg Bud efter Dem, da skal De komme til
mig.« Præsten løb sin Vej.«
»Efter Faders Død fik min Broder. Søren, der
boede i Løgstør, Huset paa den Betingelse, at han
skulde underholde Moder, og det var efter hendes
eget Ønske, for Fader havde bestemt før sin Død,
at hun skulde sælge Huset og Fiskeriredskaberne og
saa enten tage til Secilie eller mig og leve af Kapitalen; den forslog nok, saa længe hun levede. Men
Moder ønskede, at Søren skulde have Huset og alt,
og vi lod hende raade.
Efter Faders Død rejste Moder alligevel fra Huset
og var dels i Ørsnæs hos Cecilie og dels i Ravnkilde
hos mig. Her hændte der den kære gamle det Uheld,
at hun faldt i Gaarden og brækkede sit Laar. Hun
laa her i et halvt Aar, S!:la hun kom sig saa meget,
at hun kunde komme hjem, thi hun mærkede, at
Døden nærmede sig, og hun vilde saa gerne dø i sit
gamle Hjem. Et Par Maaneder efter, at hun var
kommen hjem, døde hun to Aar efter Fader, 90 Aar
gammel. Børnene satte de to gamle et smukt Gravminde paa Næsborg Kirkegaard.
Moder var under Middelhøjde med blaa Øjne og
blondt Haar. I sine yngre Aar var hun meget smuk,
og selv i Alderdommen var hun en smuk gammel
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Kone. Min Ane er den af alle hendes Børn og Børnebørn, der ligner hende mest. Hun var en troende
Kristen, en altopofrende Ægtefælle og Moder. Selv
i hendes haarde Modgangs- og Prøvelses-Tid svigtede
aldrig hendes Tro, og hun var vis paa, at alt det
tunge, hun maatte gennemgaa, var til hendes sande
Gavn. Og naar hun som Olding saa tilbage paa sit
lange saa mange Gange kummerfulde Liv, saa takkede hun Herren for Modgangen saavel som for det
gode, Gud havde skikket hende, for nu, sagde hun,
kunde hun se Guds Finger i alt, hvad der var mødt
hende, og han havde hørt hende som en kærlig Fader hører sine Børn. Af Sindelag var hun sagtmodig,
venlig mod fremmede og kærlig og opofrende mod
sine nærmeste, munter og snaksom, hvorfor hun ogsaa var meget afholdt.
Gud glæde hendes Sjæl i Himmerige l
Den 4. Marts 1817 er jeg født i Valsted Kro.
Jeg vat· det ellevte Barn og Faders førstefødte Søn.
Saa skulde der jo gøres Stads, da jeg skulde i Kirke.
Min Bedstemoder, der da var en gammel Kone, skulde
holde mig over Daaben, og hendes Søster, der havde
taget Fader i Barns Sted, skulde holde Huen; da det
blev overladt til Bedstemoder at finde et Navn til
mig, vilde hun have, jeg skulde hedde Christen Sørensen efter min Bedstefaders Broder. Han havde
været en meget god Mand og dertil rig og anset, og
hendes Ønske var, at jeg maatte ligne ham.
Den første Begivenhed, jeg kan mindes, var, at
da mine Forældre flyttede fra Valsted til Sebbersund,
skulde mine Søstre køre mig i en Barnevogn, og saa
væltede Vognen med mig i en lille Bæk, der løber
mellem Byerne. Valsted er en stor Landsby; der er
14 Gaarde og en Mængde Huse, og den er smukt be-
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liggende ved Limfjorden med en lille Skov tæt sønden for Byen. Der var plantet en Del omkring Husene og Gaardene, som tog sig godt ud i Frastand.
Sebbersund, hvor mine Forældre boede fra 1820
til 30, er smukt beliggende paa en Tange i Limfjorden, omgivet af Fjorden paa tre Sider. Tæt_ ved
Byen ligger et Bjerg, hvor der i gamle Tider har
ligget en Kirke, hvis Ruiner i min Barndom var synlige. Kirken skal have været kaldt St. Nikolaj Kirke
til Minde om Fiskernes Helgen. Lige . overfor Byen
paa den anden Side af det smalle Sund ligger en lille
Skov tilhørende Herregaarden Lundbæk. Byen havde
den Gang 70 H u se og Gaarde, og da Fiskerierne var
gode, var Beboerne meget rige. Skolen laa den Gang
i Byen, og da den var Nabo med os, begyndte jeg
tidligt at gaa i Skole og var en vis Mand hver Dag,
naar der holdtes Skole. Men Undervisningen var
tarvelig. Læreren havde ...-æret Skriverdreng paa Aalborg Amtstue, og skrive og slaa var ogsaa det eneste,
han kunde. Der var ingen Klassedeling, alle Børnene,
henved 100, gik og stod imellem hverandre. Til
daglig Brug kunde vi nok faa Plads at sidde, for de
kom ikke i Skole saa nær alle. Naar vi korn i Skole
om Morgenen, skulde vi høres i Lektier. Hvert
Barn havde sin Lektie. Læreren satte Mærker i Bogen (Balles Lærebog og Birchs Bibelhistorie), og de,
der ikke kunde ramse den op, fik Prygl eller skulde
sidde efter. Det tog omtrent hele Formiddagen, og
der var stedse Graad og Skælden. Saa fik vi Frikvarter, og saa var i Regelen Skændene og Pryglene
glemte, for nu gik det løs med Leg og Støj. For at
blive lidt før færdig med Høringen hittede Læreren
paa, at to af de øverste Drenge skulde hjælpe ham
at høre. Jeg var en af dem, og vi kunde jo ikke
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nænne, at vore Venner skulde høres om ved Læreren.
Der skulde nemlig de Drenge vises op, som vi fandt
ikke at være stive i Papirerne, og de andre maatte
for at slippe fra det give et Æble, et Stykke Sukker,
en Knap eller lignende Ting; det blev indkasseret i
Fritiden. Vi brugte en Haandbog til Indenadslæsning, som jeg og flere havde læst saa tidt, at vi
kunde den udenad, hvorfor vi skulde øves i Skriftlæsning, naar de andre læste i Bog, og vi skulde da
sidde længst borte fra Læreren, for han skulde jo
have Øje med Stymperne, der stavede og læste. Vi
fik saa ved den Lejlighed en lille Passiar eller et Spil
om Knapper og andet af vor velerhvervede Tribut
fra Høringen. Jeg fik kun Hug en Gang, og det var
endda grumme lidt, for jeg var Lærerens Kæledægge.
Det gjorde maaske ogsaa noget, at han var i Familie
med Moder og var vor Nabo. Da jeg var 10-11
Aar, blev den indbyrdes Undervisning indført i Sko·
len. Læreren maatte til Løgstør. Der var en Lærer,
som i København havde lært Metoden, og han skulde
nu indøve Herredets Lærere i Kunsten. Nu skulde
vi alle begynde forfra at stave og læse, skrive og
regne efter den ny Metode, og det gik. Beboerne
bandte, den gamle Provst rystede paa Hovedet og
Læreren var helt fortumlet i Hovedet over den Fløjten, Kommanderen og nymodens Bogføring. Men
Kongen havde befalet det, og saa hjalp der ingen
Stritten imod. Men endnu værre blev det med Læreren, da der ogsaa skulde indføres Gymnastik. Det
gik helt over hans Forstand. Til al Held for ham
havde Jordemodermanden i Byen været Underofficer,
og han blev da Gymnastiklærer. Det gik meget godt,
og Sebbersund Skole blev berømt for sin Gymnastik.
Lange, saa hed Jordemoderma_nden, var en gammel,
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livlig og god Mand. Han kunde faa Drengene af
Sted, og vi var alle enige i, at vi hellere vilde have
haft Lange til Skolelærer end Sørensen. Jeg tror
<>gsaa, at han havde været meget bedre, for han behøvede hverken Tamp eller Ris, og dog gik alt meget
godt. Ved Skolestuen var et mørkt Kammer, og her
skulde de værste Dovenkroppe sættes ind efter at
have faaet deres Tillæg af Ris i Haanden. Jeg havde
en ældre Broder, Morten, og han og en anden Dreng
maatte engang om Efteraaret tage Ophold i »Snathullet«, som det hed. Ved at undersøge Stedet fandt
.fte Lærerens Gulerødder i noget Sand, og for at fordrive Tiden spiste de af Gulerødderne. Da de havde
gjort denne Opdagelse, fortalte de de andre, hvor de
kunde findes, og da Julen kom, og Læreren skulde
bruge sine Gulerødder til Suppe, var de alle spiste.
Der blev holdt Forhør, og de to skyldige blev angivne. Madammen, som ellers til daglig Brug hed
Skole-Else, blev da meget vred, og i sin Arrighed
løber hun ind til min Moder og fortæller hende,
hvilken forfærdelig vanartet Søn hun havde. Moder
fik hende dog stillet tilfreds med en Ko_p Kaffe, en
Del Gulerødder og med Løfte om at prygle Drengen,
hvad jo ikke skete.
Skønt jeg kun var et Barn, kan jeg dog mindes,
at Tiderne var meget strenge for Landmanden. Tvangsauktioner for kongelige Skatter var ikke sjældne, og
Ejendommene sank saa dybt i Prisen som vel ingensinde før. Saaledes kan jeg mindes, at en Gaard paa
-6 Tdr. Hartkorn blev solgt for 5 Rdlr., en anden paa
14 Tdr. Hartkorn var til Auktion flere Gange, men
ingen turde byde saa meget, som Skatterestancen var,
hvorfor Staten overtog den, og den laa i flere Aar
øde. Bøndernes Avisredskaber var alle af Træ, for
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man havde ikke Raad til at købe Jern. Spader, Skovle og Grebe til daglig Brug var altid af
Træ; fandt man Jernspader og -Grebe, maatte de
ikke bruges, hvor man troede, Træredskaber kunde
holde. Han·erne var ene Træ, og den Mand, der
havde en Halvharve med Jerntænder, blev anset for
rig. Man brugte HjulploY, en forfærdelig slor og
luug Maskine. Kun Skærel og Langjeraet var ~f
Jem. Del øvrige vat· Træ. Vognen ligeledes, og det
blev an el for Vel land, naar man havde Jern ·kinner
paa de forreste Hjul. Et Eksempel fra den Tid;
Karlen kommer ind og siger til Husbonden: »Vi ska
te Hov. Hvad for en Uen ska a ta ?« >>Ta Januenen, Pier!« Men den Vogn, der bar det pralende
Navn, Jernvognen, havde ikke andet Jern paa sig
end Overslaget over Hamlen. Seks Heste for Ploven
sna man somme Tider, fire var nødvendige. Tre
Tønder Rug var Læs nok, og mere kunde Bonden
ikke tvinges til at køre for Herremanden, men Vejene
var kun et opkørt Hjulspor, somme Steder mange
ved Siden af hinanden. Kun over de større Aaer
var der Broer, og der betaltes Bropenge eller Brokorn. Over de mindre Vandløb kørte man i Vandet. Et saadant Sted kaldes et Vad. Endelig begynder man imellem 1820-30 at indrette Landeveje
eller, som de kaldtes, Kongeveje; men det gik ud over
Bønderne, der maatte forrette alt Arbejde under Tilsyn af Militær, som undertiden efter gammel Vane
vilde slaa. Saa skulde Bonden køre Rejser med
Embedsmændene. Det kaldtes Kongerejser; hvm det
gik ud over de stakkels Heste, n a ar Bonden havde
holdt i flere Timer og ventet paa Herrerne. Selv
Kongen brugte denne Befordringsmaade, naar han
rejste igennem Landet, og det brugte Frederik den
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Sjette og Christian den Ottende ofte. Herremænd og
Præster var naturligvis fri for alt dette. Daarlige
Avlsaar indtraf ogsaa som f. Eks . . 1826; da var der
næsten Misvækst, og der var stor Nød blandt Folk.
Der var mange, der maatte gaa fra Hus og Hjem og
tage til Bettelstaven. Det holdt tidt haardt for Herremændene, hvor der var Fæstegods, at faa en Karl
eller Mand til at overtage en Fæstegaard. Fiskerne
derimod i Fiskebyerne ved Limfjorden var forholdsvis rige. De gik med Sølvknapper i Klæderne, og i
mange Huse fandtes meget Sølvtøj. Deres Bohave
og Klædedragt var langt smukkere og kostbarere end
Bøndernes. Men da vi saa kom over 1830, begyndte
Forholdene for Bønderne at bedres og for Fiskerne
at forværres. Fiskeriet i Limfjorden, der før havde
været saa rigt, gik nu bort, og Fiskerne sank dybere
og dybere i Armod. Derimod gik det fremad for
Landmændene. Handelsmændene var komne lidt til
Kræfter efter den ødelæggende syvaars Krig, og vi
begyndte at udføre Korn til England og Stude, Heste
og Svin til Holsten. Til Herregaardene kom der tyske
Forpagtere, som lærte Folk at dyrke Jorden bedre.
Nye Sædarter som Kartofler, Raps og Bælgfrugter
blev indført, og Brakken blev mer og mer almindelig. Vort Pengevæsen kom i Orden, og Landejendommene begyndte at stige i Pris.
(Fortsættes i næste Aargang.)

FRA STÆNDERTIDEN
MED SÆRLIG HENBLIK PAA AALBORG AMT
AF G. ØSTERGAARD

i 1830 i Paris, ved hvilken Borgerskabet nedslog Forsøget paa at omstøde Forfatningen, virkede ogsaa fængende paa Frihedsideernes Tilhængere rundt om i Evropa, medens de samtidig satte Skræk i de gamle Magthavere. Her i det
.danske Rige gav det sig ogsaa Udslag. Uwe Jens
Lornsen, Landfoged paa Øen Sylt, barn, hvis Skæbne
blev saa tragisk, slog stærkt til Lyd for en FOI·bin.delse af Slesvig og Holsten og en fri Forfatning for
Hertugdøm enerne.
For at dæmme op mod en videre Udvikling af
Bevægelsen og dens Følger udstedte Kong Frederik d.
VI som en Indrømmelse den 28. Maj 1831 1) den An·Ordning, hvori der gaves Løfte om en Stænderforfatning.
Nogen stor Hast havde Regeringen, hvis ledende
Mænd var P. C. Stemann og A. C. Ørsted, ikke med
at faa denne indført. Et Aars Tid gik hen. Da blev
·der indkaldt en Forsamling af 70 Mænd fra hele
Riget, de snakaldte »oplyste Mænd• - af Folkeviddet
ogsaa benævnt »de 70 vise Mænd« - , som skulde
drøfte den paatænkte Stænderforfatnings lndrettelse.

J
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)

ULIREVOLUTIONEN

Dagen den 28. Maj fejredes siden som »Majdag• til
Minde om Stænderforfatningens Udstedelse.
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Sæde i denne Forsamling havde fra Nordjylland Amtsforvalter L. C. Brinck-Seidelin, Hjørring, den senere
Stænderdepoterede for Aalborg By, og N. C. Øllgaard,
Biskoppen over Viborg Stift. Nogen videre Indflydelse paa Stænderforfatningen.s Affattelse fik Forsamlingen ikke. Dette fremgaar ogsaa af nogle Erindringer af Biskop N. C. Øllgaard, som hans Søn har
offentliggjort 1). Rygtet vilde vide, at »de vise Mænd«
under Forsamlingens Møder for at faa Tiden til at
gaa bl. a. bombarderede hinanden med Papirskugler,
hvilket jo kunde være saare fornøjeligt!
Endelig den 15. Maj 1834 udkom »~Forordningen
angaaende Provindsial-Stændernes Indretning«. Den
prøjsiske Stænderforfatning af 1823 havde været Mønstret. Der: skulde i det danske Rige være 4 Stænderforsamlinger, hvoraf den ene, Nørrejyllands, fik sit
Sæde i Viborg. Deres Virksomhed blev kun af raadgivende Natur, og Valgretten til dem var højst indskrænket.
Til Viborg Stænderforsamling skulde af Kongen
ud nævnes 7 Medlemmer: 4 Grundejere, 2 Gejstlige
og l Professor fra Københavns Universitet. Af Købstæderne i Jylland · blev oprettet 11 Valgdistrikter,
som ialt valgte 14 Stænderdeputerede. Aalborg By
blev det første Købstadsdistrikt for Jyllands Vedkommende og fik Ret til at vælge 2 Deputerede. Den
anden Købstad i Aalborg Amt dengang, Nibe, blev
henlagt til 8. Købstadsdistrikl, hvortil endvidere hørte
Thisted, Nykøbing og Skive. Den jyske Godsejerstand
fik Ret til i 3 Kredse at vælge 12 Deputerede. Aalborg Amt kom i den Benseende til at høre til det
nordligste Distrikt, omfattende Hjørring, Thisted og
1

)

• Historisk Maanedsskrift• 1884 N. R. Ø ligaard : Et
Mindeblad fra Frederik den VI's Tid.
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Aalborg Amter - altsaa Aalborg Stift og den Del af
Aalborg Amt, . som hørte til Viborg Stift. For de
»mindre« Landejendomsbesiddere blev Jylland delt i
22 Di strik ter, som hver valgte l Deputeret. Aalborg
Amt blev delt saaledes, at Kjær Herred sammen med
Hvetbo og Ø. Han Herreder i Hjørring Amt (Skræm
Sogn dog undtagen) kom til at udgøre det 3. Landdistrikt for Jylland. Himmerland blev delt i 2 Disll"ikler, 6. og 7. 6. Lancldislrilt:t kom til at bestaa af
Hellum, Hindsled og Fleslwm Herrede1· saml Sognene: Sønderhohn, Frej l e~·, Nørho lm ,
vendstrup,
E llid bøj og 13udolri Landsogn i Hornem Herred.
7. Landdisll·ikl blev Aars,· let , Gislum og af Hornum
Herred: Vol<slev, Aareslntp, Buden1p, Gra,·lev, Ø.
Hornum, Veggerby, Bi lev, Suldrup og Sønderup
ogoe saml af Rinds Herred Thestrup Sogn (Viborg
Amt).
Valgretten i Købstadsdistrikterne var forbeholdt
Besiddere af Ejendom med mindst 1000 Rdl.s Assuranceværdi; til Valgbarbed krævedes det dobbelte.
Godsejerne skulde have mindst 25 Tdr. Hartkorn for
at opnaa Valgret og Valgbarhed. For de »mindre«
Landejendomsbesiddere var Valgretten afhængig af
Ejendomsret til mindst 4 Tdr. Hartkorn eller Fæsteret af 5 Tdr. Hartkorn, og til Valgbarhed krævedes
det dobbelte, saa det var ikke saa lidt Ballast af
Hartkorn, der skulde til for at være »mindre« Landej end om sbesidder.
Valgrelsalde1·en bl · v fast at til 25 Aar, Valgbat·hedsa Id ere n Iil 30 Aar. Valgperioderne ble 6 Aa r,
og for h\·er Deputeret skulde d r vælges en Suppleant.
Vælgeranlallet for hele Landet blev ca . 32,000,
hvo1·af de ,·algbare Aul~l igen kun blev en lille Del.
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Til en Sammenligning tjene_r, at Folketingsvælgerne
nu udgør ca. 1,700,000.
Efter Forordningens U d stedeise fik de ud nævnte
Valgdirektører 1 ) i de forskellige Distrikter Paalæg om
at fremme Valgene af Deputerede, og inden længe
var Grundlaget for Valgene (Valglisternes Affattelse,
Valgbestyrelser, Bekendtgørelser osv.) i Orden, saa de
første Valg kunde finde Sted hen ad Efteraaret 1834.
Samtidig med, at de første Bekendtgørelser om
Valglister begynder at fremkomme i »Aalborg Stiftslidende« (13. Aug. 1834) - dengang Landsdelens eneste Avis - , mærker man ogsaa, at der er nogen
Interesse for det nye - de forestaaende Stændervalg.
Der stod i Avisen: »l flere af vore Blade læser man,
og endnu oftere hører man, Bekymring ytret: al
det mange Steder vil bli,·e vanskeligt at finde værdige Deputerede til vore Provindsialstænders Forsamling.« Denne Bekymring viste sig, ialtfald for Aalborg Amts Vedkommende, at være ganske ubeføjet.
Hverken ved det første eller de senere Valg viste det
sig vanskeligt at faa valgt Mænd, som fuldtud kunde
bestride deres Hverv som Medlemmer af Stænderforsamlingen.
Man ser, at der ikke alene blandt dem, som var
kaldede til at være Vælgere, men ogsaa videre ud i
Befolkningen var Interesse for det, der ved Stænderforfatningen var naaet for Folket og nu med Valgene
af D ep u lerede skulde bringes til Udførelse. I Aviserne, skønt ikke paa den Maade, man nu vilde, om1

)

I et Patent af 21. Maj 1834 paalægges det alle, hvem der
itlg. Forordningen skal tage Del i Arbejdet, »at de lade
det være sig magtpaaliggende det hurtigste muligt at
udføre Hans Villie og derved bidrage til Opnaaelsen af
Hans landsfaderlige Øjemed•.
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tales Stænderspørgsmaalet, ligesom det ogsaa besynges i Vers. Efter » Københavnsposten « optager »Aalborg Stiftstidende« (1834) et Digt af Bondedigteren
Peder Jensen i Viby ved Aarhus, et Digt, som Avisen
synes burde blive Landalmuens Nationalsang, og
hvori det hedder:
•Thi bør vi den at pleje
Med Ømhed og Forstand,
Og nøje overveje,
Hvad Landet tjene kan.
Saa Lænkerne maa brydes
Samt alle tunge Baand,
Og vi i Frihed frydes
Ved kraftfuld, virksom Aand.
Saa Velstand, Held og Lykke
Maa fremmes i vort Land,
Saa Dydens ædle Smykke
Maa pryde hver en Mand,
Saa Lov og Ret maa fremmes
I Lidet som i Stort,
Da vil det aldrig glemmes,
Hvad Kongen her har gjort.
Det gælder nu at vælge
Retskafne, brave Mænd,
Der ei sin Ære sælge
Som Judas Frelseren j
Og Mænd, der Kundskab have
Om Landets sande Vel,
Og gode Talegaver,
Samt fri og ædel Sjel.
Og Mænd, der ei forfærdes
I Modgangs haarde Stød,
Hvis Kraft og Iver hærdes
Som Guldet i en Glød.
Ja Mænd, der Luther ligne,
Der tale Sandheds Ord j
O Gud! du dem velsigne
Og led dem i hans Spor !•
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DE FØRSTE STÆNDERVALG I AALBORG AMT.
Valget for Aalborg By.
Efter den fornødne Bekendtgørelse og Fremlæggelse af Valglisterne blev Stændervalget for Aalborg
By, som det første her i Nordjylland, fastsat til Afholdelse i Byens 2 Kirkesogne saaledes: for Budolfi
Sogn den 17. Oktober og for Frue Sogn Dagen efter.
Valgbestyrelsens Navne var : J. C. T. v. Castenschiold 1)~
N. Juut2), A. Gjødwad 3), P. Møller 4), M. Møller 5), J.
M. Quist 6) og Niels Ostenfeldt 7).
Da Resultatet den 18. forelaa, viste det sig, at
de valgte Deputerede var:
Forligskommissær, Agent Josef Nielsen, Aalborg,
med 123 Stemmer.
Amtsforvalter L. C. Brinck-Seidelin, Hjørring,.
med 83 Stemmer.
Til Suppleanter var valgt:
Toldkasserer S. T. Thorbrøgger, Aalborg, med
62 Stemmer.
Købmand Poul Pagb, Aalborg, med 61 Stemmer.
Derefter havde Købmand Lars Bøggild, AalborgT
37 Stemmer og J . .\1. Quist, Aalborg, 35 Slemmer.
Desuden faldt der paa flere andre en Del spredte
Stemmer.
Efter Valghandlingen blev der afsendt en Deputation til Amtsforvalter L. C. Brinck-Seidelin i Hjørring for at bringe ham Meddelelse om hans Valg,
1

d. 1844, Stiftamtmand i Aalborg 1828·-1836.
) F . 1787,
Prokurator, Hospitalsforstander. 8) Købmand
Aa borg.
4
Købmand i Aalborg, Agent. 5) Købmand, Prokumtor.
)
6
1804, d. 1875, Udskrivningschef, Stænderdeputeret,
) F.
Landstingsmand. 7) F. 1797, d. 1875, fra 1839 Hospitalsforstander i Aalborg, senere Medlem af den grundlovgivende
Rigsforsamling.
1)
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som han
Aalborg,
en af de
Artikel i

modtog. Nogen Misfornøjelse vakte det i
at en udenbys var bleven foretrukken, og
vragede, Købmand L. Bøggild, fremførte i en
»Aalborg Stiftstidende« sin Kritik herover.

Valget i det nordligste Godsejerdistrikt.
Nogle faa Dage efter - den 22. Oktober - var
der igen Valg af Stænderdep_uterede i Aalborg, denne
Gang for det nordligste Godsejerdistrikt Som ved
Valget for Aalborg By var ogsaa Stiftamtmand J. C.
T. v. Castenschiold Valgbestyrelsens Formand. Hele
Vælgerantallet udgjorde for Godsejernes Vedkommende kun 35, hvoraf kun de 30 var valgbare. Da der
blev afgivet Stemmer paa næsten alle de valgbare,
kan man ved at nævne de, der fik Stemmer, saa
godt som nævne alle de valgbare.
Til Deputerede valgtes:
l. Overkrigsk. C. Christensen, Klarupgaard, m. 19 St.

2. Auditør R. Roulund, St. Restrup,
3. Prop. Severin Gleerup, Vang,
4. Prop. P. Tøfting, Tandrupgaard,

18 »
18 »
» 16 ,
»

»

Til Suppleanter valgtes:
l. Godsejer K. J. V. Arenfeldt, Sæbygaard,

m. 14 St.
2. Prop. J. K. Nyholm, Sohngaardsholm,
» 12 »
3. Kammerraad K. R. Høyer, Sejlstrupgaard, ~ 12 »
4. Prop. Thyge Thygesen, Randrup,
» 10 »
Derefter havde følgende opnaaet Stemmer, dog
de fleste kun l eller 2: Hans Svanholm, Viffertsholm, R. Conradsen, Nørlund, J. E. F. Skeel, Birkelse, P. Ring, Nr. Elkær, N. T. Kabell, Hæstrupgaard, C. F. Bang, Linderumgaard, J. Fr. Schultz,
Voergaard, Arent Plesner, Langeslund, F. V. Eyber,
Ørum, Poul Tøttrup, Dueholm, Anders Gedde, Glom-
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sirup, Jens Stadell, Ullerupgaard, M. Skow, Bustrup,
Chr. F. O. Benzon, Lønborggaard, J. K. ~lylius,
Estruplund, Nis Nissen, Spøttrup, E. Colding, Kaas 1).
Som Kommentar til Valget skriver »Aalborg Stiftstidende«: ~Den stedse voksende Interesse for den
ny Institution udtalte sig ogsaa her ved den meget
talrige Forsamling, baade af egentlige Deltagere i
Valghandlingen og Tilhørere.«

Valget i det 3. Landdistrikt.
I dette Distrikt, hvortil Kjær Herred hørte, foregik Valget i 3 Afdelinger - Afstemningssteder 2) nemlig Nr. Sundby, Aaby Kro og Halvrimmen Skole.
I Nr. Sundby afholdtes den 8. November Afslutningsvalget. Valgdirektøren var Herredsfoged Lange, Nr.
Sundby.
Til Deputeret valgles:
Prop. Laurits Høyer, Jægerum ved Brovst, m. 227 St.
Til Suppleant valgtes:
Landinspektør L. P. Birck, Vadumtorp, m. 184 St.
Blandt de øvrige 14, der var afgivet Stemmer
paa, var: Prop. M. L. Lund, Vorbjergaard ved Nr.
Sundby, Prop. P. M. llum, Atlrupgaard, Gaardejer
Simon Jensen, Øster Hassing, og Gaardejer Peder
Poulsen, Vadsholt, Ulsted.
Valget i det 6. Landdistrikt.
Dette Distrikt havde 2 Afstemningssteder: Nibe
og Lindenborg. Valgdirektør var Herredsfoged A.
1
)

2
)

5 sidstnævnte boede i Ringkøbing Amt, altsaa udenfor
Distriktet.
I Henhold til Valgloven maatte Vælgerne ikke faa over
3 Mil til Valgstedet, i saa Fald skulde der oprettes flere
Valgsteder.
32
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N. Hvass, Bælum. Den 22. November blev Valget
afgjort paa Lindenborg.
Til Deputeret valgtes:
Prop. Jens Petersen, Ovegaard, med 280 Stemmer.
Til Suppleant valgtes:
Gaardejer Christen Skov, Uttrupgaard, med 186 St.
Derefter havde Arveforpagter J. C. Hjort, Tustrup,
det anselige Stemmetal 161. Desuden faldt der Stemmer paa Hofjunker H. Lichtenberg, Haslevgaarde
Mølle, Kammerjunker Mylius, Haslevgaarde, Prop.
Thyge Thygesen, Randrup, Møller Døstrup, Vraa
Mølle, Rostrup, Prop. Bock, Vissegaard, og Mølleejer
N. Lund, Ridemandsmølle.

Valget i det 7. Landdistrikt.
I dette Distrikt fandtes 3 Afstemningssteder: Løgstør, Mølgaard i Hanbro Sogn og Torstedlund. Valgdirektør var Herredsfoged Jansen.
Det afsluttende Valg fandt Sted paa Torstedlund
den 13·. December.
Til Deputeret valgtes:
Prop. J. Cbr. Spliid, Hvanstrup, med 227 Stemmer.
Til Suppleant valgtes:
Gaardejer Chr. G. Tvergaard, Næsborg, med 189 St.
Et anseligt Antal Stemmer mønstrede derpa~
Prop. Kjeld Dinesen, Rørbækskovgaard, idet han opnaaede 124. Derforuden faldt der Stem m er paa 18
Kandidater, bl. a. Prop. Bang, Tofteberg, Prop. Mylius,
Aarupgaard, Prop. J. L. Elle, Hesselt, Mølleejer Lund,
Ridemandsmølle, Prop. Christensen, Ørndrup, og Prop.
Hansen, Krogstrup.
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Valget i det 8. Købstadsdistrikt.
Om Valget i dette Distrikt, hvortil Nibe hørte,
skal kun nævnes, at her valgtes:
Til Deputeret:
Købmand N. Faartoft, Nykøbing, med 55 St. og
til Supple~nt:
Overretsprokurator Chr. Nielsen Møller, Viborg, med
37 Stemmer.
I VIBORG STÆNDERFORSAMLING 1).
1836.
Den første - og den længste - · Stænderforsamling i Viborg blev sammenkaldt til den 11. April
1836, samtidig med den første slesvigske og et Par
Maaneder efter, at den første i Roskilde var sluttet.
Forud for Aabningshøjtideligheden blev der afholdt
en Gudstjeneste i Domkirken, hvor Talen blev holdt
af Biskop Øllgaard, der selv var udnævnt til kgl.
Medlem af Stænderforsamlingen. Stænderforsamlingens Mødested blev den gamle Landstingsbygning
nordøst for Domkirken, en Bygning, der nu er forsvunden, og paa hvis Plads der er rejst en Mindesten.
Stænderforsamlingens kgl. Kommissarius, Generalprokurør A. S. Ørsted, ,Kongens og Folkets Mande:,
som han paa den Tid nævnedes, hvis Rejse til Viborg
havde formet sig som et .Triumftog, aabnede Forsamlingen med en Tale, som han sluttede:
»Idet jeg nu opfordrer Dem, højtærede Medborgere, til at lægge Haand paa det store Værk, der er
bleven Dem anfortroet, nærer jeg den Forvisning, at
denne Forsamling værdig vil fuidføre sit Hæderskald,
1
)

Det kendte Billede af Stænderdeputerede fra 1844 findes
paa Viborg Musæum.
32°
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saa at Kongens landsfaderlige Formaal vil fremmes
og denne i Danmarks Aarbøger mærkelige Stads
historiske Betydning blive forfrisket og forherliget.«

Stænderhuset i Viborg. I Baggrunden Domkirken under Ombygning.
Mindestenen i Forgrunden er St. Blichers; den er senere flyttet til Borgvold.

Derefter lød der et enstemmigt : »Længe leve Kongen.« Alderspræsidenten i Forsamlingen, den ga mle
Møller fra Nebermølle ved Kolding, Hans Andreas
Wulff, ledede derpaa Valget af en Præsident, til hvil-
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ket Professor J. Fr. Scbouw, København, valgtes med
alle Stemmer paa nær l. Til Vicepræsident valgtes
Stiftamtmand C. G. Rosenørn, Aarhus, og til Sekretærer Prokurator E. Seidelin, Fredericia, og Prokurator Hostrup, Ribe. Forsamlingen var konstitueret.
Forbandlingerne kunde begynde.
MÆNDENE FOR AALBORG AMT.
Hvem var de Mænd, som for Aalborg Amt mødte
den første Stænderforsamling?
Som foran nævnt var i Aalborg By valgt til Deputerede Josef Nielsen og L. C. Brinck-Seidelin, men
da den sidste var forbindret i at møde, gav Suppleanten S. T. Thorbrøgger Møde i Stedet for i Samlingen 1836.
Josef Nielsen.
1
Josef Nielsen ) var født den 30. Marts 1772 i
Nykøbing, Mors, og blev omkring 1800 Købmand i
Aalborg. Han blev en meget rig Mand; i 1816-17
skal han have ejet 2 Tønder Guld, men siden
mistede han en stor Del af Formuen. Paa Nytorv
ejede han en Gaard, desuden Bakkegaarden udenfor
Østerport og fra 1809 Frisenborg ved Aalborg, hvor
han boede fra 1829 og til sin Død. I 1808, da Spanierne var i Aalborg, var han civil Indkvarteringskommissær, og i 1815 blev han Forligskommissær.
Han fik den fine Titel af Agent, hvorved han naaede
at komme i Rangklassen (6. Klasse Nr. 1). En Tid
var han ogsaa Kaptajn og Kompagnichef for Borgerkorpset i Aalborg. Han førte et stort, gæstfrit Hus,
hvor ofte Byens Spidser samledes. Han var gift 2
') Nekrolog i Selmers Nekrologiske Samlinger, I., 74-79.
Han omtales ogsaa i C. Klitgaards: Aalborg Bys Handelsstands Historie.
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Gange, og 2 af hans Sønner blev Præster. Den ene
var den bekendte Personalhistoriker A. H. Nielsen
(bl. a. Forfatter af »Embeds- og Bestillingsmænd i
Aalborg«). En Søn af hans anden Hustru i hendes
første Ægteskab var Etatsraad P. Hansen, Guvernør i
Vestindien og en Tid Folketingsmand for Aalborg By.
Den 29. Maj 1848 dØde Josef Nielsen ramt af et
apoplektisk Tilfælde.
Af Stænderforsamlingen var ban et virksomt
Medlem. I Samlingen 1836 iodgav han et Forslag
om Afskaffelse af Logbøger og Skibsjournaler, hvorom der blev indsendt Andragende til Kongen. Endvidere indgav han et Forslag om Oprettelse af nogle
Fyr langs Jyllands Østkyst og Bælterne samt om
Anbringelse af Vager paa farlige Grunde, hvorom
Andragende ligeledes indsendtes til Kongen fra Forsamlingen.
I Lighed med, hvad der var sket i Roskilde
Stænderforsamling, blev der ogsaa her i Viborg forelagt et Forslag om Danmarks Finanser. Forslagsstilleren var Nielsen. Det hed i Forslaget bl. a.:
»Folket ønsker Consumtionen, som lammende for
Handelen, hævet og Brænderiernes frie Drift til Forædling af Landets Produkter iværksat; - det gyser
for, at Tallotteriet skal vedblive, thi Indtægterne derfra til Staten ruinerer Tusinder, hvilke som Fattiglemmer falder Kommunerne til Byrde, men Alt strander paa Finantsernes Underballance.« Det blev vedtaget at indsende et Andragende til Kongen; enstemmigt indstilledes heri: »at Deres Majestæt allernaadigsL vil foranstalte, at der tages de kraftigste Forholdsregler til ved Besparelser at formindske Statens
aarlige Udgifter«, ligesom at Statens Regnskaber blev
offentliggjorte.
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Da Styrmandseksamen kun dengang kunde tages
i København og Tønder, forelagde Nielsen et Forslag
om, at den da bestaaende Navigationsskole i Aalborg
ogsaa fik Ret til at lade afholde Styrmandseksamen.
Med 29 Stemmer mod 23 blev det vedtaget, at der ikke
skulde indsendes noget Andragende til Kongen herom.
Nielsen var Medlem af flere af de Udvalg eller
Komiteer, som blev nedsat i Anledning af de Forsamlingen forelagte kongelige Forslag eller Propositioner. Der skal nævnes i Udvalget: et Udkast til
en Plakat, indeholdende nærmere Bestemmelser af
Grosserernes Handelsret; Anordning angaaende, hvad
der i Strandingstilfælde skal iagttages; Anordning angaaende Købstædernes økonomiske Styrelse; Anordning angaaende Told- og Skibsafgifterne.
Et Andragende, Nielsen oplæste fra Slagterlavet
i Aalborg om Indgreb i dets Rettigheder særlig af
Landboerne, blev enstemmig afvist.
Fra 5 Købstæder i Jylland, deriblandt fra Aalborg, stilledes Forslag, indbragt ved Nielsen, om Oprettelse af en Filialbank i Jylland. Aarhus fik Flertallet af Stemmerne for sig, og et Andragende herom
jndsendtes.

S. Th. Thorbrøgger.
~
Skule Theodor Thorbrøgger var
; født 26. Februar 1794 i København. Allerede 1808 blev han Volontær i Generaltoldkammeret, og
1810 tog han sin dansk juridiske
Eksamen. Da han i 1824 blev
Toldkasserer i Aalborg (foreløbig
dog kun konstitueret), var han i
: Generaltoldkammeret avanceret til

500

G. ØSTERGAARD:

Fuldmægtig.
1856 blev han Told inspektør i Aalborg, og i 1869 log ban sin Afsked. Thorbrøgger
'at· en velhavende Mand. Lige ·om in Kollega i
Stæoderne, Nielsen, førte ban et sel kabeligt og gæstfl'it Hus. En dygtig og bestemt Embedsmand var
ban , ret af den gamle kole, og ban var m get anset, hvad han imponerende Ydre ogsaa gjorde sit
Lil. Mu ikinteresseret var ban, stiftede Sangforeningen, hvoraf han senere ble Medlem, og ban vat·
Formand for l{un !foreningen. Han udgav en • f-laandbog for Handlende og Toldofficianter«. Af andre
Hverv, han havde, skal nævnes, at han i 1838 blev
valgt til Raadmand, og at han var Medlem af Sparekassens Direktion. Den 14. Februar 1870 døde han
i Aalborg.
I Stænderforsamlingen 1836 stillede han Forslag
angaaende skærpede Forholdsregler imod den udbredte Bissekramhandel og den ulovlige Hand el og
Smugled paa Jyllanns Vestkyst (Skudehandel). l
ændret Skikkelse blev førstnævnte Forslag indsendt
til Kongen. Et Andragencle, han stillede om Parbedring i Kaarene for Organister i flere ({øbstæder.
blev ikke gjort til Genstand for Forhandling.
Af Udvalg, nedsat om kongelige Forslag, \'ar han
Medlem af følgende: Forordningen om, hvad der skal
foretages i Slrandingstilfælde, Anordning a1lg. Told og Skibsafgifterne og om en Tarif fot· Conslllnliooen.
Ogsaa var han i Udvalg for flere af de privat indgivne Forslag.
I Stænderforsamlingen i 1848 gav Thorbrøgger
Møde som kongevalgt Medlem, ligesom det her kan
oplyses, at han en kort Tid var Folketingsmand for
Aalborg By.
To af de Godsejerdeputerede i 1836 var fra Aal-

FRA STÆNDERTIDEN

501

borg Amt: C. Christensen, Klarupgaard, og R. Roulund, Store Restrup.
C. Christensen.
Christen Christensen var født
1786 paa Klarupgaard, som hans
Fader, Verner Christensen, havde
arvet efter sin Fader, Amtsforvalter
Christen Christensen, Aalborg (død
1779). Antagelig overtog Christen
Christensen 1819, det Aar, hvori
Faderen døde, Klarupgaard, og her
viste han sig som en dygtig Landmand, hvilket ogsaa det kongelige Landhusholdningsselskab forstod at vurdere, idet han fik overdraget at
forfatte den Beskrivelse af Aalborg Amt, som Selskabet i 1832 lod udgive, et Værk, som rummer mange
værdifulde Oplysninger om landøkonomiske Forhold
i Datiden for Aalborg Amts Vedkommende. I 1840
solgte Christensen Klarupgaard og flyttede til Aalborg.
Her døde han den 5. Oktober 1857, kort efter at
være hjemkommen fra en Rejse i Tyskland og Italien~
paa hvilken han maaske havde søgt Bedring for en
Sygdom. I flere Aar havde han, der bar Titel af
Overkrigskommissær, da været Direktør i Aalborg
Sparekasse.
I Stænderforsamlingen i 1836 var Christensen
Medlem af Udvalget om det kongelige Forslag om en
Forordning om den fremtidige Afsoning af Bøder og
visse andre Pengeforpligtelser. Ligeledes i Udvalget
om en ny Matrikel, om hvilket det med 42 Stemmer
mod 6 vedtoges at indgive et Andragende.
Sammen med L. Høyer (3. Landdistrikt) og J.
Petersen (6. Landdistrikt) indbragte han Forslag om
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Afholdelse af nogle flere Markeder. Andragende herDm indsendtes.
Et Forslag af Chl'istensen om en Ændring af
Kapitelstak s ternes Fastsættelse blev forkastet, idet det
efter en Del Forhandlinger vedtoges ikke at indsende
noget Andragende herom.

Rasmus Roulund.
Rasmus Raulund var født 20.
Septbr. 1783 paa Store Resbjerg
paa Fyn, som Faderen, der var en
Bondesøn fra Raulund paa Fyn,
ejede tillige med Løvegaard paa
Sjælland. Han tog juridisk Embedseksamen og var i nogle Aar
Auditør, bl. a. ved Prins Ferdinands Dragoner. I 1826 købte han
af del Levelzow ke Fideikommis Store Restrup, som
hans Enk e. Chri line, f. Rasmussen i l 47 so lgt .
Raulund døde den l. Mart 1 45 paR Store Reslrup.
, Aalborg S Liftstidende e af 3. Mart 18,J.5 gav ha w el
smukt Eftermæ l og ligeledes Pasto r F. A. Han en 1)
i deu Tal , ban holdt v d han Grav, hvil.ken Tale
han gennem Rees Bogbandel senere udgav ledsaget
af et s lemningsfu ldl Mindedigt. I den vannlfølle
Tale hed det bl. a., at Raulund uden at hildes og
drages af Verdens vekslende Mening til højre og venstre Side redelig fulgte, hvad han selv efter en alvorlig Prøvelse maatte anse for sandt og ret, netop i
Overensstemmelse med de Ord, han selv havde udtalt, at han »igennem et Liv af mere end tresindstyve Aar med Alvor havde stræbt at finde Sandhed.«
I Mindedigtet lød de 2 første Vers saaledes:
') F. 1807, d. 1890, Præst i Øster Hornum 1838-52, Folketingsmand for Nibekredsen 1849-52.
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•Vaaren vifter snart med lune Vinde,
Bryder Vinterkuldens strænge Magt;
Ingen Lænke mægter mer at binde
Livets Aand, som, længe sluttet inde,
Folder ud sin fulde friske Pragt.
Ogsaa Du har brudt det stærke Fængsel,
Fundet Frihed i Din Faders Favn;
Endt er Kampen; endt er al Din Trængsel;
Glemt er Livets Lyst og Livets Længsel;
Glemt er Støvets Haab og Støvets Savn.•

Af Stænderforsamlingen ,·ar Raulund Medlem de
første 5 Samlinger. Han var et fremtrædende og frisindet Medlem. I første Samling stillede han Forslag om Offentliggørelse af Stænderforsamlingens Forhandlinger. Forslaget førte kun til, at der indgaves
Andragende om, at Talernes Navne maatte blive indførte i Stændertidende. Han var Medlem af Udv~ll
gene for de kongelige Forslag angaaende Udvidelse af
Panteretten og angaaende Forhøjelser af Godtgørelser
til Birkedommere paa de kongelige Godser. Endvidere var han Medlem af Udvalgene for de private
Forslag om en ny Matrikel, om Medvirkning til
Fremme af Selvejendom og Arvefæste, ligeledes for et
Andragende om Forbedring af Vejvæsenet og i Udvalget for Nielsens Forslag vedrørende Danmarks
Finanser.
De 3 Deputerede, der mødte for Landdistrikterne,
var: for 3. Distrikt: L. Høyer, for 6. Distrikt: J.
Petersen og for 7. Distrikt: J. C br. Spliid.
Laurits Høyer.
Laurits Høyer var født 19. November 1772 i
Skyum ved Thisted og blev Ejer af Jægerum ved
Brovst, hvor han døde den 8. Februar 1844. En

504

G. ØSTERGAARD:

Søn, Chr. Høyer, død 22. April 1866, overtog efterFaderen Jægerum. Laurits Høyer tilhørte en vidtforgrenet Storbonde- og Præsteslægt, og han nød storAnseelse i Ø. Han Herred.
I Stænderforsamlingen, hvor han efter eget Ønske
kun havde Sæde den første Samling, var han et flittigt Medlem og var Stiller eller Medforslagsstiller af
flere Forslag, f. Eks. om Forandring af Fattiglovgivningen, for en Begrænsning af Opførelse af Huse
uden Jordtilliggende til Bortfæste eller Udleje, om
Alimentationsbidrag og om en ny Matrikel, som han
ønskede indført. Tillige stillede han et Forslag om~
at Jagtretten maatte overgaa til Grundejerne. Om
alle Forslagene blev det vedtaget at indsende Andragender til Kongen. 3 Forslag, han stillede : Forslag
om Salg af de af den kongelige Kasse overtagne
Jordegods, om aarlig Godtgørelse for Lægdsmænd
(paa Lægdsmænds Vegne fra Kjær Herred) og et Andragende om Forbedring af Landpolitiet, blev ikke
behandlede. Han var bl. a. Medlem af Ud valgel om.
en Forordning angaaende, »hvad der i StrandingsLilfælde skal iagttages • . Ved Høyer indbragles endvidere el Andragende om Hoveriets Ophævelse fra Beboere paa Rødsleth, Birkumgaard og Birkelse Godser.

Jens Petersen.
Jens Petersen var født den 19.
Marts 1790 i S uld ru p og var en
Skolelærersøn. I 1806 kom han
paa Birkekontoret paa Torstedlund
og i 1808 derfra til Amtstuen i
Aalborg, hvor ban avancerede til
Fuldmægtig. I 1812 tog han dansk
juridisk Eksamen, og i 1820 blev
han Underretsprokurator i Aalborg
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<>g Viborg Stifter. 1822 købte han Ovegaard i Ove
Sogn. Fra 1842 til 48 ''ar han Medlem af Aalborg
Amtsraad, i 1842 blev han Landvæsenskommissær,
·Og i 1843 fik han Titel af Kammerraad. Han mødte
i Stænderforsamlingen 1836, 38 og 40. I 1849 blev
han Landstingsmand, en Stilling, han var Indehaver
af til sin Død, den 28. Februar 1863. Som Landstingsmand tilhørte han Højrepartiet, var Medlem af
Rigsretten og i flere Aar Statsrevisor og nød i det
hele taget megen Anseelse paa Rigsdagen.
I Stænderforsamlingen 1836 indgav han et Forslag om ikke at faa indført en ny Matrikel; men det
faldt, og i Stedet for blev indgivet det af Høyer tilligemed Wieth foresiaaede Andragende om en ny
Matrikel. Han var bl. a. Medlem af Udvalgene om
et Udkast til en Plakat angaaende Diætpenge og Befordring for Sættedommere, om Selvejerbønders Testationsret og i Udvalget om et Andragende vedrørende Sel\•ejendom og Arvefæstes Fremme.
J. Chr. Spliid.

Jens Cbr. Spliid 1) var født 11.
November 1794 i Breum ved Skive
som Søn af Pastor Otto Sommer
Spliid. Baade paa Fædrenes som
paa Mødrenes Side tilhørte Spliid
en gammel Præsteslægt; han skal
have været den første i Slægten, som brød Traditionen og blev
Landmand. Han var Godsforvalter, da han omkring 1830 blev Ejer af Hvanslrup i
Farsø Sogn. Denne Gaard ejede han, til han i 1847
1

)

For en Del Oplysninger er jeg Hr. Proprietær O. F .
Spliid, Ponlholm, megPn Tak skyldig.
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Ltøble Gl. Skivehus, hvor han boede til sin Død, den
16. December 1871. H'•an tn1p har ban lil·yneladende ikke været særlig begejslrel over, at ban kom
til at eje 1), men de opadgaacnde Konjunltturer· og
hans Dygtighed skaffede ham efterbaanden bedre
økonomisk Fodfæste, og da han solgte Gaarden, skal
han have haft en Fortjeneste af omkring 40,000 Rbd.
paa den.
J. Chr. Spliid var en retliniet Mand og nød stor
Anseelse; mange søgte til ham om Raad og Daad.
Med sin Hustru, Severine (død 1857), en Datter af
M. P. Richter, Ørslevkloster, levede han et saare harmonisk Liv, og det var en stor Gæstfrihed, de udfoldede i deres Hjem.
I Stænderforsamlingen i 1836, den eneste, han
mødte i, indgav han et Forslag om Oprettelse af Uldmarkeder. Prokurator J. Petersen indstillede som
Medlem af Udvalget herom, at der indsendtes Andragende, hvilket skete. - løvrigt ses det ikke, at Spliid
har taget videre Del i Forhandlingerne i Forsamlingen.

Om Faartoft, der ogsaa repræsenterede Nibe Købstad, kan der meddeles, at han i Samlingen i 1836,
den eneste, han gav Møde i, var et virksomt Medlem. Han tog sig særligt af, hvad der havde Betydning fot· Købstæderne vest for· Aalborg ved Limfjorden, f. Eks. Forholdene ved Aggerkanalen. Niel
Faartoft, der var l{øbmand i Nykø!Jing, Mors, \ar
født 10. Februar 1786 i FaarLoft ved Thisted og døde
10. September 1860 i Nykøbing.
Den 30. Juli sluttede den første viborgske Stæn') Se J . C. Krarup: Landbrugets Udvikling i Danmark,
II. Bind, Side 410.
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derforsamling efter at have varet i 111 Dage. Ser
man paa, hvor begrænset dens Myndighed egentlig
var, og hvor uprøvede dens Medlemmer stod overfor
Arbejdet et saadant Sted, maa man sige, at Resultatet var godt. Der blev indsendt flere Andragender,
som det viste sig, Regeringsmagten maatte tage Hensyn til.
»Vi skilles,« sagde den gamle Alderspræsident,
Møller Wulff, inden A. S. Ørsted erklærede FOI·samlingen opløst, ~og alle vi, som nu her er forsamlede,
ses næppe igen i disse Sale; men vi skilles med det
glade Haab, at de Blomster, som vor Institutions.
nylig plantede Træ allerede har baaret, snart vil
glæde Nationen med heldbringende Frugter.«
(Fortsættes i næste Aargang.)

SMAASTYKKER
EN MALTKØLLE.
I de fleste Landsbyer fandtes i ældre Tider en saal<aldet Maltkølle, et lille lermuret Hus, som var indrettet til
Tørl'ing af Malt til det i de gamle Bondehjem højt værdsatte Øl. l Almindelighed ejede·, vedligeholdles og ben •ttedes Køllen af nogle Mænd i Fællessl<ab, og andre af Byens
Folk som il<ke havde Del i den, kunde, om de ønskede det,
tage den i Brug mod en vis, rimelig Betaling og Denytlelsc
a f egel Brændsel, de1· i a ll e Tilfælde sku lde være Træ, som
i skovløse Egne skul le hent s langvejs fra. DeLLe Bræn Isel kom imidlertid til dobbelt Nytte, idet nemlig dets Aske
omhyggeligt opsamledes og anvendtes som Sæbe ved Vask.
Om en Maltkølle ved nogle Udflyttergaarde, Vestergaardene i Nørre Kongerslev Sogn, haves følgende, her gengivet med Nutidens Retskrivning:
• Kontrakt mellem underskrevne Mænd, som har bygget et Køllehus til fælles Brug, saaledes at enhver af os maa
uhindret tørre sit Malt til eget Brug paa saadan Vilkaar:
1. Den, som bruger Køllen, skal omgaas forsigtig med Ild
og Lys, og naar Maltet er tørret, leveres Nøglen til Jens
Peter Nielsen, som har Tilsyn med Køllen og Lov at
tiltale den, som omgaas uforsigtig dermed.
2. Al Vejfart til og fra Køllen skal være uhindret for enhver af os samt hvem, der for Betaling afbenytter den,
hvad enten den staar paa Jens Lundsgaards eller Jens
Peter Nielsens Grund.
3. Maa ingen vægre sig ved at tage Del i Køllens Vedligeholdelse efter den Del, han kan tilkomme, hvilket Jens
Peter Nielsen foranstalter ved at sammenkalde til Møde,

SMAASTYKKER

509

hvor Bestemmelse desangaaende kan tages (ng) hvor
Flertal gør Udslaget. Et saadant Møde holdes hvert
Aar i Januar Maaned, hvor sidste Aars Regnskab maa
fremlægges og berigligcs.
Bekostning n foregaar eftet· ForcleliJlg sanledes:
Nr. 1, Jens Peter
ielseo , giver •l Dele. 2, Jens
Jacobsen Lundsgaard, 3 Dele. S, iads Gothm·Lsen, 2
Dele. ~~. Jørgen Nielsen, 'l Dele. 5, .Jens Christensen
Bach, 4 Dele.
4. Om nogen af Gaardene bliver solgt eller afhændet til
nogen fremmed Efterkommer, da har den ingen Ret
dertil uden enstemmig Samtykke. Ligeledes om nogen
ikke kan vedblive, men maa nødvendig flytte fra sin
Gaard, da skal de andre give ham Vederlag eller Erstatning eftet· r imelig SJ<øn omhecl.
5. Hvem, som ikke vil holde vedtagne Løfte, skal første
Gang it·eltesæltes al' de andre Vedkommende. Sker d l
anden Gang skal de stralfcs med Mulkt. Men sker det
tredie Gang, skal de ingen mere Het have Lil dette El.us
eller Erstatning for deres Bekostning.
At dette sanledes er vedtaget at vedligeholde mellem
os og vore Efterkommere, stadfæste vi med vore Hænders
Underskrift.
Slotsgaard, den 21. Juni 1877.•
(Herefter følger de fem Mænds Underskrift.)
.A. C. Ertbøll-Nielsen.

SKOLEHOLDERSØNNEN I SKOMAGERLÆRK
I nærværende Aarbog for 1914 omtales Side 402 en
Mand v d ;~vn Jørgen Adamsen, som fra 1752 i en meget
lang Aanække var Slw l hol der for· Nøne Kongerslev og
Komdrup Sogne, bocnd' i førstnævnt By, Il vor hnn døde
som cnllcd ig L Lær ,. 1822 ove•· 90 Aar gammel.
E n ø n ae ham mecllH·iogcr ved I·Jytning ft·a og Lil
Hjemmet i sine Ongdomsanr el lill Dokument paa stemplet
Papir (24 Skilling), na luJ'Iigv is i Henhold til en befalet, almindeligt gældende Poranstallning, der forelaa forud for
Tiden, da Brug af Skudsmaals))og blev paabudt.
33
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Den unge Mands Følgeskrivelse indledes af Faderen:
saaledes:
~ ærværcnde min Søn Niels Jørgensen, i Lære hos
Skoemuger Mosler C!tristen Bansen i Aalborg, vil del behage Velærv. rdig Hr. Mørch i Sønder Kongesleif bet· paategn L al meddele Slmdsmaal hands Saligbeds 'ag augaaendc, al band kan Lil Guds Bord antages, der hvor hand
sig nu opholdm·.
Nørre KongesJeff Skole, d. 23. Martij 1782.
Jørgen Adamsen.•

Hr. Mørchs, Sognepræstens, Paategning er i den Grad
afbleget, at noget af den er helt ulæselig. Det ses dog, at
den afgiver den ønskede, fornødne Erklæring:
»Ovenmeldte Niels Jørgensen, som af mig er confirmeret Dom. 18 post Trin., a. p.') en Giæst ved Herrens
Nadvere i Nørre Kongerslev Kirke, .. . . . . . uden Hinder
herfra, og andet Steds ]<an antages.
Sønder Kongerslev, den 24. Martij 1782.
Mouritz Mørch. «
Fem Aar senere faar Papiret følgende Paaskrift:
~ Jeg uoderslo·evne Cln·islen Hnns n Frislrup, llorget·
og Mester Siwemuger hel'lldi Aalbo t·g, Ideudes og l1.ct·ved
vitt rlig giør, at n~ rværende Slto mager Svend, navnlig
Niels Jørgens u, haver lærl hos mig det løvlige Sko maget·
hanelværk udi 5 am·, da j g haaber, al han ike havet· noget
pau mig al klage i Samme hans lære Tiid Og jeg del'i mod
ikke hover noget pan hannem al sige End al jeg hann.em
paa heste Maade vil have Rekommenderet.
Aalborg, d. 5. Maji 1787.
Chr. Hansen Fristrup.«

Samme Dag, rimeligvis ved Skomagersvendens nær
forestaaende Bortrejse fra Staden, faar Dokumentet en sidste Paategning:
1

)

;>:

anno postrema

=

sidste Aar, forrige Aar.
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"Qmmeldte Skoernager Svend Niels Jørgensen var sidste Gang her d . 29. Nov. a . p. en Giæst ved Herrens Bord
i Budolphi Kirke og viedes intet usldkkelig om ham her i
Menigheden, saa han derfor andensleds kan ubehindret antages og ønsker ham Naade til altid at opføre sig saaledes,
at han maae findes velbehagelig for Gud og retskaffen for
Mennesker.
Aalborg, d . 5. Maj 1787.
J. P. Wandall.•')
Niels Jørgensen nedsatte sig som Skomager i sin Fødeby Nørre Kongerslev, hvor han boede som gift Mand 1795,
i hvilket Aar en Søn af ham blev født. Denne Søn, Christen Nielsen med Tilnavn Skomager, der kom til at udmærke sig som en af sin Egns mest oplyste Mænd, findes
udførligt omtalt i Pastor Alexander Rasmussens Artikel
»Fire politiske Breve« i •Fra Himmerland og Kjær Herred« 1912.

A. C. Ertbøll-Nielsen.

NAVNSØ MARKED.
l forrige Aarhundrede eller for 50 a 60 Aar siden, før
Jernbanerne var naaet her op i det nordlige Jylland, holdtes der naturligvis . lige saa vel som nu Markeder i Køb"
stæderne. Derimod kendtes selvfølgelig ikke til de mange
Smaamarkeder, der nu holdes i en stor Mængde Stationsbyer. Men enkelte store Markeder holdtes ude paa Landet,
og ret ofte paa meget øde og afsides Steder. Det synes
næsten, som den Tids Mennesker særlig har foretrukken
de mest øde Steder til Markedsplads. Som Eksempler paa
saadanne Markeder kan nævnes et Marked i Nærheden af
den nuværende Aalestrup Station i Østerbølle Sogn - Stedet, hvor det holdtes, kaldes endnu Markedsdal -, Skræm
Marked i Øster-Hanherred, Øsløs Marked i Vester-Hanherred og Navnsø Marked i Vesthimmerlanrl. Som Minder om
disse Markeder findes nu kun nogle Rester af de gamle
Veje til Markedspladserne. Færdslen gaar nu til og fra
Stationsbyerne, og de gamle Veje henligger omtrent ubefærdede.
Folk i Vesthimmerland, der nu er i 60 Aars Alderen
') Residerende Kapellan ved Budolfi Kirke 1772-97.
33*
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eller ældre, mindes Navnsø Marked som en af deres Ungdomstids store Forlystelser. Hvem, der kun kender Nutidens hurtige og bekvemme Samfærdselsmidler, vilde undres
over, at dette store Marked var henlagt til et saadant øde
og afsides Sted. Navnsø ligger omtrent 3 km Øst for den
nuværende Gatten Station paa Løgstørbanen. Søen er omtrent 4 Tdr. Land stor, den har salt Vand og tilhører hovedsagelig Herregaarden • Gunderstedgaard •.
Markedet holdtes i første Halvdel af Juli Maaned. Det
sidste holdtes i 1876. Onigivelserne var særlig den Gang
øde og triste, næsten udelukkende Hede. Selv de nærmeste
Gaarde og Huse laa langt fra Markedspladsen. Denne var
ved Søens vestlige Ende. Alle Veje til denne og lignende
Markedspladser var lange og daarlige, men paa denne ene
Sommerdag strømmede Folk dertil fra mange Miles Omkreds med Kreaturer og Handelsvarer.
Naar Dagen kom, blev i den tidlige Morgenstund Stadstøjet lagt paa Hestene og disse spændt for den tostalede
Rejsevogn uden Fjedre. Pladsen bag ved Agestoleue fyldtes med Grøntfoder, og dette gav Siddeplads til to a tre
Personer, og saa gik det hurtigt eller langsomt efter Vejens
mindre eller mere daarlige Beskaffenhed til Markedspladsen.
Her spændtes Hestene fra og bandtes ved selve Vognen og
forsynedes med Foderet. En Dunk Øl og en Tejne med
Smørrebrød eller Æbleskiver til egen Fortæring blev omhyggelig nedpakket under Agestolen, dels for at skærmes
mod Solen, dels for at uvedkommende ikke skulde byde sig
selv til Gæst under Ejerens Fraværelse.
Pladsen med Heste og Fækreaturer var paa disse frit
beliggende Markedspladser meget stor. Handel til Udførsel
kendtes ikke. Folk, der imødesaa en god Høst, købte til
Forøgelse af Besætningen, eller omvendt gjorde Opkøb til
Bortsalg paa Pladser, hvor bedre Høst ventedes. En Del
af de forhandlede Heste var dog bestemt til Opfedning til
senere Udførsel. Midt paa Kreturhandelspladsen kunde
man saa støde paa et lille Bord, hvor en entreprenant Mand
solgte hvide og røde Snapse med et lille Stykke Sukker i
Tilgift til »Lidkøb• paa de afsluttede Handeler. Naturligvis
var det særlig Egnens egne Handelsmænd - Prangere, som
de kaldtes -, der kom til Markedet, men enkelte Hestehandlere fra fjernere Egne kunde dog undertidrn komme
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til Stede. Paa Øsløs og Navnsø Markeder kom f. Eks. en
Hestehandler fra Thyland, der var kendt under Navnet
•Store Klaus •.
l lange Rækker var opstillet Beværlningstellc, Udsalgstell og Tell med Linedansere Kunslberidere, Taslteospillei·e, Forevisniug af udenlandsk D_yr og ikke a l rorrrlemme
Karusseller· og Oansctelte. I Beværln.ingsteltene fortæredes
selvfølgelig særlig Drikkevarer og Hvedebrød · dog lmnd
man ogsaa se nkelte delikatere sig med stegte Aal e ll er i
Sommet•tiden med Stiideel bærgrød med Fløde. I Udsalgsteltene forhandledes alle m n lige Hnud ·Is- oa Haandvrork varer samt HnsOldsrrembriogelser. Varerne blev højlyrll
anbef~1l de al' Sælgem , olleved Hjælp af Villigheder. Blandt
Haand\•ærket·ne saas særlig Buntmagere, Sadelmagere, Skomagere og Hebslagere. Handels- og Haandvrerkssager saavel so m Telte, Knruselle r osv. maalle natmUgvis føres Lil
Markedspladseruc med Re tcl<øreløjer, og det vat· ingenlunde
blol fra de nærmeste Smanbyer-, der kom haodle ndc, men
ogsaa ft•a de s løn·e Byer·, Viborg og al borg vt\1' der n Del.
Paa Navnsø 1arked var f. Eks. Viborg Skomagere og Rebslager·e unscle for deres goclc Varer. Mange handl end og
Haandværl<cre havde visl i Il e Tider ooglc af deres •store
Oauec paa dlss Markeder. En ejcod mmelig lags Udsa lgstelt vat· nogle Galauteriboder, hvor all Geosta nde a r lige
dyre. Pr·iseo var S Skilling.
Blandt • Kunsln 1·ne•, som i cle senere Aar oplraa(llepaa diss 'lnrl der, var· vel den for nogle Aat· ·ic.l en afdøde
Cirkusdi rek tør Mie h c den m e ·t kendte. En fra disse Markeder ligeledes kendt T~tsk nspiU t• Sør n G Iling døde fot·
noget ove1· cu Snes Aar siclcu i Sønderholm Fatlighns.
1lnrked rne var den Gang en slor Foll<eforl rslelse, og
la u:uu1ge Menoesl<eJ' altsaa kom samm n der, søgt n stor
D l Kr·øblinge derlil for at samle sig en Skilling, dels ligerrem ved Tiggeri og dels ved at optræde som Visesangere,
llarmouiltaspiller e eller Lireknssedrcjere. En vis fremskudt
SUlJing blundt diss iodlog Krigsinvalideme. De ansaas for
nt have ·ærlig llel Lil at gaa m d Urel<asse. De optraadle
uodertidcn i oiformeu og med deres forhenv rercnde militære Adresse, .Batalllon, Kompagni og Nt·. fæstet pna Lit·ekassen.
Den bekendte Herredsfoged Chr. Sørensen Testrup
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har beskrevet det store Marked i Markedsdal ved Østerbølle og særlig omtalt de store Slagsmaal, som ofte fandt
Sted der og tilsidst gav Anledning til, at Markedet blev
nedlagt. Paa Skræm Marked foregaar til Dels et Par af
Emanuel Henningsens Fortællinger. Forfatteren var i sin
Tid Skolelærer i Husby i Kæltrup Sogn i Hanherred. Paa
Navnsø Marked foregaar et lille Træk af C. A. Thyregods
Fortælling •Harpespillerinden•, og Johannes V. Jensens For·
tælling om en Enkes gamle, enlige Ko, der formentlig kunde
have nogen Oplivelse af at komme sammen med andre
Køer og derfor blev trukket til Marked, foregaar formentlig
paa Bjørnsholm Marked, uden at det dog særlig er nævnt
deri.
J. Brahms.

MEDDELELSER
FRA

BESTYRELSE OG REDAKTION
næn•mrende Aar·uog afslltltes 5. Bind nf vort SamM I::Dfunds
hislodske Samlinger •Fra flimmerland og J(jær

l:lcrrecl• til hvilleet der medfølger Tilelbl ad, lnclhold sfo r·tegnelsc og Register.
Vort i\ledlernsantal er i Aar 535, en Ubetydelighed større
end fo r·rige Aar.
i. vil geme igen opfordre vore Mcdlem DICJ' til at virl<e for større Tilsluloing blandt Venne1· og belt ndl«' da amfu ndet derved vil blive i Stand til nt udvide
Aarbogen og uringe noget mere af den Mængde Stor, der
ligge1· og v nter·.
Sommerurlflugten eller· Jtcu·smødel fandt Sled Mandag
den 21. Juni. l en halv Snes ·tore og smAa Automobiler·
ltørte a. 100 Dellager-e fm Aalborg ud ad Hndsundvej til
Mødets første faal 1 ilferl ·holm. Fra Budsund og Omegnen
vu~· maoge mødt frem, saa der vAJ' ca 200 Delingen·, da
Formanden for Samfundet, Tandlæge Slenilolm, uød velkommen. F ra HovedbygningeLlS \er-anda holdt pens. Lærer
Fr. Møller, Soclbj rg. et li\, l'uldl Ol! indholdsrigt F'or·edra~
m \ iiTeJ·t holm og dens sldflende Ejere gennem 4-G Aar·
hundreder. J~ fter at have beset Omgivelsemc g i l< del pr.
Bil øslpan Lil Soelbjerg Skov, hvor 111an med Fru OveJTetssagft:~rer Suanholms T i li adeJse besaa Gaardsens l'old, et højst
interessaLlt Bosted midt inde i 'l<aven med mægtige flere
Hundrede Aat· gam le Bøgelrreer omkring. Her holdl Pr·ovst
Ala:r:arutcr Rasmussen, Konf:{erslev, en JUC~et inleJ·essanl
Forelæsning om sine Formodninge1· med Hensyn til Bopladsen. Ved Sysl n med D ellum-ITindsted ReJTedcrs H istnr·ie ha1· 1 r·ovsl Rasmussen faac l oplyst , nt Adelsmand n
Morlen Svan til Komdrop Øslerganrd hor ejet Gaar·den
Tromholl eller 'I rom m lholt, og n t Gt~;u·dsens Vold m a a
v re Resterne
denne Gaard . PI'OVSLCDS Foredrag lønne·
de med l<ntftigt Uifahl. - Aftensmaden blev srrisl i del
grønne, og Bogtrykker Rasmus.~en , Hadsund, sang Solo fo1·
Oellageme. Her holdles ogsan deo tHll'lige Genen1lforsam ·
Jin g med Slya·elsesvalg. Provst il lex. Rasnw.~se n. l{oul(erslev, Baoltdir·el< tøa· Jørgensen , Aalborg, Lrcrel' Basmas.wm,
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Haverslev, Gaardejer R. Lelh, Srnidie og Sagfører A. Olesen,
Nørresundby, gen valgtes; i Stedet for G. Ø lergAa rd, Hjøt·rin g, valgles Lærer N . Møller, Løgstør. Det vellyklcede Sommermøde sluttede mecl fælles RalTebord i Tcrndnq) Kro.
Angaaeode den paatæokte Rejsning af el Minde for
Sldpper Clcmeut sltal anfø res, at der nu er kommen et
fjerde Odkast af Maleren VaJd. Kjeldgaard. Forøvrigl et·
der nu ~~~ mulig Udsigt til, nt Hejsnin g af et Monument for
Sldppcr Clement kan blive til Virkelighed, idet Carlsbergfonden hat· lovet at yde et Bidrag af 15,000 Kr., saafremt
der af 13yens Borgere og andre interesserede tegnes et ligncude Beløb. Da Komileen <tllerede t"Mtder over ca. 10,000
Kr·., gælder del allsaa om al faa legnet ca. 50 O Kr., for at
Sagen kan blive Vit·keligbed, og Komiteen har slntks udsendt Opra ab Lil al le interesserede.
Som bekendt har der ogsaa i Aalbor·g Amt været foretnget en Indsam ling Iil Nationalmuseet. Komiteen, der bestod af Bcslyrelsel'llc for flinseet og Histor·isk Snmfund, hnt•
udført et stort AriJejde fo1· denne Sag. Resullalet er da ogsaa IJlcvel , al der indkom 11,020 Kr. 67 Øre.
Af nyere lokalhistorisk Lilloralur er der Grund Lil at
benlede Opmærksomheden paa clcn udmærkede Stamtavle
OVCI" Familien Jolwnnsen, en ar HimmerhtlldS kendteste
Bondeslægter. Stamtavlen er udarbejdet af det ælds te Medlem af Familien, Claus ./ohunnsen, Vaarst.
Da Lærer Fr·. Møllers Foredrag om iiTertsholm nødvendigvis rnaalle blive meget am men lt·ængl. vil der i næste
Aarbog fremkomme en udl'ørlig Afhandling om ViiTertsholm
og den Ejere.
Ved el Styrelse~møde den 25. Maj bos Tandlæge StenLiolm blev Redaldionen ar Aarbogen overdt·agct til Lærer
Hcnril\ Møller·, 1-Iaals, idel Pt·ovst Easmussen paa Grund af
forøge l Arbejde fr·a bad ·ig Redaktørvid~som heden . Tandlæge Stenholm ud lalle en d ,btfølt Tak Lil Provst Rasmusen for hans uegennyttige og foJ·tjenslfulde ViJ·ksomhe<l i
Samfundels Tjeneste.
Henvendelser i Fot·eningsanliggen<.ler bedes rettede til
Formanden, T<1ndlæge Slenholm, Aalborg, eller Lil Kasserct•en , Regnskabschef Bye-Jørgensen, Hassari ·, i RedaldiOIJSa nliggender til Aar·bogens Redal<lør, Lærer· Henrik Møller,
IIanis, Voa rst.
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