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1938

NOCTUR1VE
AF HANS POl'LSEN

Solen slaar Skygger i Himmerlands Dale,
mørkner i Eng og Kær.
Stammeme rødmer - og blegt lyser Gavlene
fiem og nær.
Dagens stridige Vinde
smyger nu lune og linde
ind under Hegnene, finder et Sted,
hvor de den nøgne Sol tør belure,
1war den gaar ned.
Hyrdernes Hujen mod Aften og Ro
gjalder i Eng og Kær Brægen i Bakkeme, Brølen i Dalene
fjern og nær.
Skjult under Hegnets Linde
venler de vaagne Vinde:
- Tyst under Himlen, mens Sol gaar i Jord!
Een efter een dirrer Lærkerne ned
fra det store Kor ...... .

· Vaarnatten slumrer i Himmerlands Dale,
dybest i Eng og Kær:
Slukket er Solild i Rudeglar
fjern og nær.
Hen under Skouens Skum ren,
lydt og med dæmpet DUJmen,
kryber en Vogn ad et lysligt Spor;
Støvet og Taagerne driver til Ro
paa den rygende Jord.
Kender du Natten i Himmerlands Dale,
sænk t over Eng og Kær:
Bakkerne, Hederne - lukket og slukt
baade fjern og nær.
Ungkvæg i uaade Enge,
vandrende langt og _længe,
søger mod Syd og søger mod Nord,
standser og dryner og finder i Seng
paa den natkolde Jord.
Frøer har prøvende gurglet mod Taagerne
trindt i de uaade Kær Nu bliver Natten saa rungende fyldt
fjern og nær.
Vakt af sin Aftendvale
stryger ad Himmerlands Dale
Vindenes Hær over Bække og Bryn.
- Ene staar Aspen og glimter paa Heden
med Ondt i sit Syn.
Med Forfallerens Tilladelse aftrykt
efter Digtsamlingen •l Himmerlands
Dale•, 1929.
·
Melodien er skrevet til Stævnet af
Lektor Regnar Knudsen.
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BERETNI~G

VED

S. VESTERGAARD NIELSEN

var i Aaret 1922, at en Kreds af interesserede
med Lektor Regnar Knudsen og Bibliotekar Eiler
Hangsted i Spidsen stiftede >>Udvalget for Hjemstavnskultur«, hvis Opgave, kort fortalt, er at slaa fast for
de flest mulige, at saasandt som vi sætter en Ære i
at kalde os Danske, skylder vi os selv at kende vort
Land og Folk, ikke overfladisk fra en Bil paa Søndagstur, men grundigt og til Bunds, saa vidt det staar
i vor Magt. Vi maa kende vort Lands rigt vekslende
Landskabsformer, dets Tilblivelse, Historie og kulturelle Indsats, dets Folk og Folkesind, dets aandelige
Indstilling og materielle Standard, ikke blot saadan
i jævn Almindelighed, som en Geografibog og Danmarkshistorie for Folkeskolen kan give det, men med
inderlig Fordybelse og forelsket - ja, netop, forelsket
Tilegnelse af saa meget af vort Lands Rigdom,
som vi kan overkomme. Og kan vi ikke overkomme
det altsammen paa en Gang, saa kan vi da begynde
saa smaat med at tilegne os vor egen Egn, Sog!let
hvor vi er født eller har vort Virke. Kan vi først
det paa Fingrene, da er sikkert Grundvolden lagt og
Appetiten vakt til at udvide Horisonten og se det tilegnede i Helhedens Lys.
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Blandt de Hjælpemidler, hvorved Udvalget søger
at fremme denne saa vigtige Sag, er Hjemstavnsstæv·
nerne vel nok de vigtigste. Hjemstavnsstævnet bringer Hjælp og Støtte til den, hos hvem Interessen er
vakt, men som maaske staar uvis over for de Veje,
han skal slaa ind paa for at faa det rigeste Udbytte.
Som Deltager i et Hjemstavnsstævne faar han under
kyndig Vejledning en Egn eller Landsdel taget op til
grundig og indgaaende Tilegnelse, baade teoretisk og
praktisk, og faar derved Midler i Hænde til at arbejde
videre paa egen Haand.
Siden det første Hjemstavnsstævne i l 922 er der
ialt afholdt 15. Med en enkelt Undlagelse (Viborg
Stævnet) har de hidtil alle søgt deres Emner paa
Øerne eller i Syd- og Østjylland. Først med det 15.
naaede Turen til Nordjylland.
I Juni l 936 modtog jeg· Forespørgsel fra Udvalget, om jeg kunde tænke mig at tilrettelægge og lede
et Stævne med Himmerland som Studieomraade og
Aars som Udgangspunkt. Tanken tiltalte mig, thi jeg
var klar over, at Himmerland frembød et baade rigt
og afvekslende Stof for et udbytterigt Stævne. Men
jeg var tillige ogsaa klar over, at det var ikke saa
lidt af et Vovestykke at gøre saa lille en By som
Aars til Samlingspunkt for en Deltagerskare paa maaske langt over 100. Jeg gik da den i Byen saa ofte
med Held prøvede Vej, naar en Sag af Fællesbetydning laa for, at bringe Sagen frem paa et Borgermøde. Paa dette fik jeg enstemmigt og enigt Tilsagn om Byens og clens Borgeres fulde Støtte, og i
Tillid til, at saa skulde det nok gaa, gav jeg bindende Tilsagn om at paatage mig Tilrettelæggelsen af
et Stævne i Himmerland i Sommeren 1937. Til at
hjælpe mig blev nedsat et Udvalg, bestaaende af Bank-
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direktør Th. Thomsen, Læge N. Th. Bjørnshave, Lærer H. Sørensen og Redaktør A. Rasmussen, alle af
Aars. Og derpaa begyndte saa Arbejdet, hvis Enkeltheder her ikke skal uddybes for ikke at afskrække
mulige lysthavende. Det skal kun lige nævnes, at
Korrespondancen alene fylder en middelstor Kuffert.
Efterhaanden løstes dog alle Vanskeligheder. En
Kreds af første Klasses Specialister hver paa sit Felt
gav Løfte om at medvirke som Vejledere. Bespisningen paatog Hotelejer Kjær Olsen sig, og dermed
var - som ventet, og som det da ogsaa i fuldt Maal
viste sig - den Side af Sagen i de bedste Hænder.
Det paa Grund af Byens' Størrelse vanskelige lndkvarteringsspørgsmaal løste Byens Borgere ved at
stille deres Gæsteværelser til Raadighed. Rutebiler i
et passende Antal fremskaffedes, omend med nogen
Vanskelighed paa Grund af Højsæsonen, af Statsbanerne og Rutebilejer C. E. Sørensen i Forening. Et
Bureau og en Læsestue indrettedes i Kommuneskolens
Lokaler, og saaledes var da alt parat til Gæsternes
Modtagelse, da de i et Antal af godt 100 begyndte at
strømme til i Løbet af Eftermiddagen den 26. Juli.
Da Aftentoget kom ind og dermed Hovedinvasionen,
var Bureau og Læsestue snart som en summende Bikube, men i Løbet af et Par Timer lykkedes det dog
at faa alle udstyret med de behørige Legitimationer
og fordelt til de respektive Logis'er.
Før Lederen den Aften lagde sig til velfortjent
Hvile, rettede han en indtrængende Appel til Vejrguderne om Solskin og godt Vejr i den kommende
Uge. Appelen blev taget til Følge. Vejret blev virkelig straalende, saa straalende, at det Par Regnbyger,
der indtraf, nærmest føltes som en Oplevelse mere.
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FØRSTE STÆVNEDAG DEN 27. JULI.
Efter Morgenmaaltidet paa Aars Hotel samledes
Deltagerne Kl. 9 til Aabningsmødet i Kommuneskolens Gymnastiksal. Til Stede var ogsaa Stævnets
Præsidium: Dommer Fabritius de Tengnagel, Løg-stør, Politimester Fog-Petersen, Nibe, Sogneraadsformand, Dyrlæge Larsen, Provst Egeløv og Overlærer
Bertelsen, Aars.
Efter en Velkomstsang, forfattet til Dagen af Stationsforstander Jensen Pedersen, Aars, blev Ordet
givet til Stævnets Præsident, Dommer Fabritius de
Tengnagel, der udtalte:
Jeg har den store Ære paa Præsidiets Vegne
at byde Dem Velkommen. Det er 15. Gang, der
holdes Hjemstavnsstævne. Stævnet er holdt i
forskellige Egne af Landet, hvor der har været
Ting, der kunde tjene til at udvide og uddybe
Kendskabet til Landet og Fortiden. Der er antagelig mange, der ligesom jeg, før jeg kom her
til Egnen, kun kendte Himmerland efter Johs.
V. Jensens Skildringer og derfor kun tænkte sig
det som en barsk og fattig Egn. Dette er dog
ikke Tilfældet. Det har netop vist sig, at det i
Fortiden har været en af de bedst opdyrkede
Egne, vi har. Vi har saa mange interessante
Steder at forevise. Der er Ertbølle, som har
givet Navn til en hel Periode i Arkæologien, der
er Gundestrup, hvor Sølvkarret fandtes, og Borremose med Kimbrerborgen samt mange andre
Steder. Jeg vil udtale Ønsket om, at Deltagerne
i dette 15. Hjemstavnsstævne maa befinde sig vel
i Aars, og at de maa faa Udbytte og Fornøjelse
af Stævnet.
(Gengivet efter Avisreferat.)
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Derefter bød Sogneraadsformand, Dyrlæge Larsen paa Byens og Sognets Vegne Deltagerne Velkommen til Aars og udtalte Ønsket om et udbytterigt
Stævne.
Tilsidst fremkom Stævnelederen med nogle orienterende Bemærkninger og udtalte et Haab om, at Deltagerne maatte befinde sig godt i Byen og faa Glæde
og Udbytte af Stævnet. Med nuværende Overlærer

Ertbølle Bjerg.

Kr. Nielsen fol.

Feldvoss' Aars-Sang sluttede Aabningshøjtideligheden,
og Arbejdsdagen kunde begynde.
Statsgeolog, Dr. phil. V. Nordmann lagde for.
Statsgeologen, der var adskillige Deltagere fordelagtig
bekendt fra tidligere Stævner, overgik - efter Sigende - sig selv i straalende Oplagthed. Under hans
levende og anskuelige Fremstilling steg Himmerland
for vort indre Blik frem af Urtidshavet og byggedes
op, Lag for Lag og Periode efter Periode. Under de
følgende Dages Ud flugter viste Statsgeologen sig som
den fødte Vejleder. Deltagerne vil sikkert alle med
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Glæde mindes, med hvilket uopslideligt Humør og
aldrig svigtende Energi han praktisk i Marken efterviste det, han teoretisk i sit Foredrag og paa sine
Kort havde lært os i Salen.
Efter et Frikvarter tog Dagens anden Taler fat.
Prof., Dr. phil. Gudmund Hatt er, takket være sine
mange og store Undersøgelser og Gravninger i Himmerland, bleven næsten naturaliseret Himmerlænder.
Det er derfor intet Under, at hans Foredrag om Himmerlands Oldtid blev en stor Berigelse for Tilhørerne.
Klart og med kraftig Understregen af Hovedpunkterne
blev Udviklingslinierne trukket op gennem Sten- og
Bronzealder til ældre Jernalder, hvor Fremstillingen
kulminerede i et betagende, rigt nuanceret Billede af
Himmerlands Storhedstid, Kimbrertiden, som jo netop
Professorens Unders.ø gelser mere end noget andet har
bidraget til at kaste Lys over.
Efter Middagen paa Aars Hotel, hvori Præsidiet
og andre specielt indbudte deltog, holdt Rutebilerne
parat for at føre Deltagerne ud paa den første Ekskursion. Over Haubro, Fredbjerg, gennem den store
Plantage ved Trend (Kronprinsens nyerhvervede Jagtdistrikt) gik Turen til Ertbølle Bjerg, Dagens Hovedmaal. Med al den for Stævnedeltagere karakteristiske
og - som det viste sig - uopslidelige Energi blev
det vanskeligt og besværligt tilgængelige >>Bjerg« taget
i Besiddelse med alle dets Herligheder, dets Moler
blev endevendt, de vulkanske Askestriber grundigt
undersøgt - alt selvfølgelig under Statsgeologens kyndige Vejledning, og tilsidst bley Toppen entret, og
Deltagerne nød den pragtfulde Udsigt over Fjord og
Land. Efter en velfortjent Efterniiddagskaffe i Bjergets Pavillon, havde en Flok af Deltagerne endnu trods Varmen - Energi til en hurtig Travetur til den
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berømte Ertbølle Skaldynge, forøvrigt under Protest
fra Lederens Side, der i et Anfald af saglig Nøgternhed glemte den Charme, der ligger i at staa paa seh·e
det historisk berømte Sted, selvom der som her hvad han selvfølgelig paa Forhaand vidste - kun er
nogle fattige Græstuer at beskue.
Paa Hjemturen stoppedes op ved Foulum Kirke,
vel nok den smukkeste og stilreneste af Himmerlands
Granit-Kirker af almindelig Type. Bibliotekar Haugsted gennemgik her i et interessant Foredrag Hovedtrækkene af romansk Kirkebygningskunst og gjorde
Rede for Kirkens specielle Ejendommeligheder.
Paa Farsø Kirkegaard, der var Dagens sidste
Stoppested, ·dvæledes især ved de af dens Minder, der
har Tilknytning til Johs. V. Jensen og hans Digtning.
Om samme Emne drejede Aftenens Foredrag sig.
Forfatteren Richardt Gandrup gav en saavel fra Formens som J ndholdets Side mønstergyldig Analyse af
Johs. V. Jensens himmerlandske Digtning, der karakteriseredes som først og fremmest historisk betonet,
ikke som Aakjærs eller Skjoldborgs knyttet til .et bestemt aandeligt eller socialt Livssyn. Hans geni:1le
Evne til at reproducere de gamle Bønders Fortællekunst belystes gennem Oplæsning af udvalgte Stykker af Forfatterens Produktion.
ANDEN STÆVNEDAG DEN 28. JULI.
Stævnets anden Dag var planlagt som en Heldagsekskursion. Den begyndte ikke alt for lovende.
Vejrguderne syntes at have fortrudt Aftalen. Allerede ved Afrejsen truede mørke Regnskyer, og næppe
var Hanbro passeret, før Regnen skyllede ned. For
at gøre det hele endnu mere vellykket, >>satte Rutebilerne samtidig udcc. En punkterede, og en anden
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nægtede helt at fungere videre. Det var derfor i høj
Grad i »Afdelinger«, at Deltagerne naaede Dagens første Stoppested, Vester Hornum Kirke, og det er højst
tviYlsomt, om alle fik lige meget Udbytte af Bibliotekarens Gennemgang af Kirkens interessante Enkeltheder.
Under siadig skyllende Regn, der indhyllede Egnen som i et graat, uigennemtrængeligt Slør, fortsattes mod Hyllebjerg, der - til Lederens store Sorg -

Bjørnshulm.

Kr. Nielsen fot.

maatte tages ud af Programmet. Derved gik Deltagerne Glip af et af Himmerlands ejendommeligste
Punkter. Den lille, hvidkalkede Kirke med de mægtige, gravhøjkronede Lyngbakker som Baggrund plejer
ellers at være en sikker »Træffer«.
Endnu ved Ankomsten til Bjørnsholm regnede
det, og endnu en beklagelig Programændring var derfor nødvendig. I Stedet for den Oplevelse, det vilde
have været at paahøre Arkitekt C. M. Smidts Foredrag om Vitskøl og Cistercienserne med denne vor
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bedste Kender af Emnet staaende foran Højalteret i
den mægtige, betagende Ruin af Danmarks størst anlagte Kirkebygning, maatte vi nøjes med den - ganske vist ogsaa store Oplevelse - at høre Foredraget
i det betydeligt uanseligere, yngre Kirkerum - og saa
endda være glade for, at der Yar Plads nok til at
rumme alle paa en Gang.
Efter Arkitektens Foredrag gennemgik Bibliotekar
Hangsted Gaardens verdslige Historie.

Paa Toftbjerg.

Kr. Nielsen fot.

Under Foredragene var Vejret imidlertid klaret
op, og Frokosten kunde indtages under aaben Himmel i Haven og Ruinen.
I Ranum, som var Udflugtens næste :Maal, havde
Seminarieforstander Høirup, skønt han var midt i
Flytningstravlhed, elskværdigt stillet sig til Raadighed
som Fører. Den nye Kirke med dens ejendommelige
Alterbillede blev beset med Interesse, og den nye
Seminariebygning blev grundigt gennemgaaet og vurderet af Stævnets mange Pædagoger, og da ikke
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mindst af de gamle Ranumnitter blandt dem. I Seminariets smukke Musiksal gav Forstanderen et livligt og anskueligt Rids af Seminariets Historie med
Paavisning af de specielle historiske og geografiske
Forhold, der i sin Tid havde gjort det naturligt at
henlægge Seminariet til den afsides Plet.
Paa Vejen til Løgstør standsedes en kort Tid op
ved de nyrestavrerede Toftbjerghøje, fra hvis Top Del-

Løgstør.

Kr. Nielsen fa t.

tagerne ved Selvsyn overbeviste sig om, at det ikke
er uden Grund, naar Løgstør berømmes som en af
de smukkest beliggende danske Byer. Man mindedes
ogsaa, at det var paa Toftbjerg, Ingemann - efter
hvad der fortælles - af de skønne himmerlandske
Solnedgange fik Inspiration til ))Der staar et Slot i
Vesterled«.
Paa Løgstørs smukke Sommerpavillon, Christiansminde, tog Borgmester Grønning imod Stævnedeltagerne og indbød paa Byens Vegne til et Yeldækket
Kaffebord, ved hvilket Borgmesteren præsiderede og
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i hjertelige Ord bød Velkommen til Løgstør. Ved
Bordet gav Boghandler Kjeldsen nogle turistroressige
Oplysninger, specielt om Frederik den Syvendes Kanal, og meddelte, at Byraadet havde givet Tilladelse
til at aabne den ellers for al Kørsel lukkede Kanalvej for Stævnet. Den prægtige Køretur langs den
idylliske Kanal vil Deltagerne sikkert mindes med
Glæde, og det følgende »Frikvarter« til at gaa »paa
egen Haand(( har jo nok givet dem et varigt lndtryk
af den smukke lille Limfjordsbys egenartede Stemning.
Aftenen bød ikke paa noget forudbestemt Program, men Lektor Regnar Knudsen samlede som saa
ofte før under Stævnerne Deltagerne til en improviseret Sangaften med Gennemgang af nye Melodier.
Indimellem læste Stævnedeltager, Kommunelærer Myrhøj, Skive, Stykker af sit historiske Arbejde: »En
Dag hos de gamle Cisterciensermunke((.

TREDIE STÆVNEDAG DEN 29. JULI.
Efter Morgenmaaltidet samledes Deltagerne i Foredragssalen, hvor Sprogforskeren, Dr. phil. Gudmund
Schiitte, talte om »Himmerboernes Oprindelse og
Folkeart((. At Dr. Schiitte er vor bedste Kender af
.de gamle Kimbrer og deres berømmelige Tog og gennem sine folkloristiske Studier grundigt inde i alt,
hvad der angaar Himmerlands Sagn og Folketro, var
sikkert de fleste Tilhørere bekendt i Forvejen. Nu
fik de Lejlighed til at overbevise sig om, at han ikke
alene kan sit Emne, men ogsaa magter den Kunst
.at fremstille, saa Emnet bliver levende.
Senere paa Formiddagen samledes man i Aars
Kirke. Sognepræsten, Provst Egeløv fortalte om det
_gennemgribende Ombygningsarbejde, der under Arki2
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tekt Mørch-Hansens Ledelse i 1921-22 forvandlede
den gamle Landsbykirke til det nuværende smukke
og stilfulde Kirkerum.
Ved den uden for Kirken opstillede Runesten,
den kendte Aarssten, gennemgik Lektor Regnar Knudsen Stenens Indskrift og fremsatte en ny Teori om
dens Fortolkning. Stævnelederen, der af lokalpatrioti-

Fotograf Nielsen, Aars.
• Forgrundsfigurer• .
Fra venstre : Stalsge,qlog. Nordmann, Stævnelederen, Regnar Knudsen
Gudm. Schillle, Haugsted .

ske Grunde nødig vil se den af Wimmer fremsatte
Fortolkning omstødt, fremførte paa Grundlag af sine
Undersøgelser nogle Argumenter, der synes at kunne
tale for den gamle Fortolkning.
Eftermiddagens Udflugt havde mange Steder
Ærinde. Først Rævernosen med Mindestenen for
Gundestrupkarret, dernæst Borremose med Kimbrerfæstningen. Begge Steder gav Stævnelederen de nødvendige Oplysninger. Derefter fortsattes, med korte
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Stop ved Skatskovs gamle, forkrøblede Egekrat og de
fredede Hverrestrup Bakkers Højrække til Tutsbjerge
ved Hvam. Paa Toppen af disse med den vidtstrakte
Udsigt baade mod Syd og Nord fik Deltagerne af
Statsgeologen et grundigt Kursus i Randmoræner, og
hvad dertil hører, og derefter fortsattes til Dobbeltjættestuen ved Troelstrup, der med sine velbevarede
Randsten er det smukkeste af de faa Storstensmin-

Fotograf Nielsen, Aars.
Haugsted taler l Lerkenfelds Have.

desmærker, Himmerland nu har tilbage. Gennem det
rigt vekslende Landskab med de mange overraskende
Kig ned mod Kærene langs Simested Aa fortsattes
gennem Aalestrup og Gedsted til Skallejerne i Gedsted Kær. Her traadle Statsgeologen atter i Funktion,
og Deltagerne fik Lilorinatiden nær ind paa Livet ved
efter Behag at faa Lov til at rode i dens Aflejringer.
Men Lerkenfeld ventede og havde allerede
ventet en Time over Tiden. Lederen maatte derfor
afbryde de geologiske Studier og baardhjertet afvise
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alle Hentydninger til Eftermiddagskaffe eller andre
Forfrisk~inger i Gedsted.
Over Vesterbølle gik Turen
til Lerkenfeld »den røde«, hvor Godsejer Kjeldsen
bød Velkommen og gæstfrit stillede Gaard og Have
til fri Raadighed. Staaende paa Trappen ud til den
gamle, ejendommelige Have gennemgik Bibliotekar
Haugsted Gaardens Historie og skiftende Ejerrække
lige fra Jørgen Lykke over Valdemar Daa til Slægten Kjeldsen. Efter Foredraget blev Riddersalen, de
gamle Kælderrum og Haven forevist af Godsejeren,
som derefter viste Vej til Lerkenfeld Bjerge, hvor
Forstassistent Bavngaard ved Oberstløjtnant Rambuschs Mindesmærke og med de frodige Kulturer af
Naaletræ, Bøg og Eg som naturlig Baggrund fortalte
om denne Mands betydelige Indsats i Plantningssagen.
Over Vognsild gik Turen derefter tilbage til Aars.
Om Aftenen holdt Prof. P. Skautrup, Aarhus, i
Anlægspavillonen et Foredrag om sproglige Problemer
i Nutiden, hvori han dels i Almindelighed gjorde Rede
for de samlende og splittende Tendenser, dels i Særdeleshed beskæftigede sig med Jyskens Stilling i Forhold til Rigsdansken. Han hævdede, at der var stærke Bevægelser i Gang for at bevare Dialekterne (Modersmaalene), og understregede stærkt Modersmaalets
Værdi og Ønskeligheden af at spare vore Dialekter
for altfor voldsomme og plud$elige Ændringer.
FJERDE STÆVNEDAG DEN 30. JULI.
Formiddagen var helliget hele to Foredrag. Først
talte Forfatteren Søren Vasegaard om »Himmerlændinge set med en lndfødts Øjne«. Foredragsholderen, der som udgaaet fra og opvokset blandt Himmerlands Bønder maa forudsættes at tale med nogen
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Autoritet, tog ikke netop blidt paa sine Landsmænd,
hvem han sandt at sige frakendte al Tilknytning til
det gamle Kimbrersind.
Det andet Foredrag, der holdtes af Stævnelederen,
havde den himmerlandske Historieskriver, Herredsfogden Christen Sørensen til Emne. Fra hans ))Rinds
Herreds Krønike« fremdroges en Række Typer og Begivenheder fra Himmerlands
Fortid, der snarest kunde
tyde paa, at Kimbrersindet
endog i fortrinlig Grad var
gaaet i Arv gennem Tiderne.
Det vil være tilgiveligt, om
Tilhørerne efter de to Foredrag følte sig noget desorienterede med Hensyn til
Himmerlands Folkementalitet. Forhaabentlig er det dog
gaaet op for dem, at de
givne Karakteristiker, hvor
Fotogr. Nielsen, Aars.
rigtige de end kan være, dog
Vasegaard og Stævnelederen
ikke - hverken hver for sig
drøfter •passiv Økonomi• .
eller sammenlagt - fuldt ud
dækker de praktiske Forhold. Saavel Kampsind som
))passiv Økonomi« er ikke ukendte Fænomener, men
der findes ogsaa andre og værdifuldere Egenskaber.
Ellers vilde Himmerland af i Dag ikke være det,
det er.
Eftermiddagens Udflugt gik over Kongens Tisted
og Ravnkilde til Nørlund. Skønt Slottet ellers til
daglig holdes strengt afspærret for Publikum, havde
Komiteen dog opnaaet Tilladelse til, at Stævnet maatte
betræde selve Slotsgaarden og en mindre Del af Ha-
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ven. I Slotsgaarden gennemgik Bibliotekar Hangsted Slottets Historie.
Videre gik Turen gennem Nørlunds smukke Bøgeskov over Rold til Rold Skov
og Rebild. Ved Indgangen
til Storskoven var Statsskovrider P. Lorenzen mødt og
overtog elskværdigt Førerskabet. Om Statsskovrideren ikke har staaet i samme
venskabelige Forhold til Vejrguderne som den p. t. suspenderede Stævneleder, lader
sig ikke afgøre, m en sikkert
er det, at det regnede noget
Fotogr. Nielse n, Aars. saa voldsomt unde1· hele Op• Pressen • arbejder.
holdet i Skoven. Og det var
en Skam, thi Statsskovrideren havde meget prægtigt at
byde paa: de ældgamle, nu
fredlyste Hulvej e, netop saa
skumle, som de landskendte
»Røvere fra Rold« kunde
ønske sig til deres Mørkets
Gerninger, Troldskoven med
dens mærkelige, forvredne
og forkrøblede Træstammer,
og ikke mindst den pragtfulde Udsigt til Rebilds »Bagside«. :vten da Regnen her
blev til en veritabel Trommeild, blev det selv StatsSæderup fol.
geologen for meget. Hans
Skovrideren interviewes.
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lærde Dokumentation af, at Rebild Bakker slet ikke
er Bakker, men tvertimod Dale, blev afbrudt paa
Midten af vild Flugt til Rutebilerne og først fuldendt,
da Selskabet sad i god Behold ved Kaffebordet i
Rebildhus.
Solen var nu kommen frem igen, og Bundgaards
Kimbrersten, Blokhuset og ikke mindst Landskabet
kunde beses i Tørvejr.

Rebild.

Kr. Nielsen fol.

Gennem SkoYene ved Buderupholm, forbi den
forladte Ødekirke, over Suldrup og Sønderup gik
Hjemturen til Aars.
Om Aftenen samledes Deltagerne og deres Værter
i Aars Lystanlæg. Der bødes paa Underholdning af
to »indfødte« Kunstnere. Forfatteren Hans Povlsen,
Støvring, læste sine egne Digte, baade de alvorlige paa
Rigsmaalet og de muntre, lunerige Dialektdigte om
Byste', Braste' og Hjeds, om Tækkemanden, om Menighedsraadet, og hvad de nu alle hedder. Og Kommunelærer Frede Bertelsen, Aarhus, sang sine muntre
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Viser til eget Lutakkompagne1nent og for en stor Del
ogsaa paa »egen« Melodi. Alt sammen meget vel. lykket og Genstand for stor Begejstring og Bifald.
FEMTE STÆVNEDAG DEN 31. JULI.
Igen engang lød Programmet paa Heldagstur,
denne Gang med Nibe som Maal. Paa Vejen dertil

Fotogr. Nielsen, Aars.
Prof. Halt demonstrerer Oldtidshu s e.
•

aflagdes - uden for Programmet - et Besøg paa
Skørbæk Hede, hvor Professor Hatt netop - som
om det var bestilt ekstra for Stævnets Skyld - var
midt i en af sine allerstørste og betydningsfuldeste
H ustomtundersøgelser. Deltagerne fik saaledes, som
en Illustration til Tirsdagens Foredrag, Lejlighed til
at kaste et Blik ind i Videnskabsmandens Værksted,
og mange begejstrede Lovord lød da ogsaa bagefter
over den sjældne Oplevelse.
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Efter Ankomsten til Nibe samledes Deltagerne
sammen med en Del Nibe-Borgere i Hotel Lindtoers
Sal, som Nibe Byraad velvilligst havde stillet til Raadighed, og her paahørtes med Interesse et · Foredrag
af Nibes Historiker, Postmester C. Klitgaard, Hjøring,
som af sin rige historiske Viden opridsede et levende
Billede af Byens og dens berømte Sildefiskeris Storhedstid.

Fotogr. Nielsen, Aars.
Hedevandring i Skørbæk Hede.

Efter Foredraget foretog Deltagerne under Skoleinspektør Kahrs stedkyndige Vejledning en hastig
Rundtur gennem den idylliske lille Bys bekendte
Labyrint af Stræder og Gyder · med et lille Kig ind i
den smukke, gamle Kirke, og derefter kørtes til Sebbersund, paa hvis Krohaves Fjordterrasse den medbragte Frokost blev nydt med stor Appetit.
Efter et passende H vil fortsattes til Sebber Kloster, hvis Ejerinde, Frk. Svanholm beredvilligt havde·
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givet Adgang til Gaarden og den dertil hørende Kirke.
I det ejendommelige Kirkerum, den sidste Rest af det
fordums Nonnekloster, gav Bibliotekar Haugsted Oplysninger om Gaard og Kirke.
Da man igen kørte videre, viste det sig, hvilke
skæbnesvangre Følger det kan faa at pille ved et engang lagt Program. Ordren lød paa Skarpsalling,
men en Del af Chaufførerne kørte i Tillid til det

Nibe.

Kr. Nielsen fol.

trykte Ord til Næsborg. Det lykkedes dog ved Hjælp
.af en paalidelig Stafet at bringe Løsgængerne tilbage
igen, saa at hele Skaren - omend med nogen Forsinkelse - kunde samles i Skarpsalling Kirke og høre
Bibliotekar Hangsteds Oplysninger om denne Himmerlands mærkeligste og i vort Lands Bygningskunst
enestaaende Kirkebygning.
Derefter fortsattes - og denne Gang for Alvor
{)g i sluttet Trop - til Næsborg. Paa Kirkebakken,
Himmerlands højeste og frieste Udsigtspunkt, udtalte
Stævnelederen sig omtrent saaledes: Jeg har valgt at
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slutte Stævnets egentlige Udflugter paa dette Sted,
hvor De med et Blik kan sammenfatte Himmerland,
saaledes som Stævnet har haft til Hensigt at vise
Dem det. Som De her ser Landet udbredt for Dem,
frodigt i Sommersolens Glans, bakket og bølget, indrammet af den blaanende, solglitrende Fjord, saaledes
vil jeg bede Dem bevare Mindet om Himmerland og
Himmerlandsstævnet.
Efter Hjemkomsten til Aars og Aftensmaden paa
Hotellet blev »de menige« overladt til at underholde
sig selv, medens Hjemstavns-Komiteens tilstedeværende Medlemmer samledes til Komitemøde med det
betydningsfulde Spørgsmaal paa Dagsordenen: Næste
Aars Stævne.
SJETTE STÆVNEDAG DEN l. AUGUST.
Stævnets sjette og sidste Dag var en Søndag og
derfor nærmest planlagt som en Hviledag ovenpaa
Ugens Strabadser.
Formiddagen var til fri Raadighed. Nogle gik i
Kirke, andre besøgte Vesthimmerlands Museum, hvor
Aarhus Museums Afstøbning af Gundestrupkarret ved
Velvilje fra Museumsbestyrelsens Side var udstillet i
S tævnedagene.
Om Eftermiddagen havde Aalborg Privatbaner
arrangeret en Badetur til Hvalpsund, og med Særtog
befordredes Deltagerne og mange af deres Kvarterværter til dette yndede Udflugtssted. Vejret var ideelt
»H,ralpsundvejr«, brændende varmt, blikstille med høj
Himmel og blændende Sol. Intet Under, at Deltagerne nød den friske Søluft som en behagelig Afveksling fra de forløbne Dages ikke altid støvfri
Køreture.
Ved 6-Tiden returneredes til Aars til den ven-
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Fotogr. Nielsen, Aars.
Aarhus Museums Afstøbning af Gundestrupkarret, opstillet
i \'eslhimmulands Museum.
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tende Aftensmad og efter den det afsluttende Punktum for Stævnet: Friluftsspillet paa Tvebjerg. Om
dette skal berettes i et Kapitel for sig selv.
Efter Festspillets Afslutning samledes Stævnedeltagerne, U d valgsmedlemmer og mange andre til et afsluttende Kaffebord. At referere nogenlunde nøjagtig
alt, hvad her blev sagt, vilde sprænge Beretningens
Rammer og skal derfor ikke forsøges. Skal nogen
af Aftenens mange udmærkede Talere specielt fremhæves, da skal det være den eneste udenlandske Deltager, Konstnar Johan Nilsson fra Gøteborg. Paa sit
klangfulde Svensk tolkede han sin Begejstring og
Glæde over, hvad han havde set og oplevet, med en
saadan Varme og Inderlighed, at hans Ord ikke
kunde andet end gaa lige ind i alles Hjerter, netop
fordi det føltes, at de kom saa umiddelbart fra et
stort og rigt Hjerte.
Det blev sent, inden Lederen kunde slutte af og
erklære det 15. danske Hjemstavnsstævne for sluttet.
Med Tak for godt Kammeratskab og Ønsket om Gensyn ad Aare skiltes Deltagerne for næste Morgen at
spredes for alle Vinde, hver til sin Kant ·af Landet. ·
FRILUFTSSPILLET.
Under Udvalgets forberedende Drøftelser af Stævnets Enkeltheder var der et Spørgsmaal, hvis Løsning ikke var saa lige at løbe til, nemlig Afslutningen. Den skulde jo gerne forme sig lidt festlig, men
samtidig falde nogenlunde i Traad med, hvad der
ellers blev budt paa under Stævnet.
Under Overvejelserne frem og tilbage kom udefra et Forslag, der syntes at føre i den rigtige Retning. Teaterforlægger Just Thorning, København, der
er kendt som Talsmand herhjemme for den Genop-
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livelse af det gamle folkelige Skuespil, som allerede
har vundet saa stort Terræn i England og Amerika.
tilbød at tilrettelægge et Friluftsspil med Emne fra
Himmerlands Historie. Tilbudet syntes godt og blev
modtaget, hvorefter Thorning allierede sig med Forfatteren, Pastor N. J. Rald, København, der allerede
var fordelagtig kendt fra Opgaver af lignende Art.

Fotogr. Nielsen, Aars.

Til Emne valgtes naturligt nok Vitskøls rige Historie. Gennem et Forspil og tre Tidsbilleder vistes
Hovedpunkter af Klosterets Historie: dets Grundlæggelse (1188), dets Glansperiode (1300), dets Trængselstid under Reformationen (1526) og endelig dets
Genopstaaen som Kulturfaktor ved dets Anvendelse
som Højskole for arbejdsløs Ungdom (1937).
Tilrettelæggelsen og Iscenesættelsen af Spillet var
et stort og meget krævende Arbejde. Medens Læge
Bjørnshave paatog sig de mange forskellige praktiske
Sider af Sagen, samlede Kommunelærer H. Sørensen
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en interesseret og ivrig Trop af Amatørskuespillere,.
Mænd, Kvinder og Børn, der med Iver og Alvor tog
fat paa at indstudere Stykket. Efter den første grovere Tilegnelse overtoges Ledelsen af Sceneinstruktør
Gunnar Hansen, København, under hvis kyndige Hænder de mange Enkeltheder snart tog fast Form og
støbtes til en Helhed.
Samtidig var en Kreds af Byens Damer ivrigt

Fotogr. Nielsen, Aars.

optaget af under Instruktørens Vejledning og efter
hans Udkast og Anvisninger at fremstille den store
~længde af brogede Dragter, der udkrævedes.
Den ledsagende Musik tilrettelagdes af Kantor
Viggo Bitsch, Vemmetofte.
Til Skueplads valgtes »Tvebjerg« ved Aars, hvor
N a turen se l v ha v de anlagt den helt ideelle Friluftsscene.
Da Stedet var valgt og beset af Forfatterne, in-·
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den Spillet udarbejdedes, kunde dette tilrettelægges
med netop denne bestemte Lokalitet for Øje og derved opnaa en saa naturlig og overbevisende Virkning
som ellers sjælden muligt. For ikke at belaste Fordringerne til Fantasien ved kunstige Opstillinger af
malet Lærred eller Pap krævedes som eneste »Kulisse«
kun en Vej et eller andet Sted i Himmerland mel-

Fotogr. Nielsen, Aars.

lem Aalborg og VitskøL Som saadan gjorde en gammel, knudret Markvej langs Bakkens Fod med Aa og
Eng som Baggrund troværdig Fyldest, medens sehe
den sydvendte, solvarmede Bakkeskraaning afgav udmærkede amfiteatralske Siddepladser for et praktisk
talt ubegrænset Antal Tilskuere, og nogle gamle, for
Tilskuerne usynlige Grusgrave, gjorde udmærket Tjeneste som Omklædnings- og Opholdsrum for de optrædende.
I en Sommeraften af den Slags, som deSYærre er
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Nordjyderne saa sparsomt tildelt, samledes saa her i
dette »Teater« en talrig Tilskuerskare og lejrede sig
i maleriske Klynger paa Bakkeskraaningen. Pompøse
Klange af gammel Kirkemusik slog Tonen an, og
snart befolkedes »Vejen« af brogede, middelalderlige
Skikkelser og Optog. Munkene kom dragende med
Vandringsstav i Haand for at lægge nyt Land ind
under Kirkens Kultur. Bønderne lyttede til Folkevisens Toner. Deres Trods og stridige Sind kuedes
og bøjedes ind under Kirkens Vilje af den myndige
Abbed, for hvem selv den mægtige Ridder maatte bøje
sig og anerkende Kirkens Magt og Forrang.
Og Billedet skiftede. Den lutherske Prædikant
-tordnede mod de papistiske Vildfarelser. Bønderne
tog ved det af Læren, som passede i deres Kram, og
jagede de forhadte Munke med Haan og Spot, medens Kromand og Studepranger drøftede de nye Tider
ud fra deres Forudsætninger.
Og atter skiftede Billedet. Frisk Nutids Bondeungdom _mødtes med de unge, arbejdsløse Byarbejdere fra Skolen paa Vitskøl, to Samfundslag, mellem
hvilke kun en Digters idealistiske Drøm kan bygge
Bro. Svagt i Realiteten bares Billedet dog frelst i
Land, netop fordi det saa skønt tolkede den Drøm,
som alle gerne saa opfyldt.
Under Spillets sidste Optrin var Solen gaaet ned,
Tusmørket havde sænket sig, og Mosekonen var begyndt at brygge ude over Engene. Den lyse Sommernat, de flammende Fakler og Fællessangens Toner
forenede sig til et Stemningsbillede af saa stor Skønhed, at det sent vil glemmes af dem, der oplevede det.
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HIMMERLANDS GEOLOGI
AF STATSGEOLOG, DR. PHIL. V. NORDMANN

APLEJRINGER fra tre
fi Vest-Himmerlands

Jordperioder har deltaget i
geologiske Opbygning, nemlig
Kridtperioden, Tertiærperioden og Kvartærperioden,
den nuværende Jordperiode.
Selvfølgelig maa der under disse Aflejringer, som
hører til de tre yngste Perioder i Jordklodens lange
Udviklingshistorie, ligge andre Dannelser fra de endnu
ældre Perioder, men om disse Dannelsers Beskaffenhed har vi ligesaa lidt her i Vest-Himmerland som i
det øvrige Danmark nogen som helst Kundskab for
Øjeblikket. Det er hidtil kun lykkedes ved Hjælp af
magnetiske Undersøgelser og Tyngdemaalinger i store
Træk at tegne et Reliefkort af den dybere liggende
Undergrund i det sydlige Jylland og paa Fyn og Lolland-Falster. End ikke ved den saa meget omtalte
Boring · ved Harte Vest for Kolding synes man endnu
(Juli 1937) at være kommen igennem Kridtperiodens
Aflejringer.
Kridtperiodens Dannelser er altsaa de ældste, vi
har at gøre med her paa Egnen, men til Gengæld har
vi ogsaa just her god Lejlighed til at lære dem at
kende, takket være den Omstændighed, at Kridtet
mange Steder i Himmerland kommer tæt op til Over-
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fladen, hvilket De vil kunne faa Lejlighed til at konstatere paa de Ekskursioner, vi skal foretage i de kommende Dage; dels paa flad Mark, dels i Skrænter i
Dalsiderne vil vi træffe Grave, hvori snart den ene
Slags Kridt, snart den anden brydes eller opgraves.
Hele den lange Kridtperiode, der spænder over
et Tidsrum af omkring 100 Millioner Aar, inddeles i
6 Underafdelinger, som alle er repræsenterede her i
Danmark ved Aflejringer af meget forskellig Natur;
thi det maa man vel erindre, at langtfra alle de Dannelser, som hører "Kridttiden til, bestaar af Kridt eller
Kalk, adskillige udgøres af grovere eller finere Sandsten eller løse Sandmasser, andre af Ler eller skifret
Mergel; de allerfleste er aflejrede i Havet, men en Del,
nemlig de ældste, er Ferskvandsdannelser. Imidlertid
har disse 6 Underafdelinger en meget ujævn Udbredelse her i Danmark, idet de 4 ældste hidtil kun har
været kendte fra Bornholm. Nu har man i Boringen
ved Harte truffet Lag fra Begyndelsen af Kridtperioden, og det er jo muligt, at man saavel i denne Boring som i de andre Dybdeboringer, der er projekterede her i Jylland, vil finde de andre Afsnit repræsenterede, naar Materialet bliver grundigt og endeligt
bearbejdet.
Her i Himmerland· som forøvrigt i langt den største Del af Danmark kender man kun Aflejringer fra
de to sidste Afsnit, nemlig Senonium og Danium.
Senonium er bedre kendt under Navnet Skrivekridt, en Benævnelse, som det har faaet efter en af
sine mest iøjnefaldende Egenskaber, den at kunne
anvendes til at skrive med.
Denne Egenskab skyldes den meget ringe Sammenhængskraft mellem de enkelte Partikler, som sammensætter Stenarten og som gør, at denne saa let
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bliver afsmittende. Stenarten er en overmaade ren
Kalksten, idet den bestaar af fra 95 til 99,5 °/o kulsur Kalk. Resten er Urenheder, Ler eller Støv, undertiden fine Sandkorn. Hovedmassen af Kalken bestaar af overmaade fint Kalkslam, som man antager
for udfældet af det kalkholdige Vand ved kemiske
Processer eller ved Bakteriers Hjælp; dog udgør Levninger af Planters og Dyrs kalkholdige Bestanddele
ogsaa en meget væsentlig Del af Bjergarten og da
navnlig Skaller af mikroskopiske Væsener, saavel
Foraminiferer (Slimdyr) som Kokkolither, overmaade
smaa, flade Kalkskiver, der har beklædt de bløde Dele
af meget smaa encellede, kugleformede Planter, Kokkosphærer, af Kalkalgernes Gruppe. Foruden disse
Forsteninger .findes der i Skrivekridtet mange andre
Slags, som tilsammen med al Tydelighed godtgør, at
Skrivekridtet er en senere hærdnet Stenart, der oprindelig er dannet som Bundfald i Havet. Her kan
nævnes forskellige Arter af Snegle, M uslinger, Blæksprutter, Søpindsvin, Brachiapoder (Armfødder), Bryozoer (Mosdyr) samt Tænder af Hajer, Rokker og
kæmpemæssige Slangeøgler (Mosasaurer). Blæksprutterne er repræsenterede dels ved Kalkpiggen (saakaldet Vættelys) fra Rygskjoldet af en Slags 10-armede
Blæksprutter (Belemniter), dels ved kamrede Skaller
af Blæksprutter beslægtede med Nutidens Nautiler;
Skallerne er dels rette (Baculither), dels spiralformet
indrullede (Ammoniter). Brachiapoderne er Væsener
beslægtede med Ormene, men forsynede med to Kalkskaller, hvorved de minder om Muslingerne; men
medens de to Skaller hos en Musling er en Højreog en Venstreskal, er de hos Brachiapoden en Rygog en BugskaL Bryozoerne er Kolonidyr, hvis fælles »Skelet« af Kalk snart er klumpformet eller dan-
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n er tynde Overtræk paa Sten, Muslingeskaller, Tang
eller andre Ting, snart danner grenede, buskformede
Masser, hvorved de i høj Grad minder om Korallerne,
med hvilke de dog intet har at gøre. Smaadyrene er
beslægtede med Ormene og afviger i deres Bygning
i høj Grad fra Koraldyrene. Medens Tarmhulerne
hos de Koraldyr, som beboer en Koralstok, alle staar
i Forbindelse med hverandre, saaledes at naar en
Gruppe af Beboerne tager Næring til sig, kommer det
ogsaa alle de andre tilgode, saa er Tarmhulen lukket
hos hvert Individ i en Bryozokoloni.
Endelig maa blandt Skrivekridtets Dyrelevninger
nævnes Flint- eller Kiselsvampene, fordi de spiller en
betydningsfuld Rolle ved Flintdannelsen. Flinten er
en Form for Kvarts (Kiselsyreanhydrid) og forekommer som Udfyldninger i Sprækker i Kridtet eller i
Hulrummene i Skallerne af Muslinger, Søpindsvin o.
a., eller som større eller mindre uregelmæssige Knolde,
der meget ofte er ordnede i Rækker eller Lag. Knoldene opstaar paa den Maade, at det gennem Kridtmassen sivende Vand opløser Svampenes Kiselskeletter og atter udskiller Kiselsyren et andet Sted, som
oftest omkring en anden Kiselsvamp. Ikke sjældent
kan man derfor, naar man kløver en Flintknold, se
det mere eller mindre udfyldte Skelet af den Kiselsvamp, omkring hvilken Flintmassen har udskilt sig.
Medens Flintlag er almindelige i Skrivekridtet paa
Møn og Sjælland og ved Mariager Fjord, findes der
ingen Flint i Kridtet i det nordlige Himmerland,
hvorimod der til Gengæld findes en Mængde usædvanlig godt bevarede Kiselsvampe. Af endnu ukendte
Aarsager synes det gennem Kridtet sivende Vand hverken at have opløst eller udskilt Kisel.
Skrivekridtet har stor industriel Betydning, idet
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man anvender det til Malerfarver, som Tavlekridt, som
Polermiddel, til Kulsyrefremstilling og som Fyldmasse
ved Gummifabrikationen. Det jyske Kridt anvendes
for en Del som Kalkgødning, men dets største Betydning ligger i dets Anvendelse til Cementfabrikationen,
hvor en Blanding af Ler og Kridt i bestemte Forhold
frembringer Portland-Cement, en af Danmarks vigtigste Eksportartikler.
Paa Grund af de umaadelig fine og rene Kridtpartikler, som urlgør Hovedmassen af Skrivekridtet~
har man tidligere ment, at det var en Dybvandsdannelse og sammenlignet det med det fine, hvide Slam,
som i Nutiden findes paa Verdenshavenes meget store·
Dybder. I dette Dybhavsslam findes nemlig ogsaa
Foraminiferer og Kokkolither. Men ser man hen til
Skrivekridtets øvrige Dyreverden, og betragter man
den Dybde, hvorpaa de med dennes Former nærbeslægtede Arter lever i Nutiden, kommer man til det
Resultat, at Skrivekridtet snarere maa være afsat paa
forholdsvis lavt Vand med nogle faa Hundrede Meters Dybde. Den uhyre Mægtighed, som Skrivekridtet kan opnaa (ved København omtrent 600 m), maa
da forklares ved, at Kridtet er aflejret under en stadig, omend langsom Sænkning af Havbunden. At
Kridtets Overflade nu atter ligger højt, mange Steder
endda temmelig højt over Havfladen, skyldes senere
Hævninger til vidt forskellige Tider. Den Omstændighed, at Kridtet ofte ikke findes i nogenlunde
samme Højde paa Steder, der ligger i Nærheden af
hverandre, skyldes i nogen Grad, at det senere er
blevet bortgnavet, dels da Indlandsisen skurede hen
over det, dels da Havet saavel i Tertiærtiden som i
Kvartærtiden brød ind over det. Men i nok saa høj
Grad er den ujævne Beliggenhed af Overfladen at
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benføre til den ejendommelige Form for Jordskorpebevægelse, som giver sig Udslag i forholdsvis pludselige Sænkninger af mindre Omraader. Jordskorpen
er nemlig ikke en fast sammenhængende Kugleskal,
men danner en Mosaik af store og smaa Brudstykker, der paa Grund af Tyngdekraften stiver hver.andre af, indtil en eller anden Aarsag forstyrrer Ligevægten, og der sker en Sænkning eller Oppresning af
flere eller færre af Blokkene.
Ovenpaa Skrivekridtet ligger det nyere Kridt,
Danskekalken (Danium eller Danien'et). Denne Benævnelse sammenfatter Kalkstene, der i deres Opbyguing og Sammensætning kan variere temmelig stærkt.
Fælles med Skrivekridtet har de den Egenskab, at de
er Havdannelser af gennemgaaende ren Kalk. Efter
deres Sammensætning benævner vi dem Bryozokalk
eller Koralkalk, naar henholdsvis Bryozoer eller Koraller udgør Hovedbestanddelen af Kalkmassen, Blegekridt, naa1· Kokkolither er den vigtigste Bestanddel.
Den sidstnævnte Bjergart ligner særdeles meget Skrivekridt og bestaar for en stor Del ogsaa af nedbrudt
eller udslæmmet Skrivekridt; men det er i Almindelighed mere sandet at føle paa og egner sig derfor
ikke til Tavlekridt Nogle Partier af det er mere
hærdnet end andre og fremtræder som større eller
mindre, afrundede Boller - de saakaldte Bleger, som
bruges til Kalkbrænding - i den løsere Hovedmasse.
Dyreverdenen ligner i mange Henseender Skrivekridtets, men slutter sig i andre til Dyreverdenen i den
efterfølgende Jordperiode, Tertiærtiden. Bemærkningsværdig er saaledes, at Arnmoniterne og Belemniterne
nu er forsvundne, uddøde med Skrivekridtet.
I de allerfleste Kridtgrave ses kun een Slags Kridt,
enten Senonium eller Danium; men paa et Par Steder
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i Himmerland, nemli-g ved Vokslev SØ. for Nibe og
Gravlev tæt NV. for Rebild, har man Lejlighed til at
se Overgangen mellem disse to Afsnit af Kridtperiodens Dannelser. Begge Steder ligger der ovenpaa
Skrivekridtet en Aflejring af Blegekridt, der ved Gravlev er 2 m tyk. Overgangen mellem de to Dannelser er imidlertid ikke jevn. Ved Gravlev ser man, at
S k ri ve kridtets Overflade er sprukken, brækket op og
smuldret, som om den har været udsat for Indtørring.
Ovenpaa den ligger et 10 cm tykt Lag ))Strandgrus«,
dannet af mere eller mindre stærkt rullede Skrivekridtstumper op til et Hønseægs Størrelse. Dette viser, at Skrivekridt-Havbunden maa være hævet op
lige til Tidevandszonen og muligvis endnu højere;
.der er saa paany indtraadt en Landsænkning, under
h vil k en Blegekridtet er afsat. Bortset fra Bornholm,
der synes at have været hævet over Havet i meget
lange Tidsrum af Jordklodens Oldtid, er denne tørrede og sprukne, med Kridtrullesten dækkede Skrivekridts-Overflade det ældste Vidnesbyrd, vi kender, om
Land paa Danmarks Plads. Hvor stor en Udstrækning dette Land har haft, ved vi ikke; Kridtoverfladen synes at have været meget ujævn, thi allerede saa
nær ved Gravlev som ved Vokslev finder vi ingen Indtørring af Skrivekridtets Overflade, men denne er dækket af et 2 til 8 cm tykt Lerlag med større eller min,dre Kridtstumper. Dette Lerlag svarer ganske sikkert
til det velkendte Fiskeler i Stevns Klint, som der forekommer i smaa, lavvandede Bassiner eller Gruber i
Skrivekridtets Overflade. Denne maa derfor antages
at have staaet tæt under eller lige i Vandskorpen.
~ænkningen under Blegekridtets Dannelse behøver imidlertid ikke at have været ret stor; det er
meget muligt, at det er afsat paa meget lavt Vand,
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thi man kender fra Nutiden Eksempler paa, at der
foregaar Udskillelse af Kalkpartikler (ved Bakteriers
Hjælp) i selve Tidevandszonen 1). I ethvert Tilfælde
er Afsætningen hurtig gaaet i Staa, ja der synes endda
paa ny at have fundet en Hævning Sted, idet Blegekridtets Overflade er hærdnet paa en lignende Maade
som Skrivekridtets.
Ovenpaa Blegekridtet kommer saa en gennemsnitlig 30 til 40 m tyk Aflejring af Bryozokalk. Den
indeholder bl. a. en meget stor Mængde Bryozoer indlejrede i en Grundmasse af Kalkslam. Flinten i den
nedre Del af Blegekridtet er sort som Skrivekridtets,
men danner et kompakt, sammenhængende Lag, medens Flinten i den øvre Del bestaar af graa, lidet
sammenhængende Knolde; Flinten i Bryozokalken
optræder derimod paa en ret ejendommelig Maade.
Den er graa og danner kompakte, sammenhængende
Lag; disse er imidlertid ikke vandrette eller kan forfølges over større Strækninger, men danner opadvendende Buer, hvis Ender griber ind over hverandre.
De_I!l~a skyldes en meget rigelig »Bevoksning« paa
Havbunden af store Banker af Kiselsvampe, hvor
hver Banke efterhaanden er vokset ind over Nabobankernes Rande. Medens der endnu i BlegekridtHavet levede Arter, som ogsaa fandtes i SkrivekridtHavet, er ethvert Spor af saadanne, for Skrivekridtet
typiske Arter, nu forsvunden i Bryozokalk-Havet. Det
maa dog bemærkes, at mange Arter har en saa lang
»Levetid«, at de er fælles for saavel Skrivekridtet som
for Størstedelen af - om ikke alle - Daniets Aflejringer, og man kan saaledes ikke sige, at de er karakteristiske for nogen af dem.
') Dette finder f. Eks. Sted ved Bahama-Øerne paa saa ringe
Vanddybde som 6 m.
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Daniets Aflejringer deles i to Grupper, hvis Forsteningsindhold er noget forskelligt, nemlig ældre og
yngre Danium. Paa Kortet Side 47 kan man se,
hvorledes de er fordelt i Forhold til hinanden, men
man kan deraf ikke slutte noget ganske sikkert om
deres oprindelige Udbredelse, thi store Dele af dem
er ganske givet fjernede under de følgende Jordperioder.
Efter Kridtperioden følger den næstsidste Jordperiode, Tertiærperioden, hvis Varighed anslaas til omkring . 55 Millioner Aar. Dens Aflejringer er overmaade vekslende, idet de spænder over det fedeste,
mest finkornede Ler (Plastisk Ler), gennem magrere,
mere eller mindre sandet, ofte brunsort Ler til Sand,
der undertiden er hærdnet til Sandsten. Leret er undertiden saa kalkrigt, at det kan anvendes som Mergel. Glimmerskæl og Korn af det grønne Mineral
Glaukonit forekommer i flere af Aflejringerne. Disse
er, som deres Indhold af Forsteninger viser, for Aller"
størstedelen Havdannelser, men blandt dem forekom~
mer ogsaa rene Ferskvandsdannelser. Hertil høre~
vore jyske Brunkulaflejringer, der er at opfatte som
>>forstenede Tørvemoser«.
Man inddeler hele Tertiærformationen i 5 Afsnit,
der alle er repræsenterede her i Danmark, omend de~
res Aflejringer har en vidt forskellig Udbredelse. I
Himmerland forekommer Dannelser fra det næstæld"
ste og tredjeældste Afsnit (det saakaldte Eocæn og
Oligocæn) ved Mariager Fjord; men da denne Egn
ikke vil blive besøgt af Deltagerne i Hjemstavnsstævnet, skal jeg ikke komme ind paa en nærmere
Omtale af Lokaliteterne-der. Ved Mejlby Mejeri, godt
11 km SØ for Aars, har man ved en Boring truffet
sort tertiært Ler (oligocænt ?) i en Dybde af 56 m
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NAVNELISTE TIL LOKALITETERNE
PAA KORTET.
Senonium (Skrivekridt) 30. Veggerbro
l. Aggersund
2. Tolstrup
3. Næsborg

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1:t.

14-.
15,
16.
15.
18,
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Næsborggaard
Kornum
Ranum
Ranum
Vilsted
Haldrup
Overlade
Lerkenfeld
Nørre Borup
Skinderupgaard
Klitgaard
Nørholm
Cementfabr. Norden
Strøjbjergs Grav
Nibe
Binderup
Nyrup
St. Restrup
Frejlev
Vissegaard
Gudumholm
Voxlev
Svenstrup
Flødal
Ellidshøj
Valsted

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.
44.

Gravlev
Skørping
Randlev
Kongstedlund
Smidie
Rostrup
Brøndbjerg
Tostrup
Vive
Vive
Stevn
Hurup
Buddum
Helherskov

Ældre Danium
45.
46.
47.
48 .
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

Løgstør
Hemdrup
Løgsted
Vindblæs
Lundgaard
Munksjørup
Kjølby
Farstrup
Barmer
V-alsted
Øster Hornum
Tingbæk

57. Skillingbro (+y. D.)
58 .. Ove

Yngre Danium
59.
60.
61.
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63.
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66.
67.
68.
69;
70.
71.
72.

Lendrup Strand
Braarup
Vindblæs
Abildgaard
Sørup
Albøge
Ersted
Oplev
Ersted
Roldtved
Ove
Stinesminde
Løvdal
Laaenhus

73;
74.
75.
76.

Ertebølle Hoved
Mejlby
Lille Skovsgaard
Skovbo
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Randmoræner
77.
78.
7\l.
80.
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Hverrestr up
Tulsb·up Ganrde

Troelstrup
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under Overfladen; det var endnu ikke gennemboret
ved 72 m's Dybde. Den interessanteste Forekomst
af Tertiær i Vesthimmerland er vel nok Moleret i
Ertbølle Hoved.
Moleret er en Dannelse af hvid eller lysegraa
Kisel; den indeholder noget Ler og har en meget ringe
Sammenhængskraft. Nogle Steder optræder der dog
store Blokke eller Lag, hvor Partikterne er bunden
ha ard t sammen af udskilt Kalk; det er den saakaldte Cementsten, der tidligere brugtes til Fremstilling af Cement, skønt det ikke var nogen god Vare,
fordi Lerindholdet er altfor vekslende. Betragter man
Smaapartiklerne i Moleret nøjere, ser man, at det er
mikroskopiske Kiselskaller, der hører sammen to og
to ligesom en Æske med et omsluttende Laag. Det
er de faste Bestanddele af mikroskopiske Planter,
Kiselalger eller Diatomeer, der lever saavel i Saltsom i Ferskvand. Ved Planternes Død synker Skallerne tilbunds og ophobes i uhyre Masser, der nu
danner Aflejringer af anselig Tykkelse. De andre i
Moleret fundne Forsteninger er -e nkelte Snegleskaller
og en Del Fiskeskeletter, der tilsyneladende ser meget velbevarede ud, men alligevel hidtil ikke har kunnet bestemmes. Disse Levninger viser, at Moleret er
en Havbundsdannelse. Hist og her har man fundet
forkislede Træstammer og brede, lancetformede Blade,
som er skyllede ud i Havet fra det omgivende Land.
Men den mærkeligste Indblanding i Moleret er dog
den vulkanske Aske, der er de eneste vulkanske Dannelser, som kendes fra vort Land, bortset fra Bornholm. Da der ingen Forbrænding finder Sted i Vulkanerne, er »vulkansk Aske« ikke virkelig Aske, men
størknet Lava. der i pulveriseret Form udslynges af
Vulkanerne og med Vinden kan føres vidt omkring,
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inden den falder ned. Den vulkanske Aske findes i
Moleret som tyndere eller tykkere Lag, mere eller
.m indre tætliggende. At hvert Lag hidrører fra et enkelt Vulkanudbrud ses deraf, at der indenfor hvert
Lag gør sig en tydelig Sortering gældende af Askens
Kornstørrelse, idet de grovere Korn synker hurtig tilbunds i Vandet og· derfor danner den · nederste Del af
Laget, der bliver mere og mere finkornet opadtil.
Hvor den eller de Vulkaner har staaet, fra hvilke
Asken er kommet, kan ikke angives med Sikkerhed,
da Asken som nævnt kan drh•e langt med Vinden.
Aske fra de islandske Vulkaner er saaledes falden i
Norge. De allerfleste Askelag - og der kendes fra
Moleret i alt 179, der tilsammen har en Tykkelse af
4,30 m - er sorte eller graasorte, fordi de bestaar af
mørk, jernholdig, kiselsyrefattig, basaltisk Lava; enkelte er lyse og bestaar af andesitisk eller liparitisk
Lava, der har samme mineralske Sammensætning
som Granit. Alle disse Askelag forekommer intet
Sted i en enkelt Molerklint, men ved Hjælp af deres
vekslende Tykkelse, deres indbyrdes Afstand og deres
Beskaffenhed har man kunnet følge de enkelte Lag
fra Klint til Klint hele den vestlige Limfjord rundt
(idet Klinterne har flere eller færre Askelag tilfælles),
og derved ikke alene kunnet bestemme deres Antal,
men ogsaa udregnet, at Molerdannelsen i det mindste har naaet en Tykkelse af 57 m. Ingen Steder ser
vi imidlertid Moleret paa sit oprindelige Leje; de større
eller mindre Partier, der kommer tilsyne i Klinterne,
er Dele, der er løsrevne af Indlandsisen og transporten•de en længere eller kortere Strækning og anbragt
i mere eller mindre skraa Stillinger. I Klinterne viser
Askelagene sig jævnligt foldede; dette er imidlertid
ofte »falske Folder«, et optisk Bedrag, fremkommet
4
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ved Klintefladens ujævne og mere eller mindre krummede Form. Maaler man Askelagenes Hældning og
Strygning, ses det, at de danner jævne, plane, mere
eller mindre skraatstillede Lag. Virkelige Folder, ofte
af kæmpemæssig Størrelse, forekommer dog ogsaa,
saaledes f. Eks. den store Fold i Hanklit paa Mors.
I Strandkanten ved Ertebølle Hoved kunde man for
adskillige Aar siden se virkeligt foldet Moler, sandsynligvis oppresset under de Indsynkninger af Jordmasserne, hvis Spor tydelig kan ses paa Ertebøllebankens vestlige Overflade. Nu ses »falske Folder«
i Klinten nær dens Sydende.
Moleret har nu i adskillige Aar faaet industriel
Anvendelse, idet man former og brænder det til Mursten, som anvendes til Isolering ved Dampkedler og
Retortovne, til Etageadskillelse og Skillerum i Bygninger. Paa Grund af deres Lethed og store Porøsitet kan Stenene et Øjeblik flyde i Vand.
Jeg skal til Slut kortelig omtale den sidste Jordperiodes Aflejringer i Himmerland. De er endnu ikke
detailleret undersøgte og kortlagte af Danmarks geologiske Undersøgelse, og vi ved derfor ikke nøjere Besked med, til hvormange eller hvilke af de tre Nedisninger, som har ramt Danmark under Istiden i Begyndelsen af den nuværende Jordperiode, de kvartære Aflejringer i Himmerland skal henføres. Da den
sidste Indlandsis imidlertid naaede frem til ViborgEgnen fra Nord og Øst, er det ganske naturligt at
henføre de Istidsdannelser, som udgør Overfladen, til
denne Is. De bestaar som i det øvrige Danmark for
den allervæsentligste Del af Moræneler, det stenede
Ler, som er bleven liggende usorteret tilbage fra Isens.
Afsmeltning, og af lagdelt Bakkesand og -grus, som
er aflejret og sorteret af Smeltevandet fra Isen. Ej,
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heller er der endnu paavist Aflejringer fra de Varmeperioder (Interglacialtider), som har adskilt Nedisningerne. Ved Hørup N. for Løvel Bro er fundet den
hidtil nordligste Forekomst af interglaciale Ferskvandsaflejringer; de ligger ikke paa oprindeligt Lejested, men er løsrevne Flager i Istidsdannelserne.
Hvad selve Landskabets Udformning angaar, saa
skal her kun gøres opmærksom paa, at vi enkelte
Steder finder Vidnesbyrd om, at Isranden under Tilbagerykningen har gjort Holdt saa længe, at der har
kunnet danne sig de langstrakte, voldformede Bakker
langs lskanten, som vi kalder Randmoræner. Selv
om Isranden staar stille eller endog gaar tilbage, er
der dog ofte en fremadgaaende Bevægelse i den bagved liggende Is ud mod Randen (hvis Plads er bestemt af Lufttemperaturen), saaledes at der stadig tilføres Randen nyt Materiale af det Grus, Sand og Ler,
som Isen slæber med sig under sin Fremrykning.
Randmorænerne, der ofte, om ikke overalt, bestaar af
usorteret Grus og Ler, opbygges da af det fra Isranden udsmeltede Materiale, indtil Isranden rykker saa
hurtig tilbage, at det tilførte Materiale ikke kan naa
frem - eller indtil lsranden under Afsmeltningen opdeles og falder hen i større eller mindre Partier af
Dødis, i hvilken der ingen Bevægelse findes og altsaa heller ingen Transportevne. Deltagerne. i Hjemstavnsstævnet vil faa Lejlighed til nøjere at studere
den største af disse Randmoræner, Tulsbjerge, der
fra Landsbyen Troelstrup strækker sig i østlig Retning. Et andet Israndsparti, som ogsaa passeres under en af Ekskursionerne, findes ved Hverrestrup og
bestaar af flere Bakkerygge, langstrakt fra Nordvest
til Sydøst. Endelig kan der blive Lejlighed til mellem Fredbjerg og Støttrup N. for Farsø at se en
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smuk lille Randmoræne med en lille foranliggende
meget tydelig Hedeslette. Hedesletterne er dannede
af det Sand og Grus, som af Smeltevandsfloderne
under Isen er ført frem foran Isranden og har udfyldt og planeret Lavningerne i det derliggende Landskab. De nævnte Smeltevandsfloder - som ofte kan
være meget store - løber i Tunneler i Isen eller
langs dens Bund, og her graver de sig meget ofte et
Leje ned i den J ord, hvorpaa Isen staar; n a ar Isen
engang er smeltet helt bort, staar dette Flodleje tilbage som et Vidnesbyrd om Smeltevandets vældige udgravende Virksomhed. Karakteristisk for disse Tunneldale er deres meget ujævne Bund, hvis Ujævnheder dog nu . ofte er udfyldte med Tørvemoser eller er
vandfyldte, saa de danner Søer, langstrakte i Dalens
Retning. Himmerland er mod Syd begrænset af en
saadan stor Tunneldal, i hvis østlige Ende, Mariager
Fjord, Havet senere trængte ind; Resten af Dalen fortsætter sig fra Hobro i sydvestlig Retning til Nordøsthjørnet af den store Hedeslette Alheden SV. for Viborg.
Om den lange Dal, der fra Egnen Syd for Aalborg fører i sydsydvestlig Retning og senere fra Stenild
til Aalestrup i en Bue løber mod Vest for at falde
ud i Hjarbæk Fjord, ogsaa er en Tunneldal, saaledes
som Prof. N. V. Ussing mente, er et Spørgsmaal, som
i Øjeblikket faar staa hen. Under Besøget paa Rebild
Bakker - som i Parenthes bemærket ikke er virkelige Bakker i geologisk Betydning, d. v. s. Opdyngninger paa et nogenlunde plant Grundlag, men saakaldte
»falske Bakker«, Partier af Plateauranden ud mod
Dalsiden, som ved Smaabækkenes Virksomhed er bleven mere eller mindre isolerede fra det øvrige Plateau
- vil Deltagerne faa at se enkelte Stadier af Dalens
Tilblivelse: Efter at det første Vandløb, som her løb
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hen over Plateauets Overflade, havde skaaret sig en
forholdsvis bred Dal, aftog Vandets eroderende (udgravende) Evne for en Tid, og Dalbunden blev mere
planeret end uddybet. Senere tog Erosionen fornyet
Fart, og Vandløbet skar sig ned i sin egen Bund, saaledes at der paa Siderne blev staaende Rester af den
gamle Dalbund. Dette gentog sig een a to Gange, og
de~for ser vi nu disse gamle Dalbundsrester hænge
paa balens Sider som Konsoller eller Terrasser, der
markerer Trin af Dalens Udviklingshistorie.
Under Ishavstiden ved Slutningen af sidste Nedisning trængte Havet ind over store Dele af Vendsyssel og aflejrede paa sin Bund det Ler, vi kalder
senglacialt Yoldialer, efter den lille Ishavsmusling
Yoldia arctica, hvis Skaller er fundet flere Steder i
Leret. Havet dækkede ogsaa Egnen omkring Aalborg,
Lavlandet ved den omtalte Dals nordlige Munding;
men det »Yoldialer«, som her afsattes, indeholder ingen Skaller af Bløddyr, og man maa derfor antage,
at særlige Forhold har gjort sig gældende, f. Eks. at
Havvandet har været stærkt opblandet med eller dækket af det lettere ferske Smeltevand fra den tilbagevigende Indlandsis.
Senere, da Landet hævede sig - befriet som det
var for Indlandsisens uhyre Vægt - aflejredes der
Ferskvandsler, Dynd og Tørv i Dalbunden, og denne
Tilstand varede gennem det lange Tidsrum, da Landet blev bevokset først med Polarplanter, senere med
Skove hovedsagelig af Birk og Fyr. Men kort efter
at Egen og dens Følgesvende Ælm og Lind havde
begyndt at vise sig her i Landet, trængte Havet paa
ny ind over de lave Strækninger og mere eller mindre langt ind i Dalene langs hele Himmerlands Kyst
(se Kortet S. 4 7). I den nævnte Dal fra Aalborg til
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Hjarbæk Fjord trængte Havet ind nordfra til Rebild
og sydfra til Troelstrup; man kan derfor inden for
disse Omraader i Bunden af Dalen, under den senere
da~tnede Tørv, finde Sall- eller Brakvandsdynd med
Skaller af Hjertemuslinger, Blaamuslinge1· og andre
Havdy.r. Tidsrummet for denne Havdækning kaldes
Litoriualiden efter or almindelige Strandsnegl Lilorina
litorea, om den Gang levede langt inde i Østersøen,
helt op til den fin ·ke B ugl, medens den i Nutiden
· ikke findes Øst for Bornholm, fordi Øster øens Vand
senere er bleven for fersk for den. N aar Deltagerne
i Stævnet kommer til Litarinahavets hævede Bund i
Lavningen mellem Gjedsted og llits, vil de faa Lejlighed til at e tore Grave i Skallag med Masser al'
Hjertemuslinger, Blaamu Linger, Ø ters, Strandsn'egle,
Kong'er og mange andre Arter, Skallag, der nu i adkillige Aar har været udnyttede af Aktie elskabet
Fyns Skalleeksport
Litarinatiden falder sammen med Slutningen af
Stenalderen og en stor Del af - om ikke hele Bronzealderen; langs de daværende Strandbredder
ligger Køkkenmøddingerne, f. Eks. de store Dynget
ved Ertebølle og Bjørnsholm. Det har tidligere været almindeligt al fremstille Ha ets Indtrængen og se11e1·e Tilbagetrækning ·om en Følge af Landets ænl·ning og senere Hævning; n u finder imidlertid den
Anskuelse mere og mere Indpas, at det skyldes Havspejlets Stigning. Landet, ikke blot Danmark men
hele Skandinavien, har, siden Indlandsisen begyndte
at bortsmelte, uafbrudt hævet sig; naar det ser ud,
som om det til Tider atter er sunket, saa er det kun
tilsyneladende; det er i Virkeligheden Havet, der er
steget hurtigere end Landet, og det, · der foranlediger
Stigningen, er Tilførslen af Smeltevand fra Indlands-
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isen. Denne Forklaring kan synes naturlig for Havets Indtrængen under Ishavstiden, da den nordevropæiske Indlandsis endnu langtfra var smeltet, men
hvor skal Tilførslen til Havet være kommet fra under Litorinatiden, der var det varmeste Tidsafsnit, vi
har haft siden Istiden, og hvor ethvert Spor af Indlandsis i disse Egne var forsvundet? J a, hertil svares, at der jo fremdeles er Is nok til at levere et betydeligt Tilskud til Havet, naar blot Temperaturen
stiger stærkt, ikke blot i Grønland, men fremfor alt
omkring Sydpolen, og alle Have staar jo i nøje Forbindelse med hverandre.
De sidste Afsnit i Himmerlands Udviklingshistorie
skal ikke omtales her, da de ikke rummer geologiske
Begivenheder af særlig Betydning.

HIMMERLANDS OLDTID
AF PROF., DR. PHIL. GUDMUND HATT

Oldforskningen er Himmerland et af Danmarks rigeste Landskaber. Gennem det meste
af Jyllands Oldtid gør Himmerland sig gældende ved
rige Fund. Ganske vist ligger Jyllands ældste hidtil
kendte Boplads udenfor Himmerland, nemlig ved
Klosterlund i Midtjylland. Klosterlund-Kulturen var
- ifølge Therkel Mathiasens Undersøgelser - Forløber for eller ældste Led af Maglemose-Kulturen, der
særlig kendes af sjællandske Fund. Hverken Klosterlund-Kulturen eller Maglemose-Kulturen er paaviste i
Himmerland. Paa Grundlag af disse meget gamle
Stenalderkulturer udvikler sig den ejendommelige jydske lndlandskultur, som Therkel Mathiasen har kaldt
Gudenaa-Kulturen, og som han har skildret i sidste
Bind af Aarbøger for nordisk Oldkyndighed. Gudenaa-Kulturen, hvis Bopladser ligger paa, sandede Bakker og Terrasser langs Aaer og Søer, er særlig stærkt
repræsenteret ved Gudenaaens øvre og mellemste Løb
og ved andre midtjydske Aaer, men gør sig ogsaa
kraftigt gældende ved vestjydske Aaer, hvorimod der
kun kendes nogle faa Bopladser i Nordjylland. I
Himmerland er der paavist enkelte Findesteder forGudenaa-Kulturens Flintsager ved Skalsaa, Simested
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Aa, Lerkenfeld Aa og Bjørnsholm Aa. Men nogen
.stor Intensitet har denne tidlige Indlandskultur næppe
haft i Himmerland.
Til Gengæld levede der - delvis samtidig med
·Gudenaa-Kulturen - en Kyst-Kultur, der har efterladt meget betydelige Levninger i Form af Affalds-dynger eller Køkkenmøddinger ved Himmerlands
Kyster. En af di e Afl'aldsdynger, nemlig den ved
Ertebølle, har endog givet Navn til denne Kyst-Kultur, Ertebølle-Kulturen. Ertebølle-D ngen er nemlig
den gru.ndigst undersøgte og har ydet et overmaade
rigt Materiale, der danner Grnndlaget for hele Opfattelsen af denne Kultur. Ertebølle-Kulturen afviger
fra Gudenaa-K u ituren baade ved in e Redskabsfor·
mer og ved sin Placering i Landskabet. Flint var
for begge disse K niturer et af de vigtigste Raastoffer;
og til de nyttigste Færdigheder indenfor begge Kulturer hørte den Kunst at slaa gode Flækker. Men
Gudenaa-Kulturens Flækker er gennemgaaende for·
holdsvis smalle, delvis meget smalle, medens Ertebølle-Kulturens Flækker er større og grovere. De
smaa Flintodde, der gaar under Navn af Mikroliter,
.er karakteristiske for Gudenaa-Kulturen, men mangler
i Ertebølle-Kulturen, naar undtages de saakaldte Flækkespaltere eller Tværpile. Økser spiller en langt større
Rolle i Ertebølle-Kulturen end i Gudenaa-Kulturen.
Man fristes til at tro, at Gudenaa-Kulturens Folk
havde forholdsvis lidt Brug for Økser, fordi de foretrak aabent Landskab fremfor skovrige Strækninger og
fordi de ikke i samme Grad som Ertebølle-Kulturens
Folk ha,•de Brug for Baade, der maatte udhules af
Træstammer ved Hjælp af Ild og Økse. Skiveøkser
.eller Skivespaltere, af en afslaaet Flintskive, hvis to
Afslagningsflader danner en skarp Eg, medens Side-
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kanterne er tilhuggede for at muliggøre Skæftning,
hører til Ertebølle-Kulturens vigtigste Redskaber. Men
desuden indeholder Affaldsdyngerne store Mængder af
Kerneøkser, dannede ved Tilhugning af Flintkerne.
Endvidere anvendtes i Ertebølle-Kulturen Trindøkser
af Grønsten. Der kan n æ vnes endnu en Række af
Særegenheder, der skiller Ertebølle-Kulturens Redskabsformer fra Gudenaa-Kulturens. Saaledes har
Ertebølle-Kulturen forholdsvis faa, men store Skiveskrabere, medens Gudenaa-Kulturen har mange Skiveskrabere, baade smaa og store. Ertebølle-Kulturen
har lange Flækkeskrabere m ed indbuet Eg, GudenaaKulturen smaa Flækkeskrabere med udbuet Eg. Særlig er der Grund til at nævne, at Ertebølle-Kulturen
allerede ejer en primitiv Keramik, ejendommelige,
store, spidsbundede Lerkrukker, medens Keramik ikke
·er sikkert paavist i Gudenaa-Kulturen.
Gudenaa-Kulturen synes at være begyndt tidligere
end Ertebølle-Kulturen, men har fortsat sig under
Ertebølle-Tiden og endnu senere, ind i yngre Stenalder, som en primitiv Leveform, der holdt sig paa
afsides Steder. Den har bestandig været en udpræget Indlands-Kultur, kn llet Lil Aaer og Ind søer. l
ligesaa udpræget Grad har Ertebølle-Kulturen vær t
en Ky tkullur, kn •ltet til Fjord og ige. Den Bopladser ligger ved Litarinatidens Kystlinie, særlig i
ord- og 0 tj ylla nd og i de nordlige Dele af de danke Øer.
ærlig rigl ud ildet var E rtebølle-K ulturen
ved Li mfj ord ens gamle Ky ter, men og aa ved Mariager Fjord, Ran ders Fjor d, ·ved Kolindsund og omkring Aarhu ; længere sydpaa e1· det vanskeligere at
paavi ·e Bopladsern e, fm·di der hel' C L' foregaaet Sæ nkning eft r Litorinatiden, saaledes a t Bopladserne ligger under Hav fladen. Man har dateret E rtebølle-Kul-
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turens Bopladser ved deres Beliggenhed i Forhold til
Litarinasænkningens Maksimum. I nyeste Tid har
det dog vist sig, - at vi maa regne med flere Litorinasænkninger, og at nogle af Ertebølletidens Bopladser
er yngre, end man tidligere troede; det ser ud til, at
ikke alene Gudenaa-Kultureu, men ogsaa ErtebølleKulturen har fortsat sig ind i yngre Stenalder - at
der altsaa har levet primitive Jæger- og Fiskersarofund med ældgamle Red kab former paa en Tid, da
der allerede fandle B)gder med Kornavl og Kvægavl og med Grave af store Sten.
Disse primitive Jæger- og Fiskersamfund antog
dog efterhaanden den højere Kultur fra Agerbrug bygderne og forbandt altsaa dere gamle Erhverv
med Korn- og Kvægavl. Al en saadan Kulturblanding fandt Sted, har man i og for sig længe vidst.
Der findes mange Steder i Landet, og aa i Himmerland, Skaldynger, som ved deres Indhold af Lerkarskaar og andre Old ager kan dateres til yngre Stenalder og som indeholder Knogler ·af baade vilde og
lamme Dyr. Som Eksempel kan nævnes AlTaidsdyngen paa del sydvestlige Affald af Signalbakl\en ved
Aalborg, der hidrører fra de store Stengraves Tid, og
som indeholdt Knogler af Tamsvin, Okse og Faar og
i Le1·karskaarene Aftryk af Byg og Hvede, men som
iøvrigl ved sil Indhold af Østers, Bjertemu ting, Blaamusling, Knogler af Strandfugle og af Vild vin, Randyr og Krondyr ' 'idner om, at Kystens og Skoven
vilde Dy1·eyerden gav sit Tilskud til Befolkningens
Ernæring. Endnu meget længere op i Tiden vedblev
Kystbefolkningen i Himmerland - og andetsteds i
Østjylland - at udnytte Kyslens Dyreverden, især
Mu lingerne. I Egnen omkring Mariager Fjord kendes saaledes flere Skaldynger fra ældre Jernalder; i
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Almindelighed ligger de et Stykke inde i Landet, vel
sagtens fordi Beboerne først og fremmest var Landbrugere, der hentede et Tilskud til deres Ernæring
fra Stranden.
I første Halvdel af 3. Aartusinde f. Chr. kom
Landbruget til Danmark, ikke som en primitiv Begyndelse, men som en ret højt udviklet Kulturform,
der ganske ændrede Levekaarene for Danmarks Befolkning. Det er i Virkeligheden Landbrugets Indtrængen, der mere end noget andet kendetegner Overgangen fra ældre til yngre Stenalder. Intet tyder paa,
at der i ældre Stenalder dyrkedes Planter i Danmark
eller holdtes Tamdyr andre end Hunden. Jagt og
Fiskeri og - ikke mindst - Indsamling af animalsk
og vegetabilsk Næring, Muslinger og rimeligvis mange
forskellige Arter af Frugter og Rødder, var den ældre
Stenalders Erhverv; men de førte ikke til Planteeller Dyreavl. Landbruget er ikke opstaaet hos os
- det er kommet til os udefra. Den Kulturudvikling, hvorpaa vor yngre Stenalders Landbrug hviler,
er foregaaet langt udenfor Danmarks Grænser. Det
er i Forasien og Landene om det østlige Middelhav,
at vor Oldtids Landbrugskultur maa søge sine ældste Aner. Hvorledes og ad hvilke Veje Kornavl, Husdyravl, Redskaber og Metoder naaede vore Strande,
er det dog for tidligt at fastslaa. Vi kan heller ikke
endnu gøre sikkert Rede for, hvorledes Landbrugets
Indtrængen i Danmark foregik - om det kom pludseligt, med et indvandrende Folk, eller om det saa at
sige sivede ind gennem Kulturpaavirkninger udefra.
Maaske naaede nogle af Landbrugets Elementer hertil allerede i den saakaldte Overgangstid, som Arkæologerne anbringer mellem Ertebølle-Tid og Dyssetid.
Der er nemlig fundet Aftryk af nøgen Byg og af en
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primitiv Hvedeart, Emmer, i to Lerkar, som paa
Grund af deres Form anses for at være ældre end de
ældste Dysser. Helt sikker er disse Lerkars Datering
dog ikke; men i hvert Fald dyrkedes der Korn i
Danmark i ældre Dyssetid. Der er fundet talrige
Kornaftryk i Lerkar fra denne Periode. Og endnu
talrigere er Kornaftrykkene i Lerkar fra Jættestuetiden. De Mennesker, der byggede Stenalderens Storstensgra ve, var J ord brugere. Og denne megalitiske
Kultur gjorde sig stærkt gældende i Himmerland.
Det er velkendt, at Himmerland rummer nogle af
Danmarks prægtigste Dysser og Jættestuer. Jeg behøver blot at minde om »Troldkirken«, denne enesiaaende skønne Langdysse N. Ø. for Sønderholm,
om Jættestuen i Suldrup, eller om Snæbum-Jættestuerne. Endnu talrigere er dog Gravkisterne fra Stenalderen Slutning - hvoraf et udmærket Eksempel
fra V. Oustrup i Aars Sogn fornylig er genopstillel
ved Vesthimmerlands Museum. Om den Højde, hvortil Kulturen naaede under de sto1·e Stengra' es Tid,
vidner ogsaa de pragtfulde ornamenterede Lerkar, som
er fundet i Himmerlands Stengrave. Det bør nævnes, at det skønneste Stenalderslerkar i det danske
Nationalmuseum, det saakaldte Skarpsalling Kar, er
kommen fra det nordvestlige Himmerland.
Den Kultur, hvis mest iøjnefaldende Træk er de
store Stengrave, den saakaldte megalitiske Kultur, maa
være kommen fra Vesteuropa _og har præget Nordjylland, Østjylland og de fleste Egne af de danske
Øer. Men de megalitiske Indvandrere var ikke det
en~ste Folk, der under yngre Stenalder fæstede Bo i
Danmark. Mod Slutningen af det tredie Aartusinde
f, Chr. trængte en Folkebevægelse fra Mellemeuropa
ind . i Jyllands sydlige, midterste og vestlige Egne.

HIMMERLANDS OLDTID

Enkeltgravsfolket eller Stridsøksefolket kaldes disse
Indvandrere, efter deres Gravskik og Yndlingsvaaben.
Megalit-Folket standsede tildels de nye Indvandreres
Fremrykning. Men senere smeltede de to Kulturer
sammen, og utvivlsomt skete der en vidtgaaende
Blodblanding. I Himmerland er fundet mange Enkeltgrave, og tillige findes her mange Beviser for Kulturblandingen - f. Eks. Enkeltgravs-Lerkar i Stengrave af sen megalitisk Type.
Enkeltgravsfolket havde maaske mindre Tilknytning til Agerbruget; det opfattes almindeligt som et
krigersk og vandrende Folk. At det kendte til Kornavl er dog sikkert; der er fundet Aftryk af Byg i adskillige jydske Enkeltgravslerkar.
Saavel Jættestuerne og Gravkisterne som Enkeltgravene ligger i Høje. Rimeligvis indeholder de fleste
Gravhøje i Himmerland Stenaldergrave i Bunden, selv
om de ogsaa rummer Bronzealdersgrave. Rene Bronzealderhøje synes at være i Mindretal.
Der er dog ogsaa fundet Stenaldergrave under
flad Mark - selv om der kun er faa Efterretninger
om dem. Af særlig Interesse er den Brændtbensgrav,
som cand. theol. Vestergaard Nielsen fandt i 1933 paa
Stenildvad Mark. Den havde Form som en rund,
stensat Brønd, 175 cm dyb, og indeholdt mellem
brændte Ben Skaar af to Lerbægere samt en Pilespids og Brudstykke af en Dolk af Flint. Dette Fund,.
der opbevares i Vesthimmerlands Museum, er det første her i Landet fremdragne Eksempel paa Ligbrænding i Stenalderen. At der ikke kendes flere Eksempler paa denne Gravskik hænger vel sammen med,
at en Grav af denne Art let vil undgaa Opdagelse og
i hvert Fald ikke vil blive opfattet, dersom Finderne
er ukyndige Folk.
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Stenaldergravenes store Mængde, der tiltager mod
Stenalderens Slutning, giver os Indtrykket af, at Himmerlands Befolkning tiltog i Løbet af yngre Stenalder. Og Befolkningen var ikke nu, som i ældre
Stenalder, knyttet til Kysten; Indlandet blev erobret.
Det var Landbruget, der flyttede Befolkningen fra
Kysten til Indlandet og muliggjorde dens Tilvækst.
Og, som jeg allerede har fremhævet, det var ikke
noget helt ringe Landbrug. Man havde Svin, Køer
og Faar, og man dyrkede forskellige Arter af Byg og
Hvede. Hv dem·Lerne lraadle dog tærkt i Baggrun-den her i det nordlige Jylland. Byg ar langt den
, ,igligste Kornsort og vedble'' at være det gennem
hele Oldtiden. Koruaftr kkene i Lerkanene har givet
os helt ·ikker Besked om d Lte Forhold.
Men paa et væsentligt Punkt er vi daarligere underrettet om den yngre Stenalder end om Ertebølletiden. Vi ved meget lidt om den yngre Stenalders
Bopladser. Ertebølletidens Folk har efterladt sig tykke
Bopladslag, fordi de vendte tilbage til de samme
Kystbopladser. Den yngre Stenalders Folk var Landbrugere, udnyttede Indlandet og havde derfor et langt
større Udvalg af mulige Bopladser. Aabenbart fastholdt den yngre Stenalders Bønder ikke den samme
Boplads gennem mange Generationer; i saa Fald vilde
de have efterladt ig tyl· J-e Boplad lag, og det find •r
vi ikke. Snarere flyttede Stenalder-Bønderne en Gang
im llem; det vilde forklare, at Bopladslag u e fra yngre
Stenalder er m gel tynde og derfor daar1igt bevarede.
Rimeligvis hænger dette sammen med Landbrugets
Karakt r. Dyrkningen har audsynligvis ''< ret af en
• orm, som endnu findes vidt udbredt hos agerdyrJ ude Naturfolk; man har afbrændt den natm·lige
Vegetation og dyrket Korn i A ken. Ved denne Me-
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lode ndpines cl Stykke .Tord hurtigt, nyt Land maa
tages- ind, og Bopladsen maa derfor tlyttes. Om selve
Dyrkningsredskaberne i Stenalderen Yed vi intet sikkert. Den M ulighed tør ikke afvises, at Ploven har
været kendt. I en ::vlose i 'Valle i Hannover har man
for faa Aar siden- fundet en primitiv Plov, som man
har henført til et tidligt Afsnit af yngre Stenalder ' 'ed
Hjælp af en geologisk Datering af det Tørvelag, hvori
Ploven laa. Denne Datering er dog stærkt omstridt;
maaske er '''alle Ploven fra Bronzealderen. Her i
Landet er det ikke lykkedes at datere noget Plovfund til en tidligere Periode end Jernalderens Begyndelse.
Derimod er det lykkedes at datere et forladt Dyrkningsommade i en Hede til yngr·e Stenalder. Den paagældende Hede ligger ganske Yist ikke i Himmerland,
men dog ganske nær, nemlig i Gunderup, Syd for
Mariager. Her fandtes ingen Agerinddelinger, hverken Furer eller Voldinger, men det kunde alligevel
ses, at Omraadet havde været dyrket. Stenene var
nemlig samlet sammen i Dynger. Disse Stendynger
la a med uregelmæssige ;vie !lem rum; deres Beliggenhed var bestemt deraf, at man havde kastet Markstenene hen til de større, jordfaste Sten. Ved Randen af en af disse Dynger fandtes en Mængde Potteskaar, hvoraf kunde rekonstrueres et stort Lerkar fra
sen Stenalder. Heraf tør vi slutte, at Gunderup Hede
bley dyrket engang i Stenalderens sidste Tid. Hvorledes denne Dyrkning er foregaaet, om man har brugt
Hakke, Gravestok eller Plov, derom kan vi ikke vide
noget sil;;:kert. Men del er sandsynligt, at Dyrkningen ikke har været meget dybtgaaende og ikke har
strakt sig over nogen lang, sammenhængende Tid.
En gennem mange Aar fortsat Bearbejdelse af .Jorden
5
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kunde nemlig vanskelig have undgaaet at sætte Præg
paa Overfladen, saa der viste sig en eller anden Form
for Begrænsning af Agrene eller de dyrkede Pletter.
Gunderup Hede bekræfter saaledes den Formodning,
jeg nylig fremsatte, at Dyrkningen og dermed Bebyggelsen i yngre Stenalder ikke fortsatte meget længe
paa s::nmne Sted, men skiftede Plads.
Det bør tilføjes, at et heldigt Fund her i Himmerland har lært os at kende den yngre Stenalders
Høstredskab. I en Mose i Stenild blev fundet en Segl
med et velforarbejdet Træskaft, 36 cm langt, med et
godt Greb for Haanden. I Skaftet sad et Flintblad,
en simpel, temmelig svær FlækkekniY, vinkelret paa
Skaftets Længde. At Redskabet har været stærkt
brugt ses af Flintbladets ejendommelige blankslidte
Overflade. Eggen er, som i alle Flækkeknive, dannet ved Stykkets Afslagning af en Flintblok; den er
altsaa ikke sleben, og man har ikke kunnet skærpe
den. Naar Bladet var slidt saa meget, at Eggen . blev
stump, maatte man indsætte et nyt Flintblad i Skaftet og klemme det fast i Skafthullet ved Hjælp af et
Par smaa Trækiler.
Den yngre Stenalders Boliger ved vi meget lidt
om. Bopladsaflejringerne er, som allerede sagt, meget
tynde; og i de allerfleste Tilfælde bar Ploven endevendt dem, maaske allerede i Oldtiden. Man flyttede
jævnlig; og Dyrkningen skaanede selvfølgelig ikke
de gamle Bopladser. Maaske har Arkæologerne heller
ikke vist de endnu eksisterende Bopladsrester saa megen Opmærksomhed som ønskeligt. At der kan findes noget af Interesse ved omhyggeligt og taalmodigt
Studium af de forhaandenværende Bopladsrester, det
fremgaar af Vestergaard Nielsens Arbejde i Aars
Sogn. .Jeg vil tillade mig at referere lidt af Vester-
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gaHrd l\ielsl'ns Afhandling om Aars Sogns Oldtidshistorie, som efter min Mening er mønstergylrlig Hjemstavnsforskning.
Den yngre Stenalders Folk boede paa noget af
Aars Sogns magreste .Jord, ved Talstrup Grusgrav.
Denne tarvelige .Jord, Sandmuld liggende paa Grus
og Sand, passl'de for Stenalderbøndernes primitive
Redskaber; og deres K væg kunde græsse i de tilstødende Kærstrækninger. Her har Vestergaard Nielsen
paavist et Omraade med Bopladsaflejring fra Jæltestuetid. Det har ikke været muligt at se selve Hyttetomterne; men der er fundet talrige Ildsteder, grubeformede, fyldt med kulblandet Jord og ildskørnede
Sten og med Skaar af Lerkar. En km nordligere,
paa Svenstrupgaardenes Jord, har Vestergaard Nielsen fundet en anden lignende Stenalderboplads, ogsaa her paa mager Jord, grænsende op til fugtige
Kærstr~kninger.
Og nogle Hundrede m syd for den
første Boplads har han fundet en tredie af lignende
Karakter. Af stor Interesse er det, at disse Bopladser ligger - eller rettere laa - umiddelbart ved en
Gruppe af Storstensgrave. Bolig og Grav har altsaa
været nær hinanden - ganske som Sophus Miiller
har hævdet det i sin Afhandling om Vej og Bygd
i Sten- og Bronzealder. Da saa godt som alle Storstensgrave i Aars Sogn laa i den omtalte Gruppe,
og da her er paavist tre Bopladser fra samme Tid,
tør vi - med Vestergaard Nielsen - antage, at den
ældste Bebyggelse i Aars Sogn laa i Tolstrup-Svenstrup Omraadet. Men i Stenalderens Slutning bredte
den sig ud ove'r Sognet, hvi_lket fremgaar af Hellekisternes og Enkeltgravenes Udbredelse.
En saa indgaaende Undersøgelse af Oldtidsbebyggelsen, som Vestergaanl Nielsen har leveret for Aars
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Sogns Vedkommende, kan vi dcsYætTe ikke venle al
faa for ret mange Lokaliteter. Der udkræves derlil
ikke alene stor arkæologisk Indsigt og Erfaring, men
tillige en aarelang Fordybelse i et begrænset Omrandes Oldtidsminder. :\fen nogle af Resultaterne fra
Aars Sogn tør antages at have en videre Gyldighed.
I Løbet af yngre Stenalder erobrede Bebyggelsen det
indre Himmerland. Stenalderbønderne anlagde deres
·Marker, hvor Jorden var mager og Skoven aahen, og
hvor der i Nærheden fandtes gode Græsgange for Kvæget.
Og i Bronzealderen blev Bebyggelsen tættere.
Derom vidner Himmerlands store Rigdom af Bronzeatdershøje. Hvis man bare var klar over, hvilke Høje
der er anlagt i Bronzealderen, og hvilke der hidrører
fra Sten:1lderen, vilde Højkortet fortælle en Mængde
om Bebyggelsens Ud vi Id i n g i Bronzealderen. Men i
Virkeligheden ved vi daarlig Besked, og et Utal af
Høje e"r ødelagt og plyndret af ukyndige og ligeglade
Men nesker, saa at vi aldrig nogensinde vil være i
Stand til at afgøre, hnd de paagældendc Høje har
indeholdt. Derfor er det en meget ufuldstændig Viden,
Højkortet giver os. Og desværre kan vi for Bronzealderens Vedkommende ikke støtte os paa Bopladsfund. Ud over et Par mindre Fund fra Bronzealderens Slutning kender vi ingen Bronzealders Bopladser
i Himmerl:1nd. Og for det øvrige Dat~mark staar det
ikke stort bedre til.
Sandsynligvis tog Befolkningen til i Rronzealderen. Fra yngre Bronzealder kendes her i Himmerland en uhyre Mængde Gravfund. Som det fremgaar
af Dr. Broholms Studier over yngre Bronzealder, er
Himmerland en af de danske Provinser, der gør sig
stærkest gældende i yngre Bronzealder. Hele Limfjordsomraadet var dengang forholdSYis vel befolket,
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men ganske særlig tyder Fundenes Fordeling paa, at
Vest-Himmerland var tæt bebygget.
Vi kommer n u til den ældre Jernalder, Hi m merlands Storhedstid.
Fra den førromerske Periode, Aarhundrederne
før Chr. F., hidrører en Række af Fund, der har
gjort Himmerland berømt blandt Oldforskerne, ikke
blot i Danmark, men ogsaa udenfor. Døstrup-PioYen, Sølvkedelen fra Gundestrup, Fæstningen i Borremose, Oldtidsagre og Hustomter. I romersk Jernalder, under det første Par Aarhundreder efter Chr.
F., var Himmerland næppe mindre stærkt bebygget,
og i den Periode blev Bebyggelsen mere fast, end den
tidligere havde været; Landsbyerne blev liggende Generation efter Generation paa samme Sted, saa der
dannede sig de tykke Bopladslag, der har gjort det
muligt for os at vinde et indgaaende Kendskab til den
ældre Jernalders Husfonner.
Gundestrup Sølvkedlen med dens prægtige Billeder vidner om kulturel Forbindelse med keltisk-romerske Lande. Ogsaa Borremose-Fæstningen tyder
paa Forbindelse med det keltiske Vesteuropa. Og
historiske Kilder lærer os, at Kimbrerne var kendte
og frygtede i Rom. Der er ganske vist fremført Tvivl
om, h vorvidt Kimbrerne virkelig ha Yde noget at gøre
med Himmerland. Men de nyere, arkæologiske Undersøgelser har vist, at Nordjylland og ganske særlig
Himmerland i ældre .Jernalder var saa overmaade tæt
befolket, at en Udvandring netop paa dette Omraade
egentlig var en saare naturlig og rimelig Sag. Der
er gode Grnnde for den Antagelse, at Vest-Himmerland under ældre Jernalder opnaaede en maksimal
Befolkningstæthed, og at Befolkningen derefter aftog
stærkt. HimcligYis var Indhyggerantallet i Vest-Him-
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merland større i ældre .Jernalder end ved Aar 1800
og naaede først i Løbet af 19. Aarhundrede op over,
hvad det havde været under Himmerlands Glansperiode, dengang da en jydsk Folkestamme første
Gang gjorde sit Navn kendt ud over I:<:uropa.
Denne Erkendelse støtter sig især paa Oldtidsagrene og Bopladserne. Og da det netop var her i
Himmerland, det første Gang lykkedes at datere en
Forekomst af Oldtidsagre og første Gang blev muligt
at opfatte det for Limfjordsomraadet typiske Jernaldershus med Jordvægge og indre Tagstolper, vil det
være rimeligt at ofre et Par Ord paa Oldtidsagrene
og Hustomterne.
Oldtidsagrene er meget forskellige fra moderne
dyrkede Marker saavelsom fra de gamle højryggede
smalle Agre, der flndes i mange Heder og Skove.
Oldtidsagrene viser sig som tlade Felter, oftest firkantede, men undertiden med flere Sider, liggende
sammen i Grupper og adskilte fra hinanden ved Terassekanter eller ved lave brede Volde. Det er ganske vist ikke alle Volde i Hederne, der har noget at
gøre med Oldtidsagrene. De jydske Heder indeholder Rester af mange andre Slags Volde. Der er Faarefolde og Kvægfolde, gamle Ejendomsskel og lange
Pløjestriber, som ved en eller anden Lejlighed har
skullet standse en Hedebrand. Ingen af disse Levninger kan dog af kyndige Folk forveksles med Oldtidsagrenes ejendommelige Netværk af lave Volde.
Tidligere maa der have været en stor Mængde Forekomster af Oldtidsagre i. de jydske Heder. Ved mine
Undersøgelser, der først begyndte i 1928, er Tallet
paa kendte Forekomster naaet op over 100.
Betegnelsen Oldtidsagre er først anvemlt af Sophus
;\HUler. Han fremførte dog ikke tvingende Heviser
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for, at disse Dannelser virkelig var fra Oldtiden. En
Dalering l lev l'ør t 'a ng vnndel ved min Uneler øgelse ar Vi ndbl· s Hede; her l'antlle to Grave rra
lidlig
om ,·ed dere. Bcligf{t>nh d
vist
ig al vær nog•nluntl j •vnaldrcntl.e m d A(1rene.
idcn er d l l ldtede al dal a·e OYer et Dusin
Forekomst r al' Oldtidsagrt- til den førr m er ·k e Periode. Derimod har det endnu ikke været muligt at
godtgøre, at nogen af dem hidrører fra Bronzealderen,
hvilket egentlig er mærkeligt. Der kan næppe være
Tvivl om, at denne Agertype maa have været i Brug
her i Landet under Bronzealderen. Den passer ogsaa meget bed re lil Bronzealderen· lørre Klima · n l
til Jernalderens fugLige Vejrlig; de af Volde indrammede Agre mau have vær l ·t..-erkl ud al for For·umpnin g unde'!' .lernnlcleren. l l TilfP!d kan del
vise·, al t Ag ran! g, der hm· været anv ndl i førrom ers), Tid, og ·ua brugte i rom er l< J rnalder. l
et and · l Till~ Id
r der Un1nd Lil al tro, al J) •rkningen endmt vedYarede i Folkevandringstiden. Men
som Helhed falder altsaa Dateringen i førromersk
.Jemald•r. Og s•lv om del s lørre Flertal af' ldlid ager· Forekamsler il\ k e har givet l)aledng ··M ulighede r,
r d ''l dog b rcftcr sand y nli gl, al dis e ej udoromelige D~1nuel · a· i d l ·Lore o•' hele hidrører fl'a den
førromerske Tid.
Vi lærer heraf to Ting. For det første er det
indlysende, at der i Jernalderens første Aarhundreder
maa være sket en In tensivering af Landbruget. Kun
langvarig Dyrkning kan haye præget Jordens Overflade saa stærkt. Man opgav ikke Marken igen efter
nogle faa Afgrøder; man vedblev at dyrke de samme
Agre gennem lange Tider. Rimeligvis skete der ogsaa
i .Jernalderens Begyndelse en stærk Udvidelse al' del
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dyrkede Omraade. Oldtidsagrene synes jo ikke at
have været dyrket Jord før Jernalderen og repræsenterer vel altsaa Opdyrkninger, der senere atter blev
opgivne. Vi ved ogsaa paa anden Maade, at Landbruget nu yar naaet længere frem end i Stenalderen.
l ultmplanlTncs ntal \'at· øjel. De nord.i.•d l<> Bønd t'S ){•net kah lil Kullurplant ' rnc var tu ppc ·ynd rlig mindre und er ~ 'ldr .Jernald r end omkring Anr
l 00. O l ,·ed vi af l ornallr,'ldu~ n i Lerk::~rren Oh
al' l lanterund i Bopi<His'rucs Rrantllomler. Der ntr
forholdsvis mange og store Agre med Byg og Havre,
men ogsaa nogle med Hvede, og i romersk Jernalder
beg •ndt Rugen al vise sig. Der var og ·a u gr ' m cl
Oli ' ! huller, æd-Dodder og m •d .Sperg J, g der var
forhold:vis smaa Agr med ErlHr m d II ø r og llled
Farv plan l 11 \ ajd. Ogsaa Tamd:ren •s
n tHI var
øget; og et Bevis for Husdyravlens Intensivering viser sig deri, at Ko og Hest i ::-eldre Jernalder levede
ttnder Tag 111 >d Menneskene. D •L jyd ke Jernaltler
Langluts havde ' tald i Ø ·te mlen. . lell m den age1··
brug ·lø e Til. Land i æld r Sleualdc.r og den ::eldrc
.J malli ers Lnndbrn :r ligger en rie1 r> og m t·· tl.ybldaa nd l{ulturudvilding, end man - for Landbrugets Vedkommende - kan paavise under det lange
Tidsrum, der skiller ældre Jernalder fra det 19. Aarhundredes Begyndelse .
•Jernalder li S Hønd r ' 'ar bedre for!'>yned • m cl
Dyrkningsred kabcr, e nd man indtil l'om rlig LH\1' Lroel.
\i kend er nu fra l'ørroll)ersl· J rnalder i J •lland lo
forskelUg PloYlypm·. Den ene e1· Døstrup-PloYen,
den imple Ard, ttd n Muldfjæl om bl v fr · md1·aget
<lf Il ~10 e i Døstrup. Den r IIll ar Prof•
r Knud
Jessen dateret til tidlig Jemalder ved Undersøgelse af
en Klump TørY, der var bevaret i en af Hulhederne.
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Den anden Plovtype er en Hjulplov med lVIt\ldtjæl.
Det er nylig lykkedes Knud Jessen at datere el i en
Mose i Tømmerby ved Silkeborg fundet Brudstykke
af en Hjulplov til Jernalderens Begyndelse. Ogsaa
Oldtidsagrene lyder paa, at der fandtes to Plovtyper.
De korte og brede Agre er rimeligvis pløjede i begge
Retninger med en Plov af Døstrup-Typen. Men der
findes ogsaa lange og smalle Oldtidsagre, der kun har
Yæret pløjet i en Retning, og da formodenttig med
en mere ell"ekti Y Plovtype, m uligvis se! ve H j ulploven.
Cand. mag. Axel Steensberg har nylig gjort Rede for
Tømmerby-Ploven i en Artikel i Aarbøger for nordisk Oldkyndighed.
Den større Dyrkningsintensitet og dermed sammenhængende større Bofasthed i ældre Jernalder beroede dog sikkert paa andet og mere end en ny PJoy
og nogle nye Kulturplanter. En af de vigtigste Forudsætninger for I n tensiveringen var vistnok J er net.
\'i ved nu, at jydske Bønder allerede i førromersk
Tid forstod at tilvirke deres eget Jern af den _hjemlige ;\1yremalm. Derved ble\' man uafhængig af tlet
dyre fremmede ;\1etal Bronzen, og .Jernet øgede den
enkelte Arbejders Efl"ektivi.tet mange Gange. Hvad
betød ikke Jernøksen for Bonden!
Besynderligt er det maaske nok, at netop i ældre
.Jernalder, under den store Klimaforværring, blev Landbruget mere intensivt. Men maaske virkede Klimaforværringen snarere kulturfremmende end det modsatte. Klimaforværringen i ældre Jernalder bestod
deri, at Vejrliget blev fugtigere og Sommeren køligere.
Maaske blev Vinterens Temperatur ikke i og for sig
lavere; men Snemængden blev rigeligere - og Sneen
gjorde del besværligt eller umuligt for K væge t at finde
Føden ude. Det bleY nødvendigt at ''in lerfodre; og
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en Del af K væg et blev taget i H u s under den kolde
Aarstid. Det jydske Langhus i ældre .Jernalder opstod dened, at der blev bygget en Stald som en Tilføjelse til Menneskeboligen. Et ikke uvigtigt Resultat
heraf var, at der nu blev Staldgødning til Markerne.
Man nøjedes ikke mere med den Aske, Afsvidningen
af den vilde Vegetation kunde give. Maaske har
Klimaforværringen i ældre Jernalder saaledes ved at
tvinge Bønderne til at staldfodre Kvæget haft en væsentlig Andel i Agerbrugets Intensivering og den øgede
Bofasthed.
Men vi lærer endnu en Ting af vore talrige øde
Agre fra førromersk Jernalder. Det er indlysende, at
Opgivelsen af disse Agre betød en Tilbagedragning af
Dyrkningsgrænserne, en Indskrænkning af det dyrkede Omraade, der altsaa maa være sket allerede under ældre Jernalder. D~nne Opgivelse af dyrket Land
kan maaske have haft flere Aarsager. pet kunde
maaske tænkes, at Jernredskaberne og en -forbedret
Dyrkningsteknik trak Menneskene bort fra de magre
Egne til bedre Jorder, som man tidligere ikke havde
kunnet magte. Men i hvert Fald er det klart, at
visse Omraader blev fattigere paa Mennesker, end de
tidligere havde været. En Trediedel af alle de kendte
jydske _Oldtidsagerforekomster ligger i Himmerland,
ganske særligt i det vestlige Himmerland; her skulde
man tro, at Befolkningen maa være aftaget ved disse
Agres Opgivelse. Alene i Veggerby Sogn har jeg paavist 6 Forekomster af Oldtidsagre; en af disse ligger
i Byrsted Hede og maa oprindelig have omfattet
mindst et Par Hundrede Td. Land. I det hele taget
synes en meget stor Del af Hedeu i det nordvestlige
Himmerland at have været u n der Plov i Oldtiden;
de mest ufrugtbare Strækninger, især Flyvesandsotn-
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raaderue, har man dog ikke dyrket. Det er først i
vore Dage, at den nye Opdyrkning tilbageerobrer de
sidste Resler af disse i Oldtiden opgivne Agre.
Omkring Aar 1800 var Himmerland, særlig det
Yestlige, opfyldt af Heder. Det dyrkede Land laa
som Pletter, i en uhyre sammenhængende Hede. Den
enkelte Landsbys dyrkede Vange var skilt fra Nabobyens ved brede Heder; desuden strakte der sig Striber af Hede ud langs Vejlinjerne, og ofte ~·ar der ogsaa noget Hede inde ved selve Landsbyen. Men
denne Tilstand var ikke oprindelig.. I ældre Jernalder var Himmerland rigt paa Skov og paa dyrket
Land. Der fandtes Hede, men ikke nær saa megel
som senere. Oldtidsagrene er i Himmerland aldrig
anlagt paa oprindelig Hede. Den gode, dyrkelige Jord
var vistnok i alt væsentlig optaget allerede i ældre
Jernalder. Oldtidsagrene og Jernaldersbopladserne
maa give os det Indtryk, at det vestlige Himmerland
i ældre Jemalder var tættere befolket end senere. Til
samme Resultat er Vestergaard Nielsen kommen for
Aars Sogns Vedkommende ved et detailleret Studium
af Oldtidslevningerne her. Den Tanke ligger da nær,
at de store Udvandringer, som netop i ældre Jernalder gik mod Syd fra Nordjylland, havde Overbel'olkning som Forudsætning. Det var Jord, disse krigerske Udvandrere søgte. Og ved lidYandringen bleY
gamle, udpinte Agre øde; Befolkningstætheden aftog.
Om Jernaldersbopladserne og deres Hustomter vil
det Yære nødvendigt, at jeg falter mig i yderste Korthed. Vest-Himmerland er fuldt af Jernaldersbopladser; de fleste er fra den romerske Periode, nogle er
dog begyndt i førromersk Tid. Himmerlands Jernaldershuse hanle tykke .Jordvægge, undertiden med
Stensylrl, laa altid med Længderetningen mellem Øst-
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Vest og ØSØ. ~ VNV., med Indgangen paa en af Langsiderne; mest Sydsiden. Taget bares af to Rækker
Stolper, der stod indenfor Væggene. Husets vestlige
Del vat· i Almindelighed den fornemste; her fandtes
ofte Lergul v og her var Ildstedet. Østenden ha v de
Jordgufv, var undertiden noget nedgravet i Jorden og
gjorde formentlig Tjeneste ~om Stald. Denne H nstype blev først paavist i Aars Sogn ved en Undersøgelse af Talstrup Bopladsen i 1927. Senere blev den
ogsaa fundet paa .Mors og i Thy. Huset med .Jordvægge og indre Stolper er karakteristisk for hele Limfjordsomraadet og er fundet saa langt mod Syd som
Nissum Fjord. Nordligere i Vendsyssel og sydligere
i Jylland er fundet Jernaldershuse med brændbare
Vægge, undertiden af lerklinet Grene11etning. Ogsaa
disse Huse har dog indre tagbærende Stolper. Det
jydske Jernaldershus og ganske særlig Huset med
J ord vægge har nær Tilknytning til norske og svenske
Jernaldershuse og hører til en stor nordvesteuropæisk
Gruppe af Husformer, der endnu findes i Brug paa
Island og Færøerne.
Vore Jernaldersbopladser er næsten alle overpløjede, og Hustomterne kan slet ikke ses paa Overfladen, men kommer først tilsyne ved Udgravning.
Dog er der lo Undtagelser fra denne Regel. To Steder i Himmerland ligger der Tomter af Jernaldershuse, synlige paa Overfladen, idet de sammensunkne
Jordvægge ligger som lave Volde. Det ene Sted er
en Hede i Østerbølle, tæt sydvest for Vesterrl:s Plantage; her ligger Tomterne af 9 Langhuse og 3 smaa
Huse, Rester af en Landsby fra romersk Jernalder.
Den har· været betydelig større, men det øvrige er for
længe siden pløjet ned. Det andel Sted er i Skørbæk
Hede i Ejdrup Sogn. Her -ligger Tomterne af 4 Lang-
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huse, midl i cl slorl Omraade med Oldtidsagrc. Disse
lire Huse er fra romersk Jernalder. Oldtidsagrene
har allerede været i Brug under førromersk Jernalder;
der har i Nærheden været en ældre Bebyggelse, hvis
Tomter dog er blevet aldeles sløjfede og udpløjede
allerede i Oldtiden.
~1edens Bopladsfundene l"ra førromersk og romersk .Jernalder er m'ermaade talrige og maa give os
Indtryk af en talrig. Befolkning i Himmerland under
disse Perioder, har vi fra Oldtidens senere Am·hundreder ingen Bopladsfund. I den Henseende afviger
Himmerland ikke fra de fleste andre danske Landskaber. Maaske skal Forklaringen paa dette mærkelige Forhold søges deri, at Bebyggelsen i den senere
Oldtid antog en endnu fastere Karakter; maaske
grundlagdes et stort Antal af vore nuværende Landsbyer under Folkevandringstiden og har siden stadigt
været beboede. Det er muligvis i vore Landsbyer fra
historisk Tid, vi skal søge efter Hustomter fra Oldtidens senere Aarhundreder.
Mærkelig nok er ogsaa Gravfundene sj.ældne fra
Oldtidens senere Aarhundreder, ganske særligt fra den
efterromerske Tid, men ogsaa fra Vikingetiden, hvorimod det vrimler med Grave fra ældre Jernalder.
Noget lignende gælder dog ogsaa det øvrige Danmarie
Forklaringen er selvfølgelig ikke Folketomhed i Vikingetiden. Snarere er Forholdet det, at vi fra Oldtidens senere Am·hundreder mest kun finder Overklassens Grave. Den ældre Jernalder var en demokratisk
Tid. De store tekniske Fremskridt, som Jernet bragle,
øgede den enkelte Mands Produldionsevue og virkede
derigen nem demokratiserende - ligesom del 19. Aarhundredes store tekniske lldvikling virkede demokratiserende. Men StatsJiyets Udvikling under Old-
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tidens senere Aarhundrerler skabte en krigersk Overklasse. At Himmerland ogsaa under Jernalderens
senere Perioder var et vigtigt Landskab, fremgaar af
rige Guldfund fra efterromersk Tid, særlig det store
Brakteatfund, som i 1914 blev gjort vest for Aars,
15 Brakteater og 6 Stykker Ringguld, det største
Brakte.atfnnd, som foreligger fra Danmark.
Fra ældre Jemalder finder vi i Himmerland en
overvældende Masse Vidnesbyrd om en kraftig Bonpekultur i udstrakte Oldtidsagre, Hustomter i Mængde,
samt de tilhørende Grave. Mod Oldtidens Slutning,
under Vikingetiden, fortæller Runestenene os, at Himmerland havde en Overklasse, ansete Folk, som endogsaa havde Forbindelse med det danske Riges Førere. En af de mest talende er Aars-Stenen, sat af
Hirdmanden Asser til- Minde om hans Herre Val-Toke,
der formodes at have været selve Gorm den Gamles
Søn, som faldt i Slaget paa Fyrisvoldene mod Erik
SejrsæL

HIMMERBOERNES OPRINDELSE
OG FOLKEART
AF DR. PHIL. GUDMUND SCROTTE

jeg skal· fortælle Dem noget om de gamle
Himmerboer, saa mangler jeg unægtelig den
Adkomst at være født i selve Himmerland. Men jeg
er dog født paa Nabokysten, hvor vi saa at sige daglig har Himmerlands høje Fremspring, Lovnnæs, for
Øje, og hvor Fiskerne endnu i Mands Minde bedre
end Himmerboerne selv huskede den gamle kimbriske Afgud, Himmerlands Tyr. .Ja, mere end det, jeg
har fra lille af og indtil min modne Alder atter og
atter gæstet min Onkel, Kommandør Blnhme, paa
hans gamle dengang røverslotagtige Borg Nødund i
Himmerlands Hjerte, og der er intet Sted paa Jorden,
der binder mig med stærkere Følelses-Eaand end de
vildt-romantiske Skove mellem Nørlund og Rold.
Himmerboernes gamle Navn, Kimbrer, har jeg forresten ogsaa omtalt i den allerførste lærde Artikel,
jeg nogensinde har faaet trykt, 1896.
Hi m m er boernes Forfædre Kimbrerne med deres
ræddelige Hyl er jo. Midtpunktet i Danmat·ks ældsle
Historie. Ingen anden nordlandsk Stamme var i Oldtiden saa navnkundig. ~1aaske kan Tyboen1e gøre
Krav paa endnu højere historisk Alder. De er vel
nemlig de samme &om de Teutoner, hvem Grækeren
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Pytbeas fra Marscille gæslede ved Aar 345-før Kristus,
da han sejlede nordpaa for at linde Ravkysten og
Midnatssolens Land. Men der er ligegodt lidt Mak
ved det, for Pytbeas sætter ikke Teutonerne paa selve
Ravkysten, altsaa i Ty; det er nemlig ikke dem selv,
der samler Ravet, men de køber det af deres Naboer.
Saa der er altsaa lidt Usikkerhed ved Ligningen, og
hvis Tentonerne skal være Tyboer, maa de have flyttet sig efter Pytheas' Tid.
Med Kimbterne er der derimod ikke allerfjerneste Tvivl. Den romerske Forfatter Plinius og den
græske Forfatter Ptolemaios sætter dem begge nordenfor Germanien (dvs. Tyskland), paa en Halvø,
som Ptolemaios udtrykkelig kalder den kimbriske;
det maa jo være Jylland, for det er overhovedet den
eneste nævneværdige Halvø, der løber ud nord paa
fra Germanien (saaledes kaldte Romerne Tyskland).
Romeren Tacitus siger mere vagt, at Kimbrerne bor
»nærmest ved Havet«, men dermed mener han akkurat det samme som de to andre Forfattere, nemlig at
deres Land skyder sig langt ud i Havets Vande. Dertil kommer nu, at Kimbrernes Navn den Dag i Dag
lever videre hos Himmerboerne. De skal ikke bryde
Dem om, at .Navnet bos Grækerne staves med K, og
bos Romerne med C (hvad der ligeledes urltaltes K).
Det har intetsomhelst at sige; det er blot en lydlig
{!fuldkommenhed, der forekommer -ved Gengivelsen
af mange af de første nordlandske Navne, som Romerne stødte paa. De havde i deres Sprog dengang
ikke saadan en Lyd som vores H. Endm1 den Dag
i Dag kan vi komme ud for noget lignende i Sydens
Lande. Jeg kender en Præstekone, Fru .Johanne
Langballe, Datter af Hedeopdyrkeren Dalgas; da hun
engang opholdt sig i Italien, kaldte Bønderne hende
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baardnakket for Iokanna. De kunde ikke sige h, og
derfor gengav de det ved k. - Endelig er der endnu
det at sige, at de gamle Kimbrers højeste Gud var
en Tyr; og denne Tyredyrkelse genfindes i Himmerland og netop kun i Himmerland. De kender vist
næsten allesammen den pragtfulde sølverne Otferkedel,
der blev funden ved Gundestrup, ikke langt fra Aars;
dens Hovedfigur er den hellige Tyr. Og, som jeg
sagde før, endnu den Dag idag fastholder Fiskere paa
Sallinglands Østkyst Mindet om den kimbriske Tyregud. ))Nu brøler Himmerlands Tyr«, var et Mundheld, som Fiskerne i gamle Dage plejede at bruge,
inden de efter et Dræt roede til Land. Jeg har ogsaa
truffet Mindet om ham hos en enkelt Himmerbokone,
Mette Øgaard fra Lovns; men jeg troer nok, det i
Nutiden Lever stærkere i Salling end i Himmerland.
Der er nok i Nutiden enkelte lærde Mænd, der
prøver at paastaa, at Kimbrerne slet ikke har hjemme
i Himmerland; det skal være en Skrøne, som den
romerske Admiral har hittet paa for at prale, da han
var heroppe Aar 5 efter Kristus. Nylig var der en
Vendelbo, cand. mag. Jensen, der skrev mod Kimbrerne
i et Aalborgblad; han vilde ikke vide af dem i Himmerland. Men de Folk, der siger saadan, taler som
den blinde om Farverne. Jeg har skrevet mod een
af disse Herrer i ))Fra Himmerland og Kjær Herred«,
1933, og mod Cand. Jensen i ))Aalborg Stiftstidende«.
N u vil mine Tilhørere maaske sige: Herre~ud,
hvor skal dog vi arme Lægfolk dømme i saadan en
lærd Strid? Det gaar over vor Forstand og langt
ind i Præstens.
J o, det kan De alligevel meget godt. Sagen er
aldeles soleklar.
Jeg viser Dem her Grækeren Ptolemaios' Kort
6
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over det nuværende Danmark. Der vil De se Kimbrerne aftegnet nok saa nydelig nordligst paa den
jyske Halvø, altsaa netop i Himmerland.
Men kan en da virkelig stole paa saadan et
gammelt Kort?
Jo netop l Det kan De sige Dem selv uden nogensomhelst Lærdom.
Indtil det Herrens Aar 5 ha v de der aldrig været
tegnet noget Kort over det senere Danmarks Omraade.
Ikke saa meget som en Antydning. Men i det Aar

,_. ·

blev, der- .sendt en stor romersk Flaade op i vores
Farvand.e.
Jeg . kender desværre ikke Admiralens
~;:~vn, men han maa have væ ret en klog Karl, og
b,an brugte ine Øjne saa godt, al ban Lwnde hjembringe del før te Kort over de nordlandske Kystegne.
Det r det som Ptolemaio har. oplaget i it AU·1 ,
og d_e rpaa seer De tydelig Jylland, de danske Øer
og Skaane. De synes maaske ikke, at Kortet er saa
forskrækkelig _godt tegnet;_ nu kunde m a aske en flink
Skoledreng i Aars Skole gøre det meget bedre. Ja,
nu! ·Me)) tænk Dem, hvad det vil sige at skulle tegne
Landkort fra fuldstændig bar Bund. Den Opgave
vilde De Yist let komme værre fra end {}en romerske

83

HIM~IERBOERNES OPRINDELSE OG FOLKEART

Admiral. Det nytter Dem ikke noget, De maa indrømme, at han har gjort sine Sager pokkers godt,
ja, næsten ligefrem genialt. Hans Kort er tydelig
ikke Løgn, men bygget paa virkelig Iagttagelse. Og
naar nu denne fortrinlige Korttegner sættet· Kimbrerne
nordligst paa den kimbriske Halvø, netop i Himmerland, saa har De, mine Tilhørere, simpelthen slet ikke
Lov til at drage hans Angivelse i Tvivl.
Hvem der gør det, røber blot, at han ikke kan
tænke og ikke har for Toskilling Forstand paa hele
Sagen.
Jo, der er faa Kendsgerninger, der staar fastere
end Kimbrernes Enhed med Himmerboerne ..
Disse Kimbrer aabner nu Danmarks, ja, hele
Nordens Historie, Aar 113-101 før Kristus, og de
gør det med saadan et dundrende Eftertryk, at det
gav Genlyd over hele Euro'pa . og nær havde væltet
Verdensriget Rom over Ende. Rom skjalv og heverristede for de ræddelige kimbriske Hyl. Gang paa
Gang fik dets stolteste og bedst rustede Hære de
gudsjammerligste Klø af disse fattige Barbarer, og
Tusinder af romerske Fanger maatte lade deres Blod
flyde i Kimbrernes Offerk,edel. Kimbrerne foer rundt
paa Folkevandring gennem Europa som en Flue i
en Flaske, fra Øst til Vest og fra Vest til Øst og
tilbage igen, fra Bøhmen til Serbien, derfra gennem
Svejts og Frankrig til Spanien, og gennem Tyrol til
Norditalien. Intet syntes at kunne staa for dem, før
Rom valgte Marius til Fører med diktatorisk Magt.
Ham lykkedes det Aar 101 før Kristus at · fælde
Kimbrerføreren Bojerik i det blodige Slag ved Vercelli
i Norditalien. Derefter blev Marius fejret som Roms
anden Grundlægger; saa frygtelig regnede man den
Fare, han havde frelst Landet for. Talrige Indskrifter
fi*

84

GUDMUND SCH6TTE:

f-orherligede hans Sejr over Kimbrerne. Endnu længe
talte Romerne med G~u om de »kimbriske Hyl« og
om deres egen »kimbriske Rædsel«. Og endnu seks
Hundrede Aar senere mindedes Bojerik hos Goterne
ved Østersøens Kyst; de sang om Kong Berik, der
havde ført nordlandske Skarer fra Skandia til Landene søndenfor Østersøen. Om alt dette kan De læse
i min illustrerede, folkelige Fortælling, »Heltebogen
om Bojerik«, hvoraf Restoplaget findes i Skørping
Boghandel. Enhver himmerlandsk Skole burde eje
den Bog.
Godt og vel hundrede Aar efter Kimbrertoget
søgte Romerne at gøre Gengæld for den Mandskade
og Ødelæggelse, som Kimbrerne havde voldt dem.
En romersk Flaade sejlede, som jeg sagde, ind i vores
Farvande Aar 5 efter Kristus. Og Admiralen fortæller i sin Rapport, at han har overvundet forskellige
af Landets Indbyggere og taget rigt Bytte. Kejser
Augustus taler med Sl.olthed derom i den SejersIndskrift, han lod sætte i Angora midt inde i Lilleasien; den By kaldes nu Ankara og er Hovedstaden
i det tyrkiske Rige, og der kan vi altsaa den Dag
idag læse Kimbrernes Navn. Kejseren 'siger, at han
modtog Sendemænd fra Kimbrer og Haruder, som
bad om hans Venskab; Haruderne er de Folk, der
nu kaldes Hardboer eller Hardsysselboer og boer i
Vestjylland, men dengang boede de i Østjylland.
Kimbrerne, fortælles der andensteds, sendte ovenikøbet Kejseren deres helligste Offerkedel som Sonegave, fordi deres udvandrede Landsmænd havde slagtet
saa gruelig mange romerske Krigsfanger i en lignende
Kedel efter en stor Sejr. Det lader os ane, at den
romerske Admiral har givet dem haarde Stryg, siden
de maatte ydmyge sig saa dybt. Maaske . har det
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ogsaa været dengang, at Kimbrerne nedgravede den
hellige Kedel i Rævemosen ved Gundestrup for at
formilde de vrede Guder; men jeg troer forre-sten nok,
at Oldforskerne sætter denne Kedels Tilblivelse noget
senere i. Tiden.
Naar det ved den romerske Flaadefærd gik saa
haardt ud over· Kimbrer og Haruder, har det en
dobbelt Grund. ~ed begge Stammer havde Romerne
et Urlestaaende fra forrige Tider. KimbJ:erne havde
mellem Aar 113 og 101 faret hærgende gennem det
halve Romerrige, og Haruder var samme1i med tyske
Stammer gaaet over Rhinen og havde kæmpet med
den romerske General Cæsar Aar 58 før Kristus. Nu
vilde den romerske Flaade gi ve dem Tak for sidst.
O' Lil b gge de lo Stammer havde F'laaden le l Adga ng fra [ alt aa l ad forskellige Vandveje: der ar
Limt]ordcn, og der var ~l<niager Fjord, nantiers Fjord
og Bor en Fjord. 'aa vi forstaar nok, al Kimi r rn
og Harudcrne kunde føle sig lem ! i Knibe. De havde
jo aldrig se t saadan nc Ødrl· ggel esmaski ner om
de rom 1·. k • Kri gsgalejer der var som for~ rd ellgc
Pindsvin med deres strittende Rækker af lange Aarer.
Imidlertid slap Jylland med Skrækken. Nogen
varig Underkastelse blev der ikke Tale om, for allerede Aar 9 led Romerstatholderen Varus det skæbnesvangre Nederlag i Teutoburgskoven i Nordtyskland,
og det voldte, at Kejser Augustus opgav Tanken om
at underkue Germanien og Kimbrerlandet. Siden fik
Kimbrer og Haruder Lov til at leve i Fred. og Gle~
Bel, og vi hører aldrig mere om dem under de gamle
Navne.
Kimbrernes historiske Ba_ne er som et Stjærneskud,
et _Meteorfald. Ud af den bælmørke Nat fødes. de
med . straalende Lysglans 9g krydser over den halve
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Himmel for brat a:t slukkes, efterladende vor Saga i
samme bælmørke Nat som før.
Meri det, vi veed om dem, er nok til at give
os et mærkeligt og særpræget Billede af dem. Blot
har vor gængse Danmarkshistorie i temmelig Grad
forsømt at drage Linjerne sammen til et Helhedsbillede, fordi vore Historikere i det hele taget er temmelig svage i det Tidsrum, der ligger forud for Gorm
den Gamle.
Det, der slaar os ved Kimbrerne, er, at de indtager en iøjnefaldende Undtagelsesstilling.
Det viser sig først og fremmest ved deres nationale Dyrkelse af Himmerlands Tyr, ham, der endnu
spøger i sallingske Fiskeres Overtro, naar de bruger
Vendingen »Nu brøler Himmerlands Tyr«. Denne
Trosform er nemlig fuldkommen enestaaende i Nordlandene. Den eneste Tilnærmelse til den er, at visse
norske Konger skal have dyrket en Ko. Men om
Tyren er Kimbrerne i disse Egne ene. Derimod har
han velkendte Frænder længere sydpaa. Hans Dyrkelse er et sydeuropæisk-asiatisk »Kulturfremskridt«,
der med Søbandelen har bredt sig nordpaa helt op
til Jylland. Nærmest ved os genfinder :vi Tyredyrkelsen hos de gamle Gallere i det nuværende Frankrig,
og dernæst hos en hel Række Middelhavsfolk. Der
er Fønikerne i Karthago og Syrien med deres menneskeædende Tyr Moloch; der er en græsk Tyran,
der paa Sicilien lod lave et lignende menneskeslugende
Tyrebillede; der er Kong Minos' menneskeædende Tyr
paa Kreta, kendt under Navnet Minotauros, »MinosTyr«; der er de afgudsdyrkende Jøders Guldkalv;
der .er endelig Ægypternes hellige Tyr Apis. Det er
altsammen den kimbriske Racetyrs Stamtræ, saa han
er af gammel og fornem Avl. Nutidsmennesker har
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maaske ondt ved at skønne, at Indførelse af en Tyr
som Afgud Yar et »Kulturfremskridt«. Men det var
det nu alligevel. Det viser os, at ·Folket er naaet til
Forestillingen om en personlig Guddom. Forud havde
man kun haft upersonlige Guddomme. Og det blev
man endnu ved med i adskillige Egne. Romeren
Cæsar siger om de Tyskere, han stødte paa Aar 58
før Kristus, at de dyrker kun Solen og Maanen og
Ild væsenet. Spor af saadanne upersonlige N a turmagter kan ogsaa træffes i Himmerland, som vi siden
skal se. I Nærheden af Randers var der i 18. Aarhundrede en Kone, der sagde, at hun tilbad kun
Solen, Maanen og den bedste Stjærne paa Himlen.
Ja, i mine Forældres Hus boede der en gammel Dame,
hvis eneste virkelige Religion var Tilbedelse af Sol
og Maane; hun døde omkring Aar 1894. Overfor
den Slags næsten uudryddelig Fortsættelse af Urtidens
primitive Trosform maa vi sige, at Kimbrernes Dyrkelse af den personlige Tyregud var et virkeligt Kulturfremskridt.
Det andet mærkelige og enestaaende ved Kimbrerne er deres Brug af mægtige Offerkedler, som
ikke kendes hos Nabostammerne. Vi hører i Historien
Tale om to; den ene, hvori de slagtede romerske
Fangers Blod blev hældt, skal have rummet 500 Potter, saa det har været en ordentlig Kammerat. En
tredje existerer den Dag idag; det er den navnkundige
Sølvkedel fra Gundestrup. Vi tykkes jo ikke, det er
Tegn paa Kultur at slagte Mennesker og hælde deres
Blod i Offerkedler; men saadan var nu den Tids
»Kultur« hos Barbarfolkene, og naar en Offerkedel
har s a a dan en Størrelse og saadant flot Ud styr som
Gundestrupkedlen, maa det altsaa kaldes et »Kulturfremskridt«. Noget lignende kendes ikke hos andre
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nordlandske l• ol le >> Kullnrfremsluidlel« er tydelig af
s dla nd k Opba ,, og vi kan nøjagtig angive den
nøjere Kilde. Fo1· BiU d rne paa Gunde trup-Kedlen
stammer tildel t delig fra a.ll erne i d L nuvæ rende
Frankrig. Vi genkender saaledes en gallisk Gud med
Hjortehorn og en hos Gallerne hyppig afbildet hornet
Slange. Andre Figurer er af græsk Oprindelse; saaledes særlig tydelig Herkules, der kæmper med Løven,
kendt fra · en navnkundig græsk Statue. Derimod
savnes der Æmner, der kunde udpeges som særlig
nordiske. Jeg kan derfor ikke være enig med Sophus
Muller, der mener, at Kedlen er gjort i Himmerland.
Jeg troer, det er gallisk Arbejde, som ,er kommet til
Jylland ad Søbandelens Vej.
Det tredje ejendommelige Punkt ved Kimbrernes
Kultur er, at de ejede et Korps af fagmæssigt uddannede Præstinder. Grækeren Strabon skildrer dem ;
de op traadte i en ege n Orden dragt og d c.> L va r dem ,
der forelog de uhyggelige Men ne ke laglning r o ver
den dampeude
tferkedel.
Og aa li se h rggc lige
Præslinder h ører til Ki tnbreme »f ullurfrem k d dl«
for hos deres nordiske Stammefræ nder ndnu hen ved
tusind Aar senere randles der ikke noget egentligt
Præs te- Iler Præstinde- Væsen, men det præstelige
Kald paahvilede Høvdingen. Paa Islandsk er »Gode«
samtidig Navn for »Præst« og »Amtsforstander«. Der
er næppe Tvivl om, at ligesom Tyren og Offerkedlerne
er ogsaa Præstindernes fa glige Skoling kom men til
Kimbrerne fra de galli ke Kulturfolk i Fmukrig.
Endelig fortæller Græ keren Plularch, at Klmbr >rne
bar pragtfulde Hjelme med Billeder af Vilddyr og
Utysker paa. Ogsaa denne Brug af malmstøbte Vaabenstykker er et Kulturfremskridt Endnu henved
600 Aar senere var andre nordlandske Stammer ikke
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naaet videre, end at f. Eks. Erulerne gik splitternøgne i Kamp.
At Kimhrerne i deres Hjemland havde rigtige
Fæstninger, Bygdeborge, har jo vist sig ved de nyeste
Fund i Byen Aars' Nabolag, men det skal jeg ikke
indlade mig paa, da det er Oldtidsforskernes Sag at
fremstille.
Alt ialt har den gamle kimbriske Kultur været
ret særpræget. Denne Udvikling kan vel kun forklares gennem Ravhandelen. Her er imidlertid et
Hul i vor Viden; thi store Spiralguldfund, sikkert
stammende fra Ravhandel, er nok hyppige i Nabolandskabet Salling, men derimod, saa vidt jeg veed,
mindre i selve Himmerland. Her maa vi haabe, at
Fremtidens Fund vil udfylde vor Viden.
løvrigt maa jeg her gøre opmærksom paa en
ejendommelig Foreteelse: Der er i Kultur ret skarpt
Skel mellem Vest- og Østhimmerland. Vesthimmerland er langt mere gammeldags end de østligere Egne.
(Skellet gentager sig iøvrigt lige ned til den nyeste
Nutid). Vesthimmerland hælder saaledes til Indre
Mission, medens Østhimmerland er mere farveløst i
religiøs Henseende. Vesthimmerland gav ved Folkeafstemningen i 1920 højeste e!ler næsthøjeste Procent
for Nordslesvigs Indlemmelse i Kongeriget, Østhimmerland gav laveste eller næstlaveste.
Jeg har allerede ovenfor nævnt, al man i Vesthimmerland finder Mindet om Himmerlands Tyr
fortsat til den Dag idag; i Østhimmerland vilde man
vist søge forgæves.
Vesthimmerland husede ogsaa en Tro paa et
Tordenvæsen af upersonlig Art, ældre end Thorsmyterne. Derom fortælles et mærkeligt Sagn fra 13.
Aarhundrede. l Vitskøl Kloster havde en uren Aand
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taget Tjeneste som Daglejer, og alle regnede ham for
et almindeligt Menneske. Men en skønne Dag foer
han forfærdet sammen og raabte: »Lyt! Jeg hører
Tordenen i Grønland.<< Lidt efter fortsatte han: »Nu
hører jeg den paa Island.« Og straks efter: »Hør, nu er den naaet til Norge; nu tør jeg ikke tøve her
længere.« Han stak i Rend og prøvede at flygte ud
i Fjorden, men inden han naaede den, indhentede
Tordenen ham og dræbte ham med et Lyn. Her
møder vi et Tordenvæsen, der ligesom Thor ubarmhjærtig forfølger Troldene, men er af upersonlig Art,
:altsaa endnu staar paa Urstadet.
Et lignende, vel nærmest upersonligt Væsen er
Knarkvognen, der kommer farende i Stormsus og
giver Lyd som en knirkende Vogn; det menes at
være en Forestilling, fremkaldt ved Skrig af Trækfugle, jeg troer, Radgæs. Den svarer til Myten om
den vilde Jæger i andre Egne. Saavidt jeg kan skønne
af Exerupierne hos Evald Tang Kristensen, hører de
næsten alle hjemme i Vesthimmerland; kun et enkelt
·s tammer fra Mors.
Her maa jeg nu videre omtale den forskellige
Skik ved Valget af det hellige Lynsindbillede, Tordenstenen, som skal sikre mod Lynnedslag; den svarer
til vor Tids Lynafleder. I Vesthimmerland brugte
man ligesom i Vestjylland det forstenede Søpindsvin,
Sepedejen eller Spa a dejen; i Østhimmerland brugte
man derimod ligesom paa Øerne den af Mennesker
tilbugne Flintøxe. Jævnfør det Kort, jeg efter Blinkenberg har tegnet i >>Historisk Aarbog for Skive«,
1928, S. 55. Jeg tilføjer, hvad jeg siden skal komme
tilbage til, at Sepedejens Raaderum i Himmerland
svarer til de Egne, hvor man holder paa de gamle
Indbyggernavne paa -ing: Nibinger, Illinger etc. Og
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næppe tilfældigt er det, at Sepedejen ogsaa andensteds hersker netop hos lugfolk; saaledes nordenfjords
hos Haanningerne i Hanherred, sønden for Mariager
Fjord hos Hallingerne i Hald Herred og Rousingeroe
i Rougsø Herred, vesten for Hjarbæk Vig hos Kvolsinger, Ballingboer og Lundingboer i Fjendsherred.
Vi seer overalt tydelig Sepedeje-Tordenstenen hængende sammen med det ældre lndbyggerlag.
Videre maa jeg i denne Sammenhæng omtale nogle
Foreteelser, som nok har yngre Oprindelse, men som
stadig viser Skellet mellem Vest- og Østhimmerland.
Den vilde Jæger eller Odinsjægeren har forskellige
Navneformer mod Vest og mod Øst. I Vesthimmerland hedder han ligesom i Salling Wojnsjæger eller
ogsaa lVoensjæger, lVownsjæger, (det sidste ved Sammenblanding med Knarkvognen). Vi seer ogsaa, at
Odinshelligdommen Odenseld i yngre Tid kaldes
Vognsild; derimod i Østhimmerland lyder Navnet J o nsjæger ligesom i Vendsyssel og paa Anholt. Exempler
kendes fra Aalborgegnen, Voxlev, Ersted, Sønderup
og Als.
I Vægger ved Nibe, altsaa i Vesthimmerland,
kendes Hakkelsemanden, en venlig Nisse, der om
Natten hjælper Husbonden ved at skære Hakkelse.
Han kendes ellers kun fra Salling og Ty. Urformen
er en »Djævel«, Hacken May, der havde Omgang med
en sallingsk Hex, som blev brændt 1685. Han viser
igen tilbage til en Høstaand Hacke] May, som fejres
i Vestfalen i Tyskland ved Indkørslen af det sidste
Læs Korn. Hvordan den vestfalske Høstaand har
udbredt sig helt nordpaa til Salling, Ty og Vesthimmerland, er temmelig gaadefuldt. Men vi er nødte
til at fastslaa Kendsgærningen.
Hermed har jeg fortalt det vigtigste af, hvad vi
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veed om de gamle Kimbrers Kultur og Tro, enten
fra Oldskrifter og Oldsager eller fra levende Folkeminder.
Som jeg sagde før: Efter Aar 5 forsvinder baade
Kimbrer og Haruder af Historiens Aarbøger og kommer aldrig mere igen under de gamle Navne.
1stedenfor dukker Efterkommerne siden op som
Himmerhoer, henholdsvis Hardboer eller· Hardsysselboer. Men nu er de ikke mere selvstændige Stainmer.
Nu er de blot Indehavere af hver sit Syssel indenfor
den større Helhed, som kaldes Jylland, og som atter
blot er en Del af det danske Rige.
Hvordan er nu det Skifte gaaet til? Ja, derom
maa De ikke spørge mig, for jeg er ganske læns for
Oplysning. Der findes ikke saa meget som bag paa
en Lillefingers Negl af Historie eller Sagn om, hvordan Himmerboerne blev danske. Vi veed kun, at
paa et eller andet ikke nærmere angiveligt Tidspunkt
er Landet blevet lagt under Stammen Danerne, som
kom fra Sjælland.
Et svagt Minde om denne Overgangstid er det
vel, at Kong Dan siges at ligge jordet i en Høj nær
Valsted ved Sebbersund, og at man ogsaa efter ham
har opkaldt Højen Dans Knøs ved Dandiget syd for
Hobro, tæt søndenfor Himmerlands Grænse. Endvidere skal Kong Skjold ligge i en Høj paa Smorup
Mark sydvest for Nørlund. Dan og Skjold er jo ikke
historiske Personer, men digteriske Udtryk for Folk
og Slægter; Dan udtrykker Danskerfolket, og Skjold
minder os om den danske Kongeslægt Skjold ungerne
i 5-6te Aarhundrede. At nu Dan eller Skjold lader
sig jorde i Himmerland, vil da i Digterens Sindbillerisprog sige det samme .som, at Danerne tager Landel
i Eje. Det kan vi se helt Jydeligt i Sønderjylland.
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Før Landet blev dansk, herskede her den navnkundige
Anglerkonge Utfe hin Spage, som Folkesagnet hos
Saxe forherliger for hans straalcnde Sejr over de
angribende Tyskere. Men nu fortæller Saxe videre,
at efter Uffe fulgte hans Søn, Kong Dan. Det er
altsaa i Digtersproget det samme som det, vi veed
andenstedsfra, at Anglerne udvandrede til England,
og at de Danske fulgte efter dem som Herskere i
Sønderjylland.
Dandiget ved Dans Knøs syd for Hobro er ogsaa
værd at lægge Mærke til. Det er et større Dige, der
løber et temmelig langt Stykke i øst-vestlig Retning.
Meget imponerende er det ganske vist ikke, men det
ligger der nu ·eengang, og Navnet er ikke til at komme
udenom. Vi veed jo, at Danevirke var Navnet for
Danernes Grænsevold ved Sydgrænsen i Sønderjylland;
saa er der næppe den allerringeste Grund til at tvivle
om, at Dandiget engang har været Grænse mellem
indvandrede Daner og de oprindeligere Indbyggere,
Hallingerne i Ommer Syssel.
Vi kan godt vove at sige, at Dandiget er Minde
om en gammel fjendtlig Modsætning mellem de to
Folk paa begge Sider af det. Saadan er det jo altid
med den Slags Folkevolde. Tanken om en saadan
fjendtlig Modsætning er nu noget, som Tyskerne gør
stort Væsen af i Sønderjylland; de opdigter grufulde
Krøniker om, hvordan den fæle Tyskerforfølger Gorm
den Gamle med skændig Vold erobrede Landet. Det
er altsammen det taabeligste Opspind. Lidt Erobring
fandt der ganske vist Sted hist og her, men det havde
intet at sige. Det eneste sikre er, at Folkemindet forlængst har glemt selv den svageste Mindelse om en
Modsætning; de forskellige Folke-Elementer er fuldkommen sammensmeltede, og kun med største Møje

94

GUDMUND SCHUTTE;

kan vi udgrave Fortidslevninger, der minder om den
gamle, længst forglemte Modsætning. Det skal vi nu
prøve paa.
Hvor har vi da de første Udgangspunkter for de
indvandrede Daners Herredømme over Himmerland?
Dem har vi i de Bygder, hvis Navne ender paa -lev;
det er en Stednavnedannelse, som har sit Centrum
paa Sjælland. For en stor Del ligger de himmerlandske Levbygder saadan, at de tydelig er Bosættelser
for Indvandrere, der kommer sejlende østenfra. Østligst ligger to Kongerslev ved Randen af Vildmosen;
lige østenfor dem er der talrige Sønavne - Toftesø,
Birkesø, Lillesø, Mølle!!ø, - som aabenbart er Rester
af et gammelt Fjordløb. Vendelev, Oplev, Bramslev
Jigger paa Sydgn n ·en trel ved Bunden af Mariager
FjoTd, ald le lydelig udgaaende fra dette Sejlløb.
Fersle,·, Frejlev, Voxlev, Bislev følger Limfjorden fra
Aalborg til Bunden af ebb~rsuJ1c.J . Midt inde i Landet
ligger kun Gravlev, Oplev, Haverslev paa begge Sider
af Nørlu!Jd, og endelig som fremskudt Forpost mod
Vest Højslev Vandmøllegaard syd for Aars. Levbygderne er, som Steenstrup har paavist, Folkevandringstidens Høvdingesæder, med stort Hartkorn,
gunstig liggende og banebrydende i forskellige Retninger. Det var Levbyggerne, der indførte den ny~.
fornemme Skik, at Bygderne fik Navn -efter deres
Grundlæggere eller ~jere; før havde man ikke kendt
d~n Slags personlige Stednavne. Endvidere har Levbyggerne sikkert været Foregangsmænd for Datidens
mest fremskredne Landbrug. Sagtens har de ogsaa
indført Vandmøllebruget isterlenfor de gammeldags
Haandkværne; det mindes vi om, naar vi seer, at
Højslev den Dag idag er en eneste Storgaard med
Vandmøllebrug. Denne V~ndmølle har været ind-
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rettet efter fransk Forbillede af en Hr. Høg, hvem
vi passende burde sætte en Statue, da han har været
en af Erhvervslivets Banebrydere i Himmerland. Alt
ialt tør vi sige, at Levbygderne er Minder om en
mægtig Kulturstræben og politisk Samlingsstræben ;
det var den, der skabte Danmarks Enhed.
Levbyggernes Bosættelse voldte ikke blot, at Himmerboerne blev danske; den voldte yderligere, at de
kom til at tilhøre den østjyske Dialekttype, der ved
Kendeordenes Brug slutter sig til Østdansk. Nu siger
man i Himmerland ligesom paa de danske Øer:
»MandEN, HusET«, ikke som i Vestjylland: »Æ Mand,
Æ Hus«. Kun et eneste himmerlandsk Sognefolk
følger nu vestjysk Sprogskik; det er Skalsingerne i
Skals tæt op ad det vestjysktalende Fjendsherred.
Dog slutter Vesthimmerland sig paa et enkelt
Punkt nærmest til .vestjysk Skik. Vi faar her et
nyt Exempel paa den Modsætning mellem Vest- og
Østhimmerland, som vi ovenfor har iagttaget paa
forskellige Punkter. Det paagældende Punkt er de
geografiske Vendinger, hvor Vesthimmerland ofte bru_;
ger foransat Kendeord efter vestjysk Skik. . Jeg har
noteret følgende Exempler, mest fra Evald Tang
Kristensens Samlinger: »de Ajstrup Rotter«, ·»de Brasted Mænd« (fra Ravnkilde), »de Ersted Mænd«, »de
Søltrup Rakkere«, »de Nørager Rakkere«, »de Lovns
Folk«, >>de Rinds Herreds Knaber«. Om Folk udenfor Himmerland: »de Havboer fra Harboøre«, »den
Ribe Kræmmer« (begge fra Foulum), »de Furboer«.
Nøjere Citater kan findes i min Bog »Jysk og østdansk Artikelbrug«, S. 138; jeg vilde være taknemmelig for flere Exempler.
Det er ikke bare Artikelbrugen, der ved Danernes
Indvandring kommer til at rette sig efter østd~nsk
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.Skik. Ogsaa Indbyggernavnene maa følge Trop. Det
var gammel fællesnordisk Skik at danne Indbyggernavne paa -ing. Men Danerne paa Sjælland, som i
det hele indførte forskellige nye, sydlandske Skikke,
fandt paa at vrage disse gamle Former og indførte
efter tysk Skik Endelsen -ere, som ,,i kender fra
Danskere, Tyskere, Røgere etc. Det er i Virkeligheden
en Afslibning af det gamle Ord -verjar, som vil sige
Mænd. Denne nye Mode ryddede nu næsten hele
.Sjælland for gamle Indbyggernavne; de holdt sig kun
paa visse afsides nordvestlige Halvøer, f. Ex. hos
Odsingerne i Ods Herred og hos Røsingerne paa
Røsnæs. - Og efterat nu Himmerboerne var bleven
danske, skulde de naturligvis ogsaa være med paa
den fine, nye Mode; ialfald kom de gamle Indbyggernavne paa -ing i Vanry og forsvandt fra hele Østhimmerland og Midthimmerland. 1stedenfor danner
man her nu Indbyggernavne paa -boer eller -ere;
f. Ex. siger man Store Ardenere. Herom er jeg des''ærre blot ikke tilstrækkelig nøje underrettet, da dansk
Sprogforskning har forsømt at undersøge det hele
Spørgsmaal. Jeg vilde være stedkendte Folk forbunden, hvis de ,,ilde meddele mig, hvordan de forskellige Sognefolk hedder i gængs Tale. Det burde
det stedlige historiske Samfund tage sig af.
Den oprindelige Skik holder sig imidlertid, som
jeg allerede ovenfor har nævnt, i Vesthimmerland,
ialfald ved visse vigtigere Bygder. Man siger altsaa:
Nibinger eller Nivninger; det lærde Niviter er en Van~kabning; som bør banlyses.
Endvidere: Blæringer;
et stedligt Spotterim lyder: )) Blæringer er none Tværinger«. Fremdeles: Stavninger i Stavn, lilinger i
Ilderis, Rindsinger i Rinds Herred, Skalsinger i Skals.
IllitJgerne kaldes for Spøg ogsaa »Israels Børn«, som
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er en Fordrejelse af Dialektformen llrisborn; Rindsingerne kaldes som nævnt »de Rinds Herreds Knaber«.
Indbyggernavnet for Øen Liv skal til en Forandring
ende paa -ik: Lyviker; det er samme Type som hos
Fanniker og Lolliker, andre Øbonavne.
Jeg har ovenfor nævnt, at de gamle Indbyggernavne paa -ing netop holder sig i de Egne, der ogsaa
fastholder Sepedejen som Tordensten, altsaa hos Haanningerne i Hanherred, Hallingerne i Hald Herred,
Rousingerne i Rugsø Herred, Kvolsinger, Ballingboer
og Lunningboer i Fjendsherred. Der er ingen Tvivl
om, at de to Tegn paa sproglig Konservatisme staar
i nøje indre Sammenhæng.
Dette er, hvad der i Korthed lader sig sige om
Himmerboernes Forfædre og deres indre kulturelle
og sproglige Deling.
Om flere religiøse Enkeltheder har jeg skrevet i
en Artikel i »Fra Himmerland og Kjær Herred« 1929
(»Himmerlandsk Hedenskab«); om moderne Kulturforhold, Folkedragter, Folkedanse o. l., i »Historisk
Aarbog for Skive« 1929. Det har jeg ikke Tid til at
komme ind paa her.
Jeg vil blot til Slutning helt spredt fortælle nogle
faa Indtryk, jeg selv har faaet af den himmerlandske
FolkesjæL
Engang var jeg med min Familie landet paa
Himmerlandssiden og stilede opad mod Gaarden Bessel.
Pludselig anraabtes vi af en Mand, der arbejdede paa
Marken. »De skal gaa op paa den Høj deroppe; der
er den skjønneste Udsigt i hele Lovns«. Som sagt
saa gjort, og Manden havde Ret. En saadan venlig,
uopfordret Vejledning er jeg ikke vant til hos mine
sallingske Landsmænd, der mere følger Grundsætningen om at lade enhver passe sig selv.
7
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Naar jeg opholdt mig paa Nørlund og skulde
rejse, plejede Kusken Bertel at sige ved Afskeden:
»Kom snart igen!« Ogsaa en saadan Ytring vilde
efter min Mening være utænkelig hos en sallingsk
Kusk.
. Himmerlandsk Stejlhed har jeg hørt om i Historien om den Horsens Gaardmand, der vilde forbyde
sin Nabo at færdes paa en Vej. Da Naboen sagde
pyt, raabte Vejens Ejer: »Saa smider a mig tværs
over Vejen!« Ja, værsgod, det maatte han godt. Saa
smed Ejeren sig h·ærs over Vejen, og Naboen kørte
over ham. Der gik nogle Ribben i Kvas, og han
maatte paa Sygehus for at lappes. Men han kom
sig, anlagde Proces og vandt. Det er ingen Skrøne;
jeg har det fra Dommer Hornemann, som dømte i
Sagen. Dette er altsaa den himmerlandske Form
for Stædighed, en ejendommelig, selvopofrende Form.
En Vestjyde griber snarere til Selvtægt. Engang i
Hardsyssel kørte jeg med min Vært ad en aflyst Vej.
Der skete os dengang intet, men da vi kom tilbage
i Nattens Mulm og Mørke, var der tværs over Vejen
gravet en alendyb Grøft, for at vi venligst kunde
brække Halsen. Næste Dag gik vi hen for at paatale
dette. Manden var ikke hjemme. H a ns Kone sagde:
»Æ Mand vil et ha' te di ska' kjøhr po hans Vej,((
Andet var der ikke at faa ud af den elskelige SjæL
Jeg tror, at Forskellen mellem Horsensmanden og
Hardsysselboen paa det Punkt er iøjnefaldende.
Endnu nænler jeg Johs. V. Jensens kendte Himmerlandshistorie om Konen, der trækker sin Ko til
Marked, ikke for at sælge den, men for at den kan
faa lidt Selskab, »for den er jo saa jenle«. Dette er
dog næppe særlig himmerlandsk, men et fælles jysk
Træk, Dyrekærligheden.
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A propos Johs. V. - han er jo den navnkundigste skrivende Himmerbo, men næppe særlig typisk
himmerlandsk; han stræber jo udtrykkelig mod det
fællesdanske eller amerikanske. Den mest typiske
himmerlandske Forfatter er vel Lærer Hans Povlsen
med sin Digtsamling: »I Himmerlands Dale«.
Johs. V.s Søster, Fru Thit Jensen, maa jeg ogsaa
nævne. Jeg tør ikke sige, hvorvidt hendes voldsom
farverige Billedsprog er særlig himmerlandsk. Men
sikkert er det, at hun i Fortællingen »Af Blod er du
kommen«, delvis ogsaa i »Stygge Krumpen«, laver
1iæsten et helt Maalstræv efter norsk Mønster. Jeg
ved ikke, h vor mange af hendes Ord der er virkelig
himmerlandske, og hvor mange der er blot thit-jensenske. Men der er i hvert Fald ingen anden dansk
Forfatter, end ikke Aakjær, der vælter . saa mange
ejendommelige Gloser ind over Skriftsproget. Jeg
synes at denne Frodighed havde fortjent at ænses
mere, end den hidtil er blevet det.
Jo, der er virkelig Kræfter i Nutidens Himmerland. Lad os haabe, at disse Kræfter maa trives
og vokse i Fortsættelse af Kimbrernes navnkundige
Fortid.

Efterskrift. Prof. O. Scheel nægter i »Geschichte
Schleswig-Holsteins« Bd. II, S. 66 ff., Ligningen »Kimbrer = Himmerboer«, fordi Augustus paa AngoraMindesmærket siger, at Romerilauden sejlede fra Rhinen mod Solens Opgang til Kimbrernes Land, - altsaa mod Øst, ikke mod Nord. Denne IndYending er
gendreven af Skibsreder H. P. Carl: i Sommertiden
er Solens Opgang ikke mod Øst, men mod Nordøst.
7"
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Se mine Artikler i »Flensborg Avis« 21. Maj og »Der
Schleswiger«, Juli, S. 6. Prof. Scheel har hidtil tiet
hertil. En udførligere Imødegaaelse af hans Paastand
giver jeg i det slesv. holstenske historiske Tidsskrift
efter Nytaar; Manuskriptet findes paa Hjemstavnsmuseet i Aars sammen med en Afskrift af Prof.
Scheels Indlæg.

HIMMERLÆNDINGE SET MED
EN INDFØDTS ØJNE
AF SØREN VASEGAARD

I.

Mine Damer og Herrer!
VIS De var kommen hertil over Aalborg og havde
haft Tid til at tage denne fremadstræbende nordjydske Storby i Øjesyn, og hvis De med Henblik
paa Deres Besøg i Vesthimmerlands Hovedstad havde
spurgt en Aalborggenser om, hvilke Mindesmærker
Byen ejede af kimbrisk Karakter, saa vilde han hvis han ellers forstod at give Svar paa et saadant
Spørgsmaal - have henvist Dem til at se Johannes
Bjergs Statue af Skipper Klement og Bundgaards Himmerlandstyr.
Om disse to Kunstværker maa jeg først give et
Par orienterende Oplysninger af Hensyn til dem, der
muligvis kan være mangelfuldt underrettede.
I 1925 var det 400 Aar siden, den berømte Fribytter, Vendelboen Skipper Klement viste sig paa den
forvirrede politiske Skueplads som Tilhænger af den
fangne Kong Kristian den Anden, i hvilken Egenskab
han organiserede det fra vor Danmarkshistorie bekendte Bondeoprør, der, som De ved, blev slaaet ned
i 1534 af Kristian den Tredjes Lejehær under Kommando af Johan Rantzau i det berømte Slag ved
Svendstrup syd for Aalborg.

H
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I Anledning af dette 400 Aars Jubilæum satte
en Kreds af historisk interesserede Mænd her fra Aalborg Amt - i hvis historiske Aarbøger man bedst
kan følge Sagens Udvikling - sig i Bevægelse for at
indsamle Penge til Rejsning af et Monument for den
slagne Bondefører, og ved Ny Carlsberg-Fondets betydelige Tilskud blev Statuen til Virkelighed og afsløredes i Foraaret 1932.
I Erkendelse af, at det var en særlig himmerlandsk Affære, formaaede man den himmerlandske
Digter Johannes V. Jensen til at medvirke ved Afsløringshøjtideligheden.
Det var Meningen med disse Bemærkninger, at
De deraf skulde faa et. Indtryk af, at den historisk
interesserede Del af Himmerlands Befolkning- ganske
vist kun en beskeden Brøkdel deraf - til en vis
Grad har opfattet den vendsysselske Bondefører som
en Mand, Himmerlændinge kan kendes ved, og hvis
Navn og Personlighed i hvert Fald burde bevares for
Efterslægten. Derfor blev Klement hugget i Granit.
Men det er maaske ingen Skade til at tilføje, at
en af Himmerlands fremragende Historieskrivere, afdøde Provst Alexander Rasmussen, som var et meget
aktivt Medlem af Komiteen for det omtalte Mindesmærkes Rejsning, indrømmede - i en Artikel, han
skrev i »Aalborg Stiftstidende« et Par Aar før dets
Afsløring - at baade Spørgsmaalet om Skipperens
Livsgerning og Spørgsmaalet om, hvor hans Statue
skulde staa, paa det Tidspunkt kunde »sætte Lidenskaberne i Bevægelse«.
Jeg mener nu at Klements Monument burde have
været rejst i Vendsyssel, hvor han var født og af
hvis Folkesind han var udrundet. Den typiske Him-
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merlænding forekommer han ikke mig at være, men
det kommer jeg senere tilbage til..
Det andet Mindesmærlu', Himmerlandstyren eller som Dyret vistnok officielt kaldes: Kimbrertyren,
har en noget kortere Historie, som kan fortælles i
faa Ord:
Aalborgs nuværende Borgmester, Postbudformand
M. Jørgensen opfordrede i Hl33, i Anledning af at
den nye Limfjordsbro afløste den gamle Pontonbro,
og at Byen ved den Lejlighed erhvervede den Grund,
hvorpaa den gamle Spritfabrik havde ligget, »De
danske Spritfabrikker« til at skænke Byen et Kunstværk. Opfordringen blev i forholdsvis kort Tid imødekommet ved Rejsningen af Anders Bundgaards Kimbrertyr paa et Fundament, som er bygget efter Arkitekt Cock-Clausens Tegning som et »Monument for
Kimbrernes Tog« - hedder det i Grundstensdokumentet. Det blev afsløret den 14. April i indeværende
Aar, og ogsaa Yed denne Lejlighed medvirkede Himmerlands berømte Digter Johannes V. Jensen ved Affattelsen af et Kvad paa 10 stavrimede Vers, som alle
er indhugget i Sokkelens Granit, og som Digteren
selv fremsagde ved Afsløringsfesten.
Nu kan en Tyr som bekendt være et forholdsvis
fredsommeligt Væsen - naar man er heldig og træffer
den i godt Lune, men selv da er det sikrest at den
har Ring i Næsen. Denne Tyr er imidlertid ikke
fremstillet i den Situation, man kan se dem i paa et
Dyrskue som blanke, skinnende Præmiedyr men som det hed i Grundstensdokumentet - som »en
olm Himmerlandstyr«. (I Følge Ordbog over det
danske Sprog bruges Ordet olm, som ogsaa paa jydsk
hedder »mandwolm«, om Dyr (især Tyre eller Køer),
som paa Grund af Kamplyst, Brunstighed eller Op-
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hidseise a.n griber andre Dyr eller Mennesker, og som
altsaa betyder_ saadan noget $Om rasende, balstyrig,
ude af sig selv af Raseri.)
Saadan er allsaa Himmerlandslyren fremslillet.
g aalede hm· Digteren opfattet den som ymbol
paa Kimbrernes Sind Lil tand, rla de drog paa deres
verdenshistoriske Tog til Horn. Hør Johannes V. Jensens indledende Strofe:
Himmerlands Tyr,
Trivselstegnet,
med den som Vartegn
vandrede vaadestedte
jydske Oldbønder
ud fra deres Odel.
Roms Ulvinde
udrev Tyrens Indvolde.

Naar De paa Deres Vandringer i Aalborg havde
set disse to himmerlandske Monumenter og havde
givet Dem Tid til at sætte Dem ind i de historiske
og psykologiske Forhold og Tilstande, der er deres
Forudsætning, vilde jeg finde det forstaaeligt og tilgiveligt, om De havde taget under alvorlig Overvejelse,
hvorvidt De turde vove at rejse her til Aars. I hvert
Fald kunde jeg tænke mig, at de af Dem, som er
kommen langvejs fra, og som ikke af Erfaring ved
bedre Be ked, kunde bli ve lidt ængstelig ved at gøre
Bekendtskab med aa megen ktul tnerisk H ldest Lil
Kimbrerfolket voldsomme Egen kaber, og at De
maatle faa den Opfattelse, at der dog vel maall være
nogen Sammenhæng mellem den Nutid, der rejser
pisse Mindesmærker, og den Fortid, hvortil disse
Mon urnenter er en Hyldest.
Og selvfølgelig er der en vis Sammenhæng.
For det første er der det almengyldige Forhold,
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som vistnok er særlig dansk, at man priser de Egenskaber højest, som man savner mest, og forsaavidt
de to Monumenter skyldes Medvirkning fra den bredere Del af Himmerlands Befolkning er det sandsynligt, at det er sket paa den Konto.
Men dernæst beder jeg Dem erindre, at Skipper
Klement og Himmerlandstyren staar i Aalborg, som
er den afgjort førende Købstad i Himmerland. Det
er en By, hvori Vovemod og Uforknythed altid har
været fremherskende Egenskaber, saa langt vi kan
følge dens Historie tilbage, og hvori disse Egenskaber
i den sidste halve Snes Aar har fejret Triumfer, der
har gh•et Genlyd over hele Landet.

Il.
Hvis De nu efter Deres Ankomst til Aars paa
Baggrund af Deres Studier i Aalborg har faaet Interesse for at undersøge eventuelle Levninger af den
Oprørsaa11d, som Skipper Klement organiserede i 1534,
og i det hele taget af det Sind, for hvilket Himmerland lyren i Aalborg er rejst som el )) Val'legn«, saa
Hde <let 'el være naturligt, at De øgte ned til det
mønstergyldige Museum, som dette_ Stævnes Leder
med en Ihærdighed og Energi, der endog har aftvunget
de københavnske Museumsfolk Beundring og Respekt,
har faaet rejst efter et aarelangt Slid under de vanskeligste Vilkaar, der vist nogen Sinde er beredt en
Museumsmand i disse Kongens Riger og Lande.
I dette Museum findes nemlig en betydelig Samling Aktstykker i Form af Gravskrifter over afdøde
Bønder fra Himmerland, d. v. s. over Efterkommere
af de Bønder, der i 1534 fylkedes under den vendelboske Skippers Fane til Forsvar for den fangne Folkekonge paa Sønderborg Slot.
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De vil, hvis De har Tid og Taalmodighed til at
studere disse Aktstykker, gøre den Opdagelse, at der
ikke i dem findes fjerneste Antydning af det kimbriske
Væsen, de to Monumenter symboliserer og i Virkeligbeden ogsaa hylder.
Lad mig i denne Forbindelse citere et Par af de
mest typiske Gravskrifter. Det hedder saaledes om
·en Mand fra Stenild efter at haYe omtalt hans Vita
i Enkeltheder:
»Vi, som Jtendte den Afdøde, ville mindes ham som en
Mand af den gamle Tid, men som en af de Bedste. Han var
stræbsom, bj ælp om og paa sin Vis en godvillig (g dvillig =
gaumild) !\land der sted e stræ!Jte efter Evne at gavne ~gne
og Andre, og ud lønnede hans Stræben, saa han efter Forboldene var en ' 'elstaaende la nd til in Død. - l sin Kreds
havde han Venner, meu - vi Lro at kunn e sige d t ·- ingen
Fjender. - Lige til del Sjdste færdedes han und og · •·ask
iblandt os, og da den sid te llmd var nær, undte nd ham
endJlU med god Forstand al heskild<e sit Huus og be••ede sin
~æ! til Døden, saa vi tro han maatt sande: Herrens Yeie
ere idel Naade, og hans Stier Miskundhed l Hu. tru og Børn,
lægt og \ enner slaa nu søraende ved hans Lighaa1·e, men
have del Raah, at Gud ikke for hans Gjerningers Skyld, men
af Naade har· sltjænk t ham den evige Pred og Glæde i
Himlen. «

- Om en afdød Aftægtsmand fra Gjedsted, der
døde 1878 hedder det om hans Flid og Stræbsomhed:
>> •••• i flere Aar, efter at han havde afstaaet Gaarden til
sin Søn, kunde man ndnn lrreffe den gamle, gt·aahaarede,
lille og spinkle Mand i rasUøs \ irksomhed med at passe
Kreaturerne saavel i Marken som i Stalden .... «

Derefter berettes om, hvorledes han »hjemme i
sin enlige Stue« stadig havde en eller anden lille Beskæftigelse for at faa Tiden til _at gaa, at han ogsaa
jævnlig tog sine gudelige Bøger frem for at »søge Opbyggelse og Trøst«, da der af og til kunde ))paa-
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komme ham mørke og tungsindige Tanker<<, men at
han »ellers var en sindig og munter i\1and, der gerne
havde ·en uskyldig Skæmt at komme med«, samt at
det var »hans største Fornøjelse at skænke sine Børnebørn en og anden Nyttighedsgenstand«.
Tilsidst faar saa den gamle Mand og vel tillige
hans Efterkommere den ved saadanne Lejligheder nødvendige dogmatisk-theologiske Formaning i følgende
Vendinger:
»Vi maa nu ikke mene, at denne hensovede ved nogen
af de ovennævnte gode menneskelige Egenskaber, hverken
ved sin Stræbsomhed, Godgiørenhed eller noget andet har
fot·tjent sig det mindste, som nu kan komme ham til Gode,
og det er jo det, det fremfor alt kommer an paa, nej, ikke
en Gran af Salighed har han fortjent dermed .... << o. s v.

- Endelig har jeg Lyst til at anføre Brudstykker
af endnu en tredje Gravskrift, som bl. a. har Interesse
derved at den stammer fra saa sent et Tidspunkt
som 1899, d. v. s. fra en Periode, da den Bondekultur, hvoraf disse Aktstykker var sikre Dele, forlængst var skrinlagt i den øvrige Del af Landet. Da
den er fra Aars Herred, betyder det altsaa, at der
endnu paa dette Tidspunkt var Levninger fra gammel
Sæd og Skik bevaret i denne Egn.
Det er ogsaa en Aftægtsmand, der er Tale om.
Han blev 83 Aar gammel og var - hedder det allerede som Dreng bleYen vænnet til at tage alYorlig
fat i Arbejdet hjemme ))Under fattige og trange Kaar«,
idet Forældrene overtog en Præstegaard. I 20 Aars
Alderen mistede han sin Fader og bestyrede saa Gaarden for sin Moder til han i 1848 giftede sig en Gaard
til, hvorved - fortsætter Gravskriften - han
''· ... fik noget at arbejde paa for sig selv, og han blev da
naturligvis ikke mindre flittig. Frugten af hans store Arbejd-
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somhed og Sparsommelighed blev da ogsaa denne, at han
efterhaanden blev en velstaaende Mand. I Aaret 1886 overdrog han Gaarden til sin Søn og nød saa Resten af sit Liv
Aftægt af denne. Som Aftægtsmand· kunde han heller ikke
unde sig selv Bo ~ r Arbejdet; men saa hænge han kunde
kravle om paa sine daa1·lige Ben, var han til Fods lhl tidlig
l'l'lorgenstnnd af for at drive paa Arbejdet og hjælpe til, med
hvad ban kunde. Det vat· en Glæde og Tilfredsstillelse for
ham at lwnne udrette noget, og han ft·ygtede for, at der skulde
komme en Tid for ham, da hnn paa Grund af sin tiltagende
Svagbed - Sukkersyg n - skulde blive afskaaren derfra.«
Efter denne rent biografiske Fremstilling følger
saa en moralsk Vurdering af Manden. Gravskriftens
Forfatter mener at kunne sige, at den Afdødes Virksomhedstrang og Arbejdslyst - »i og for sig var et
Gode,« da han derved blev en velsiaaende Mand.
Men saa kommer tilsidst den religiøs-theologiske Vurdering, idet det hedder:
»Men den blev ligesaa sikkert ogsaa en Fristelse for ham,
som han ikke undgik at falde for(( .... »idet Arbejdet for det
timelige helt optog hans Sind og Tanke.«
Imidlertid skulde dette dog ikke være det sidste
Ord, der skulde siges om Hans Christian, thi Gravskriftens Forfatter mener alligevel - »saavidt vi kunne
skønne« - at Manden under sit ganske vist >>ikke
meget lange Sygeleje« »lærte mere og mere at søge
Trøst og Hjælp hos Gud og sin Frelser.« Der har
dog aabenhart været noget svage Indicier i saa Henseende, thi der kunde ikke anføres andet til Støtte
for Formodningen, end at Hans Christian i sin sidste
Levetid var >>glad og tilfreds, naar han kunde faa Lov
til at ligge i Stilhed uden Pine.« Og paa dette Grundlag
vover Forfatteren da at udtale det Haab, at Afdøde
fik >>lært at være stille overfor Gud« ... o. s. v.
Jeg har et Par Gange nævnt Ordet Forfatter om

HIMMERLÆNDINGE SET MED EN INDFØDTS ØJNE

109

disse Gravskrifter, og dermed menes i alle Tilfælde
Stedets Skolelærer - aldrig Præsten.
Læreren var nemlig i ganske anderledes Grad end
Gejstlighedens lokale Repræsentant i Stand til at give
Udtryk for, hvad vi i vore Dage vilde kalde »den
offentlige Mening« om en Mand. Præsten vidste Besked om det hinsidige, men Læreren, som i de fleste
Tilfælde var runden af Bonderod, og havde levet paa
nogenlunde lige Fod med Bønderne, kunde meget
bedre udtrykke Sognets borgerlige Mening om Manden,
forme et rimeligt Eftermæle, som i lige Grad tilfredsstillede de efterlevende Slægtninge og Mandens Byfæller og Omgangskreds.
Derfor er disse Gravskrifter i høj Grad folkepsykologiske Dokumenter til Belysning af de forskellige
Egnes Beboere og deres Indstilling overfor Tilværelsen.
Naar jeg har omlalt disse himmerlandske Gravskrifter saa omstændeligt, er det fordi de efter min
Erfaring er enesiaaende i Landet. J eg har støvet
samtlige Provinsmuseer ig~nnem for at finde den Slags
Aktstykker, og jeg har fundet ikke ganske faa. Men
ingen andre Steder har jeg fundet den Slags realistiske,
snusfornuftige Takseringer af Afdøde. Der er Gravvers
i Massevis andre Steder, Vers af lobhudlende Karakter,
hvori »Røgelsen«, som en gammel Lærer fra Vardeegnen udtrykte sig, spillede den altovervejende Rolle,
og hvori Forfatteren mir nichts dir nichts uden nærmere Begrundelse placerede enhver Afdød i Abrahams
Skød.
Men saadan vilde de Himmerlændinge, jeg har
kendt fra min Barndom og Ungdom, ikke have det.
Der skulde være en vis fornuftig Mening i Tingene,
være »Maade med Saligheden« om jeg saa maa sige.
Altsaa: Virkelighedssans, Fornuft (eller Snusfor-
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nuft) præger disse Udtryk for de Efterlevendes offentlige
Mening. Her et· ikke noget, der smager af Fantasteri
eller Æventyr. Lad os bolde os til Jorden, saa falder
vi ikke saa let ned.

III.
Saaledes bar jeg allsaa kendt mine kimbriske
Landsmænd, og jeg skulde tro, at Billedet svarer i
nogen Maade til Gennemsnitstypen den Dag i Dag.
Men vi maa have fat i nogle flere Momenter for
at faa det folkelige Fysiognomi noget stærkere markeret, og det ligger da nærmest ved det foregaaende
at undersøge Himmerlændingens Forhold til det ølwnomiske Problem, Kontanterne, de rede Penge.
De vil have lagt Mærke til, at der i Citaterne af
Gravskrifterne stadig blev rørt ved de gode, gammeldags Egenskaber Flid, Sparsommelighed, Arbejdslyst
o. s. v., gennem hvilke Egenskaber de hedengangne
Hædersmænd opnaaede en solid Velstand (et Resultat,
som i nogen Grad var bestemmende for Længden af
den Gravskrift, deres Arvinger efter Begravelsen lod
trykke og indramme), og denne Velhavenbed fik jo
ogsaa, som vi har set, sin berettigede Plads i Rækken af de utvivlsomme Dyder, som Afdøde maatte
roses for.
Thi dette at have noget paa Kistebunden vejede
i det daglige Liv i Virkeligheden de fleste andre op.
Hvor mange Gange har jeg ikke som Dreng og
ungt Menneske hørt Samtaler mellem mine kimbriske
Medborgere om forestaaende Giftermaal og hver eneste Gang hørt det Spørgsmaal fremsat, naar Talen
blev om en ukendt Pige, som en kendt Karl skulde
giftes med: »Har hun noget'!« hvormed mentes, om
hun fik en ordentlig Medgift hjemmefra i Form af
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Kontanter. I Virkeligheden vilde det jo sige, om Forældrene var velsiaaende Folk.
Det var altsaa det første, der blev spurgt om.
Hvis det maatte besvares benægtende, saa var det
naturligvis en formildende Omstændighed, hvis det
kunde oplyses, at Pigen var dygtig, at hendes Hænder
sad godt paa Skaftet, at hun var vant til at bestille
noget. Men jeg maa i Sandhedens Interesse sige, at
social Anseelse mellem himmerlandske Gaardmænd
naaede aldrig den Pige, som· ved sin Dygtighed arbejdede sig op til Velstand, i samme Grad som den
Gaardmandskone, der i Starten mødte med Kontanter
fra hendes Fødegaard.
Men jeg maa i denne Sammenhæng tale i Fortid'
(Imperfectum). Med Hensyn til Betingelser for ægteskabelig Lykke har jeg Indtryk af, at de opvoksende
Slægter i det sidste halve Aarhundrede efterhaanden
bar skrevet sig nye Love, som de Gamle bar maattet
finde sig i og rette sig efter.
Derimod er der visse Tegn, som tyder paa, at
det paa andre Omraader fremdeles er økonomiske
Maalestokke, der er det afgørende for Værdiernes
Størrelser, altsaa Spørgsmaalet om, hvad det koster,
der er bestemmende for, hvad man interesserer sig for.
Jeg husker, hvorledes jeg som Dreng i mit Barndomssogn i det sydøstlige Himmerland lærte, at jeg
endelig maalte passe paa, at ingen fornuftige Folk i
Sognet fik nogen Viden om den ulyksalige Tilbøjelighed, jeg havde til at samle paa Bøger eller blot til
at læse.
Bøger var efter alle forstandige Menneskers Mening i Sognet det mest oyerflødige i Verden, og at
give Penge ud til Bøger fuldstændig >>øwweløs« Udgifter, d. v. s. en skammelig Ødslen med Penge. Be-
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vares - hvis man skulde studere til Skolelærer, saa
var det jo vel et nødvendigt Onde, men for en Fyr
-som mig, om hvem alle vidste, at jeg ikke skulde
.eller vilde paa et Seminarium og efter alt at dømme
kun havde en Tjenestekarls eller højt regnet en Husmands Stilling i Udsigt, var det næsten ligesaa taabe1igt som at smide Pengene ud ad Vinduet.
Ikke desto mindre fremturede jeg i min Galskab.
Jeg købte for mine meget smaa Spareskillinger Bøger,
naar jeg kom til Markeder (hvor det var hævdvunden
Skik at bruge de Kontanter, man raadede over, til
Kager, Slikkerier, og andre Nydelsesmidler - for de
mere voksne var Kaffepunche den væsentligste Nydelse
det var jo før Bajerskøllet og Afholdsbevægelsen
.bredte sig ud over Landet). Det var i disse Aar, at
.et norsk og dansk Forlag omtrent samtidig startede
billige Folkeudgaver af forskellige klassiske Værker
ved Siden af populær-videnskabelige Skrifter a 20 og
25 Øre pr. Nummer.
Men . jeg maatte gemme mine litterære Erhvervelser, for at ingen skulde tage Forargelse af min
Letsindighed.
Saadan var det den Gang. Men er det bleven
anderledes siden'?
Umiddelbart let at give Svar paa Spørgsmaalet
er det nu ikke. Men jeg kan jo vanskelig undgaa
at se et Slags Svar i den Omstændighed, at »Aalborg
:Amts historiske Samfund«, der omfatter et Omraade,
hvorpaa der bor en Befolkning paa ca. 195,000 Mennesker, i 1935 havde 682 Medlemmer, medens samtidig Hjørring Amt paa lidt over 153,000 havde 1297,
altsaa omtrent det dobbelte i en ca. 23 pCt. færre
Befolkning og uagtet den sydlige Del af Vendsyssel
(Kjær Herred) hører under Aalborg AJ?t. Denne
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Statistik kan dog ogsaa anvendes paa en anden Maade,
som maaske er nok saa stærkt illustrerende.
I Aalborg Amt var der i 1935 50,403 H u s stande,
hvoraf altsaa de 682 (heri indbefattet Biblioteker og
Privatpersoner udenfor Amtet) modtog Samfundets
Aarbog, hvad der svarer til 1,35 Procent af Familjer,
der ofrede 4 Kr. om Aaret paa Læsning om deres
Hjemstavns Forhold og Historie.
For Hjørring Amts Vedkommende er de tilsvarende Tal 38,222 Husstande, hvoraf de 1297 eller 3,4
Procent var Medlemmer af Historisk Samfund.
Jeg skylder Sandheden at indrømme, at det er
1 Kr. dyrere at være Medlem i Aalborg Amt end i
Hjørring Amt; men jeg tror ikke for Alvor paa, at
det er den Krone, der er det afgørende.
Nu er Økonomi jo som bekendt af forskellig
Beskaffenhed. Saavidt jeg ved, var det den norske
Forfatter Kielland, som første Gang - i en af sine
Novelletter - skelnede mellem aktiv og passiv Økonomi. Og hvis De har opfanget de herhenhørende
Udtryk i Citaterne af Gravskrifterne, saa vil De straks
være klar over, at Himmerboens Økonomi er passiv,
d. v. s. dens Væsen er Sparsommelighed.
Der kan jo ikke siges tilstrækkelig mange gode
Ord om denne fortræffelige Egenskab, der jo, som
alle ved, prises højt af Nationaløkonomer og Pengeinstitutter, og som er en af de grundlæggende Aarsager til, at Frankrig har været Europas Pengekasse
gennem Menneskealdre. Heller ikke jeg skal sige
noget ondt om denne Form for Økonomi, saa meget
mere som jeg af Erfaring har lært dens Nødvendighed
at kende. Men det er altsaa i den passive Økonomi,
vi maa søge Aarsagen til adskillige af de for Himmerlændinge karakteristiske Træk.
8
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Jeg kender derfor ingen Steder i Landet, hvor
Talemaaden: ».Man ved, hvad man har, men ikke
hvad man faar« staar saa højt i Kurs, og paa den
anden Side heller ingen Steder, hvor Vendingen:
»Hvo intet vover, intet vinder« finder saa lidt Anvendelse i Praksis. Derom kunde jeg, hvis Tiden tillod
det, give Dem flere karakteristiske Eksempler, men
jeg maa indskrænke mig til at bemærke, at disse
Regler ikke gælder for Aalborg, og det har sin Grund
i, at denne By ved Indvandring har faaet saa meget
friskt og fremmed Blod tilført, at den i sit Væsen
har mistet ethvert psykologisk Slægtskab med Himmerboere.
Jeg har naturligvis spejdet efter Illustrationer fra
den nyere Tid, som kunde bekræfte min Formodning
om, at Himmerboerne (som Mennesker i Almindelighed) ikke har forandret sig synderligt i Tidernes Løb.
Og Tilfældet spillede mig i Aftes en saadan Illustration
i Hænde i Form af en Oplysning om, at Aalborg
Amtsraad saavidt vides er det eneste Amtsraad i Landet, der har nægtet økonomisk Støtte til et Hjemstavnsstævne.
IV.
De vil forhaabentlig af de foregaaende Bemærkninger have faaet Indtryk af, at det økonomiske spillede en overvejende Rolle for den hjemmefødte Himmerbo. Og da nu netop den passive Økonomi var
- og sikkert for en ikke ringe Del - fremdeles er
fremherskende i Landsdelen, faar vi derigennem Billedet af en Skikkelse, hvis Karaktertræk og aandelige
Horisont i fremtrædende Grad er Smaamandens, »den
lille Mands«, selv om han sidder paa en Gaard med
nok saa mange Tønder Hartkorn.
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Naar man er kommen paa den økonomisk sikre
Side af Plankeværket ved Hjælp af Sparsommelighed,
saa følger umiddelbart psykologisk deraf, at man for
alt i Verden ikke skal ud paa Æventyr, hvorved
Grundlaget for ens Tilværelse risikerer at komme til
at skride.
Deraf følger igen hos den typiske Himmerbo en
vis Ængstelse for at komme i Ustand med den af
Gud indsatte Øvrighed, d. v. s. med dem, der har
Magten. Man kan jo aldrig vide, om ikke man paa
en eller anden Maade kunde komme galt af Sted eller
komme til at betale Bøde eller maaske blive arresteret
for noget, som man har gjort forkert eller undladt
at gøre.
De synes maaske, jeg udtrykker mig noget taaget
og ubestemt, men det er jeg simpelthen nødt til, fordi
den gamle Himmerbos Følelser og Forestillinger var
af en sær taaget Beskaffenhed over for Myndighederne.
Men jeg kan give nogle konkrete Eksempler paa dette
Forhold, saa vil De bedre forstaa, hvad jeg sigter til.
Jeg maa da igen begynde hjemmefra, d. v. s. i
den sydøstlige Del af Himmerland. Gennem mit
Fødesogn gik en Landevej mellem Hobro og Hovedvejen fra Viborg til Aalborg, og den blev en Gang
imellem befærdet af en Landauer eller Wienervogn,
h vori der sad en Øvrighedsperson med Guldtresser
om Huen. De skulde have set, hvorledes de Bønder,
der tilfældigt mødte en saadan Vogn, hilste, allerede
i n den Vognen naaede ud for dem ! H Yorledes de yd·
mygt, underdanigt tog Huen af! Eller, hvis det var
et Bondekøretøj, der mødte Landaueren, hvorledes
Kusken i god Tid holdt helt ud mod Vejgrøften, for
at det ikke skulde være nødvendigt for den fremfarende Myndighed at vige en Kende til Side.
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Ja, hvis det hændte, at en Bonde pløjede inde
paa Marken, der grænsede til Vejen, saa var det en
given Sag, at han holdt sit Forspand an og strøg sin
Hue af Hovedet, saa saare den guldtressede nærmede
sig Agerenden mod Vejen. At Herredsfogden eller
Fuldmægtigen ikke rørte en Haand i den Anledning
kan vel ikke bebrejdes ham. Men at han nød den
Respekt, der stod om hans Hue, er utvivlsomt.
Lad 'mig i denne Sammenhæng anføre som illustrerende Modsætning et Vendelbotræk, som fhv. Trafikminister Thomas Larsen har fortalt i en af sine
Bøger om Gennembrudstiden i Vendsyssel i sidste
Halvdel af forrige Aarhundrede.
Scenen er paa et Herredskontor Nord for Limfjorden. En Vendelbobonde kommer ind ad Døren,
og samtidig med ham smutter en Hund ind paa
Kontoret. Øvrighedspersonen raaber bistert fra den
anden Side af Skranken: »Hvad er det for en Hund'?«
Hvortil Vendelboen roligt og sindigt svarer: »De æ
wesnok e Hajhuj !«
Et saa respektstridigt Svar vilde en Himmerbo
aldrig have tilladt sig. Han vilde maaske først have
svaret, at det vidste han ikke, og derefter vilde han
j Forfjamskelse og ud fra en instinktmæssig Angst
for, at han kunde blive mulkteret for at have sluppet
en fremmed Hund ind paa det højtidelige Kontor,
have givet sig til at jage Hunden ud. Hvilke Scener
det kunde medføre, maa vi nøjes med af forestille os
i Fantasien.
Men lad os tage en anden og noget mere alvorlig
Situation, hvorunder Rimroerboernes Temperament og
Særpræg træder mere tydeligt frem.
De ved fra Deres nyere Danmarks Historie, at
Danmark for ca. et halvt Aarhundrede siden stod paa
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Oprørets Rand, - det troede mange i hvert Fald.
Del var i 1880erne, da Striden stod om Landets Forsvarsvæsen og om den saakaldte Parlamentarisme paa
Rigsdagen.
I Hobro var der oprettet et Venstreblad af et
Par Mænd fra det sydvestlige Jylland, hvoraf den
ene - Redaktøren - førte en meget oprørsk Pen
overfor Ministeriet Estrup. Han opfordrede til at
danne Riffelforeninger for eventuelt at værne om Folkets grundlovmæssige Ret ))med væbnet Haand«. Over
hele Landet førtes der en Ophidselseskampagne af
Oppositionspressen, som den nulevende Generation
næppe gør sig nogen Forestilling om. Og medens
Befolkningen omkring paa Landet kun havde meget
taagede Forestillinger om Parlamentarismens Betydning, saa var der noget andet, som den jævne Mand
bedre forstod, og det var den Paastand, som Venstrebladene lod publicere, men som de ansvarlige Politikere
klogelig tav stllle med - at den politiske Kamp i
Virkeligheden drejede sig om, h vorvidt Bønderne
paany skulde under Godsejernes Herredømme og ride
Træhesten som i deres Oldefædres Tid.
De af Dem, som kender Henrik Pontoppidans
Roman ))Det forjættede Land« vil have den nødvendige
Forudsætning for at dømme om Sindstilstanden blandt
Landbefolkningen i disse Aar, ikke blot i Jylland
men oYer hele Landet.
Hvorledes reagerede nu Rirurnerboerne i denne
Situation?
Herom har den bondefødte Stiftsfysikus Anders
Johansen, der stammer fra Næsborg ved Løgstør, fortalt et betegnende Træk i Aalborg Amts historiske
Aarbog for 1932. Han var født 184 7 og var saaledes
36 Aar gl., da han i 1883 kom fra Kjøbenhavn til
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Aalborg den Dag, da den store, meget omtalte Landmandsforsamling afholdtes i Byen, og hvortil Kongehusets Medlemmer og flere Ministre, deriblandt selve
Kansejlspræsident Estrup var ankommen.
I Aalborg traf Johansen en hel Del af sine Bysbørn fra Næsborg, og han spurgte dem da om, hvad
der havde ført dem til Aalborg.
Jo, de vilde da til Dyrskue, og saa vilde de gerne
se Kongen og Estrup, hvortil de føjede: >> Vendelboerne
og mange andre har jo bestemt at gøre det slemme ved
Estrup«. Vendelboerne havde nemlig Ord for Selvraadighed, - »de staar altid paa deres formentlige
Ret og lader sig ikke tale til Rette«.
Johansen spurgte, om de vilde være med til det,
hvortil de Næsborg Bønder svarede: »Nej, vi havde
netop tænkt, at det vilde vi ikke. Vi vil holde sammen
og passe paa hverandre og i Fællesskab søge at stille
til Ro, hvor vi kommer frem«. - Forfatteren beretter
videre, at de holdt sig dette Program efterrettelig.
Han hørte dem til Gengæld ogsaa sige til nogle, der
vilde trænge sig frem og bruge Trusler: »Naa f naa!
vær nu ikke tossede, lad os hellere holde os i Ro og
undgaa at lave Ulykker, for gør vi det, saa naar Venstre aldrig til Magten ... «.
Her har vi den typiske Himmerlænding! Han
skulde ikke være med i Spektakler. Der kunde let
blive slaaet noget i Stykker, som .\<.ostede Penge, og
som han vilde ærgre sig over bag efter. Han kunde
nok raabe »Ned med Estrup !c1 - sammen med andre,
og helst naar han var dækket bag tilstrækkelig mange
andre - men derudover skulde han ikke være med !
Jeg betænker mig ikke paa at prise mine kim-briske Landsmænd for deres nøgterne Betragtning af
Situationen. Nok kan vi maaske trække paa Smile-
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baandet af denne lidt snusfornuftige Begrundelse af
deres Stilling, men i Virkeligheden havde de jo Ret i,
at det havde været den rene Galskab, hvis det var
kommen til den Borgerkrig, som Datidens Oppositionspresse og ikke mindst det Hobroblad, som
k aldte sig >>Himmerlands Folketidende«, faktisk opfordrede til.
Som alle ved, løb ogsaa samtlige Riffelbevægelser
og Oprørsplaner ud i Sandet, men hvis ' 'i tænkte os,
at Vendsyssel i 1880erne havde haft en Skipper !{lement, som de havde i 1534, saa er jeg moralsk overbevist om, at hvis han havde faaet Vendelboerne med,
saa havde han absolut ikke faaet Himmerboerne til
at gaa i Tøjet.
Hvis De nu stillede mig det Spørgsmaal, hvorledes jeg da vil forklare Modsætningen mellem det
nuværende Himmerlands-Temperament og det Sind,
som under Grevens Fejde fik dem til at flokkes under
den vendsysselske Skippers Fane, saa maa jeg roligt
sige: Jeg ved det ikke.
Det er muligt, at den gamle Herredsfoged Testrup
i Rinds Herred har Ret, naar han har paastaaet, at
de stoute, himmerlandske Selvejerbønder under Grevens Fejde mistede deres Selvstændighed og blev »Proprietæ rslnver« og efterh aand en forann ede og forsagte.
Og a l de a ll aa ved denn e Omgang bræ ndte ig saa
fo r Yarligl, a t Min det derom er gaaet i Arv til de
efterfølge nde Sl ~g tled i F orm a f en ius linktmæssig
Angs t for at ko m me paa den ga le Side i T il være t en .
M n noget sikkert tror jeg il<ke der ka n sige
om den Sag. Vi maa nøjes med at tage Kendsgerningerne til Efterretning.

VITSKØL KLOSTERKIRKE
DENS BETYDNING INDENFOR DANSK TEGLBYGNINGSKUNST OG CISTERCIENSISK
ARKITEKTUR
VED C. M. SMIDT

Klosterkirke er, skønt nu kun en Ruin,
et af de mest betydningsfulde Vidner om, h vad
Valdemarstidens Mænd formaaede at skabe af Bygningskunst i Danmark.
Den store Kirke blev paabegyndt i 2den Halvdel
af 12te Aarhundrede, denne mærkelige og rige Brydningstid, da gammelt og nyt brødes paa alle Omraader
i vort Land, ikke mindst indenfor Bygningskunsten.
- Rundt om i næsten alle Egne af Landet var mangfoldige af Trækirkerne blevet afløst af Stenkirker,
væsentlig byggede af Fraadsten, Limsten og Granit,
da man ved Midten af Aarhundredet lærte et nyt
Byggeemne at kende, Teglen, den brændte Lersten,
der i kommende Tider skulde gaa sin Sejrsgang over
hele Landet og efterhaanden blive det mest anvendte
Byggeemne i det danske Sletteland.
Granitten, der i Danmark fandtes som Rullesten
spredt over Mark og Strand, var de jyske Stenhuggere
ved Midten af 12te Aarhundrede naaet til at behandle
med Mesterskab. Som vi kender det fra Hundreder
af Kvaderkirker paa den jyske Halvø, møder vi det
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i Vitskøl, hvor Granitten ikke blot er anvendt til de
store, profilerede, flere Skifter høje Sokler, der bærer
de røde Teglstensmure, men ogsaa til mange Søjlebaser, -Skafter og -Kapitæler, til Konsoller og Kragsten m. m. Ja, af tilhugget Granitmateriale findes
her saa meget, at Professor J. B. Løffler, der i 1895- 98

Fig. l.
De sydligste af østre Koromgangs halvrunde Kapeller. - Den rundbuede
Niche, der ses midt i Billedet, er en •Piscina•, i hvilken Præsten skyllede
Alterkalken efter Altertjenesten. (C. M. S. fol.)

-fremgravede Kirkeruinen, udtalte Muligheden af, at
man oprindelig havde tænkt sig at bygge en Kirke
.af Granit, ikke, som det skete, af Tegl - store, røde
Munkesten - kun med Granit til Soklerne og mange
.af de arkitektoniske Led (se Fig. 1).
Herhjemme blev Teglen første Gang anvendt i
1150-erne i Nordsjælland af Ærkebiskop Eskil paa
hans Borg Søborg nær ved hans store Cistercienser-

VITS KØL KLOSTERlUR KE

123

kloster Esrom og, saavidt vi nu kan skønne, samtidig
ogsaa i dettes Kirke- og Klosterbygninger. Allerede
i 1160-erne stod der to nye, store Teglstenskirker
under Opførelse, den ene i Valdemar den Stores Benediktinerkloster i Ringsted, den anden i Absalons
Cistercienserkloster i Sorø. Og i samme Tiaar maa
Klosterkirken i Vitskøl være paabegyndt.
Det var i Lombardiet, de danske Bygmestre lærte
Teglbygningskunsten at kende, og der er al Grund
til at tro, at lombardiske Teglbrændere er blevet indkaldt i Danmark. - Lombardiske Bygmestre havde
lært sig at forme og tilpasse de arkitektoniske Led
og Enkeltheder til Teglmaterialet. Man formede og
brændte særlige »Formsten« til Sokler, Kragsten og
Gesimser, til Søjlebaser, -Skafter og -Kapitæler, til
Dør- og Vinduessider o. s. v. Og tilsvarende Formsten i de ældre danske Teglstenskirker staar de lombardiske saa nær, at de - ligesom »Riflingen« af
Munkestenene paa Hjørner og i Vinduessmige, mange
arkitektoniske Led og iøvrigt hele den lombardiske
Teknik i de danske Kirker - fuldkommen tydeligt
''iser disses nære, direkte Slægtskab med Kirkerne i
Lombardiet. Det gælder for Vitskøl saa,relsom for
Sorø og Ringsted og de øvrige Kirker fra vor Teglbygningskunsts første Tid. Men netop fordi Vitskølklosters Kirke er en Ruin, har det været muligt her
at studere Murværket, Murteknikken, Formstenene,
deres Anvendelse og Forbandt paa en ganske speciel
og indtrængende Maade, og netop derfor træder det
her særlig tydeligt frem, hvad og hvormeget dansk
Teglbygningskunst har lært af lombardisk.
Thi trods Materialet, den lombardiske Teknik og
de mange Former og Enkeltheder, som vore Bygmestre modtog fra Lombardiet, er der samtidig i
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Vitskøl og de øvrige tidlige, danske Teglstenskirker
mange Elementer, som ikke er af lombardisk Oprindelse, men er fremgaaet af den allernæreste Forbindelse med og Paavirkning fra Frankrig. Det gælder
for flere af disse Kirker, at baade deres Hovedforhold,
deres Rejsning, deres Plananlæg og ikke mindst de
store Arkade- og Korspillers rige Søjlebundter er optaget fra fransk Kirkebygningskunse). Og naar Valdemarstidens Bygmestre - i vor Teglbygningskunsts
første Tid .- har hentet deres Impulser netop disse
to Steder, i Lombardiet og i Frankrig, er det ikke
svært at paavise Aarsageroe hertil.
Den katolske Kirkes Forbindelse med Paven og
den pavelige Curie medførte, at der fra· de katolske
Landes Kirker og Klostre stadig gik en Strøm af Prælater og Udsendinge til Rom. Det er derfor forstaaeligt, at de hyppige Rejser har kunnet give de nordiske Romafarere Lejlighed til at se, hvorledes man
i Norditalien, i den lombardiske Slette, der var stenfattig, men rig paa Ler, benyttede dette Materiale til
at fremskaffe et smukt og anvendeligt Byggeemne. I
Danmarks Sletteland var Forholdene jo analoge med
Lombardiets. Ogsaa vort Land var fattigt paa Brudsten, men rigt paa Ler, anvendeligt til Teglbrænding.
- - N aar Kirkens og Klostrets Mænd imidlertid
ogsaa kom i nær Forbindelse med og under frugtbar
Paavirkning fra Frankrig, var det for en ikke ringe
Del Cistercienserordenen, der gav Anledning hertil.
Denne Orden var i sin første Oprindelse blot en
Fornyelse og en Reformbeyægelse indenfor Benediktinernes Orden. Spiren til Cistercienserordenen, den
l) I Folioværket Cistercienserkirken i Løgum (Tegninger af
Harald Lønborg-Jensen, Tekst af C. .M. Smidt) er der i
Tekstens Afsnit IV gjort nærmere Rede herfor.
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kommende Tids førende Munkeorden, blev lagt, da
Abbed Robert i Benediktinerabbediet Molesme i Burgund forlod dette Kloster, fordi Klostertugten her var
kommet i Forfald som i saa mange andre Benediktinerklostre paa denne Tid. I 1098 grundlagde han
et nyt Kloster i en sumpet, burgundisk Skovdal for
her fuldtud at leve efter Benedikts strenge Regel. Det nye Kloster kom til at hedde Citeaux, paa Latin
Cistercium, og blev alle senere Cistercienserklostres
Stammoder.
Først i 1119 fik Cistercienserordenen pavelig Stadfæstelse som selvstændig Orden med egne Love; men
da var allerede en Række vigtige Datterklostre stiftede,
hvoriblandt de fire berømte, ældste: La Ferte (fra
1113), Pouligny (1114), Clairvaux og Morimand (1115).
Sammen med Citeaux blev de Moderklostre for de
fem Stammer eller Linier indenfor det store Samfund
af Cistercienserklostre, h vis Styrke det var, at de
dannede en fast organiseret Helhed, idet de styredes
af de fem ældste Moderklostres Abbeder, Primarabbederne, under Forsæde af Citeaux's Abbed, mens
dog alle Klostrene, Abbedierne, deltog i Styrelsen.
Aarligt samledes nemlig alle Abbederne (Abbeder fra
de fjernest liggende Klostre dog ikke hvert Aar) til
Generalkapitlet i Citeaux, der var den øverste Instans,
og hvis Beslutninger var Lov for alle Cistercienserabbedier.
Hele denne Ordning skabte et stærkt Sammenhold
indenfor Ordenens Klostre, et Sammenhold, der yderligere forstærkedes ved, at hvert Kloster aarligt b1ev
visiteret af dets Moderkloster, ligesom det selv maatte
visitere det eller de Datterklostre, det havde grundlagt. Med en saa intim Forbindelse mellem denne
Ordens Klostersamfund forstaar man, at det var mu-
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ligt at haandhæve den Ensartethed, ikke blot i »Ordensr glern <, men og a a i de m a uge æ d va n 'l' og
Vedtægter, d r eflerbaa nd en ud vi kledes , og so m ik ke
mindst gav ig d Jag i raste n. ggeregler for {{irkeog IUo ·terbygningerne. Vi træll'er derfor og a a i de
mange Cis tercienseranlæg ligefra den kan inaviske
Ha lvø Lil Middelh avet og fra Vesteuropas Alla nterb a \ ky t til ind i Polen, trod na tion a le Forsk Il e,
en saacl a n En sartethed i Kirke- og Klo terb rgninge.rn e,
a t her virkelig er T ale om en særlig Ci tercien s rstil.
Det vesthimmerlandske Vitskølkloster var da et
Led i Cisterciensernes vidtomspændende, internationale
Sammenslutning, og det er for os et Vidne om, i
hvilken Grad Danmark, fjernt fra Cisterciensernes
Mod rl a nd og Centrum , del fra n ·ke Burgtmd, pa a
Valdemarstiden fulgte med i den tore Kullurbevægelse.
itsl øl be kedn e, men arkitekto nis k s torsiaaed e og
fantasifulde Kirk eruin viser o , a l vi herhj emm e fors tod a t gribe og ' 'h·k eliggøre Tiden ld eer pa a det
arkiteldoni ke Omraa de og om vi s kal se - og ·aa
a l fø lge med i di se Jd ser- Ud viklin g.
»Benedikt elskede Højderne, Bernhard Dalene«
hedd er del i el gammelt, latinsk Digt.
g selv i
vort Sletteland med det beskedne Baki< højd er finder
vi Benediklinernes Klostre liggend e paa Højdem e,
m ens is lercieusern es altid ligger i det lave Laud . I det nævnte latinske Digt er Set. Bernhard nævnet
sidestillet med Set. Benedikt, som om han havde været
Cistercienserordenens Stifter, skønt han kun var Stifter
af Klostret i Clairvaux (1115). Men han var alle
Tiders største Cistercienser. Han prægede med sin
Personlighed hele Ordenen, og langt ud over den fik
han Betydning for sin Samtid. Han var en nær,
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personlig Ven af den store danske Ærkebiskop Eskil,
som endog, da han nedlagde Bispestaven, drog til
Clairvaux, hvor han levede sine sidste Dage som
simpel Munk og blev begravet tæt ved Set. Bernhards
Grav. Eskil grundlagde to Cistercienserklostre i Danmark: Herrevad i Skaane (1144) og Esrom i Nordsjælland (1153), begge med Munke fra Frankrig Herrevad fra Citeaux, Esrom fra ClairYaux. Og mens
Herrevad blev Moder til tre andre danske Klostre,
grundlagdes der i Danmark og Nordtyskland 12
Cistercienserklostre, der nedstammer fra Esrom. Mens Esrom var Moder til Vitskøl, blev dette atter
Moder til Øm Kloster ved Gudenaasøerne tæt syd for
Himmelbjærget
Vitskølklostrets Grundlæggelse skyldes Kong Valdemar den Store, der, som Tak for sin Redning fra
den bloujge Se t. Lamenlii Aften i Roskilde, den 9.
Aug. 1157, skæ nkelle Witlls ule til Anlæg af et Cistercienserld os ter. E n fransk istt!r ·iensermunk, Henrik,
der i Sverige havde været med ved Grundlæggelse af
Alvastra og senere af Varnhem, hvis første Abbed
han var, saa sig nødsaget til at forlade dette, men
blev paa Foranledning af Ærkebiskop Eskil Vitskøls
første Abbed, mens Esrom blev dets Moderkloster.
Efter Grundlæggelsen i 1158 og Indretningen af rent
midlertidi ge Bygninger for Gudstjenestens og Munkenes
nødv endigs te Beho v b ar man snart forberedt Opførelsen af det to rc Klos ter, hvis Kirke, ved Anlæget af
Østpartiet - Højkor og Korsfløj - fik saadanne Dimensioner, at den, hvis man havde naaet at fuldføre
den efter den lagte Plan, var blevet en af Skandina"Viens største Kirkebygninger.
Saaledes som Klostret blev lagt i det lave Land
nær Limfjorden og umiddelbart ved Aaløbet fra Vil-
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.sted Sø, imødekom det Cisterciensernes Krav om, at
deres Klostre skulde ligge fjernt fra menneskelige Boliger i en Egn, hvor øde Jord eller sumpet Land
kunde tages under Dyrkning til Ager- og Havebrug,
og hvor der var Vand til Fiskeri og Møllebrug. Og
naar Kirken, der ligesom Citeaux's og Clairvaux's
lagdes paa Klostrets Nordside, i sit Anlæg var af en
klar og nøgtern Simplicitet, var ogsaa dette stemmende med cisterciensisk Aand.
Kirken var en taarnløs Korskirke 1). I dens
søndre Korsarm findes der en Dør, som har ført ind
til Sakristiet, det nordligste Rum i Klostrets Østfløj,
hvis vigtigste Rum nærmest Syd herfor var Bogstuen
og Kapitelsalen, mens Dormitoriet (Sovesalen) laa i
øvre Etage og ad en Trappe sydligt i Korsarmen har
staaet i Forbindelse med Kirkerummet. - Klostrets
Sydfløj plejede at rumme Varmestuen, Refektoriet
·( pi esalen) og Køkkenet, hvorimod Ve tfløj en var
forbeholdt de Lil eth vert Ci ter ienserkloster kny ttede
Lægb1·ødre og i Almindelighed og aa det Oplag af
Fødeva1·er. - E n Cisterci en serkirke va r red va nlig saa
lang, a t den dæki' ede ordsiden a f Klostret. Men i
Vitskøl er den betydelig kortere. Den naar i Vest
kun til Midten af Klostrets Nordfløj. - Det har sin
.særlige Aarsag.
Vore store Kirker stod næsten altid længe under
Opførelse. Mens Sorø og Ringsted dog blev fuldført
endnu inden 12. Aarhundredes Slutning, var andre
- som: f. Eks. Løgum - mere end et Aarhundrede
') Ifølge en Generalkapitels-Beslutning af 1157 maatte Cistercicnserkirkerne ikke have Sten-Taarne, og Taarne
af Træ maatte ikke være af overdreven Størrelse. - En
lille •Tagrytter• over Korsskæringen blev det almindeligste.
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om at blive færdigbygget. For Vitskøls Vedkommende
var Kirken ikke fuldført, da den i 1287 blev ramt af
en Ildsvaade. Skibets endelige Fuldførelse har da
næppe været afsluttet før omkring 1300.
Cistercienserkirkerne havde tre Hovedafsnit: Østligst Presbyteriet (Præsterummet) med Højalteret, det
Rum, vi plejer at kalde Højkoret Derefter fulgte
Munkekoret med Munkestolene langs Nord- og Sydsiden, begyndende ca. et Par Meter fra Indgangen til
Højkoret og strækkende sig gennem Korsskæringen
: vestpaa et Stykke ned i Skibet. Endelig Lægbrødrei nes Kor Vest for Munkekoret
Mellem disse var der
: gerne indskudt et mindre Afsnit for de syge Munke:
· Sygekoret (Retrochorus).
De til ethvert Cistercienserkloster knyttede Lægbrødre tilhørte ikke Munkenes Kreds, men dannede
et særligt Samfund indenfor Klostermurene, ikke blot
med deres egen Plads i Kirken og i Klostret, inen
ogsaa med deres eget Hverv. De var det praktiske
Livs Mænd: Haandværkere, Ager- og Havedyrkere,
Fiskere o. s. v.
I Cisterciensernes gyldne Tid, fra Midten af 12.
Aarhundrede til noget hen i 13., da Tilstrømningen
til Klostrene var stor, og disse fyldtes, ikke blot med
Munke men ogsaa med Lægbrødre, maatte man gøre
Kirkerne rummelige for at kunne faa Plads til alle
Medlemmer af Klostersamfundet Derfor det lange
Skib i Cistercienserkirkerne, saaledes som det ses
mange Steder i Udlandet, og som vi kender det fra
Sorø Kirke. - Et Stykke op i 13. Aarhundrede (efter
at Tiggermunke-Klostrene i 1220-erne var begyndt at
vinde frem) var Tilstrømningen til Cisterciensernes
Klostre ikke mere saa stor, og fra Mid ten af Aarhundredet formindskedes den betydeligt, saaledes at
9
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ikke blot Antallet af Munke, men navnlig af Lægbrødre svandt stærkt ind. Der blev ikke Brug for
de lange, rummelige Kirker, og derfor ser man, at i
de Kirker, der først fuldførtes noget ind i 13. Aarhundredes 2. Halvdel, blev Skibet ganske kort, undertiden kun paa et Par Fag, som i VitskøL Det er et

Fig. 2.
Østre Koromgangs Indre, set fra Nord. (C. M. S. fot .).

almeneuropæisk Fænomen, som vi herhjemme, foruden fra Vitskøl, kender fra Løgum og Øm.
Som den overvejende Del af Cisterciensernes Kirker var Vitskøls en tre-skibet Korskirke med Kapeller1) ved Østsiden af Korsfløjen, og tillige, hvad der
') I Kapellerne, som hver havde sit Alter, celebreredes de
•private Messer<, d. v. s. daglige Messer eller Messer
paa bestemte Dage for Personer, der havde gjort sig
fortjent af Klostret eller Ordenen, ofte Velgørere, der
havde skænket Jordegods til Klostret mod, at der læstes
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var sjældnere, ved Fløjens Vestside. Endelig ha vde
den, som noget særligt for Vitskøl, langs alle tre Sider
af det rektangulære Højkor (Presbyterium) en Omgang (se Fig. 2), der aahnede sig med Arkader ud

Fig. 3.
Øslre Koromgangs 5 halvrunde Kapeller. Ydersiden, set fra Nord. - Baade
ved det nordligste og d e t næstsydligste ses en • l'iscina«. (C. l\I. S fot. ).

mod 9 smaa Kapeller, formede som Korrundinger
eller Apsider (se Fig. 1 og 3). Mellem Højkoret og
Messer for deres Sjæl. Naar Kirkerne senere ofte udvidedes med flere Kapeller, var det, fordi Antallet af
Personer, for hvem Messe skulde læses, var steget betydeligt.
~·
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Omgangen var der murede Skranker eller Brystningsmure, og over disse aabnede Højkorets Mure sig med
Arkader ud mod Omgangen: tre Arkader i Øst, to i
Nord og to i Syd. - Højkoret, Omgangen og de 9
apsideformede Kapeller er. sammenkomponerede til
en organisk Helhed af en i Danmark sjældel.)t fantasifuld, arkitektonisk Virkning. Højkorets tre Østarkader aabnede sig ud mod hver sin af de tre midterste Østapsider, mens dets østligste Arkade i Nord
og Syd korresponderede med en Apsis i nordre og
sønd-.;.e Koromgang, og disse Omgange hver endte med
en Apsis i Øst. Østre Koromgang havde sluttelig en
Apsis ved hver Ende, i Nord og i Syd. - Arkaderne var søjlebaarne med to fritsiaaende Søjlebundter
paa østre Korskranke, iøvrigt tre-koblede Trekvartsøjle-Bundter. En i dansk Arkitektur sjælden Rigdom af Søjler og Søjlebundter, der kun overgaas af
de store, rigt søjledelte Piller, som bar Arkaderne,
der fra Korsfløjen førte ind til Højkor, Koromgang
og Sidekapeller (de nordligste Arkadepiller er desværre senere ombyggede).
Baade i Højkoret og i Koromgangen finder vi
Vægpiller med fine, slanke Halvsøjle-Stave, dels springende frem for Pillens Murflade, dels forsænkede i
den. Lignende træffes i flere af Danmarks romanske
Teglstenskirker (f. Eks. i Ringsted); men i Vitskøl
er de mere rigtvarierede. Flere af dem har Søjlebase, prydet med fine Hjørneblade, og saadanne Hjørneblade findes ogsaa under mange af de store Søjlebundters afrundede Ledføjninger. De store Halv- og
Trekvartsøjlers Baser er derimod prydede med nogle
ejendommelige, kraftige Hjørneknopper, og baade
Hjørnebladene og Hjørneknopperne har vor Teglbygningskunst modtaget fra lombardisk Arkitektur. Men
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mens Hjørnebladene er anvendt i et ikke ringe Antal af vore rornanske Teglstenskirker, finder vi kun
Hjørneknopperne i en Gruppe af Kirker, som vi i
denne Forbindelse kunde kalde Esrom-Gruppen, nemlig foruden i Esrom og i Esromegnens Borg, Søborg,
ogsaa i Roskilde Domkirke (Esroms Stiftskirke) og i
enkelte Kirker i de Cistercienserklostre, der nedstammer fra Esrom: saaledes i Datterklostrene Dargun i
Mecklenburg, Colbatz i Pommern og Vitskøl i _Himmerland, samt i Vitskøls Datterkloster Ørn. Det er
et af disse ejendommelige Karaktertræk, der - her
indenfor Bygningskunsten - viser den blandt Cisterc.iensernes Klostre intime Forbindelse mellem Moderog Datterkloster.
Af Vitskøls store Klosterkirke var vistnok kun
Østpartiet og delvis ogsaa Korsfløjen fuldført, da Kirken i 1287 hærgedes af Ildebrand. Og dens vestre
Del: Skibet med dets to Sideskibe stammer da fra
Tiden efter Branden. Saa lidt der end nu er tilbage
af dette Vestparti, ses det dog tydeligt, at det er blevet ~ygget i en Forfaldsperiode, hvis fattige, simple
Former ikke har staaet Maal med Østpartiets. Samtidig med Opførelsen af Vestpartiet har man maattet
ombygge de to nordligste af Korsfløjens store fritsiaaende østre Piller, ogsaa disse i simple, fattige
Former. Der rnaa unægtelig have været en ret
stærk Modsætning mellem Kirkens østre Del med
dens fine; kultiverede, romanske Former og de fattigere, vestre Partier. Her i Vest herskede desuden
Gotikken, utvivlsomt med spidsbuede Vinduer og Arkader i Modsætning til Østpartiets runde Buer. Men
hele Kirken har været overhvælvet - Korsskæringen
med en mægtig Stjernehvælving - og Kirkerummet
har fra Øst til Vest været kalket hvidt med sparsom
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Anvendelse af kalkmalet Dekoration. Trods Modsætningerne i Stil og Former ha r dell højlhvælved
Kirl<erum uldvisoml alli evel ejel den sa ml ede, høj tidsfulde H lhcd, ·om MiddelaJderens Bygme tre for· tod al kabc selv i Kirk erum, hvis for kellige Afsnit
var prægede af skiftende Tiders uensartede Stil.
Et betydeligt Tab, at dette store Kirkerum er
forsvundet. Blev Kirken end langt kortere, end dens
Grundlæggere havde tænkt sig, var den alligevel stor
og imponerende. Den var større end Kirken i Lø· gum. Vitskøls Kirke var i Ydermaal fra Øst til Vest
55 Meter, fra Nord til Syd (i Korstløjen) 40 (Løgum:
Øst-Vest 43, Nord-Syd 33 Meter). - Den, der har
set, i hvilken Grad Kirl{en i Løgum behersker hele
Egnen, kan let i Fantasien udmale sig Virkningen af
Vitskøls mægtige Kirke i den vidtstrakte Limfjordsdal og maa dybt beklage, at dette Monument over
cisterciensisk Kullur og dansk, middelalderlig Bygningskunst er os berøvet.
Allerede i 1i>04 stod de tre midterste af østre
Koromgangs skønne, halvrunde Kapeller for Fald, og
i Stedet for at restaurere dem, brød man Kapellernes
runde Ydermure ned og erstattede dem med en lige
Mur. Og efter Reformationstiden, da der ikke i denne
Egn var Brug for saa stor en Kirke, gik det rask ned
ad Bakke med den. Ved den nordiske Syvaarskrigs
Udbrud har man vistnok berøvet Kirken dens Kobbertag, hvad der naturligvis i det barske Klima ved
den aabne Fjord maatte være liatastrofalt.
Vitskølkloster blev 10 Aar efter, i 1573, solgt til
Herregaarden Bjørnsholm, og efterat snart et, snart et
andet Parti af den gamle Klosterkirke var blevet nedbrudt, afløstes denne i 1668 af den nuværende Bjørnsholm Kirke, der danner Nordfløjen i Herregaarden, i
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hvilken Vestfløjen og betydelige Dele af Østfløjen
gaar tilbage til Klostertiden, mens derimod Klostrets
gamle Sydfløj og dets Korsgang er forsvundet.
I sit store, grundige Værk »Ruinerne af Vitskøl
Klosterkirke« har allerede Professor J. B. Løftler ført
Beviset for, at denne Kirke tilhører samme Periode
indenfor vor romanske Teglbygningskunst som Ringsted og Sorø, og han har tillige gjort opmærksom paa,
hvorfra Vitskøl har hentet Impulserne for sin ejendommelige Korplan. Det er i selve Citeaux, Cisterciensernes ældste Moderkloster, hvis Kirke ud·enom
Højkorets tre Sider havde en Omgang, hvortil der
baade i Syd, Øst og Nord sluttede sig Kapeller. Ganske vist laa Kapellerne i Citeaux i tæt samlet Række
(udenom Omgangen) med fælles gennemgaaende Ydermur og under fælles gennemgaaende Tag - de havde
i det Ydre Karakteren af Sideskibe, eller en Omgang,
med Skraatag i Modsætning til de selvstændige halvrunde Kapeller i VitskøL Men alligevel er der ingen
Tvivl om, at Vitskøls Korplan har sin Forudsætning
og sit Forbillede i Citeaux.
Løftler opfattede imidlertid Vitskøls Østparti som
et helstøbt Værk med Omgang og Kapeller opført i
samme · Byggeperiode som Højkoret, og da Citeaux's
Højkor, Omgang og Kapelle1· af den højtansete, tyske
Arkitekturforsker Dehio ligeledes ansaas for at være
et samlet Hele, opført under et og indviet 1148, var
der jo intet urimeligt i, at det store samlede Anlæg
i Vitskøl kunde stamme fra 1160'erne. Imidlertid har
den fremragende svenske Cistercienserforsker Sigurd
Curman senere paavist, at Citeaux's Kor med Omgang
og Kapeller ikke stammer fra 1148, men er blevet til
ved en Udvidelse fra 1193 af et ældre og simplere
Anlæg fra det førstnævnte Aar.
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Curman hævder - og giver gode Grunde herfor
at man ikke blot i Citeaux, men ogsaa i Clairvaux og Pontigny, omkring Midten, eller kort før
Midten af 12. Aarhnndrede har opført en Kirke med
en saadan simpel Korplan, alle tre Steder efter det
klare, enkle Skema, hvis ældste, nu eksisterende Eksempel i Frankrig er Cistercienserkirken i Fontenay.
Denne Type kaldes derfor Fontenay-Typen, mens den
i Danmark, hvor vi kender den fra Sorø (se Fig. 4),

Fig. 4.
)'lan af Sorø Kirke. (Opmaaliog fra 1867.)

benævnes Sorø-Typen: en tre-skibet Korskirke med
lige-afsluttet Højkor og med lige-afsluttede Kapeller
ved Korsfløjens Østside. - Typen varieres. Nogle
Steder, som i Fontenay og i Sorø, er der to Kapeller
ved hver af Korsarmene, andre Steder ~re eller fire,
og endelig har ·enkelte af Kirkerne et eller flere Kapeller ved Korsfløjens Vestside 1 ). Trods saadanne
Variationer er Typen klar og enkel og letkendelig
') Undtagelsesvis var der ogsaa Kapeller ved Korsfløjens
Gavle.
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som Cisterciensertype. Den blev Middelalderen igennem den af Cistercienserne hyppigst anvendte. - Nu
viser Curman, hvorledes Citeaux, Clairvaux og Fontigny senere ombygger deres Kirker, idet de ændrer
eller udvider Højkoret og udenom dette opfører en
Omgang med Kapeller: Clairvaux i 1174, Citeaux i
1193 og Fontigny c. 1200. - Mens Clairvaux og Fontigny ved denne Ændring fik polygonalt Kor og Omgang, forblev det forstørrede Kor i Citeaux rektangulært, og Omgange og Kapeller blev lige-afsluttede.
Men for alle tre Kirker laa Kapellerne tæt sammensluttede under gennemløbende Halvtag og virkede i
det Yd re som en Omgang udenom Koromgangen.
Curman drager af disse Forhold den rigtige og
selvfølgelige Slutning, at Vitskøls Koromgang med
dens Kapeller umuligt kan være bygget, før Citeaux
i 1193 fik sin udvidede Korplan med Omgang og
Kapeller. Derfor hævder han, at enten maa Klosterkirken i Vitskøl være paabegyndt efter 1193, eller
snarere at Koromgang og Kapeller her, som i Citeaux,
Clairvaux og Fontigny er en senere Tilføjelse til et
ældre Anlæg af Sorø-Fontenay-Typen. Gennem
Gravninger og Undersøgelser, som jeg for Nationalmuseet har foretaget i 1923 1), er det lykkedes mig
') Efter Løfflers Ud gravning paa be.bty ndte Nationalmusee t
en Restaurering af Kirkeruinen i 1901. Den lededes al'
Iva r Rer tzspr uog, og det overd roges mig a t udføre Betaureringstegninger. Del følgende Aar deltog jeg ammen med Berlzsprung i Restaureringsarbejdet og de
dermed følgeude Undersøgelser. Efter Hcrtzsprungs
Død fortsatte jeg Restau rel'iogsariJejdet i 1903. - Først
i 1923 lyltkedes det at fan Ruineo fredlyst og at fortsætte Restaureringsa rbejdet. Men af Mangel paa økonomiske Midler blev det aldrig fuldført. - Mon det
ikke skulde kunne lykkes for Himmerlands historisk
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al kon talere, al Vitskøl Koromgang og Kapeller virkelig er en ·enere Tilføje! . Kirl• en Ø lparli er blevel udvidet i An a logi med Citeaux '
dvidelse fra 1193,
s h•om dvid el en i Vitskøl ikke blev nog n K pi af
denn e. - Paa Planen ( Fig. 5) s r man \ it køl Klosterkirkes samlede Plan efter Udvidelsen, og (tilhøjre
herfor) en Plan af Højkoret og Korsfløjens fire Sidekapeller, saaledes som de var anlagt, da man i 1160erne paabegyndte Opførelsen af Klosterkirken, altsaa
svarende til Kor og Østkapeller i Fontenay og i Sorø.
Da Citeaux's og Clairvaux's Kirker forlængst er
brudt ned, har Curman kun kunnet føre Beviset for
d r s dvidel e - fra et '" ldre og simplere Anheg til
l · n re, større og rige re - v d Hj ælp af ga ml ,
forhold vi · s ke mali ke Teg nin ger. Alene i Pon'ligny
taar Kiri n endnu . Hvad Citea ux a u gaar, r de l
for urm a ns Bevi sførel e a f ikk e d nge Relyclning, at
det i Vi l køl har ære l m uligt ved Gra vuin g og Under øgel e al fø re el si kk ert og uo m lødeligl Bevis
for Østpartiets Ud videlse, der \ ed in An a logi bekræfter den s·ven ke Fo rsk rs Bevis for dyid elsen i
Citeaux.
Udvidelsen i Vitskøl maa henføres til Tiden omkring 1200 og kan antages at være foretaget, mens
Abbed Brandan, som blev Klostrets Abbed i 1197,
havde Styret. - Vitskøl tilhørte det allerførste Kuld
interrsserede Befolkning, hvad Nationalmuseet ikke har
været i Stand til, at opnaa den fornødne Bevilling til
Restaurering af de i høj Grad interessante Mure og
Piller særligt ved nordre Korsarms Østside med Rester
af Kirkens Vindeltrappe, som i det barske Limfjordsklima vil forsvinde inden ret mange Aar, hvis Arbejdet
ikke snart tages op. Denne Kirkeruin er ikke blot i
national Henseende, men ogsaa internationalt et værdifuldt Mindesmærke, som det er vor Pligt at værne om.
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af Cistercienserklostre, der optog U,dvidelsesideerne fra
Citeaux, og alene af den Grund er den himmerlandske Kirke et betydningsfuldt Led indenfor Cisterciensernes Arkitektur. Men ogsaa ved sit Østpartis Egenartethed -har det siri store Betydning. Om den ejendommelige Korplan siger Curman, at den »næstefter
Citeaux's er den rigest udformede Korplan blandt
Europas Cistercienserkirker«. l visse Henseender er
den rigere. Med sine halvrunde Kapeller har Kirkens Østparti været af en langt rigere, plastisk og
malerisk Virkning end det betydeligt større Forbillede
i Citeaux. Og man maa beundre den Fantasi og
Smidighed, hvormed den danske Bygmester har forstaaet at benytte og omforme Ideerne fra Citeaux.
Den gamle Kirkeruin ved Vesthimmerlands Limfjordsstrand har da ikke blot sin store Betydning som
et fremragende Værk af dansk Teglbygningskunst fra
Valdemarernes Tid; men den er tillige et betydningsfuldt og - ved sin Koromgangs Rigdom paa halvrunde Kapeller - enestaaende Led indenfor Cisterciensernes epokedannende Kirkearkitektur i Ordenens
bedste Tidsalder.

NI BE
AF C. KLlTGAARD

er jo saa. i Nibe, en idyllisk lille By med et.
Par Tusinde Indbyggere, der i vore Dage lever
et nærsamt Liv og vist et stille Liv, men et gammelt
latinsk Ordsprog siger jo, at den lever vel, som lever
i Ubemærkethed, og det haaber vi saa er Tilfældet
for Nibingerne Vedkomm ude.
aar jeg omta ler Nibe son1 en lill e rolig og venlig B - et Sidestykke til Ebeltoft - er det set i
Relation til dens berømmelige Forlidsforhold, thi der
Yar jo n Tid, da Livet pulserede lærld her, da
B 1 ens Navn ar kendt og berøml i hele Nordeuropa,
og da Købmæ nde ne i ibe ho ldl Kusl~e i Liberi, oa
til den Tid vil vi nu li.a le et Tilba(1eblik .
Som bymæssig Bebyggelse hører Nibe til Senmiddelalderen; selve Navnet er utvivlsomt et Naturnavn , 1 ipæ, der er anedel af en Rod hnip, om b tyder at klemme knibe og Sledmt nel ibe la (1er da
igte paa, al ejld bet i Fjorden her kun er en mal
Hende mellem Nibe og de overforliggend Holme, der
antagelig en Gang har været sammenhængende med
Fastlandet Nord for Valsted, og Renden har ført ind
til de to Bredninger Nord og Syd for Sebbersund.
I skriftlige Optegnelser forekommer Stednavnet
Nibe vist første Gang 1376, da en Tue Nielsen af

V
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Nibe bortskødede noget Arvegods, og 1406 nævnes
Nypægods, som med mere Gods
Vokslev Sogn tilhørte Kronen fra gammel Tid.
Det synes dog først at være Tiden efter 1400,
at der fremstod en bymæssig Bebyggelse, og Anledningen hertil var utvivlsomt det store Sildefiskeri, som
ved den Tid opstod i denne Del af Limfjorden (Gøi;
Sebbersund, Nørholm o. s. v.) og for hvilket Nibe
blev Centrum.
Den stærke Tilstrømning af Folk fra nær og
fjern, som to Gange aarlig - Vaar og Høst - laa
llpaa Fiske« her, foranledigede, at der i Nibe blev
bygget et Kapel, helliget Set. Jodocus (St. Just).
Af Medlemsbogen for »Aalborg Guds Legems Lav«
faar vi at vide, at dette Kapel blev oprettet af Præsten
Hr. Lokke, som ca. 1440 blev Medlem af nævnte Lav,
og vi maa derfor antage, at Kirken er bygget først i
1400erne, og ved samme Tid byggedes vist Sæby
Kapel som Følge af Tilstrømning af Fiskere dertil i
Fiskesæsonerne.
Lad mig her indskyde, at det nu brugte Ord
Fiskerleje -- en Bebyggelse, der huser Fiskere oprindelig hed Fiskeleje og ikke var nogen Stedsbetegnelse, men noget temporært, en Tid, da Folk samledes for at llligge paa Fiske«; naar Sæsonfiskeriet
var endt, lukkedes Fiskerboderne og Salteboderne
og toges først paa ny i Brug ved næste Sæsonfiskeri.
Dette Forhold kendes fra mange Steder i Danmark
og Skaane: Dragør, Skanør, mange Steder paa Jyllands Vestkyst o. s. v., og saaledes var Forholdet ogsaa i Nibe i ældste Tid.
Men her maa jeg nævne, at foruden Fiskeriet i
Nibe havde man her endnu en Attraktion: Kapellet
i Nibe blev et Valfartssted for Pilegrimme, hvad vi
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erfarer af den gamle Vise om Peder Smed og Adser
Bonde, i hvilken det hedder:
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.

Sandsynligvis har Kapellets Stifter Hr. Lokke
eller hans Efterfølger som Præst der Hr. Laurentius
Valtersøn erhvervet paveligt Privilegium paa at kunne
meddele de Besøgende Aflad, hvilket adskillige Smaakirker havde, og det er muligt, at den bekendte Nibe
Kilde, der giver ca. 1000 Tønder Vand i Døgnet, har
været knyttet til Kapellet som Helligkilde; herom
vides dog intet, men lidt nordvest for Byen var 1743
en Helligkilde, der dog ofte var tør.
Som Sildefiskeriet faldt paa visse Tider af Aaret
Vaar og Høst - kan der ogsaa skelnes mellem
en Række Fiskeperioder afbrudt af kortere eller længere Mellemrum, da Fiskeriet var ubetydeligt eller
ganske mislykket.
Den første af disse Perioder, som vi har Kendskab til, strakte sig antagelig fra først i 1400erne til
henimod Midten af 1500erne, men det er dog ikke
udelukket, at den kan have været noget delt.
Medens Øresundsflskeriet var berømt i Valdemarernes Tid og endnu i 14-00erne, synes Sildefiskeriet
mellem Aalborg og Løgstør at ha ve faaet Overtaget
i Løbet af 1400erne; Sildene har jo altid været lunefulde, snart har de »stimet« et Sted gennem en Aarrække, snart et andet Sted, snart under de jydske
Kyster og i Fjordene, snart under Bohuslens Kyst
eller i Øre~und og flere Steder, og vi skal i saa Henseende bemærke, at da Nibe var naaet til at have
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stationær Befolkning, deltog Nibingerne ogsaa i Fiskeriet andre Steder, naar det slog Fejl i Hjemstavnen.
Et nogenlunde stadigt tilbagevendende Fiskeri
medførte naturligvis, at der paa Stedet bosatte sig
Vaadbindere, Skomagere, Bødkere, Baadebyggere o.
s. v., og dette var ogsaa Tilfældet i Nibe, hvor disse
sammen med nogle Landbrugere og hjemlige Fiskerfamilier kom til at danne Bybefolkningen; men i
Fiskesæsonerne kom Folk langvejs fra for at deltage
i Fiskeriet; Herremænd og Klostre holdt Folk og
havde Salteboder, Købmændene i Aalborg ligeledes,
og paa Reden laa Skuder fra Østersøegnene for at
købe Sild.
Hvor Aadslet er, flokkes Ravnene, siger man jo,
Fiskernes gode Fortjenester tiltrak Tiggermunke,
Kræmmere af alle Slags, Gøglere, Skøger o. s. v., og
ved Pinsetid holdtes her allerede 1460 et stort Marked, det saakaldte »Pinsemarked«, som i Kong Hans'
Tid (ca. 1500) blev forlagt til Aalborg, hvor det samlede Folk fra hele Nordeuropa lige til Krammarkedernes Afskaffelse 1882.
Som det gik andet Steds, hvor Tilstrømningen
af fremmede Elementer - og ikke alle »Godtfolk« var stor, gik det ogsaa i Nibe; alskens Uskikkelighed
gik i Svang, og der var ingen Øvrighed til at 'paatale det.
Da Christian III 1545 overnattede i Byen, opnaaede Beboerne, at han gav et Birkeprivilegium for
Nibe, saa Byen blev udskilt fra Hornum Herred. Brevet motiveres ved, at de mange baade indenlandske
og udenlandske Folk, som forsamledes paa Fiskeleje,
gjorde de stedlige Beboere stor Hovmod og Overlast;
nu skulde der beskikkes en kgl. Birkefoged til at
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holde Ret i Byen og oppebære Kongens Indtægter af
Sild, Bøder, Told og andet.
Paa hin Tid var Fiskeriet ved Nibe dog næppe
saa stort som forhen, thi ude ved Indløbet til Lirnfjorden var der ved Hov og Hals, Egense, Mav og
Dokkedal opstaaet en Række Fiskelejer, som i Modsætning til Lejerne inde i Fjorden kaldtes de nye, og
der klagedes ofte over, at Bundgarnene paa disse
Steder hindrede Sildens Opgang i Fjorden. Allerede
fra o. Aar 1500 var der en kongelig Sildesalter i Nibe,
og 1551 blev her opført en Regeringsbygning til 'Saltebod; Kongen forbeholdt sig Ret til at faa alle de
Sild, der paa et Par bestemte Ugedage fangedes ved
Nibe og omliggende Distrikt, og som Regel skulde
der i hver Fiskesæson saltes 720 Tdr. Sild til Slottenes og Flaadens Behov.
Ved Aar 1600 forsvandt Silden saa at sige fra
Limfjorden og Jyllands Østkyst og søgte atter Øresund, hvor Fiskerne fra Nibe da i stort Tal drog hen.
Skylden for denne Ulykke blev mange Steder tillagt
Heksene, og Ulykken forhøjedes , ved den i Am·ene
1602- 03 grasserende ))hvide Pest«, der bortrev en
Mængde Mennesker i By og paa Land. Alene i Aalborg blev 1602 begravet over 1000 Lig af Fattige (paa
det Offentliges Bekostning), og da der jo ogsaa døde
mange, hvis Boer kunde afholde Omkostningerne, kan
rn:m regne med, at 1 h af Indbyggerne døde.
Var Fiskeriets Ophør ikke blevet saa langvarig,
vilde Limfjordsegnene vel hurtigere have fonomldet
Pestens Hærgning, - nu kom der til at gaa mange
og trange Aar, inden Forholdene bedredes, Fiskerboderne i Nibe og andet Steds stod tomme Aaret
rundt og nedbrødes efterhaanden eller ødelagdes af
Tidens Tand. 1633 stod 72 af Kronens (Aalborghus')
10
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Byggesteder i Nibe øde og ligeledes 4 Huse og Grunde,
som tilhørte Aalborg Hospital.
Det var i hine trange Aar (1621), at Christian 4.
lod forespørge i Nibe, Skagen og de andre Fiskelejer
i Aalborghus Len, om Indbyggerne, Mænd og Kvinder, ikke - da Fiskeriet nu i nogle Aar havde siaaet
fejl - havde Lyst til at følge Kaptajn Jens Munk til
det af ham opdagede nye Land (nordlige Kanada) og
bosætte sig der, men Jens Munk kom ikke mere af
Sted, og eventuelle Lysthavende altsaa heller ikke.
Efter ca. 1635 bedredes Fiskeriet atter, men naaede ikke det tidligere Omfang, og endnu 1657 var 26
af Bygrundene i Nibe øde.
Allerede 1587 havde Nibe faaet kgl. Bevilling til
6 Haandværkere (2 Smede, 2 Skomagere, 2 Skrædere),
hvad Aalborg-Borgerne havde villet forbyde; o. 1650
var Haandværkernes Antal meget forøget, saa her ' 'ar
3 Smede, mindst 9 Skomagere, mindst 5 Skrædere,
7 Bødkere, 3 Snedkere, 3 Rebslagere og hertil enkelte
Slagtere, Murere, Hattemagere, Guldsmede samt Bryggere, Brændevinsbrændere og Bagere, der ikke henregnedes til Haandværkere.
Det vil altsaa skønnes, at den stationære Befolknings Antal var tiltaget stærkt, og selv om der i
1660erne-70erne atter kom en Række Aar, da Fiskeriet slog fejl, saa mange Beboere flyttede fra Byen af
Nød og Trang, og Bygningerne forfaldt, kom der en
ny Opblomstring o. 1680, og den fortsattes til henimod 1730. I denne Periode naaede Nibe et Indbyggerantal, som Byen først paany har naaet i vore
Dage. I min Nibe Bys Historie indtil 1728 har jeg
anført, at Nibe ved Aar 1700 havde 1600-2000 Indbyggere (Aalborg, Odense og Helsingør havde ca. 4000,
Aarhus ca. 3500). Jeg har foretaget min Beregning
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paa Grundlag af, at der i en Retssag l 704 siges, at
der i Byen var over 400 bosiddende Mænd, og allerede 1680, da den gode Tid atter begyndte, var der
over 300. Afdøde Magister Thomas Bang har i Historisk Tidsskrift udtalt, at mit Grundlag efter hans
Mening var for spinkelt at bygge paa, selv om han
nok tror, at Resultatet er rigtigt; han anfører, at der
i Skattemandtallet 1682 anføres 1117 Indbyggere, af
hvilke de 57 Mænd og 105 Kvinder var for fattige
til at betale Skat, men han overser, at Mandtallet kun
omfatter Personer over 10 Aar og at de gode Aar
først da lige var begyndt. Ogsaa Lærer Færgeman
har i sin Bog Nibe Købstad 1727-1927 ytret Tvivl
om Rigtigheden af det store Indbyggerantal, og han
støtter sig bl. a. til, at der 1718 kun nævnes 260
Skatteydere, men han glemmer at tilføje, at det var
til Krigsstyrskatten, der jo var en speciel Skat, som
ikke ramte alle. Man skal i det Hele være varsom
med at slutte fra Nutidsforhold til Fortidsforhold; ved
Aar 1600 havde Skagen ogsaa henimod 2000 Indbyggere; den stillede nemlig 335 Borgere til Mønstring,
og Historikere som Troels Lund og J. Kinch anvender Mønstringstallet multipliceret med 8 for at naa
Indbyggerantallet, medens Fred. Hammerich endog
''il multiplicere med 15, men naar vi multiplicerer
med 5-6 i de smaa Byer, hvor der ikke var et
Aristokrati af Købmænd, som holdt ·mange Folk i sit
Brød, er vi sikkert paa den rigtige Side.
Haandværkerstanden blev da ogsaa i Nibe forøget til et halvt Hundrede - bl. a. var der 30 Bøclkere.
Den senere Amtmand i Hjørring Johan Ludvig
Lybecker, der en Tid var Byfoged i Nibe, skriver, at
der i Nibes Stortid ved Aar 1700 var over l 00 Fiskeri1u•
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Rhedere, som havde egne Kaage og Baade og skaffede
en utrolig Hob Mennesker Brød (ved at beskæftige
dem), og han regner med, at der i l 720-30erne aarligt fangedes ca. 100,000 Tdr. Sild ved Nibe og Fiskelejerne deromkring.
Jeg har omtalt, at Kronen ejede de fleste af Byggegrundene i Nibe, ialt 131; Husene tilhørte Indvaanerne, der svarede en Jordskyld til Kronen for Benyttelse af Jorden. 1664 solgte Kronen alle Grundene
i Nibe By til Rigsmarskal Johan Chrf. v. Kørbitz til
Hellerup, der søgte at paalægge Nibingerne nye Byrder i Form af Penge og Arbejde; men de voldte ham
s-aa meget Bryderi med Processer og Restancer, at
han 1677 solgte Nibegrundene til Oberst Hans Fred.
Lev~tzau til Oksholm, senere ogsaa Ejer af Restrup.
Mange af Beboerne var ogsaa Fæstere til Lundbæk.
Lige fra Middelalderen havde Nibe været trængt
af den store Naboby Aalborg, der lagde den alle
mulige Hindringer i Vejen; Aalborg Borgerne drev
selv Handel og Salteri i Nibe og vilde ikke taale, at
andre ogsaa befattede sig med Købmandsskab, idet
de hævdede, at det stred mod Aalborgs Privilegier
paa Limfjordshandelen. 1699 lykkedes det dog Nibingerne at faa kgl. Bevilling til at købe Salt og Tønder af andre end Aalborgkøbmænd, og de fik Ret til
at sælge deres Fiskevarer, til hvem de Yilde, ligesom
de fik Lov til at holde et Efteraarsmarked.
Nibe var da - 1697 - blevet henlagt fra Aalborg Stiftamtmands Omraade til Viborg Stiftamtmand,
og derved slappedes Aalborgensernes Tag i Byen, men
Stridighederne mellem Aalborg og Nibe ophørte dog
ikke, før Nibe ved Købstadprivilegium 1727 blev unddraget Aalborgs Qyerhøjhed.
1735 indberetter Byfogeden i Nibe, at Byen
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nogle Aar er gaaet stærkt frem i Folketal og hertil bidrog sikkert, at Hornum og Fieskum Herreders
Tingsted 1734 blev flyttet til Nibe, men Fiskeriet var
da i Aftagende, efter Byfogedens Mening fordi Fiskerne i Limfjorden fra Hals til Nibe laa med Drivgarn
og trak Sildevaad tværs over Sejldybet og spærrede
Sildenes Opgang til Sildestaderne (Bundgarn) ved Nibe.
Tilbagegangen fortsattes, og Silden søgte nu atter til
under Svenskekysten, og 1769 siges, at der i Nibe
k u n var 19 Fiskere, som evnede at bruge Fiskeri, og
at nogle Hundrede Sildestader stod ubrugt. Dette
Tryk paa Byen forøgedes tildels ved, at alle mulige
Løsgængere som afdankede Soldater, afskedigede Matroser og Folk, der var gaaet fra Hus og Hjem paa
Grund af Armod, søgte til Nibe og ernærede sig ·ved
Tiggeri og Tyveri, naar der ikke var noget at gøre
ved Fiskeriet.
Og saa ramtes Nibe 1765 af den Ulykke, at 78
Gaarde og Huse brændte, - i Traps Danmark siges
127 Huse og Gaarde; det maa vel forstaas som 127
Bygninger, idet en Gaard jo bestaar af flere saadanne.
Ved denne Lejlighed brændte bl. a. Præstegaarden med Kirkebøgerne.
Men i Aarhundredets sidste Tiaar smilede Lykken atter til Nibe, og denne Gang varede den ca. 40
Aar - til henimod 1830. Det er denne Tid, som
Frk. Dagmar Larsen har skildret i sin Bog »Kulturbilleder og Typer fra Nibes Glansperiode« (Aalb. A.
Aarb. 1925-27). Selv om Frk. Larsens Stofordning
synes mig noget usystematisk, og selv om hun forekommer mig mere følelsesbetonet overfor hin Tid og
dens Personer end en objektiv historisk Skildrer bør
være, maa man indrømme, at det var en Glanstid for
Nibe. Der fremstod med Fiskeriet som Basis store
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Handelshuse i Nibe. Flere Medlemmer af den gamle
Nibeslægt Færch, Søren Nielsen, Christen 'Vandrup,
Jens Stræt, kgl. Agent Peder Kold og flere drev store
Salterier, Skibsrederi, Trankogeri m. m. og blev tillige store Ejendomsbesiddere.
Denne rige Fiskeperiode aftog o. 1820 og ophørte med 1828; det er den almindeligste Anskuelse,
at det er Vesterhavets Gennembrud 1825 ved Agger,
der holdt Sildene borte fra Limfjorden, og andre har
søgt Grunden i Rovdrift og ulovligt Garnsæt, atter
andre i den Støj, som den da begyndende Dampskibsfart til Aalborg foraarsagede i Vandet. Men det
er højst tvivlsomt, om nogen af disse Meninger er
rigtige. Hvorfor gaar Silden ikke mere >>til« ved
Skanør, Dragør, Møens og Lollands Kyster eller i
Ebeltoft Vig som i længst forsvunden Tid; det vides
ikke, men Sildevandringerne har, saa langt Historien
naar tilbage, været uberegnelige, og der har ogsaa efter
1828 været Aar, da der var Rigdom paa Sild ved
Nibe, saaledes 1868 og 1911 og 12, men da var man
ikke forberedt paa Sildefiskeri som i gamle Dage.
Skatten, der hvilede paa de matrikulerede Bundgarnsstader, blev slettet 1913, men skulde der komme en
ny Sildeperiode for Nibe og Omegn, vil den jo nok
blive genindført.
Endnu skal anføres, at 1806 brændte Raadhuset
paa Torvet saml Dele af Mellemgade og Skomagergade.
I 1830erne havde Byen vel sin trangeste Tid; thi
Fiskeriet havde jo beskæftiget en Mængde Mennesker
paa forskellig Maade, og de stod nu uden Erhverv,
og kun langsomt søgte de andre l> Græsgange«; mange
Huse blev solgt ved Auktion for Skatterestance, og ·
Prisen paa dem var ganske ubetydelig. Regeringen
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foreslog da ogsaa 1835, at Nibe skulde ophøre at
være Købstad, men det vilde Borgerne dog ikke samtykke i. Til Elendigheden bidrog selvfølgelig ogsaa
Statsbankerotten 1813 og Landbokrisen i 1820erne,
der ruinerede saa mange.
1831 maatte Kongen til at understøtte de mange
Nibinger, der var blevet brødløse ved Fiskeriets Ophør, og Frederik VI besøgte Byen baade 1831 og 1832,
1833 skænkede han 100 Tdr. Rug og 100 Tdr. Byg
til de nødlidende i Nibe og et lignende Kvantum til
Sebber og Valsted. I Nibe var der 670 Personer,
som modtog suadan Understøttelse, og Byen havde
da kun 1430 Indbyggere, hvilket Antal 1860 var sunket til 1160. Ogsaa i Aarene efter 1833 fortsattes
den kgl. Undersløttelse med Korn og Kartofler.
Fiskeriets Ophør bragte Nibes Købmænd til at
slaa mere ind paa Handel med Korn, Smør, Trælast
og andet, og endvidere startedes flere industrielle
Virksomheder, som en Tid havde stor Omsætning,
og den støttedes af Anlæg af Havnen 1865 og Bro
over Sebbersund 1880. Af Fabriksanlæg kan nævnes
Agent Wibroes store Kradsnidsfabrik og Bomuldsvæveri, J. C. Færchs Tobaksfabrik (brændt 1883)
(Holstebro-Færch stammer herfra) og Jakob Færchs
Spritfabrik; men disse Virksomheder er efterhaanden
ophørt. Jernbanen til Nibe 1899 og Bilruten til Aalborg har ikke gavnet Byen - Folk søger jo helst
Storbyerne, og Skibsfarten paa Nibe er ringe.
Men jeg erindrer fra min Ungdom, da jeg en kort
Tid var Fuldmægtig her, at der i Havnen var oplagt
Barken )) Mercedes« af Nibe, - et stolt Syn; nu er
her kun Baade. Sic transit gloria mundi l
Jeg har i det foregaaende ikke berørt Byens topo-
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grafiske Forhold, og jeg maa indrømme, at jeg ikke
kender meget til dem.
Byplanen blev vist ændret i væsentlig Grad efter
Branden 1765, og det er tvivlsomt, om der før den
Tid var et virkeligt Gadenet.
Algaden - den gamle Vej gennem Byen - var
der naturligvis, Skomagergade o. 1700 ligeledes, Tranegade har Navn efter en Købmand Søren Trane o.
1700, og Priorgade o. 1700 har Navn efter et Bol
))Priorgaarden«, som laa her og var gejstligt Gods.
Byens Tyngdepunkt var »ved Stranden«, nu
Strandgaderne.
Skønt jeg vel allerede har talt vel længe, vil jeg
dog gerne, inden jeg slutter, referere en i vore Øjne
tragikomisk Begivenhed, som fandt Sted i Nibe 1676.
I Anledning af den skaanske Krig fik Magistraten
i Aalborg Ordre om at tilvejebringe 70 duelige Baadfolk til Tjeneste ved Flaaden, og da Mændene hen
paa Sommeren skulde afleveres, fandt den velvise
Magistrat i Aalborg paa, at man kunde fange disse
Mænd i Nibe, hvor Vaarfiskeriet just foregik, saa kom
Aalborg lettest over denne Udskrivning, der jo vilde
lamme Byens egen Søfart.
En tidlig Sommermorgen - 6. Juni - drog da
en bevæbnet Styrke paa sikkert over 100 Mand til
Nibe under Anførsel af Borgmestrene Daniel Calow
og Mogens Willl).msen samt 2 Raadmænd og 2 Delingsførere; man medførte endvidere en tysk Feltskærer samt Vogne til Fangernes Transport.
Henad Kl. 8 naaede Toget Nibe, som blev omringet, og ved Havnen og alle Indkørsler til Byen
sattes stærke Vagter, medens ))Staben<~ tog Kvarter
hos Købmand Clemen Weidemann, der var Borger i
Aalborg, men boede i Nibe.
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Og saa begyndte den vilde Jagt paa de yngre
mandlige Nibinger, medens Byen genlød af Kvinders
og Børns Skrig og Larmen af Skud fra Karabiner og
Pistoler. Efterhaanden som man tog Fanger, spærrede man dem inde i Kirken, hvor de opholdt sig til
om Aftenen, og hvor de endog maatle forrette deres
Nødtørft. Da Aftenen faldt paa, blev Fangerne .slæbt
ud paa Vognene og kørt til Aalborg, medens en Afdeling af den bevæbnede Styrke blev i Nibe for at
dække Tilbagetoget.
Af d l'an gn Nibinger ble' e n Del, der var ubru gelige Lil Krig · tjene le , lø givet af !1aadhnsfæng let i
Aalborg i de nærme L følgend e Dage, med n d øvrige an l<~ gelig blev forskikket til kgl. Maje tæl Bebo' .
Birk foged e n i Nibe, der llø rle under Aalborg
Stiftamtmands Hes OI'l har aabenbarl ikke llafl L •st
Lil aL lage ig ar agen, o <~ det blev aa Hig nu\r kaJ
[{ørbilz' Foged i Nihe, Peder .Tu t en Schiønning, der
om 1\epræsenlanl for Nibingerne Husbond rej le
Sag n mod Aalborg Magi lrnl ad prlvaLL' lli•., ej. D ' r
toges ved Birk linge L i i.be e n M, ngde Tingsvidner
om den
v rlasl, om Nibingerne ha\'d lidt.
Aalborg-Folkene havde stukket i Sengene med
Kaarder, havde ransaget alle Steder og aabnet Folks
Kister for at søge efter Ofre; de havde pryglet de
modvillige og jaget Barselkvinder op af Sengene. Ogsaa Fogeden Peder Schiønning havde de kastet om
og pryglet, og de skød efter Folk og stak dem med
Kaarder. En Kvinde stod med et lille Barn paa
Armen i et Kammer, Barnet blev stødt fra hende og
traadt fordærvet. Ogsaa en Dreng paa 13 Aar havde
de fanget, men han blev dog atter frigivet, da han
var for lille.
Det vides ikke, hvorledes Sagen endte, Birke-
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fogeden i Nibe turde ikke afsige Dom i den, men
henviste den til Landstinget, hvis Arkivalier fra den
Tid ikke findes, og i Kancelliets Arkiv findes intet
·om den.
i dl saa lulle med Øu · ket om at der igen
maa komme en »Stortid« til den lille venlige By
om sagt, Sildenes andringer er uberegnelige, og
L •l<l<en · Gudinde er jo blind.

HIMMERLANDSKE HERREGAARDE
AF BIBLIOTEKAR EJLER HAUGSTED

LERKENFELD.
NH El\ af o
har sil<kerl en Følelse af at slaa
paa el ted, hvor Menne ker har boet og virket
gennem lange Tider. Der rejser sig da gan k nalllrligt det ene Spørgsmaal efter del andet: Hvornaur e•·
aarden opstaaet hvorledes J' det gaael til, al det
slore Hu er rejst i denne magre Egn. H' m har
virket her i Medgangs- og Modgangstider gennem
Aarene?
Grundlaget for en Herregaards ældre Historie er
Gaardens Bygninger og de bevarede eller kendte Dokumenter. Vandresagn og Borgestuefortællinger er optegnede mange Steder, men de har næsten aldrig noget med Virkeligheden at gøre. Hvor de kan kontroleres, viser det sig, at deres Indhold er urigtigt,
hvorfor da tro paa dem, hvor Kontrol er umulig?
Det første Spørgsmaal kan ligesaa lidt her som
de fleste andre Steder besvares af Dokumenterne, men
disse kan fortælie, at der her, hvor vi staar i den
brede Aadal ved Randen af den haarde Jord, paa
Christiern I.s Tid laa en Gaard, der hed Bonderup,
og som efterhaanden opslugte en Nabogaard Kokholm.
Vi hører nogle Navne paa Smaaherremænd (Rinds

E
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Herred >>Knabet· (), om Ejersk ifler, Grænse tridighcder og Pant rettelser. 1467 næv ne velhyrdiet .J p
Haning der ft rfulgte af ø nn en Haning J epsen,
hvi · Enh panl a lle og senere maalle arstaa Bonderop Ul den f1'a Chri llern IJ.s Hi torie ikke jn l for
sin D ders
l•yld kendte Niels Clemen ·en . 1o:'4
kom Bonderop og Kokholm ved Mageskifte Lil del
meget godsrige Brigiltinerklostcr 1ariager. Her var
Jørgen L kke siden 15 9 kongelig Lensmand. Da
han ha,•de indlagt sig lor •o rlj ene·le afKlosLretvcd
at opb r rcte og forb dr Kil"k · n og Klos t rgam·den med
Ladcgam·den og andel, som afbrændt er, viste Nonnerne der Tal nemlighed ved i 15'5 at lilskøde ham
n tot· Mængde Gods bl. a. udi Bonde ru p en Gaard
Niels Smed udi boer, giver 6 Øt·Lug om med in
Bede, en Mølle der ligger til samme Gaaa·d, en Gaard
sm td ., om ~Jikkel paaboer (3 rtug) en Gaard udi
Kokholm, endvid re Gaarde i
onsild, Øslerbølle,
Kmtdstrup og Hvum.
Jørgen L , kke, der bl " den genHige Grundlægger af Herr gaard n og lod dette stor Hus bygge, var
Søn af den rige Peder Lykke til D mslrup; paa sin
store denlandsr jse l•om han i 1532 over Ungam Ul
Paris, h-vor han blev fasl knyttet til Fran I.s Hof,
han hl " Con eill~r og hambellan (Kgl. Raad og
Kamm erherre) og ble' gen lagn Gancte paa den fran·ke Konge Vegne
ndl i diplomati l Ærinde Ul
Danmark.
De ti Aar i Paris satte Præg paa den store, blonde
Junker fra Jylland; han lwrn hjem som Verdensmand og Diplomat, og i sin Kreds blev han Europæeren mellem Hjemmefødninger. Han giftede sig
med Beate Brahe 1544 og samlede ved Køb og Mageskifter Gods i Udbyneder Sogn, hvor han i Løbet af
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to Aar lod det prægtige Overgaard opføre; saa fik
han den Opgave at genopbygge det nedbrændte Mariager Kloster og som Lensmand styre det store Gods
med dets over 500 Gaarde. Han blev snart en af de
ledende i Rigsraadet; ved Frederik II.s Kroning fik
han Ridderslaget og mange diplomatiske Hverv i Udlandet blev ham betroet.
Her maa vi holde os til hans Virke paa BondeTup, som han gjorde til en Hovedgaard omgivet af
et betydeligt Gods. 1567 blev der ved et Ridemandstog sat Skel mellem Svingelbjerg By og Bonderups
Mark, og 1575 tog han Laasebrev paa alle sin Ejendomme, deriblandt Bonderupgaard i Vesterbølle Sogn,
9 Gaarde i Svingelbjerg, en Gaard i Lovns kaldet
Bessel, al Vesterbølle By undtagen Præstegaarden (12
Gaarde), 4 Gaarde i Knudstrup.
Alt imedens han samlede Gods, gravede og byggede han paa Bonderup. Borggaarden, som vi ser
den i Dag, er i alt væsentligt Jørgen Lykkes Værk.
Tæt ved Sydsiden af et rummeligt firkantet Voldsted byggede han, solret, et meget langt Enkelthus,
der senere, men vistnok i J. L.s Tid, fik fire Tilbygninger, to mod Nord og to mod Syd.
Hovedhuset har to Stokværk over .Kælder, og
der er Adgang til det øvre gennem et Trappetaarn
paa Nordsiden. Kældrene er grundmurede og tøndehvælvede; men de to Stokværk er oprindelig opført
i Bindingsværk og er først senere blevet skalmuret i
Krydsskifte. H vor man træffer oprindeligt Murværk,
har det vendisk Skiftegang, et Bevis for, al det Hus,
Yi ser, er opført i Midten af 16. Aarhundrede af Jørgen Lykkes Bygmester; thi ikke mange Aar efter 1550
blev det vendiske Skifte afløst af Krydsskiftet.
Af de to Tilbygninger mod Syd har den østre
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en tøndehvælvet Kælder, der staar i Forbindelse med
Hovedhusets. Den har vistnok ligesom dette oprindelig været af Bindingsværk, men er senere arnmuret i
Krydsskifte; de tre andre har derimod ligesom Trappetaarnet, der udvendig er delt i tre Stokværk med
Udkragninger, vendisk Skifte.
Jørgen Lykkes Hus paa Bonderup kan ikke i
Størrelse og Rejsning maale sig med det prægtige
Overgaard; men der er Ligheder baade i hele Anlæget: d et lange Hus med de korte Fløje og det
skævt anbragte Trappetaarn, og i Enkeltheder som
Udkragningen paa Taarnet. De to Gaarde, der maaske er opført af samme Bygmester, er typiske Repræsentanter for den Overgangstid, da Renaissaucens Byggemaade Skridt for Skridt trængte Gotiken ud. Taarnet hører den nye Tid til, og Vinduerne er anbragt
under hinanden; men man kan endnu ikke se noget
til Symmetri og Aksefasthed, og Udsmykningen er
mer end sparsom. Overgaard er ikke saa lidt forandret i Tidernes Løb og i den nyeste Tid gennemrestaureret. Som Lerkenfeld ligger ved Voldgraven
bag Træerne tynget af Aarenes Vægt, men dog beboet har den langt bedre end den større Gaard bevaret Præget fra Christian den Tredjes Tid.
Om Jørgen Lykke dannede der sig en Sagnkreds.
En af Fortællingerne lyder i Korthed saaledes:
Hr. Mads i Ullits angreb Herremanden paa Bonderop, fordi han havde nedbrudt Svingelbjerg Kirke
og brugt Stenene til Opførelse af sin Borggaard og
havde taget Dollerup Mølle fra Præstegaarden. Jørgen Lykke lod da den formastelige Præst anklage for
Herredstinget og fik ham dømt fra Livet. Han blev
da henrettet midtvejs mellem sine to Kirker; et senere
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Sagn tilføjer, at hans Lig blev lagt i en Kiste, der ved
Siden af to andre stod bag Alteret i Foulum Kirke.
Det er rigtigt, at Svingelbjerg Kirke bleY revet
ned; men det var By mændene selv, der gjorde det,.
efter at have faaet Tilladelse, og Stenene blev brugt
til at udvide Vesterbølle Kirke med. Dollerup Mølle
blev ikke taget fra Præstegaarden. Hr. Mads blev
ikke anklaget paa Herredstinget, men for den gejst-

Lerkenfeld.

Kr. :\ielsen fot.

lig Rel og dømt fra Livet for to Forbrydelser, om
man dengang slnft"ede meget haarrll: fa l ke Lærdomme og Fornærmelse mod R gering n. L\isten i
Foulum Kirl<e hat· 'listnok in.deho lclt Ligel af n ikke
halshugget K vinde.
Et enkelt Eksempel af mange paa BorgestueforL. lliug m e Pod1old Lil
irkelighede n.
Jørrr n L rkke kun d i in Virketrang Vt r ild.; e
blot myndig og en rgisk, men og. aa bidsig og h nyn lø ; han er jo laJlgt nde, naar ban lruer Præst rn pau Æ rø paa Livel, hvis de ikke opfyld r el
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Ønske fru K ongen. Ha n var gavmild og p ragUysten,
men ban forstod, al han maalle skaffe sig s tore IndLægler for a l kunne bes tride store Udgifter; d er er
s ikkert lagt e n d o b belt Betydning ind i Udtrykkel
»aabe n so m J ørgen L yk kes Pung«, den blev baade
tømt og fy ldt lit! l:Jan va r e n Mand, d er kunde
s pred e Glæde og Fest omkring sig, men han kunde
-<>gsaa yde væt·d ifuldl Arbejde .
ECLc r Jørgen Lyltkes Død 1583 gik Bonderup Iil
Sønnen He mik (t 16 11) og d erpaa til Datteren Ida
{t 1618), d e r var g ift med Valdemar Parsberg; saa
blev d e n delt melle m h endes tre Døtre og Svigersønner; men Delingen varede kun kort, da Rigs~dm iralen, Hr. Claus Daae (t 1641), købte s ine lo
Svog re ud . Bonderups næsle Eje r var h ans Søn, d en
s tak it els Guldmnger Valdemar Daae Lil Borre by. » Han
ble\' form edels t sin AIL<ymi, da h an laborered e d e rpaa i mange Aar, saa fo rarme t, al han boede paa del
s ids te m ed s ine tve nde Pigebøm vel kumm erligt paa
Borreby, al han paa mest Tid om Vin teren laa udi
Sengen hele Uger, ikke uf .Sygdom , men af Mangel
af nl faa s in Ud ebrand bragt til Gaardcn og blo l for
al h o lde sine Flasker i temper e re t Varme«. Da han
s ta dig Ianute P e nge og ildte belal le h verken Renler
elle!' Afdrag, m aalle d e l gaa ga lt. 1680 filt en Kreditor tildøm t Borreb y og d en Rest af Gods , der \'ar lilhctge. D en n ye Ejer lilbød h a m al blh'c boende;
m en »han var e ndnu saa st orhjerlet, a l han v ~ld e
ikke, m en han gik Lil Fods fra Borreby m ed !{re p j
1-Iaand og s il a lc h ymisl<e Glas i Barmen «. Vi har
J ngen lils,·arendc Øj en vidneskild ringer fra Donderu p;
me n d e l gik paa samm e Maade som paa B o n eby,
han laanle og laante, og d a Rentern e løb paa, YOksede
Gæ lden ham op over Øl'ene. Ln11dsdomm er Ped er
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Lerche opkøbte Gældsbreve paa Valdemar Daae og
lod sig først Gods udlægge og derpaa Hondgaarden.
Ved denne Fremgangsmaade lykkedes det ham at blive
Herre over det hele. Da han 1681 havde naaet Maalet, fik han ved kgl. Bevilling Ret til at kalde Gaarden Lerchenfeld, han skaffede den Birkeret og oprettede den 1695 til et Stamhus.
Landsdommeren hørte til den kendte energisk
fremadstræbende Lercheslægt, der nedstammer fra
Borgmester og Tolder Peder ~ielsen i Nyborg. Han
var gaaet haardt paa i sin Kamp for at erhverve
Bondecup og var formodentlig en streng Herre for
Godsets l>Tjenere« (Fæstebønder). Den hvasse Herredsfoged Christen Sørensen Testrup siger om ham
(i Rinds Herreds Krønike):· »Han samlede der en
stor Del Gods til igen per fas et nefas (med ~ette og
Urette), og var han bekendt for en Voldsmand i hans
Tid.« Da han, som Testrup venligt siger, ingen æ g t e
Børn havde, gik Stamhuset Lerchenfeld ved hans
Død i Arv til hans højfornemme Fætter Vincens
Lerche og blev et Led i dennes store Godskompleks,
der samlet gik over til hans eneste Søn, General og
senere Greve Christian Lerche.
Som den fremragende Organisator og Ordensmand Christian Lerche var, magtede han at ombytte
sine i Kongens af Danmarks og Norges Riger og
Lande (Hardanger, Djursland, Himmerland og Fyn)
spredte Godser med een stor samlet Besiddelse i en
af Sjællands bedste Egne. Han ophævede Stamhuset
Lerchenfeld, solgte det som alt det andet og blev
derved i Stand til at sammenkøbe et mægtigt Gods
i Kalundborgegnen, det senere Lensgrevskab L!'l.rchenborg.
Køberen var Generalmajor Wulff Caspar v. Liit11
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tichan (1705-65), en yngre Broder til Gene1·almajor
Christian Ditlev v. L., der oprettede Stamhuset Tjele.
Han var gift med en Datter af Biskop Ocksen i Aarhus og havde en Mængde (15) Børn. Fra hans Tid
stammer den smukke Kamin i Salen i den nordvestre
Fløj. Hvis den stedlige Tradition har Ret, har han
været en haard Herre. Hans Søn Major Christian
Caesar v. Liittichau afhændede 19. Marts 1792 Gaard
og Gods (36 Td. H. Hovedgaardstakst, 131 Td. H.
Tiender og 375 Td. H. Gods) til tre Brødre Kieldsen,
Mikkel, Jens og Peder.
Det var et Vovestykke af tre unge Bondesønner
at købe et Gods som Lerkenfeld; men det gik, og
det gik godt, og de gik videre, idet de erhvervede
flere andre Herregaarde (Mølgaard, Havnø). Der var
et ubrødeligt Sammenhold mellem de tre, der slog
sig sammen ved Køb og støttede hinanden under
vanskelige Forhold. Ved Jernflid, Nøjsomhed og
Sparsommelighed arbejdede de sig op. Jens og Peder
flyttede bort til andre Gaarde og blev senere (1820)
ud købt af Lerkenfeld.
Da Mikkel døde i 1819, var den 16 aarige Søn
Mathias (1803-80) Skriverdreng paa Herredskontoret
i Hobro; han blev øjeblikkelig kaldt hjem for at
hjælpe Moderen med Bedriften. Da han i 1831 giftede sig med Mette Faurschou var han saa vidt, at
han kunde overtage Gaard og Gods som Ejendom;
han stred sig gennem Krisen, og da det dagedes i
Fyrrerne, og de stigende Priser gav Penge, tog han
fat paa Reformer. Hoveriet blev afløst, og Fæstegodset blev solgt fra, meget billigt; men de tidligere
Fæstere paatog sig til Gengæld en vis Arbejdsydelse
paa Herregaarden, en Rest af Hoveri, der blev ydet
indtil 1896. Dette Forhold bidrog sit til at bevare
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et smukt patriarkalsk Forhold mellem det jævne og
hjælpsomme Herskab og Godsbøndernes Efterkommere.
I de opadgaaende Tider udfoldede Mathias Kieldsens sindige og betænksomme Dygtighed sig. Ha n
forstod baade at opdrætte og at afsætte Stude. Velstanden voksede til Rigdom. Men der Yar intet Pengepugeri, og der blev paa Lerkenfeld gjort meget godt.
Familien voksede, der kom 11 Børn, som efterhaanden næsten alle blev gift, der udfoldede sig en for
Nutiden helt ubegribelig patriarkalsk Gæstfrihed. Børn,
Svigerbørn, Børnebørn og andre Grene af Slægten
havde et andet Hjem her, og Gaarden var Samlingssted for en stor Kreds af Omgangsvenner.
Fru Mette l{ieldsen var en enesiaaende Moder,
Bedstemoder og Værtinde. Der var munter Lystighed,
men Husfruen satte Tonen, og det var hende, der
bragte alvorlige Spørgsmaal paa Bane og fik Diskussion
i Gang mellem de mange Slægtninge og Gæster i meget forskellige Livsvirksomheder. Der er vistnok faa
Steder i Danmark, hvor man fandt et Familieliv, der
kunde sammenlignes med Kieldsenparrets, et Liv i
Arbejde og Fest. Som Jens Kieldsen paa Lynderup
engang sagde: »Det ene skal gøres, det andet maa
ikke forsømmes.«
Familiekredsen voksede og voksede tættere sammen i de mange Aar, det blev forundt det patriarkalske Par at leve paa Lerkenfeld. En af Svigersønnerne, Oberstløjtnant Edvard Rambusch, den ivrige
Forsvarsagitator fra Firserne, slog Rod paa Lerkenfeld, hvor den barnløse Mand bar efterladt et Afkom
af levende Træer i en Plantage, som vi om lidt vil
faa Lejlighed til at se.
Efter Mathias Kieldsens ' Død levede den gamle
Frue endnu i 16 Aar.
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Paa Hundredaarsdagen for Brødrene Kieldsens
Overtagelse af Lerkcnfeld den 20. Marts 1892 samlede
hun Slægt og Venner til en stor Fest, hvor de yngres
Taknemlighed fandt Udtryk i en Sang, hvori disse
Linier findes :
Men hun, som nu sidder i Aftenskær,
den Lerkeslægts graanede Moder,
hun er for os alle usigelig kær.
Vi øser fra tusinde Floder
Af Kærlighedens det rige Væld,
der altid strømmer i hendes Sjæl.
Vi ved, hun har hadet alt stygt og slet,
sat Sandheden højt i Ære,
vi ved, hendes Tanke blev aldrig træt
af Arbejde for hendes kære. ·
Venn·er, ser paa Danmarks Kort,
ser, saa I det aldrig glemmer,
til hver Plet har faaet Stemmer,
thi det Land, vi ser, er vort.

Vi har nu et Øjeblik, mens Sivene hvisker; og
Vildænderne skræpper i Borggraven, og Eftermiddagssolen kaster Lys paa det gamle, lappede Tag, prøyet
al lytte til denne Plets Stemmer.
Vi har hørt Rinds Herreds Knaber kævles om
Mærkeskel; da en ny Tid brød ind over Danmark,
da, Stormagtsdrømmen var Virkeligheden nær, hørte
vi Hovslaget af Lykkepers Ganger og saa Taarne og
Tinder -rejse sig som Midtpunkt i Gaard og Gods,
Fægang og Fiskevand. Men Lykkehjulet drejede;
hvad hjalp al Rig~admiralens sammenhobede Gods
hans Søn- Guldmageren, der med Kæp i Haand maatte
gaa fra den fædrene Gaard.
Den gamle Adel veg, Borgerne rykkede frem.
Præstesønnen bragte Orden og Velstand. Da Slægten
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steg og maatte haYe et bredere Grundlag, efterlod den
Gaarden sit gode danske Navn. Ved Siden af danske
Borgerfolk præger dygtige tyske Indvandrere Tiden.
Den tyske Officersslægt Liittichau tog med fast Haand
Tag i Landmandsarbejdet i Jylland, og saa stod, midt
i Landboreformernes Tid, >>en ny Tids Bonde paa sin
Mark«. Han var en af »vor' Egne«, der talte Egnens
· Maal, og hans Afkom har nu i snart halvandet Hundrede Aar bygget videre paa Forgængernes Værk.
Ser vi ikke et Spejlbillede af det danske Folks
Udvikling i Borggraven i denne Himmerlands Dal?
NØRLUND.
Denne Gaard er et Led i den Kæde af gamle
Herregaarde, som omslynger det store østhimmerlandske Skovdrag, der sammenfattes under Navne~
Rold Skov, og som sandsynligvis er opstaaede som
Enstedgaarde .ved Skovrydning. Skoven med dens
Lysninger og Enge har alle Dage været Gaardens
største Herlighed; i sin Tid var det Oldengang og
Høslet, man lagde Vægt paa, nu er det rationelt Skov·
brug og Savværk, og saa var og er der Jagten.
Oplysende med Hensyn til den Betydning, man
tillagde Engene, er · det, at Ejerne af Nørlund og Torstedlund i et Par Aarhundreder laa i Proces om Engdalen Vintønde n, før der i :\'lid ten af det 17. An rhundrede blev trukken en fast Grænse.
At Skoven kunde yde Indtægt af en anden Art
er antydet af et Tingsvidne af 1484, hvori det udtales, at før det daværende Nørlund blev bygt, da
blev det bygt til et Røverskjul og ej til et Herresæde,
og derfor lod Dronning Margrethe det nederlægge.
Dette Tingsvidne kan sættes i Forbindelse med Dronningens Forordning af 1396 om Nedbrydning af be-
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fæstede Gaard e, »som der var sket overmaade lidt
Ret fra«.
Den før ·t ketHil Ejer nu· Hr. Pall ,J ns •n i\Iarsk
("'· ·a. 1460) af Vinranke ~!unkern e · 1· " l ; han ej de
ogsaa Øslrupgnard i Salling Herred, om FaaborgL< vncts U Ilager saa ifjor, og nu· Lensmand p·w
kanderborg. En 1.: glning af barn olgl 15 15 Ul
Hr. Ped ' r L dd~ til De m trup, Le nsma nd 1 aa Aa l-

Kr. Nielsen fol.

borghus, hvor han paa Grevefejdens Tid blev overrumplet af Skipper Clement, der paa sin Fremrykning mod Syd afbrændte Nørlund.
For hans Datter Kirsten (i" i 1570) var der meg• l al øre, hun skulde bygge Gaard en op og briuge
den pna Fode, l<eltn ller med ViiJerterne paa To!·ted lnnd Yoldte h nd e meget Bryderi, og aa var hun
a ifl med en lakk eJs hal vlump l Mand, Chri Lapher
rue til Ru gaa rd paa Fyn; han s løse Mund bragte
bam i kgl. i\laje tæ t Hægl· da han va r sluppet u.d,
b lev ha n tag t til Fange ved Axlorna og døde i s,·erigc.
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Broderen, Hr. Jørgen Lyl<ke, som vi har gjort Bekendtskab med paa Lerkenfeld, var hende en god
Støtte i de vanskelige Forhold.
Fru Kirsten Lykkes Søn af første Ægteskab Hr.
Ludvig Munk (tre Roser) (1537-1602) blev den store
.Mand i NØ!·lunds Historie.
Hans Virksomhed var i mange Aar (1571-96)
l.:n ·u L til 1 org'. 1577- 83 '<H" han Lalhold r og
L •n mand paa Akersllu , derener Lensmand i Trondhjem bnH· ban · SL •relse gav nledning til Klager;
den unge Chrislinn l\ lod da n Kommi . ion underøg' han Fol'l10ld, og han hlev af 9.t o<r dømt til at
betale store Bøder og Erstatninger.
Denne Dom giver Svar paa det Spørgsmaal: Hvor
fik Ludvig Munk de mange Penge fra, som han anve ndte paa Nørlund '?
ed Køb og Mage Ldftcr forøgede han God et, og
han b gg de 1581 - 97 det nuvær -ode Nørluud. 1
Engdraget øs t for Sønderup Aa dannede han ved Ncdramnin0 af Bøgeslammer og Paafyldniug af Kampesten el firkanlet Voldsled omgivet af andfyldte Grave.
Midtfløjen mod Syd er ældst; den er over hvælvede
Kældre opført i to Stokværk af Mursten i Krydsskifte.
Dens Sokkel er mod Syd beklædt med tilhuggen
l< amp i 5- () Skifter. Mod Øst og Vest er der til·
bygg l lo korte fremspringende dbygninger, der vislnok oprindelig bar været højere og har datmel Taarne
i Lighed med dem, v i se•· paa no enhohns Portlløj.
Mellem Loln•· rkenc løber en Rundbuefrise og Vin duerne har Kurvehanksbuer. Midt paa Gaardsiden
stod oprindelig et rundt Trappetaarn, paa hvis Fundamenter det nuværende ottekantede er opført 1855.
Over Sandstensportalen var Bygherrens og Hustrus
Vaaben og Aarstallet 1589 anbragt. - De to ens Side-
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fløje er ogsaa byggede over hvælvede Kældre. I Veslfløjens Stueetage er Hvælvingerne bevarede, i den nordre al b, r e de af en rigt nds m •kk e l Midt øjlc. Da
Gaardens tre Fløje ·a r IJyggede, ble der lilføj t e t
Galleri langs H o' dfløjen · Gaardsid e ; det bl ev afbrttdl a( Trapp taarnet og bes tod af 2 Ga nge fir
h' < h •ed e Fag · det \rar en Forlø b r for G ~1U e ri e t pa a
Kongefløj e n paa Frederik b org, m en er forl, ug t netlbrndt ; der find s Brud ·ty kk r ar de n rige Sandslensudsm I{J)ing.
Tilslut blev der ~or Enden af Broen bygget et
Porthus i to Stokværk forbundet med Fløjene ved
Spærremure. Ud mod Staldgaarden var der en Sandstensportal med Munk-Marsvinvaaben, ind imod Borggaarden en Tavle med en vidtløftig Indskrift: Ikke
os Herre, ikke os, men giv dit Navn Ære for din
Naade og Sandhed. Ps. 115.
Anno 1581 dend 20 .. da lod jeg Ludvig Munk
til Nørlnnd udi den hellige Trefoldigbeds Navn begynde at lægge Grundvold og bygge Nørlund Hovedguard og Ladegaard. Gud almægtigste unde mig naadeligen Aand og Naade til samme min forehavende
Bygning eft r min ilj e og F orse t at O( før og fuld J· omme, saa baade Grundmm Bj ælk e ~ og Spæ rværk
kund e ved hallS naadige Hj· lp , .• re og blive stærk,
fas t og be ta udig god Bygning og Arbejde, mjn He rre
og Gud til Lo v, Pris Æ re og Tak ige l •, mig og min
Arvinger til Ga,rn og Gl, de og man g raUi <~e og vcd tøJ-ftige Mennesk er til Hj ælp Trø l oa Bistand. Ammen 1597.
Slutningen er vel værd at lægge Mærke til, og
det er underligt, at Hustruen ikke nævnes med eet
Ord. Lud,·ig Munk havde d. 29. Juni 1589 holdt
Bryllup med den 1!?aatige Ellen Marsvin og hat kun-
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net føre hende ind i den da lige afsluttede Hovedfløj;
paa Nørlund fødte hun 6. Juli 1598 Datteren Kirsten
:Nlunk, der 17 Aar gammel blev Kong Christian IV.s
Brud; han udstedte (Aug. 1615) et aabent Brev om,
at han havde valgt hende til ))en ægte Stalbroder«,
og Nytaarsaften fejredes Brylluppet.
Disse to Kvinder har ganske naturligt senere sat

Fotogr. Nielsen, Anrs ..
Nørlunrl fra Hnvesiden.

Sindene i Bevægelse her paa Egnen, men da ingen
af dem havde efterladt sig noget Minde, ganske simpelt fordi de næppe har opholdt sig her ret meget,.
maatte der digtes. Det kendte Vandresagn om den
ho_vne Jomfru, der stiller en uopfyldelig Betingelse for
sit Jaord og maa overgive sig, da Betingelsen bliver
opfyldt, blev knyttet til Ellen Marsvins Navn, og man
fortalte paa Gaarden, at en smuk Barokseng, der maa
være lavet efter Kirsten Munks Død, har tilhørt hende.
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Efter Ludvig Munks Dø<! fandt Ellen Marsvin,
der giftede sig med Knud Rud til Sandholt, sin Virkekreds paa Fyn og i København, og hun solgte Nørlund til sin Søster Hehrigs Mand, den norske Adelsman l G ud e Galde (.!. lu26). Han · Yigcrsøn Verner
Par bjerg ( t lt586) op leycd de store Krig s Ticl.
Po.lal·l ern skal lur...-c røv l Kobberlag l, h el B •Yniugcn kom i Forfald, Galleri l og Pol't hu el forsvandt ligesom Pavillonernes øverste Stokværk.
Efter hans Svigerdatter Karen Krags Død 1737
gik Gaarden over paa borgerlige Hænder, idet den
blev købl af Tol(lforYaller Riis fra Cl11'i lian and,
men han drulmede mut l kag rak og blev a nøst
af en Borger fra ~arbus , .Jørg n Mør'h, d r var gifl
med den fra Bli b rs »Be lt f~ nden << kendte 1m·gre'L
Grolum Beret, der med D gtigucd og Haartlhetl s ly·r d Godset i 20 Aar efter MandetiS Død og 1778
·olgle del til Rammerherre lve1· H.o enkrantz Le,•elzau, som indlemmede det i Stamhuset Store Restrup.
Da dette blev ophævet, købte Peter Johansen Neer.gaard til Gunderslevholm 1812 Nørlund og TorstedJund, der siden har været foren~de. Efter at flere
Handeler var gaaet tilbage i de vanskelige Tider der
kom efter Krigen, lykkedes d t endelig Neergaard l 30
at komme af med Ejendommen lil en olic.l Køber,
en bondefødt driftig Mat1d, Rasmus Conradsen, der
f r al udnylte Brændselsrigdommen i kov og Mo e
.anlagde Gla værket Conradsminde og de ud en el Tegl·vrcrlt o er et Kalk værk.
Den næste Ejer var den meget dyglige od j r
August Theodor hiitte til J3ygboln\. Han bortsolgte
det meste af God t og er talt de del fald færdige
nmde Tr. ppelaat·o med det nuværende ottekantede.
l 1866 overdrog han begge Gaarde til sin Svigersøn
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Søofficeren og Politikeren Emil Bluhme, der sad som
· Ejer lige fra 1866 til Hl12. Derpaa blev Nørlund
Ladegaard udstykket, og nu er Direktør G. A. Rornemann Ejer. Han har med Mogens Clemmensen som
Arkitekt ladet den meget forfaldne Borggaard grundigt restaurere og har nyanlagt Haven. Derved har
han reddet Ludvig Munks stolte Gaarrl fra Forfald
og Undergang.
BJØRNS HOLM.
Det var et meget vidtstrakt Gods, som Vitskøl
Klosters sidste Abbed, Anders Andersen, i 1563 oplod
for Lensmanden Henrik Gyldenstierne til Aagaard.
Det omfattede i Følge Jordebogen fra 1552 - foruden Klostrets Ladegaard og Livø - ikke mindre
end 257 Fæstegaarde, 5 Møller, vistnok over 100 Huse
og en Del Kirker, og det faldt i to Grupper, hvoraf
den mindre, 112 Gaarde og de fleste Huse, laa i Kjær
Herred, særlig i Nørre Sundby og Hals Sogne, mens
den større, 145 Gaarde, laa i Vesthimmerland, de
fleste i det store Vitskøl (nu Ra.num og Overlade) og
Strandby Sogne.
I 1573 mageskiftede Kong Frederik II den himmerlandske Del af Klostergodset til Bjørn Andersen
til Stenalt, Rigsraad fra 1580 og Lensmand paa Aalborghus.
Ligesom Herluf Trolie havde kaldt Skovkloster
Herlufsholm, gay han Vitskøl Navnet Bjørnsholm.
Ved hans Død 1583 overtog Sønnen Truid Bjørnsen
Hovedgaarden og en Del af Godset, Enken, Fru Karen
Friis, fik Vaar, og to Døtre Gunderupgaard (Kronprinsens Trend) og Strandbygaard.
Truid døde ung 1590 og efterlod en frugtsommelig Enke, Fru Ermegaard Gyldenstjerne, der fik en
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trist Skæbne; en Maaned efter at hun havde fulgt
sin Mand til Graven, mistede hun sin nyfødte Søn.
Da hun som Sønnens Arving havde overtaget Bjørnsholm, anklagede Truids Søskende hende for Arvesvig,
idet de paastod, at Barnet havde været dødfødt. Det
kom Lil R el l rgang; men Frn Ermegaani 1·ens de i g
for Be k ridningen ved 12 Ridd 1·sm· nds Ed og vandl
agen. Senere (1600) giflcd hun ig med Gjord Kaas
til Taarupgaard, m n lu1n var hende ntro g fik Bøm
med en Fætters Enke; det syndige Par blev dømt til
Døden for Blodskam og begge henrettede.
Efter Fru Ermegaards Død skiftede Bjørnsholm
hyppigt Ejer, og blev gentagne Gange delt mellem
flere Arvinger. Tiderne blev onde, og de skiftende
Ejere var forgældede og synes at have savnet Dygtighed. Den store Kirke, som der efter Reformationen
ikke var Midler til at holde vedlige, var allerede under Syvaarskrigen bleven taglam, da Kongen brugte
Kobbertaget til at støbe Skyts af, og faldt efterhaanden
helt sammen. Efter at Gudstjenesten i en Snes Aar
var bleven holdt i Fruerstuen, indrettede Niels Juul
1668 den Kirke, der liar været i Brug lige til 1916,
ved at bygge en Mur parallelt med den gamle Kirkes
Sydmur, der saa blev Nordmur i den nye, som dannede Gaardens Nordfløj.
I 1677 tilfaldt Gaarden og den Rest af Gods, der
ikke var pantsat eller bortsolgt, ved Arv 10 - ti Søskende Below. Da de ikke kunde betale Skatterne,
fik de Tilladelse til at sælge.
Nu kom der efter en Række Spredere en Samler.
Anders Mortensen Kjærulf, der 1689 - sikkert for
en meget billig Penge - købte Gaarden med en Rest
af Godset, var den rette Mand paa det rette Sted.
Han havde som Forpagter af flere Gaarde lært Tidens
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Landbrug, OO' ban for lod al handle baade med .Jord
og Lude. Det bl Y agt om ham, al llan ha,•d
sl,rabet meg t
orls og Midi r ammen; dog ild'
rclvis, thi llau var n llanrd l\Jand al ha\ m ed al
bestille. Hans Søn satte .hurtigt sin arvede Formue
overstyr og døde 1731 insolvent. Bjørnsholm blev
købt af Peder Lasson til Rødslet, hvis Søn, Mads
Lasson (Matthias de Lasson) (1737-57) i tyve Aar
fortsatte Anders Kjærulfs Opbygningsarbejde. Han
forøgede Godset, h lev •jer af Kirken og ombygged
Klostrets gamle Ø Llløj til n nnnn1elig og staudsmæ ig Bolig i Tidens Smag. Der et· naturligvi
m c gel M urværk fm I loslerliden tilbage men de u
lange 'lo Etages Bygning med de regelmæssigt anbragte
ind.uer og afvalmede Gavle har faaet det 1 . Aarbundredes Præg baade udv ndig og indve ndig. Paa
I'ØI"le al ser man endnu malccle ægdel•orationer j
en lidt landlig Louis Quinze Stil efter gode Forbilleder.
l Salen dækkes Væggene af heroiske Landskaber over
Panelfyldinger med Prospekter af Slotte, og et Kabinet
er smykket med ·store Interiørbilleder i Rokokoindramning.
Hans Søn, Peder Lasson., ha1· i Læ af Østfløjen
anlagt en stor fransk Have med Alleer og Rabatter i
rette Vinkler. Han døde barnløs 1808, og paa Ankiianen efter ham blev Gaarden solgt til Johan Kasper
1 lit1s, e n ung Landmand, dc1· bl. a. genopr · tledc
Ladegaarden paa Li ø, ud kiftede Godset 00' ldlte ti e
lo Uu flyllergaarde Padkjær og Lundgaard hcJL ud fra
H vedgaarden. Men Tidcme var for haarde, 1828
maaltc han af laa Gaard og JOds Lil den kgl. Kasse,
-der havde forstrakt ham med store Laan.
Rentekammeret ansatte en dygtig Godsforvalter
og forpagtede Gaardene bort til dygtige Landmænd,
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saa at Godset gav Indtægt, hvilket langtfra altid var
Tilfældet med de Gaarde, Staten i de Tider overtog.
Da Priserne steg, blev - i 50erne - først Godset
bortsolgt, derpaa afhændedes Lundgaard, Padkjær og
Livø - som Arvefæste - og endelig 1867 Bjørnsholm
Gaard uden Gods, c. 1000 Tdr. Ld. (43 Td. H.).
Denne anselige Gaard blev holdt sammen - saa nogenlunde -, indtil den blev hvirvlet ind i Efterkrigstidens Spekulation og fuldstændig splittet ad.
Kredsløbet er sluttet. Hvad Kongerne og derefter Cistercienserne hayde samlet af Gods omkring
Vitskøl, smuldrede bort i Herregaardstiden. Nu er
ogsaa Gaardens Marker væk. Navnet Vitskøl dækker
kun Kirkeruinen og Borggaardens tre Bygninger: den
sørgeligt forfaldne Vestfløj, der stammer fra Munkenes
Tid, den forladte Kirke, og den statelige Hovedfløj
mod Øst.
I disse rummelige Bygninger har Aalborg By
forsøgt at indrette en Skole for unge arbejdsløse;
men det ser ud til, at Forsøget er mislykket.
Man mindes her Peter Rantzaus Indskrift paa
Trøjborg:
Omnia vanitas.
Quaeris opes, condisque arces, ut non moriturus,
Cras moreris nec scis, quis tua possideat.
Skatte du samler, og Borge du bygger, som dø du ej
skulde.
Død du i Morgen ej ved, hvem der ejer dit Gods.
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FOULUM KIRKE.
OR nogle Aar siden kom der til Statsbiblioteket
et Brev fra et Menighedsraadsmedlem i Himmerland. Han fortalte, at de lige havde faaet deres gamle
Kirke smukt restaureret. Da det vilde være skønt at
mindes det Slægtled, der havde bygget Kirken, vilde
han gerne vide, hvad Aarstal den var opført, for at.
han kunde sætte dette i Vindfløjen.
Dette simple og nærliggende Spørgsmaal kunde·
ikke besvares. · Vi har nemlig ingen skriftlige Efterretninger om vore gamle Landsbykirkers Opførelse.
Vil vi danne os et Skøn om deres Alder, maa vi
først og fremmest lytte til, hvad selve Kirkens Mure
fortæller os; dernæst maa vi drage Slutninger ud fra
Sammenligning med andre Kirker og ud fra den stykkevise Viden, vi har om denne fjerne Tids alminde-·
lige Forhold.
Den Kirke, vi befinder os i, er opført af Kampesten; dens Y dermure er beklædt med smukt tilhuggede store Kvadre, og den ligger i Viborg Stift. Der
findes ikke Tegl i den; altsaa maa den være bygget
færdig, før man paa denne Egne havde lært at brænde
Tegl af Ler. Det vilde være utroligt, om man havde

F
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slæbt Istidsblokke sammen paa Kirkebakken, havde
tilhugget over 1000 Kvadre, maaske 2000, og sammenføjet dem med Affaldet og mindre Sten til en
IGrke, hvis man havde vidst, at der af Leret paa en
meget nemmere og billigere Maade kunde formes og
brændes det udmærkede Byggemateriale, som Murstenen er. Det var paa Valdemar den Stores Tid, at
danske Prælater i Lombardiet J, 1·te T eglbræudingens
Kunst, og i llGOerne og de følge nde Anrtier rejste
·vore ældste stærkt lombardisk p1·ægede M ur ten kirker i Ringsted, Sorø, Roskilde, Kalundborg og Gumløse i Skaane, og ValdemarsmlU'en ble v b gget i Dunevirke. I Nørrejylland er Vitskøl Klo terkirl·e, som
De vil se og høre nærmere om i Morgen, vistnok den
ældste :Murstenskirke; de mange Kvadre kan tyde
paa, at man har tænkt paa at bygge i Sten, men hurtiat har man set, hvor fordelagtigt det modeme Byggemateriale ·var. Naar ingen af Himm erlm.1ds ogneldrker viser Pauvirkning fra dette mægtige Bygværl( ,
·e r den nærliggende Grund den, al de er ældre.
Men hvor gamle? Vore ældste kendte Stenkirker blev opført paa Svend Estridsens Tid. l Roskilde Domkirke og· i Ringsted Kirke er der Levnin,ger ·af Fraadstenskirker byggede af Biskop Svend
Normand. Dalby i Skaane, Roskilde Frue Kirke,
Tamdrup og maaske Venge og andre af de gamle
Fraadstenskirker kan føres tilbage til den danske
Kirkes Organisators Tid. Men Kvaderstenskirkerne
:synes at være noget yngre; de ældste er næppe ældre
·end 1100. Paa en enkelt, den store og højtudviklede
Sognekirke i Gjellerup i Hammerum Herred, staar
Aarstallet 1140; den hører til Kvaderkirkernes Blomstringstid. Samtidig arbejdedes der paa Landets stør.ste K vaderkirke, Domkirken i Viborg, under Ledelse
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af to tidligere Lundekanniker, Biskopperne Eskil og
Svend. Denne Bygning har haft den største Betydning ikke blot for Viborg Stift, men ogsaa for de tilstødende Egne af Aarhus, Ribe og Vestervig-Børglum
Stifter. Desværre eksisterer Viborg Domkirke ikke
mere, den blev ødelagt ved Brande og slette Restaureringer og ca. 1860 nedreven. Den Kirke, vi nu ser,

Foulum Kirke.

Vestcrgaard Nielsen fot.

er bygget fra nyt af Arkitekt Nebelong i 60erne og
70erne paa de gamle Fundamenter og over den gamle
Krypt. Det er et Held, at denne Domkirkens ældste
Del end n u eksisterer; thi den gi ver os Beviset for, at
mange af Stiftets Sognekirker er opført af Stenmestre,
der har været Svende paa Domkirkebyggepladsen. De
Søjler med Tærningkapitæler, der bærer Kryptens
Hvælvinger, genfindes i Landsbykirkernes Portaler,
navnlig i den søndre Del af Stiftet, Perlestavene paa
12
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Kapitælernes Skjolde genfindes, navnlig i Himmerland,
omkring Vinduerne; Soklens attiske Profil, Apsidernes efter Radius krumbyggede Kvadre og Kryptens
Vindueskvadre eftergøres overalt; først og sidst den
fremragende dygtige Stenhuggerteknik, som er kommen til Anvendelse i smaa og afsides Kirker, vidner
om, at Mestrene maa have gennemgaaet en streng
Skole paa Dornkirkens Byggeplads (Bauhiitte, som
Tyskerne vilde sige). Hermed være ikke sagt, at adskillige Kirker ikke kan være ældre end Domkirken,
og at nogle af Mestrene ikke kan have modtaget Paavirk ni n g andetsteds fra.
Af Betragtningen af, hvad vi kan skaffe os al
vide om de i det hele og store meget ensartede Kvaderkirker, fremgaar det da, at de - naar Hensyn tages til Landbokonservatisme - næsten alle rnaa være
ældre end 1200, men yngre end 1100, og at Stilen har
blomstret i Aarhundredets Midte og i Valdemar den
Stores Tid.
Spørger man: hvor var det muligt, at saa mange
uforgængelige Bygninger kunde rejses i saa kort Tid
under ~aa primitive Forhold, maa der først henvises
til, at overalt indenfor Romerpavens Myndighedsornraade gav Fromheden sig Udslag i Kirkebyggeri, og
søger man et økonomisk Grundlag for den mægtige
Arbejdsydelse hos os netop i disse Aar, kan der henvises til Tienden. Under Erkebiskop Asser (1104-34)
blev det gennemført, at hvert tiende Neg, de tre af
en Hov paa tredive, skulde ydes til Kirken. Denne
vældige og pludselige Indtægtsforøgelse gjorde det
muligt ikke blot at Kirken ikke længere maatte kræve
Betaling for kirkelige Handlinger, men ogsaa at det
store Kirkebyggeri kunde sætte ind.
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Nu sidder vi i en af disse snart 800 Aar gamJe
Kvaderkirker. Indenfor disse tykke Mure blev Messen første Gang sungen paa Valdemar den Stores Tid.
Bygningsgruppen er strengt funktionalistisk formet
efter den Tids Krav til Gudstjenesten. Den bestaar
af to Huse, Præstens Hus (Koret) i Øst, Menighedens
Hus (Skibet) i Vest. Skillemuren er gennembrudt
af en høj Portbue, Triumfbuen, med smukt profilerede Kragsten, der hvor Rundingen begynder. Koret
afsluttes i denne Kirke af en halvrund hvælvet Udbygning, Apsis - et Bygningsled, der mangler i de
fleste Landsbykirker. Gennem et lille Vindue strømmer Formiddagssolen ind over Alteret, en kvaderklædt
Stenkubus; der var ingen Altertavle dengang, maaske et Krucifiks og de hellige Kar. Her læstes Messen, og gennem Ritus og Ord strømmede Naademidlerne under Triumfbuen ned til Menigheden, der
skiftevis stod og knælede i Skibet. Mændene ved
Sydvæggen, Kvinderne ved Nordvæggen; gennem smaa
højtsiddende Vinduer sivede et sparsomt Dagslys
ind; der skulde jo ikke læses Salmer med fin
Skrift.
Adgangen til 1\irken var gennem to Døre, Mandsdøren i Syd, der nu er tilmuret, og Kvindedøren i
Nord, der nu benyttes. Hernede i Vest, nærved Indgangen stod Døbefonten, der vel nok er lig.e saa
gammel som Kirken, maaske hugget af en af de ved
Byggearbejdet beskæftigede Stenhuggere. Her blev de
smaa Børn optagne i Menigheden, idet de dykkedes
helt ned i den dybe Kumme. Fonten er altsaa formet efter den daværende Ritus' Krav; da efter Reformationen den nuværende Daabsskik kom i Brug,
kunde man dog bruge den gamle Font, naar der blev
sat et Fad i dens Aabning.
12'
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Foulum Kirke er, som De sikkert alle følte, da
vi kom herind, et ualmindelig harmonisk. Rum. Forholdene mellem Højde og Bredde og Længde er rigtige. Den er hverken bred eller smal, hverken høj
eller lav, hverken kort eller lang; den er rigtig, og
Størrelsen er afpasset efter Antallet af dem, der søgte
Kirken (Sognet). N a ar vi gaar ud, vil De se, hvor
glimrende Kvaderbelægningen er behandlet. Læg først
Mærke til Soklen, der foroven afsluttes af en attisk
Profil (to Vulster· og en Hulkehl). Paa den tilmurede
Syddør ser De tydeligst Portaludsmykningen. Karmstenene, der naar ubrudte fra Sokkel til Kragsten, er
i Hjørnerne formede som Søjler med Tærningkapitæler. Over Kragstenene (smlg. Korbuen) er Dørbuen
dannet af smaa Kilsten. I den øverste stikker et
grimmigt Bjørnedyr sin Forkrop frem, flankeret af to
smaa Kagemænd. Se Skaktavlen i Udfyldningen af
Døren.
I Betragtning af, at Foulum Kirke har tjent til
Gudstjeneste i 800 Aar, er der sket meget faa Forandringer. Der er hverken bygget Taarn eller Hvælvinger i Middelalderens Slutning. Efter Reformationen
maatte der jo rejses en Prædikestol henimod 1600;
Altertavlen, hvis Skriftsprog desværre er overmalet
(i et af Felterne et malet Kors), er lidt yngre (1633).
Stolestaderne er nye (1900), men Indskriften langs
Væggene melder, ~t 1690 blev Kvindestole lavet paa
Kirkens Bekostning og 1682 blev Mandsstole skænket
af Jacob og Søren Christensen for den Gæld, Kirken
skyldig blev 1678 til salig Niels Jensen.
Indtil 1877 stod der to Kister, der indeholdt Ligene af en Mand og en Kvinde, formodentlig Poul
Christensen Ullits, t 1676, og Hustru. - Danske
Atlas fortæller, at der stod 3 Kister, og man mente,
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at den ene rummede Hr. Morten, der druknede i
Limfjorden 1565, og Hr. Mads, der blev henrettet
1570. (Se S. 158).
Et jældent og ejendommeligt Minde om nogle
Sognemænd fra del 17. Aarhm1drede er de fem udskaarne Ligtræ r, som til Glæd for Stæ,•nets Deltage1·e er Laget ned fra Loftet; jeg vil bede Dem alle
e paa dem, naa1· De gaar ud gennem Vaabenhu eL

SKARPSALLING KIRKE.
Vi saa i Foulum den typiske Himmerlandskirke;
den er skønnere i sin Opbygning og Forhold og bedre
bevaret end de andre, som vi har set flygtigt eller
kørt forbi - Farsø, Vester Hornum, Næsborg, Giver,
men vi vilde i dem alle finde de samme Træk, som
der blev gjort opmærksom paa i Foulum, mere eller
mindre forstyrrede ved Tilbygninger og Ændringer.
Men denne Kirke har sit Særpræg; den er den rigest
udformede af Himmerlands Kvaderkirker. Som den
viser sig for os pyntelig renset og fornyet, ligger det
nær at stille den sammen med Viborg Domkirke;
men der er dog den væsentlige Forskel, at mens Viborg Domkirke er en ny Kirke, er Skarpsalling en
fornyet (renoveret) Kirke, hvor der er bevaret saare
meget af det gamle, og hvor N u tidens Supplering
- ved Storck - har givet os en vistnok ret vellykket Rekonstruktion af det oprindelige Anlæg; i
Stedet for en faldefærdig og mishandlet Kirke paa
Vej til Undergang, staar her nu en solid og forstaaelig
Bygning, der ikke er saa uforskammet ny, som qen
ser ud til.
Kirken er treskibet, en meget kort treskibet Pillebasilika, med rektangulært Kor og Apsis og med Side-
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apsider i Sideskibenes Østgavle, samt el ejendommeligt Vestparti.
Baade Apsidens Sokkel og Arkadebuerne fortæller,
at den er bygget samtidig med Domkirken og under
dens Indflydelse. Men Planen pegrr længere tilbage.
Det langstrakte Kor og Sideabsiderne I-lar Forbilleder
blandt den Række Fraadstenskirker, der vistnok paa

Slmrpsalling 1\irke.

Fotogr. !Siclsen, Aars.

Initiativ af den tidligere Bremerkannik, Biskop Vilhelm af Roskilde og af hans Efterfølger, Svend Normand, efter tyske Forbilleder blev rejst i Roskildeegnen paa Svend Estridsens og hans ældste Sønners
Tid: den gamle Domkirke St. Laurentius o. fl. Kirker i Roskilde og den gamle Kirke i Ringsted. Dalby
i Skaane, Starup ved Haderslev og Tamdrup ved
Horsens hører til samme Gruppe.
Kirken her er ved sin Korthed forskellig fra disse
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Forbilleder. Rimeligvis har der ikke været Midler
Lil at give den en L ngde, der svared til det mægtige I<oranlæg. Eecketl bar kaldl den en KæmpedY< rg, og den Harmoni i Forholdene, om vi følte
i Foulum, findes ikke bcr. Denn Kirke er k rl,
bred, lav og tung.
Smukkest virker den fra Bakkehældet mod Øst.
Hovedapsis med sin rige Sokkel og Pilasterblændinger
fortæller os, at her er det allerhelligste. Koret, der
kun er lidt bredere, de to flankerende Absider og
Skibets basilikale Opbygning giver et levende Indtryk
af det Sammenspil, som de romanske Bygmestre ævnede at skabe mellem Gruppebygningens forskellige
Led, der hvert for sig klart udtrykker sin Funktion.
Hverken Sidefronterne eller den stærkt rekonstruerede
\ eslga,•l j{an l· omme op paa iden af dette yn.
\i gaar ind ad S ddøren med flad Overligger 0"
gcnl,endcr den himmerland k " Triutnfbu med Kragbaant.lsprolHcn · men helt n , e1· den Bel • ninp;, om
B tsilikaanl æge l rrixer. De svære Piller staar for l, t i
den lille Kirke. Den kvaderklædte Vestvæg er gennembrudt af en Tvebue baaren af en Rundpille. Over
Vestrummet er der af Storck indrettet et Galleri, der
minder om Fjenneslev. Maaske har der her staaet
et lavt Vesttaarn som i Hee eller Tvillingtaarne; en
Notits om, at et Taarn blev nedrevet i 17. Aarh.,
kan tyde paa det.
Af den sparsomme Skulpturudsmykning er der
Grund til at fremhæve Dragerne paa Rundpillens Kapitæl
og de smukke Perlestave, der indrammer Vinduerne.
SEBBER KLOSTERS KIRKE.
Stort set falder de jydske Landklostre i to Grupper; den ene ligger i Aarhus Stift i den midtjydske
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Skovegn, der gennemstrømmes af Gudenaaen og dens
Tilløb: Ring, Voer, Vissing, Øm, · Tvilum, Alling,
Vejerslev og - nærved Aaens Udløb .-- Essenbæk;
den anden paa begge Sider af Limfjorden: Vestervig,
Dueholm, Ø og Hundslund (Dronninglund) mod Nord
og Stubber, Ørslev, Grinderslev, Vitskøl og Sebber
mod Syd. I disse to Egne har Munke og Nonner
fundet Betingelser for Klosterliv: Fiskevand og Møllevand, Enge og - navnlig i Gudenaaegnen - Skov.
Heroppe har Mosernes Tørv vistnok maattet supplere
Skovens Brænde. Ensomheden har givet Mulighed
for Kontemplation, og store uopdyrkede Strækninger
har stillet praktiske Opgaver. Her kunde arbejdes
paa Virkeliggørelse af Munkevæsenets Ide: Ora et
labora. (Bed og arbejd.)
Her i Læ for Vestenvinden tæt ved Fjorden og
dens Enge har et Samlag af Nonner vistnok af Benediktinerordenen slaaet sig ned engang i det 12. Aarhundrede. Formodentlig har de haft Samkvem med
Nonnerne derovre i Ø Kloster (Oxholm) paa Øland
og med dem i Aalborg ved Frue Kirke. Vi ved
næsten intet om dette Kloster. 1268 modtog det en
beskeden testamentarisk Gave fra Fru Gro, Hr. Esbern
Vagnsøns Efterleverske, der betænkte det med 2 Mark
Penninge.
Men her staar en Kirke, der er aldeles forskellig
fra de smukke himmerlandske Kvaderkirker, som vi
har set i disse Dage. Lad os prøve at se, hvad den
kan fortælle os.
Dens Skib og Kor gaar i et, den er i Øst afsluttet af en tresidet Apsis og mod Vest staar et sent
tilbygget Taarn. I Murværket ser vi en underlig
Blanding af Kampesten og Tegl, og rundt omkring
er der Spor af tilmurede Vinduer. Det er en ombygget og lappet Kirke, som det ikke er let at finde ud af.
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Kampesfenene er anbragt saa spredt, at det ikke
er rimeligt at antage, at der paa dette Sted har staaet
en Kirke af hugget Kamp, som senere er udvidet.
Langt snarere er de tagne fra en nedreven romansk
Kirke og ved et Byggearbejde her puttede ind mellem Teglen.
Derovre paa St. Nikolaj Bjerg har der ligget en
romansk Sognekirke, hvis Tomt kan paavises. Det
er muligt, at den er bleven_ nedrevet i den senere
Middelalder, og at Materialer fra den er anvendt til
Opførelse eller Ombygning af Klosterkirken, der siden
ogsaa har maattet tjene som Sognekirke.
Denne Kirke kan ikke være bygget før efter 1250,
da man begyndte at bygge Murstenskirker med Kor
og Skib i eel efter Tiggermunkenes Eksempel. Den
nederste Hal vdel af nordre og søndre Mur er her
inde i Kirken en halv .M eter tykkere end den øverste,
derimod har baade Koret og Vestpartiet den svære
Mur helt op til Taget og maa altsaa høre til samme
Byggeperiode som Skibets Underdel. Denne oprindelige Kirkebygning maa have haft Indgang i Vest. Af
Vinduer er bevaret de tre i Apsis og tre, nu tilmurede, i Nordmurens svære Underdel. Disse lavtsiddende Vinduer fortæller os, at vi sidder i en Nonnekirke; thi de har givet Lys til Rummet under Nonnekoret, et paa Bjælker hvilende i Kirkens Nordside
anbragt Pulpitur, hvor Nonnerne havde deres Plads
under Gudstjenesten. Paa Sydsiden ses ingen tilsvarende Vinduer.
Hele Kirken er skødesløst opført og staar baade
kunstnerisk og haandværksmæssigt la,'t, hvilket stemmer godt med Antagelsen, at den er bygget sent i det
13. Aarhundrede.
Engang noget senere, men dog før Reformationen,
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maa denne Kirke have været ude for en Ulykke, maaske en Brand; man har maattet rive Skibets Mure
ned i halv Højde· og har bygget dem op igen en bah·
Meter tyndere. Nordvæggen har været gennembrudt
af tre fladbuede, falsede Vinduer, der senere ·er bleYen
tilmurede og erstattede af de to nuværende store rundbuede. I Sydmuren har der været en Dør og flere
- af de nuværende erstattede - fladbuede Vinduer.

Sebber Klosters Kirke.

Kr. Nielsen, fol.

Det spinkle Taarn er bygget af Munkesten i
Munkeskifte, dets Fundament ligger 3/4 m over Skibets.
Dets Østmur hviler paa Kirkens VestgavL Gavlene
i Øst og Vest er præget af den seneste Gotik, har
Rundbuer og Skjoldblændinger: Det maa være fra
det 16. Aarhundrede. Det rørende lille Træ er vokset op i den nyeste Tid. Efter Taarnets Opførelse
er der brudt en Indgangsdør i Nord, hvor et Vaabenhus med Aarstal 1639 er bygget til af Margrete v. d.
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Liihe (M. V. D. L.). Kirkens Indre er og har altid
været fladloftet.
Udvendig paa Apsis er der indmuret en rigt udhugget romansk Ligsten, der ligesom Granit Døbefonten formodentlig stammer fra St. Nikolaj Kirke.
Kirk~ns Invenlar og Gravminder stammer fra de
to Slægter, der ejede Herregaarden Sebberkloster i
det 17. og 18. Aarhundrede, Brockenhus og Glerup.
Prædikestolen er fra Oluf Brockenhus' Tid (c. 1600),
og en statelig Ligsten - i udskaaren Træramme med legemsstore Figurer i Relief minder om ham
og hans Hustru, Else Sten, en mindre om Jørgen B.,
t 1634. Jørgen Glerup, t 1727, har sat en Ligsten
over sin første Hustru, og et Epitafium minder om
ham selv og hans anden Hustru.
Men det er Bagge Glerup (t 1750) og navnlig
hans Enke, Henrikke MargrP.te Holst, der har givet
Kirkeinteriøret dets Rococopræg. I Altertavlens Midtfelt ser man en livfuld, udskaaren Fremstilling af
Nadveren, mens Pulpituret i Vest er fyldt med opbyggelige Smaamalerier - i Smag med dem i Horsens Klosterkirke - med Indskrifter af denne Art:
Ordets Bog for dig tillukkes,
naar om Aandens Hjælp ej sukkes.

Baade Opgangen til Prædikestolen og de fleste
Stolestader stammer fra den .samme gavmilde og
fromme Dame.
Af Klostret er der intet tilbage, og vi ved uhyre
lidt om det; fra Overgangstiden før Reformationen
er dog en lille Klagesang fra Nonnerne naaet vore
Øren. Klostret laa under Viborg Bispestol, der beskikkede en Prior og en Priorisse; den sidste katolske Biskop, Jørgen Friis, havde overdraget Klostrets
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Styrelse til sin Halvbroder, Kantor ·Niels Friis, der
aabenbart ikke havde nogen klar Forestilling om sine
Forpligtelser; thi Nonnerne klagede i 1528 over ham
til Kong Frederik I: De fik ikke deres retmæssige
aarlige Provent (Indtægt), og Bygningerne forfaldt,
saa at de ikke kunde ligge tørt paa deres Sovehus
for Regn. Kongen lod sig røre af Klagen og fradømte Niels Friis Stillingen i 1529, men i 1536 nævnes han som Lensmand paa Sebberkloster! Efter
Reformationen, da Klostret var bleven inddraget under Kronen, udnævnte ehristian III en kgl. Lensmand,
en tredje Broder Friis, Christian, der maa forpligte
sig til at skikke Nonnerne, som er derinde, deres
tilbørlige Underholdning til Mad, Drikke og Klæder,
ligeledes forbygge og forbedre Klostret. Vi kan da
have Grund til at tro, at det ikke mere har regnet
ind til Nonnerne P)

1
)

Vilh. Lorenzen har i De danske Benediktinerklostres Bygningshistorie, Side 77-81, gennemgaaet Kirken. Hans
Skildring ligger til Grund for omstaaende Fremstilling.
Herregaarden Sebber Klosters Historie er skildret
meget udførligt i l>Fra Himmerland og Kjær Herred«
1937, Side 379, af Poul Møller.

VEST-HIMMERLANDS RUNESTENE I NY BELYSNING1)
AF REGNAR KNUDSEN

sit ret snævre Omraade har Egnen bevaret et forholdsvis betydeligt Antal (9) Runestene;
om alle disse kan betragtes som de ældste Minder
om Egnens Sprog og Kultur, er dog tvivlsomt, som
det vil fremgaa af det følgende. De stammer fra
Vikingetiden o. 900-1050.
Naar det drejer sig om Runestene, særlig med de
y ng1·e Run etegn (1 6), bør man altid ta<Je i Betragtuing, a t de e r Æ reminder - ikke ege ntlige Gravminder eller Lig ten - for afdødes Eftermæle· di e behøve r da ikke a l tilhøre E&nen, men kan endogsaa
være fremmede eller være døde i fremmed Land.
De vil fortælle Samtid og Eftertid, hvem den af-

I

1
)

N DENFOR

P aa Grund al' den kort tilmaalle Tid ved Aar s l<irl1e og
den fuldstamdige Opgive! e af Besøget ved Ravnkild
Kirke maa lte Lektor Regna t· Knudsen nedskæ re s it planlagte Fo red r ag om Ul mmerlands Runestene ti l nogle fan
orienterende Bemærkninge t· angaaende Aarsstenen. De
følgen de Bl:.1d rummer altsaa del, lævncde llagemc gil\
•li p uf under selve Sh vnet, men som er uundvæ r ligt i
Helhedsbilledet.
Af Pladshensyn er dog udeladt en Omtale af de mindre betydende a( Landsdelens Runestene.
'
Vesteryaard Nielsen.
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døde var og hvorfor han fortjener at mindes, t'n Pietelshandling med dyb religiøs Betydning, navnlig hvis
han ikke var begravet i Fædrenejorden.
Stenen skulde kunne ses af saa mange som muligt og derfor være iøjnefaldende anbragt: paa Kyster
for at kunne ses udefra, paa gamle Gravpladser eller
senere paa Kirkegaarde, paa Gravhøje, ved Alfarvej
eller Tingsteder.
Naar saa mange findes ved Kirker, hvortil Folk
i Flok søgte (Sogn) i kristen Tid, kan de dog ogsaa
være slæbt dertil som Byggemateriale eller Trappe·
sten. Derfor ligger der sikkert endnu mange gt>mt
under og i vore Kirkebygninger, i Kirkegaardsdiger
eller udenfor Kirken.
I. Skivum-Stenen kendtes ikke af Ole 'Vorm og
findes derfor ikke i hans »~1onumenta Danica«, men
omtales først i Joh. Meiers Haandskrift fra . o. 1645.
Den sad da i Kirkegaardsdiget; først efter 1900 er
den udtaget og opstillet i Kirkens Vaabenhus. Stenen
bærer i sit Midterparti betydelige Afskalninger, men
de bortfaldne Runetegn kan dog gøres sandsynlige
efter den øvrige Indskrift, der begynder med den første Linie fra ''ens tre:

: 1>_.,1\ : l'l\ J>mJrli-: 111>1\ ~1\ l: i-1\
: pau : molS[r]gin :

11

[f']:

1\ 1>1'1-Y.f'l\ LR

porwe : auk : o6inkau[r

de Mor og Sønner 11 Tyre
og
Odinkar
: -1' 1\ Jr: J' l\ l> l' 1\ IIi-t~: J>~l[ 1\ : ~..- JII•1[J> 1\ J
: au]k : gu6mu
og
Gudmu

11
11

ntr : pri[u :
nd, de tre

ra]is[6u]
rejste

:JII\l'gi":IIHI\111:-f'lrt:rHtii"J: C*Jii-: *I\1>11Y.f'll
: kumbl :

11

pausi : aift : Ke[til]

Kumbl

11

dette

efter

Ketil

[h]in

h66ska

11

hin

bodske

11
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han : was : lant : mana
han var (af) Landmænd

:

g.tl~t~:

t: tt::i. 11 T .t~rl\: .ti\ Y: r h ~~t~

baistr : i : Dan // marku : auk :
bedst i Dan 1/ mark
og

furstr
først.

I Stedet for »Ketil« har Wimmer Navnet »Gisl«

Cl' l[~ l"]); hertil er at bemærke, at Mellemrummet
efter de 2 første Runetegn - der altsaa kan tolkes
»gi« eller »ke« - tillader 3 Tegn
Skilletegn, og
der er netop god Plads til »-til«, medens »-sl« aabenbart er for lidt. Paa andre Runesten skrives »Ketil«
jo netop med disse to første Runetegn, men Wimmer afviser Læsemaaden »Ketil« med en Begrundelse,
der ogsaa Her Erik Moltkes Opfatleise er betydningsløs; ' imm r har aabenbart sat sig i Hovedet, al der
skal staa »Gis!<<, og b ''orfor? Fordi han tolker Herred byen Gislnm som )>Gi'! Hjem « og iger: »Gisl
var a ltsaa den slør t Landmand ( : Godsejer) i Danmark, den Tids Frijs-Frijsenborg«.
Imidlertid har Stednavneforskere siden "Timmers
Tid - ogsaa medens han levede - væ1·et klare over,
at Gislum ikke godt kunde væ1·e dannet af et Perannavn Gisl, idel Stednavne paa -um (-heim) som
Regel ikke er ammensal med Personnu ne, men med
Naturm1 ne og ialfald er ældr end Vikingetiden.
))Gisl<< i Gisl11m er da rimeligvis del amme som del
ofte forekommende ))Gissel<< i Bæknavnet »Gi selbæk«;
det betyder »Straale« og er sandsynligvis Navn paa
de Bække, der udspringer fra Væld i Nærheden af
Gislum.
Men hvad betyder saa »hin hodske«?

+
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Ved Tolkningen »Ketil hin hodske« kommer man
til at tænke paa »Ketil hin norrøne (norske)«, der
nævnes paa Egaa-Stenen, og antager man nu, at det
her ogsaa drejer sig om en Nordmand, maaske den
samme Nordmand, kan Forklaringen være, at »hodsk«
kan bet de »fra Hadeland« 1) i Norge, jfr. den bordske
(fra Hordeland), den rygske (fra Rogaland). Spørger
ma n saa, hvorfor Ketil ikke ogsaa paa • gaa-Steneu
er betegnet som >>hin hodske«, kan Forklaringen
være, al Skivum-Slenen er rejst af Ketils Hustru og
ønner, der som. orske har b1·ugl det
a v n, han
kendtes under i sit Hjemland, medens Egaa-Stenen er
rejst af Alvkel og hans Sønner for Manne, »sin (deres) Frænde, han som var Landhyrde Ketils hins
norrøna«; dette er aabenbart det Navn, som han har
været kendt under i Danmarie
Vender vi os nu til Skivuro-Stenens: »han var
af Landmænd i Danmark bedst og først<<, melder sig
det vanskelige Spørgsmaal: Hvad betød Ordet »Landmand« i Datidens Sprogbrug?
Herom har der været ført en vidtløftig Diskussion.
Efter Wimmer betyder det »Landmand, Godsejer«,
efter Arup det samme, idet han følger \Vimmer i Lis
Jacobsens Udgave, efter Lis Jacobsens senere Undersøgelse derimod »Landsmand (ikke Landmand), en
af Landets Indbyggere«.
I oldnorsk Litteratur betyder »Landmænd«: l)
Landsmænd ;>: Landets Indbyggere, 2) Indehavere af
Land eller Jord, formodentlig ogsaa Godsejere. Det
har rimeligvis samme Betydning i alle nordiske Lande,
og paa den svenske Turinge-Sten bruges »Landmænd«
om dem, der bliver hjemme i Landet, i Modsætning
') JfJ·. Brøndum-Nielsen: Runerne i Nordisk Kultur, S. 125
og 143.
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til dem, der drager ud i Leding, paa Vikingetog eller
i fremmed Krigstjeneste som Hærmænd (Hirdmænd)
eller Farmænd (Købmænd).
Paa denne Maade synes alle Betydninger at samle
sig til »Storbønder«, Tidens Jorddrotter.
Paa andre danske Runestene staar blot: »han
var bedst af Landmænd«; naar der paa Skivum-Stenen tilføjes »i Danmark<<, kan det ogsaa tyde paa,
at der her er Tale om en fremmed, der er blevet
»Landmand« i Danmark paa fredelig Vis.
I Forbindelse med »Landmand« staar aabenbart
»Landhyrde« paa Egaa-Stenen og Ravnkilde-Stenen.
Steenstrup har i Festskrift til Kr. Erslev søgt at
bestemme »Landhyrde« som »Politimester« 1 ) i Lighed
med en Landeværnsmand, ansat af Konger; jeg har
i Aarhus Stifts Hist. Samf. Aarbog 1932 herimod indvendt, at Manne paa Egaa-Stenen jo ikke staar i en
Konges Tjeneste, men i en P ri vatmands som Ketil
den Norskes, der vel maa betegnes som en »Landmand«; naar ))Fæhyrde« i Oldnorsk er Skatmester
(Pe~geforvalter), maa nLandhyrde« vel betyde Godsforvalter.
Saa gælder det om at finde et historisk Vidnesbyrd om, at Nordmænd paa et eller andet Tidspunkt
har besiddet Land i Danmark. Og et saadant foreligger netop hos Snorre, der beretter, at Magnus den
Gode efter sit Kongevalg paa Viborgtinget satte Mænd
over hele Landet, i Sysler og Herreder, og gav Landindtægter til Stormændene (jfr. Landgilde, af Landgæld, Jordafgift); der maa have været Nordmænd
blandt dem, thi før Slaget paa Aarhusbugten 1043
mod Svend Estridsøn havde Magnus med sig de
Nordmænd, »som da var i Danmark«; han havde
') Det er naturligvis muligt, at »Landmand« alene eller tillige kan betegne en administrativ Stilling.
13
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mest Nordmænd og Jyder. Og efter at Svend var
fordrevet, »satte Kong Magnus sine Mænd til Landsstyrelsen overalt der i Danmark.«
Kan de omtalte Runesten være saa sene? Det
er der intet i Vejen for; selvom Skivum-Stenen har
et ældre Sprogpræg, antagelig fordi Sproget er præget
af Norsk (Vestnordisk), har Egaa-Stenen en udpræget dansk og sen Sprogform (f. Eks. »sin Frænde«
for reldre )>Frænde sin« og »landhiroic< for landhiroir); den synes at høre til de alleryngste af de almindelige Runestene.
Men iøvrigt er Sprogformen en meget vag Tidfæster; Wimmer viger ganske · vist ikke tilbage for at
tidfæste Runeindskrifter med en Fejlgrænse af langt
under 25 Aar, h vad der er ganske umuligt.
De følgende Runestene synes at bestyrke Hypotesen om norske Landmænd og deres Landhyrder i
Danmark.
II. Aars-Stenen er i flere Henseender den interessanteste af Himmerlands Runestene. Den . findes
heller ikke hos Worm, men nævnes først hos Johs.
Meier i hans haandskrevne »Bog om Danske Mindesmærker<< o. 1654, da den laa paa Kirkegaarden;
først senere blev den flyttet ind i Vaabenhuset, og
man opdagede da, at . den bar Indskrift paa begge
Flader; paa Forsiden begynder den nederst til højre:

t:: 111\ ~: 11-ttl : 11tl'f.: t>t::i-111: .t r t : 1\ .tf': ti\ r.t :
asur : sati : stin. : pansi : aft : Val : toka
Azurr : satti : sten : pannsi: æft :Wal : toka
Asser s~tte Sten denne efter Val toke
t~ l\ tli-111111drotin 11 sin
drottin 11 smn
Drotten 11 sm.
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Paa Bagsiden læses, ligeledes nederst tilhøjre:

stin : kuask : hersi : stanta : laki :
sten n : kwezk : hersi : standa : langi:
Stenen siger (sig) for Hersen (hersi) stande længe;

11-t J.. : 1\ .t t : t 1\ r.t 11 1\ .t~....- : i-.tr i-J
saR : v..al : toka 11
saR : W al : to k a 11
den (:l: og) Valtokes 11
el. snarere: den

uarpa : nafni
war<Sa : nafni
vogte Navn,
nævne Valtokes Varde.

Wimmer tolker som Sophus Bugge i sin Tid
»hersi« som »her« med det forstærkende Tillæg »si«;
men da en Form »hersi« for »her« ellers ikke er
overle·veret, ligger det nærmere at tolke det som Finn
Magnussen og efter ham P. G. Thorsen gjorde, nemlig
))for Hersen« (Dativ af hersir); »Herse« var i Norge
Betegnelsen for en Stormand næst efter en Jarl, som
har Herser under sig. Deraf vilde jo rigtignok følge,
at Valtoke rimeligvis var Nordmand, da vi ikke synes
at have haft Herser i Danmark, og en Nordmand
har Wimmer absolut ikke Brug for, han har sine
- d. v. s. andre - Tanker med Valtoke.
Wimmer tolker ogsaa »war<Sa« som »wer<Sa«
blive, og nafni (Objekt for war<Sa ?) som »næfni«
(Præs. Konj. af nefna); det første synes der dog ikke
at være nogen Grund til.
Bagsidens Indskrift har Versform og skulde efter
Wimmer i Prosaform lyde: Sten n kwesk standa
wer5a længi hersi; sar næfni W al-Toka.
Versform har ogsaa de Runesten i Skaane, som
Wimmer gerne vil bringe Aars-Stenen i Forbindelse

=

13*
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med, men som den i Virkeligheden ikke har det fjerneste med at gøre.
Om Personerne kan vi foreløbig · ikke vide andet,
end at Asser har staaet i Tjenesteforhold til Valtoke
Herse (i Norge), hans 1>Drolten« :>: Herre. Men
Wimmer mener, at nalt taler for og intet imod,<, at
Valtoke er den samme som den Toke Gormssøn, der
nævnes paa den skaanske Hallestad-Sten I som den,
der >>ej flyede ved Upsal«, og som hverken Wimmer
eller Steenstrup tvivler om var en Søn af Gorm den
Gamle, ialfald en dansk Prins; om det sidste ved vi
dog foreløbig intet, og det har heller ingen Interesse
i denne Forbindelse; her gælder det kun Wimmers
Hypotese, at Valtoke er Toke Gormssøn, idet vi foreløbig ser bort fra, at Valtoke rimeligvis er Nordmand.
Altsaa - naar der i Jylland mindes en Mand,
Valtoke, skulde han kunne være den samme som en
Toke Gormssøn i Skaane, thi denne faldt ved Upsala
paa Valpladsen (Val= Lig) og fik derfor >>Val« foran
sit Navn.
Om. en saadan Navneskik foreligger· der intet;
der er· ingen Grund til at tro, at Valtoke skulde følge
anden Navneskik end de andre Navne med Val som Valgard, Valbjørn o. s. v. Den Lighed i Navn,
som Wimmer vil finde, .er saaledes i Virkeligheden
en Ulighed 1).
Wimmers andre Holdepunkter: Sprogform, Versform og Runeformer er ligesaa betydningsløse.
Selvom Aars-Stenen saaledes maa udgaa af Wimmers historiske Runemindesmærker paa dette Grundlag, kan den blive historisk, hvis det her drejer sig
') Skilletegnet mellem »Val« og »Toke<< betyder blot, at det
er et sammensat Navn.
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om en af Magnus den Godes Nordmænd, som formodentlig paa Skivum-Stenen.
Men det er ikke givet, at Valtoke nogensinde har
set Aars. Om Asser kan vi maaske faa lidt mere
at vide af den følgende Sten.
III. Ravnkilde-Stenen laa oprindelig ved Indgangen til Kirken med Indskrifterne opad, der derfor var
meget afslidt. I 1859 opdagede Skolelæreren imidlertid, at det var en Runesten, lod den udgrave og opstille paa Kirkegaarden, hvorfra man senere flyttede
den til en nærliggende Høj.
Indskriften begynder med 3. Linie fra venstre,
hvorefter Linie 4, l og 2. Her anføres Erik Moltkes
Tydning:

.t'J.11\ ~Nt: *IM>IJ. Ht'l\ t'IJ-1 : J.11\ i-: 1\.t'IJ..tt 111\1\i-.t J.
as ur lat : hirpiR
Azurr landhidSiR
Asser Landhyrde
:~.t[J.11]

pa[si)
passi
disse

li

11

kukis : son : raist
kukes son rest
Køges Søn ristede

li

11

runar .
runaR
Runer

11-tt :.tJ..tgl\~tl\1\i-IY
11

at : asbol otrunik
at Asbo6 drottning
for Asbod Dronning

Wimmer havde anset »Fukis« for sandsyntigere
end »Kukis« og læst »Griuo« (Gryd) for »Asbod«,
ligesom han bestemmer »Landhyrde« som »Godsbestyrer« og »Dronning« som »Herskerinde«, her »Godsfrue«.
Vilde det ikke være naturligt at se Aars-Stenen
og Ravnkilde-Stenen, disse to nærliggende Runesten,
i Forbindelse med hinanden og formode, at den
samme Asser, der rejste Sten for sin Drotten Valtoke,
ogsaa ristede Runer for sin Drotning (Herskerinde el.
Frue) Asbod (Valtokes Hustru)?
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Ligesom Manne paa Egaa-Stenen var maaske ogsaa Asser Landhyrde hos en Nordmand; der er derfor Grund til at antage, at landhir(Sir (smlgn. fehir<'5ir)
var en norsk Betegnelse for et Tjenesteforhold hos en
norsk »Landmand« som Ketil, en Herse som Valtoke.
Steenstrup har i Festskrift til Kr. Erslev søgt at
gøre det sandsynligt, at »Drotning« paa vore Runestene maa betegne en regerende Dronning, men det
er. ikke lykkedes ham; man kunde lige saa godt
hævde, at »Drotten« maatte betegne »Konge«, dersom
man ikke havde den Tids Betegnelse »Konungr«,
hvis Dronning dog kun betegnes som hans »Kone«,
der naturligvis af en undergiven kan betegnes som
>>Drotning«, ligesom en ikke-fyrstelig Kvinde kan.
»Drotning« er Hunkønsform til »Drotten«, og saaledes brugtes Ordet ialfald i oldnorsk. Man kan
sikkert spare sig at gaa paa Jagt efter en dansk
Dronning Asbod, som Dr. Lis Jacobsen opfordrede
Historikerne til.
Det Strøg, disse Runesten samler sig om (undt.
Flejsborg St.), gennemskæres, foruden af Hærvejen
Viborg-Svendstrup-Aalborg i Retning SØ til NV, af
en lige Vej, der synes meget gammel og følger Vandskellet mellem Lerkenfeld Aa og Sønderup Aa fra
Hobro-Valstrup- Rørbæk- Mejlby- Mosbæk- Skivum-Halkær, langs hvilken man kan formode, at
nogle af disse Sten har været rejst og derfra slæbt til
Kirkerne; der synes at have været Forbindelse mellem Hobro Fjord og Sebber Sund. Paa den anden
Side har en vestiigere Færdselsvej fra Sebber Sund.Skivum-Gundestrup Mose (Sølvkarret)-Borremose
{»Kimbrerborgen«)-Aars til Viborg Ting ikke min.dre arkæologisk Interesse.

HERREDSFOGDEN
KRISTEN SØRENSEN TESTRUP
EN HIMMERLANDSK HISTORIESKRIVER
AF S. VESTERGAARD NIELSEN

de Skikkelser i Himmerlands Historie, der
har gjort sig bemærkede ved særpræget Personlighed, er Herredsfogden Kristen Sørensen Testrup vel
nok den betydeligste og mærkeligste.
Grupperet om hans Person og hovedsagelig med
ham som Kilde skal her i korte ,Rids forsøges at tegne
nogle Tidsbilleder fra Fortidens Himmerland.
Kristen Sørensen Testrup er født 1685 paa Testrupgaard i Testrup Sogn ved Aalestrup. Hans Fader, Søren Kristensen, var født i Veggerby Sogn, men
blev 1682 gift i Aalestrup med _Mette Kristensdatter.
Til at begynde med var han Selvejer i Aalestrup,
men da han ikke kunde bære Byrderne, fæstede han
Testrupgaard, som da laa under Viborg Hospital.
Gennem sin Moder nedstammede Testrup fra »de
Rinds Herreds Knaber«. Ordet »Knabe«, der egentlig betyder Riddersvend, brugtes om saadanne, der
ved at gifte sig under deres Stand, ikke længere agtedes for ret Adel. Testrup giver en anden Forklaring,
der gaar ud paa, at K n aberne var rige S el vejere, der
paa Grund af Deltagelse i Grevefejden mistede deres
Selveje og blev »Proprietærslaver«.
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Knaberne var et ejendommeligt Folkefærd. Deres
me t iøjefaldend Karaktertræk var tridbarbed og
Lyst til Slagsmaal. De sloge af Hjertens Lysl, naar
og hvor Lejlighed gave . En gan ·ke ·ærlig hel'lig
Lejlighed frembød Marl<ederue og da især det iore
»Dal Marked«. Dette berømte Marked holdtes fra
ældgammel Tid i Marked ·dalen ved Østerbølle og
blev besøgl af Foll· fta nær og fjern, endog fra Udlan et. Her hvor alle mødtes, var rig Lejlighed Lil
Opgør af enhv r Art, og Knabeme benyttede sig da
ogsaa saa grundigt af Lejligheden, at det var et almindelig Syn efter hvert Marked at se Dalen be·b·øet med afhuggede Næser og Fingre. Heraf benyttede Borgmester Niels Lauritsen i Hobro sig til
(1640) at faa Markedet flyttet til Hobro, idet han
foreholdt Kgl. Majestæt, at der her bedre kunde holdes Tugt og Orden end i den afsides MarkedsdaL
Blandt Knabeslægterne, der omfatter lægler som
Po1·s, Frebjerg, Skadelaod, Harbo og mange andre,
vil der i denne ammenhæng ære særlig rund til
at omtale Børialsønoerne, fra hvem vor Herredsfoged
ned 'lammer.
Den ældst kendte af dem var Jens fra Hvam,
der levede i det >>14. Seculo«. Han blev Uven med
en Mand fra Klotrup, fotdi ban ved et Bryllupsgilde
lod Manden høre, at hans Kone vistnok :var af »l{æltl"lng« Oprindelse. Resultatet blev, at Klotrupmanden
lagde sig paa Lur en Aften, Jens skulde til Gedsted
at høre Abbeden fra Vitskøl læse Messe; og skød ham
med en Pil fra sin Armbrøst. Paa den Maade fik
han Hævn for Forhaanelsen, men det kostede ham
to Gaarde i Bygum til Jens' Arvinger.
En Sønnesøn af Jens fra Hvam var Børial Kristensen i Aalestrup. Han kom for Skade at holde
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paa den forkerte Hest under Grevefejden og m .a atte
derfor bøde med sin Selvejergaard til ,Kristian d. 3.,
men var velhavende nok til at kunne købe den tilbage. Han var ellers en fuldgod Knabe. Engang
han gik paa Gaden i Aalborg, kom han i Træde med
en Mand fra Rold og slog til ham med sit Sværd.
Roldboerne byggede saa en Vognborg over Vejen for
at tage værdigt mod ham paa Hjemvejen. Men Børial
havde faaet Følgeskab af andre Knaber, og der blev
leveret et stort Slag med tre dræbte og mange lemlæstede.
Børials Søn Kristen slægtede'Faderen paa. Hans
Kone og Thomas Mogensens Kone i Simested havde
Stolestader ved Siden af hinanden i Simested Kirke.
De havde faaet den grimme Vane at stikke Fø_dderne·
ind og tørre dem af paa hinandens . Søndagsstads ..
Selvfølgelig kunde Mændene ikke holdes udenfor Stridighederne, og Kristen truede Thomas paa Livet, ~ hvil
ket denne besvarede med at· stævne ham til Tinge ..
Af velbegrundet Frygt for, hvad der kunde. ske, bad
han Lettsmanden om Hjælp og blev da ogsaa ledsaget til Tinget af tolv af dennes ».væragtige« Karle.
Børialsønnerne var ogsaa mødt mandsstærke, og et
mægtigt Slagsmaal opstod, hvorunder tre dræbtes og:
mange saaredes, mede~s Herredsfogden kun redded.e
sig ved at lade sig falde baglæns ned fra Tingstedet:
Et helt Aar derefter holdtes der intet Ting i Rinds
Herred. Den Historie kostede Børial 1300 Rd. Thomas undgik forøvrigt ikke sin Skæbne, men blev se~
nere dræbt af Kristen, der blev stærkt ægget af Moderen, Kirsten Andersdatter;
Gamle · Børial var . Oldefader til Testrops Moder,
Mette Kristensdatter. Hun var en begavet og dygtig
Kvinde, ))æret af alle for hendes Gudsfrygt og , gode
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-Omgængelse og en meget god Husholder, saa at man
neppelig vidste hendes Lige«, skriver Sønnen om
hende. Han fremhæver ogsaa hendes Evne til at
fortælle, og man kan sikkert gaa ud fra, at det er
hendes Fortællinger om Fortidens Begivenheder, der
fra først af har vækket og næret hans historiske Sans.
Det var bevægede og begivenhedsrige Tider, hun og
.hendes paarørende havde gennemlevet. Selv var hun
født i 1657 og kunde berette om, hvorledes hendes
Forældre havde maattet flygte for Svenskerne med
det spæde Barn »ved Nat og Dag i Kær og Morads
:i Vinter og Uvejr«. " Om Krig og Pest og haarde Ti.der kunde hun berette, om Jertegn og Varsler og
meget andet, men først og sidst har det jo dog nok
·været hendes Fortællinger om Slægtens Bedrifter, der
har gjort stærkest Indtryk paa den videlystne Dreng.
Hendes Fader og Brødre havde været med, da Knaberne i flere Dage holdt Broovergangene o'•er Sime:Sted Aa mod Wallensteins Ryttere. Det var ved den
Lejlighed, Mikkel Skytte fra Lynderupgaard, Friskytien, med el Mesterskud pillede den tyske Rytter ned,
der fra Aaens modsatte Højder haanede Bønderne
med en ikke ukendt uhøvisk Gebærde.
Den ved Moderens Fortællinger vakte historiske
.Sans fik senere yderligere Næring ved intimt Samkvem med to fremragende, stærkt historisk inter-esserede Mænd, der samtidig med Testrup levede og
·virkede paa Egnen, Præsten Lavrits Axelsen i Vesterbølle og Herredsprovsten Magister Kristen Stistrup i
lJllits.
Lavrits Axelsen, »min allerbedste Ven, en fin,
lærd og meget oprigtig Mand, i hvem Lærdom og
Levned fulgtes ad, saa hans Lige var ikke i denne
Egn«, var Præst i Vester- og Østerbølle 1681-1717.
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Han er Forfatter til langt den vigtigste Del af det
kendte Værk: Dagbog fra det 16., 17. og 18. Aarhundrede af Farstrup og Axelsen, en lille, uanselig og
nu meget sjælden Bog, men en Guldgrube for Himmerlands Personal- og Egnshistorie. Desuden var han
en Foregangsmand for sin Egn paa mange Omraader,
f. Eks. paa Havebrugets:
Af en noget anden Støbning var »Magisteren« i
Ullits, Kristen Stistrup, der var Præst i Ullits-Foulum
1677~ 1713, en· Mand af »ypperlig Hukommelse og
Judicium og var· et stort Pund nedlagt i ham«. Han
arbejdede med Landets almindelige Historie, navnlig
Forholdet mellem Danmark og Sverige, men han forødte sit »Pund« og spildte sin Tid ved sin uhelbredelige Trang til Procesmageri. Han vitr til alle Tider
Himmerlands største · »Tingstud«, førte Proces med
Gud og hver Mand, med samtlige Aars Herreds Præster
paa en Gang, med Peder Lerche til Lerkenfeld og
von Stoltzig til Mølgaard og sidst og ~leminest »med
hans egen Kone, som ikke uden Aarsag beskyldtes
for andre.«, skriver Testrup, som ogsaa bebrejder
hende, at hun efter Magisterens Død »klattede« hans
mange »rare« Manuskripter væk.
I en Alder af 15 Aar blev Testrup Skriverdreng
hos Landstingshører Bering i Viborg, men afbrød dog
allerede efter faa Aars Forløb den saaledes paabegyndte juridiske Løbebane, og fæstede Gaarden Vesterris ved Testrup. Han drev dog ikke selv Gaarden,
men gik til Søs og sejlede fra 1704-30 snart i Kongens Tjeneste, snart for egen Regning. Han deltog i
Store Nordiske Krig og var ogsaa en Overgang i
russisk Tjeneste. Ved Siden af sit Sømandsskab drev
han i nogle Aar Studehandel paa Holland og havde
en Tid Lerkenfeld i Forpagtning. 1730 udnævntes
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han til Herredsfoged for Rinds og Gislum Herreder
og Birkedommer for Lerkenfeld Birk. Dette sidste
Embede gav han dog senere Afkald paa, fordi han
ikke vilde lægge Navn til Generalmajor Liittichaus
»onde Omgang med sine· Bønder«.
Ved sin Skibsfart, Studehandel og andre Virksomheder blev han en meget velsiaaende Mand, efter
vor Tids Forhold nærmest Millionær. En Del af sin
Formue satte han i Jordegods. Allerede i 1717 havde
han af Kongen købt Ryttergaarden Vesterris. Senere
erhvervede han Gaarden Lille Restrup ved Aalestrup
og Viffertsholm i Hellum Herred. Denne sidste Gaard
kostede ham 23.800 Rd. Om denne Handel fortælles
en morsom Historie. Trods sin Stilling og mange
Penge levede Testrup fuldstændig som Bonde, gik
klædt som Bonde og talte som Bonde. Da han derfor i sin tarvelige Befordring kom kørende til Auktionen paa Vitl'ertsholm, nægtede man ham at faa
Hestene i Stald. Uden at bekymre sig videre derom,
ombyttede han sine Træsko med et Par gamle Støvler
og begav sig ind i Auktionslokalet. De forsamlede
Herremænd saa baade med Forundring og Harme
paa den tarvelige Bonde, der havde Frækhed nok til
at byde med. For at faa ham ekspederet i -en- Fart
lod man Auktionsholderen . give ham -Hammerslag i
L Haab - om, at han · ikke kunde stille Kavtion -og
derfor kunde · bortvises. - Da Testrup ganske rigtig
maatte benægte at kunne stille Kavtion, blev han
med Latter og Haan vist paa Porten, men han sagde
kun ·ganske rolig: »A tror nok, Kavtion er unødvendig.
na,ar a har Skillingen at betale med. Aa, Jens, kom
ind rried det bette røde Skrin.« Og da saa Købesummen var lagt paa Bordet til sidste Skilling, sagde
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han ikke andet end: »Nu maa a vel nok faa Hestene
i Stald.«
Testrup var· i det hele ikke saa lidt af en Original. Der fortælles derom mange Historier. Da han
saaledes f. Eks. fik i Sinde at gifte sig, friede han
først til en fornem Dame i Aalborg, der imidlertid
gav ham Afslag. Paa Vejen ned ad Trappen mødte
han Damens Tjenestepige, friede ogsaa til hende og
fik denne Gang Ja. Historien er dog vist apokryf.
Hans Kone hed Maren Nielsdatter og var Datter af
Niels Podemester i Aalborg.
I Administrationen af sine store Ejendomme udfoldede Testrup stor Energi og Dygtighed, og adskillige Vidnesbyrd om hans omfattende Virksomhed er
bevaret den Dag i Dag. Baade. paa Viffertsholm og
Lille Restrup foretog han omfattende Byggearbejder,
der del vis staar endnu, og ved den sidstnævnte Gaard
ses endnu det pragtfulde Granitdige, hvis Opførelse
han personlig ledede. Blandt sine Omgivelser nød
han stor Agtelse og af sine undergivne var han afholdt. men ogsaa en lille Smule frygtet. Man tillagde ham overnaturlige Evner, saa intet kunde skjules for ham, og det er højst sandsynlig, at han selv
har bidraget til at give denne Tro Liv for derigennem at sikre sig mod Utroskab og Sløseri hos Tyendet paa de spredt liggende Gaarde.
Ved Siden af sin praktiske Virksomhed fik han
i stort Mon Tid til en omfattende Forfattervirksomhed og Syssel med sine videnskabelige Interesser.
Hans Produktion spænder over mange Emner og er
selvfølgelig ikke lige værdifuld, men meget af det,
han har lavet, er den Dag i Dag Kildeskrifter af første Rang. Dette gælder først og fremmest hans bedst
kendte Arbejde: Rind s Herreds Krønike. Dette for
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Himmerlands Egns- og Personalhistorie uvurder1ige
Værk . findes i Manuskript paa det kongelige Bibliotek.
Fyldige Uddrag deraf er trykt i »Samlinger til jydsk
Historie og Topografi«, l. og 2. B., men Værket er
saa værdifuldt, at en Offentliggørelse af det i sin Helhed vilde være en Berigelse af vor Litteratur.
E t P ar mindre Skrifter: »Om Kiri< er og Klostre
i Viborg Stift« og »Rela tio n om Tingene og T in gsteder sa mt Retlens Betj ening<< er og aa paa mange
Punkter værdifuld e Kil de -SkrifleL·. Begge foreligger
trykt. Det samme gør ogsaa det 684 Sid r store Værk :
»Danmarks og Norges Krigsarmatur«, der nu kun
har Kuriositetens Interesse, men vidner om Testrups
store Belæsthed og grundige Kendskab til Latin.
I sit Ægteskab havde han 2 Sønner, Søren og
Kristen, og en Datter, der blev gift med Raadmand
H. Olufsen i Viborg og blev Moder til den kendte
Agronom Professor H. O. Olufsen.
1759 nedlagde Testrup sit Embede, der gik i Arv
til Sønnen Kristen. Samtidig afstod han sine to
Herregaarde til Sønnen Søren og trak sig tilbage til
Vesterris, hvor han død e 1761. Paa Testrup Kirkegaard dækker endnu en Række store Gravsten hans
og hans Slægts Grave.

AALBORG HISTORISKE MUSEUM
I 1938
i Aarbog 1937 nævnte Nyordning af Museet
er fortsat og er nu bragt saa vidt, som den
aldeles iøjnefaldende Pladsmangel tillader. Det er nu
Oldsagssamlingen, der er bleven omordnet; alle deGenstande, der ikke stammer fra Aalborgegnen, Himmerland og Kjær Herred, er magasinerede, saafremt
de ikke Yar af ganske særlig Interesse. Medens tidligere de samlede Fund var spredte i de forskelligeSkab~ efter deres Art, er de nu holdte samlede og_
frembyder stor Interesse.
Der er anskaffet flere nye Skabe, og Samlingen
har derefter kunnet opstilles saaledes, at den kronologiske Rækkefølge har kunnet gennemføres, og da
en Mængde :arudstykker og Donbietter uden videre
Betydning nu er udskilt, er Oversigten nu god, og_
der er saa nogenlunde Plads, saa nye Fund kan anbringes, naar de da ikke er altfor store.
Museet har nu ladet udarbejde den af Publikum
savnede Fører, en kortfattet Oversigt, hvor de Genstande, der har særlig Interesse, er anført med fremhævet Skrift. Føreren har enkelte Billeder, af Madonna fra -Børglum, Johan Friis' Jagthorn fra 1550.
Aalborgs »Fedel« og Aalborg-Stuens Dørparti.
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Samlingerne er bleven forøget med en Mængde
Genstande, af hvilke særlig maa fremhæves Gaverne
fra Statens Lotteriudvalg, - der hjælper de historiske
Museer med Indkøb af saadanne Genstande, som
Museerne ikke selv har Midler til. Museet fik iaar
et Renæsssance-Dokumentskab med 11 Skuffer, paa
-enkelte kan Udskriften læses, en er mærket »Sendebref«, og en meget smuk lille Sølv-Kaffekande med
Bakke, mærket

~=

Børge Mikkelsen, Mester i

Aalborg 1748-17.68.
·Disse Sølv-Genstande er en smuk Forøgelse af
Museets - nu næsten. komplette Samling af Aalborg
Sølvsm~des Arbejder, der mangler kun Arbejder af
3-4 Mestre.
Gavernes Antal er, ligesom i de senere Aar, stort.
Særlig maa fremhæves en meget smuk og vægtig
Sølv-Tobaksæske, skænket Overcommandeersergeant
Leonard Lorentze·n ca. 1850 af Aalborg-Officerer. Den
er udført af P. Ørsnes i Aalborg og er en Gave fra
Konsul A. Abel. Fra Fru Tømrermester C. C. Jensen, før ,Aalborg, er modtaget en smuk Daabskjole,
Empire, fra Husinand Lars Peter Larsen, Dragsgaards Mark, Bælum, en Empire-Vugge.
Fhv. Overbanemester Hald, Hellerup, har skænket en stor Samling Oldsager i Sten, Bronce og Rav,
samlet af hans Fader, Herredsfoged i Nibe, S. J. T.
Hald, i Aarene 1864 og følgende. Alle Oldsagerne er
fra Himmerland og danner en udmærket Forøgelse
af Museets Himmerlands-Fund.
Fru Valborg Hald, Hellerup, har foræret et meget smukt lille Stykke Legetøj, en Tressor, udført i
Ibenholt med Elfenbens-Indlægning og Agat, med 9
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smaa, silkeforede Skuffer og med hemmelige Rum,
efter Forbilleder paa Rosenborg og Frederiksborg.
Ved Køb er erhvervet en lang Række Genstande
fra By og Land; særlig maa fremhæves et BarokSkab med Empire-Maling, en Lysestøber-Krukke,
mrkt. 1746, skaaret ud af et Stykke Træ og to 1<-:mpire-Sølvskeer, begge Aalborg-Arbejde.
Museet har udført en Udgmvning af en, tidligere
forstyrret, dobbelt .Jættestue paa Dall Mark, med 2
Kamre, det ene med Stenøkser og en lille smuk
Hammer med Skafthul, det andet med Lerkar og
Ravsmykker. End Yidere er udgravet en Gravkiste
paa Astrup Mark fra Stenalderens Slutning og indeholdende 4 Dolke og l Lerkar.
Udgravningerne paa Kirkepladsen i Aalborg er
fortsatte og har givet en Mængde mindre Genstande
i Fajance og Stentøj. Hele Pladsen burde gennemgraves, det vilde give store Bidrag til Aalborgs ældste
Historie.
Ved Udgravningen af Borgen i Halkjær Enge har
Museumsassistenten bistaaet Nationalmuseet i 3 Uger.
Udgravningerne skal fortsættes ad Aare og forventes
at give godt Udbytte. Museet har faaet den Rambuk,
hvormed de lange Pælerækker er nedrammede, en
stor Klods med 2 Haandtag, og en Dørstolpe med
Staff.
~useumsbesøget er stadig stigende og vil, trods
Lukningen i Foraaret, hvor Nyordningen foretoges,
blive større end i noget tidligere Aar, og Interessen
for Museet er i stadig og stor Fremgang.
Chr. Jørgensen.

VESTHIMMERLANDS MUSEUM
I AARS
dette Tidsskrifts Aarbog 1935 er givet en Redegørelse for Vesthimmerlands :Museum i Anledning
af, at Museet i dette Aar fik sin egen Bygning. I
denne er siden da forl;engst Museets righoldige Samlinger ordnede og opstillede i nye Montrer, saa de
præsenterer sig smukt og overskueligt. I Forhallen
er opstillet en Del Kirkeinventar fra vesthimmerlandske Kirker, deriblandt en romansk Vinduesoverligger
med Runeindskrift fra Veggerby Kirke. Oldsagssamlingen har faaet et stort Værelse for sig selv, medens
et andet rummer Dmgter og Dragtdele, Billeder og
Dokumenter, et tredie Møbler. Loftetagen er forbeholdt de mange inden- og udendørs Redskaber, medens Kælderen giver god Plads til større Landbrugsredskaber som Plove, Harver, Vogne o. s. v. Udenfor Bygningen er med Støtte af Nationalmuseet opstillet en 7 m lang Gravkiste fra Slutningen af Stenalderen, fundet i Aars Sogn 1936.
Samlingerne er paa mange Punkter bleven betydeligt forøgede, dels ved Gaver, dels ved Indkøb, det
sidste navnlig paa Omraader, hvor en Supplering af
det foreliggende vilde være ønskelig.
Oldsagssamlingen, der i~dtager en ubetinget Før-
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steplads blandt Museets Samlinger, tæller nu 856
katalogiserede Numre med mere end det dobbelte
Antal Enkeltgenstande. Den er i de senere Aar forøget med flere gode og betydningsfulde Fund. Blandt
disse kan nævnes en Grav fra romersk .Jernalder med
17 Lerkar fra Kgs. Tisted. Fremdeles den ovenfor
nævnte Gravkiste fra Aars Sogn, der indeholdt to
Flintdolke og et Lerbæger. Fra germansk Jernalder

Lerkugler fra H,·alpsund.

(500 - 800 e. K.) stammer et Gravfund fra Vognsild
Sogn. Grave fra denne Periode er over hele Landet
yderst sjældne. Vognsildgraven indeholdt sammen
med brændte Ben en Spydspids og en Skjoldbule af
Jern og Rester af et Tøjbælte med Bronz~nagler. Fra
L. Aistrup Kær i Gundersted Sogn er erhvervet et
meget stort og smukt Depotfund af Ravperler fra
Dyssetid. Fra Stubberup Kær, Oue Sogn, stammer
et Offerfund fra romersk Jernalder. Fundet er mærkeligt og enestaaende, fordi det giver VIshed for, at
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l\fenneskeofring har fundet Sted saa langt ned i Tiden
som 2.-3. Aarh. e. K. Foruden to Lerkar og Dynger af Knogler af forskellige Husdyr indeholdt det
nemlig betydelige Skeletdele af et 12 Aars Barn.
Mærkeligst af alle Nyerhvervelser, fordi det hidtil er et Unikum blandt danske Oldtidsfund, er et
Fund af Lerkugler fra Hvalpsund. Ved Dræningsarbejde i en lille Kærstrækning mellem Kystskræoterne og Strandbredden lige Vest for Hvalpsund
Færgekro fandtes under 80 cm Tørv paa Blaaler en
Mængde Lerkugler af soltørret Ler. Kuglerne er af
forskellig Størrelse og Form, helt runde, atlange, pæreformede o. s. v. Om deres Formaal eller Anvendelse
kan kun gisnes. Snarest er det vel en Offerhenlæggelse, men maaske kan man ogsaa gætte paa, at det
er et »Halvfabrikat«. Leret var jo et overordentlig
vigtigt Stof for Oldtidsfolket, og en >>Eksport« fra et
saa gunstigt beliggende Lerleje som det ved Hvalpsund til lerfattige Egne maa vel siges at ligge indenfor Mulighedernes Grænse.
Ogsaa Museets øvrige Afdelinger har modtaget vigtige Forøgelser ved Gave og Køb. Blandt de sjældnere
kan nævnes to velbevarede Hjulplove, der er skænkede af Enkefru Pedersen, Aars. Fra Frøken Mette
Christensen, Farsø, er modtaget en værdifuld Samling Arvesølv og .Malmgenstande.
Besøget har været tilfredsstillende. I 1936: 6 l 9,
i 1937: 490, foruden mange samlede Besøg af Skoler,
Husmandsrejser o. lign. Ligeledes har der været
mange Besøg af Medlemmer af >>Dansk Vandrelaug((,
for hvem der er gratis Adgang.
S. l'estergaal'd Nielse11.

RAS1tiUS LETH, SMIDIE, TIL MINDE
Det er med vemod, vi meddeler, at vi i febmar mistede
vort ældste styrelsesmedlem,
gaardejer RASMUS LETH,
Smidie.
Ved vor jubilæumsfest i
))Kilden« den 28. juni sidste
aar talte Rasmus Leth smukt
for vort samfund og mindedes starten for 25 aar siden.
Han var nemlig en af de 24
underskrivere i den opfordring,
som udsendles gennem dagbladene for at søge stiftet et historisk samfund f'or Aalborg amt. 2 aar efter fik han sæde i slurelsen, en
plads, som han udfyldte paa den smukkeste maade.
Han havde en levende interesse for egnens historie,
og hans kærlighed til hjemstavnen var dyb og ægte.
Han havde en sjælden evne til at interessere sine omgangsfæller for fortiden og har duved tilfød vort samfnnd mange medlemmer.
Fed jordefærden, som foregik fra Bælum kirke, var
styrelsen repræsenteret ved lærer Henrik lVIøller, Haals.
Rasmus Leth vil blive savnet i styrelsen, som skylder ham en varm tak for samarbeJdet.
1'i mindes ham i ærbødighed!
HENRIK MØLLER.
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on al imød komm e f1· msatle ønskl'r om en kol't.
ud11ugt bl ' egneu rdve l for Anlhot·g valgt Lil
·t d t for v r hi to1·iske udflugt, en egn, d r l'igger
n. r ·enlrum M \"Ort arbejd, omraadc: Himmerland
og Kjær herred.
Udfærden foregik onsdag den 29. juni. Ved 14tiden startedes fra banegaardspladsen med Svenstrup
kro som første maal. Som sædvanlig var formanden
ban k direktør Chr. Iørgensen leder, og hans glimrende
humør smittede straks deltagerne, saa alle glemte
regnvejret og den rygende storm, der fejede hen over
land·kab>L frn vest.
\ ed SYen lrLlp mødte deltagerne fra det sydlige
o pland, saa d r var bænket over 200 i krosalen til
ftermirltlag kall' n, da formanden bød velkommen.

F
3
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indlededes med, at formanden mindedes afdøde sogneraadsformand Rasmus Leth, Smidie, der haYde været med til at stifte Historisk Samfund og i mange
a ar været et skattet medlem af styrelsen. »Vi mindes
ham i taknemmelighed.« (Medlemmerne rejste sig.)
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I sin beretning understregede formanden betydningen af, at alle gode kræfter virkede for at forøge
medlemstallet, der var for lavt i forhold til amtets
størrelse. Han omtalte særlig vor aarbog for 1937,
som er den største, der i det forløbne aar er udgivet
af noget historisk samfund. Han rettede en speciel
tak til aarbogens redaktør lærer Møller, Haals, for
udarbejdelsen af artiklen om samfundets 25-aarige
virksomhed. For forskere indeholdt den en kærkommen oversigt over bidragene i samtlige aarbøger.
Formanden oplæste det reviderede regnskab, da
kassereren regnskabschef Bye Jørgensen paa grund af
sygdom var forhindret i at være til stede. Andet sted
gengiver vi en oversigt over regnskabet. I denne forbindelse omtalte formanden en
bibliografi ove1· Aalborg amt
udarbejdet af bibliotekar Seidelin, Aalborg. Fortegnelsen omfatter litteratur vedrørende Aalborg amt fra
1656 til 1935 og vil blive af uvurderlig betydning
som haandbog for forskere og andre interesserede.
Historisk Samfund har paataget sig udgivelsen, som
nu er nær forestaaende, da vi gennem aarene har
fremskaffet ca. 1000 kr. som gave til udgivelsen.
Valg.
Til styrelsen genvalgtes bankdirektør Chr. Iørgensen, pastor L. Vesten, Sulsted, lærer Th. Johansen,
Aarestrup, og kommunelærer Vestergaard Nielsen,
Aars. I stedet for apoteke1· N. H e din, der er bortrejst, valgtes gaardejer Thomas B. Thomsen, Ulsted.
I stedet for regnskabschef Bye Jørgensen, der ikke
ønskede genvalg, valgtes lærer Viggo Qvist, Aalborg.
I stedet for seminarieforstander Høierup, der er bort-
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rejst, valgtes arbejdsmand Thulstrup Christensen, Løgstør. I stedet for afdøde gaardejer Rasmus Leth,
Smidie, valgtes boghandler Hother Hornbech, Hadsund. Formanden rettede en varm tak til de afgaaede styrelsesmedlemmer, særlig til Bye Jørgensen,
der i 18 aar har været kasserer for vort samfund.
Til revisor genvalgtes hospitalsforstander K. K.
Nicolaisen, Aalborg, og lærer Joh. Jensen, Gug.

Lovændringer.
Fra tlere sider har der været fremsat ønske om
revision af lovene, og styrelsen forelagde derfor et
udkast til nye love. Tillige var der fremkommet et
udkast fra vor sognerepræsentant i Hals mekaniker
E. .Johannessen. bisse udkast suppleret med enkelte
forslag fra forsamlingen blev sammenarbejdet til et
forslag, der eenstemmig blev ''edtaget. De nye love
findes omstaaende.
Store Restrup var næste maal. Vejret var nu
klaret op, og solen fik magt gennem de jagende skyer.
Deltagerne samledes i den smukke riddersal, hvor
forstander K. Balle i et kort foredrag interessant og
levende fortalte
Store Restwps historie.
Store Restrup er en meget gammel gaard. Efter
professor Kornerups undersøgelse af Sønderholm kirke
ses det, at 1246 blev en Gyldenstieme fra St. Restrup
begravet i Sønderholm kirke.
Det er dog først i 1407, at gaarden træder frem
i historiens lys. Da ejes den af Henrik Knudsen
Gyldenstierne. Han rejser med sine huskarle op i
Thy, brænder en provstegaard af og slaar provstens

218

.-\ARS~IØDET UG GEi'\EHALFORSA~ILii'iGEN

tjenere ihjel. H an bl i ve r ved Viborg ting dø m t til at
opbygge prontegaarden og at betale bøde for de ihjelslagne tjenere.
Gyldenstierneslægten boede paa St. Restrup i henved 400 aar. Ved aar 1600 gik gaarden over i Lindenowslægtens eje og ca. aar 1700 til Lewetzauerne. Chr.
Frederik Lewetzau var generalløjtnant i kavaleriet.

Fot. !Ienr. Møller.
Til foredrag i riddersaleu, St. Heslrup.

Han samlede jordegods til St. Restrup, indtil han raadede over 2206 td. hartkorn. Jorderne strakte sig fra
Limfjorden helt ned i Roldskovene, hvor han ejede
900 td. land bøgeskov. Det er denne Chr. Fr. Lewetzau, som 1723 bygger den nuværende hovedbygning,
der er lys, venlig og aaben med store vinduer, smukke døre og paneler; en modsætning til den gamle,
snævre, skumle borg, som han rev ned. Han er bisat
Sønderholm kirke i en pragtfuld marmorsarkofag.
1780 er I v er Rosenkrantz Lewetzau ejer af gaar-
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den. Han gifter sig med den 16-aarige komtesse
Juliane Sofie fra Vedelsborg. Hun anlægger have i
l'ransk stil med lange klippede lindealleer, hække og
dam. Hun indretter kirke i hovedbygningen og udstyrer den med stor pragt. H u n dør i sin første
barnsnød kort tid efter, endnu ikke fyldt 20 aar.
~lange af de gamle linde ved St. Restrup er fra hendes anlæg, og dem bliver der fredet om.
Efter de store landhoreformer i 1780erne kom
der skiftende ejere, og ''ed frasalg og bøndernes frigørelse svandt gaardens jorder ind til 2500 td. land,
og med dette areal overtoges gaarden 1856 af kammerherre Slemann. Han var efter sin tid en dygtig
landmand og yderst sparsommelig; riddersalen brugte
han til kornmagasin, og haveanlægene lod han gro
til i krat og skov. Da alle hans regnskabsbøger er
opbevaret, kan det ses, at hans lønninger til daglejerne og folkene var meget smaa, og dog rejste han
fra St. Restrup 1898 som en fattig mand. Han forslod ikke at drive storbrug.
Gaarden overtoges nu af et pengeselskab, der
1900 tldstykkede 1000 td. land i 60 ejendomme og
solgte gaarden med de tilbageblevne 1500 td. land til
godsejer Malling, der byggede store smukke avlsbygninger. Han solgte 1905 til grosserer Phillip fra København. Phillip byggede den næsten landskendte ajlebeholder, der var Europas største - blev der sagt og istandsatte hovedbygningen. Saa gi k han fallit,
og godsejer 'Veidemann blev ejer, til han i 1912 solgte
gaarden med de 1500 td. land til Aalborg amts udstykningsforening for 400,000 kr.
'Jorderne blev udstykket i 50 ejendomme med ca.
20 td. land til h,·er. Ager, eng, kær og mose blev ligeligt fordelt. Bygningerne maatte købeme selv bygge,
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som de vilde, og som de havde raad til. Der er ingen statshuse paa St. Restrup. Ejendommene svarer
til den gamle danske bondegaard.
Godsejer Weidemann havde en skattepligtig indtægt af 5000 kr. aarlig, de 50 nybyggere paa samme
jord 6 aar efter 87,000 kr. Ejendomsskyld før udstykningen 330,000 kr., ejendomsskyld efter udstykningen 900,000 kr., nu 1,200,000 kr.
I kammerherre Stemanns tid levede ca. 75-8(}
fattige mennesker paa godset; nu lever der paa de
samme 2500 td. land ca. 130 Familier eller mindst
700 mennesker, og de lever da nogenlunde. Det etsmaabrugets resultat.
Tanken om at oprette en højskole i hovedbygningen kom fra gaardejer Andr. Korsgaard, Als. 50,000
kr. var nødvendig som aktiekapital, og der blev tegnet aktier a 10 kr. over hele amtet af husmænd,
gaardmænd, haandværkere, lærere og andre. 30,000
kr. blev tegnet paa den maade. Udstykningsforeningen tog aktier for 10,000 kr., og nybyggerne tog for
10,000 kr. Hovedbygningen med have, park og skov
samt 30 td. land mark blev købt for 124,000 kr.
Skolen begyndte 3. maj 1915 med den meget betydelige forstander J. N. Brande fra Bramminge. Han
døde efter 2 1/2 aars forløb, og der blev da rettet opfordring til den nuværende forstander K. Balle, der
sammen med sin hustru overtog stillingen paa- den
betingelse, at skolen blev drevet som »lmsmandsskole<c,
d. v. s. paa den danske folkehøjskoles grund og med
dens maal og midler og saa samtidig søge at dygtiggøre de unge i deres fremtidige gerning, pigerne i
husholdning og karlene i landbrug. Denne skoleForm er beregnet for de elever, der ikke har raad til
at komme baade paa højskole og fagskole, og det
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bliver jo væsentlig fra husmandsbjemmene, deraf navnet. Nu har skolen gaaet som busmandsskole i 20
aar og med god tilslutning.
Efter en gennemgang af hovedbygningen og en
tur i den store og skønne park fortsattes til »Troldkirken, den ejendommelige og imponerende langdysse

Fol. Hem-. Møller.
Formanden og lærer Kolding taler ved •Troldkirken•.

Yed Sønderholm. Efter at fornianden havde fortalt
interessant om det gamle gravminde og højskolelærer
Kr. Kolding havde fortalt morsomme sagn, der .knytter
sig til stedet, fortsattes til Sønderholm kil"ke, der fyldtes
til sidste plads. Der indlededes med salmen »Kirken
<len er et gammelt Hus«, hvorefter sognepræsten, forfatteren, pastor Svend Aa. Reel"slev fra kordøren fortalte
Sønderholm kirkes historie.
Sønderholm kirke bærer afgjort præg af store
herregaardes nærhed. Med sit krydshvælvede loft,
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sine kalkmalerier og sine marmorkister bag det solide
smedejernsgitter vidner den om længst afdøde herremænds rigdom og fromme ambitioner.
Da den - rimeligvis i midten af det 13. aarh.
- blev bygget til bedehus for menigheden, var den
uden taarn og havde bræddeloft. Det sidste ses endnu tydeligt af en bjælke, der ligger blottet under en
af krydshvælvingerne. Den er bygget i romansk stil
af store kampesten med en ualmindelig smuk apsis
og med et km·parti, der ligger tre trappetrin højere
end gulvfladen i skibet. Som den nu fremtræder,
ligner den en domkirke en miniature. Den trænger
blot til at faa kalkmalerierne opfrisket og farverne
paa prædikestolen kaldt frem.
Kalkmalerierne stammer fra tiden efter reformationen og er skænket af fru Kirsten Friisdotter til
minde om hendes i 1555 afdøde mand, Gabriel Gyldenstierne. Foruden de R bibelske motiver findes en
smukt ornamenteret indramning, i ln•ilken ægtepar~·ets aner er symboliseret ved en række vaabenskjolde.
I hjørnerne over altret staar mod syd: »Disse \'abben er erlig og velbørdige Mand salige Gabriel Gyldenstierne til Restrup hans 16 Annet".<( I det modsatte hjørne læser man: »Disse Vab ben er er lig og
velbørdige Kvinde Fru Kirsten Gabriels hinnes 1B
Anner.c<
Der blev ved en reparation for nylig afdækket
nogle andre kalkmalerier, dels paa korbuens ydre,
dels paa dens indre flade, men de manglede saa store
partier, at nationalmuseets konservator skønnede, at
det vilde være umuligt at rekonstruere dem. De blev
derfor - foreløbig - kalket over igen.
Af stor interesse er de to gravkapeller, det ældste i en tilbygning til koret, indeholdende 4 læder-
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betrukne egetræskister med de balsamerede lig af
familien Christofl'er Lindenow, hvis overhoved var
admiral under svenskernes belejring af København
og en meget velhavende mand, der forstrakte kronen
med store laan, det andet i taarnet med indgang gennem et smedejernsgitter i kirkeskibets forlængelse,
indeholdende to pragtfulde marmorsarkofager, udført af italienske kunstnere. I dem ligger de jordiske rester af Christian Frederik Levetzau til Restrup
og hans første hustru Christence Lindenav Rantzau.
Foruden disse har der til for nylig staaet en egetræskiste med liget af den efterlevende hustru. Ogsaa til
hendes begravelse var der hensat kapital til en sarkofag, men den skal være forlist undervejs, og hun blev
derfor lagt i en billigere kiste. Denne smuldrede delvis hen og blev derfor hensat i kælderen under det
Lindenowske kapel, hvori i forvejen henstod en kiste
med liget af en gammel S'ønderholmpræst, provst
Lauritz Sørensen Laurbcrg, der døde 1740. Han var
den første præst i Sønderholm, der førte kirkebog,
idet han fra 1720 optegnede alle døbte og begravede,
trolovede, copoulerede og communicerede (c: altergæster).
Foruden disse gravmindesmærker findes der i
korets· og skibets nordvæg indmuret de tidligere paa
gulvet anbragte ligsten over Gabriel Gyldenstierne,
Jep Friis og Hannibal Gyldenstierne, den første af
disse indrammet i en enestauende bronceramme af
stor værdi.
Døbefonten er en gammel romansk granitfont,
prædikestolen bærer Gabriel Gyldenstiernes og frues
navne, altertavlen et middelmaadigt nadverbillede
prydet med Levetzaus vaaben, og kirkens »sejrværk((
er skænket af Friedrich v. Levetzau, der døde 1696.
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Kirkens største klenodie er imidlertid den gamle
dør, der er anbragt imellem vaabenhuset og skibet,
og hvis nøgleskilt efter afdøde professor Kornerups
opfattelse tyder paa saa høj alder, at det maaske har
været anvendt i et hedensk gudetempel, før døren
blev indsat i Sønderholm kirke. Derpaa kunde dragehovederne over den tabernakellignende bygning bære
vidnesbyrd. Men døren - hvis bjælker er behandlet
paa meget primitiv maade - kunde jo ogsaa være
fra den første kristne tid, da man endnu ikke var
kommet bort fra de tilvante symboler.
Der har fra tid til anden været tale om at rydde
et af ligkapellerne til praktisk brug, men endnu har
man dog klaret sig paa anden vis. En indskrift i det
Lindenowske kapel kunde maaske ogsaa lægge en
dæmper paa iveren. Den lyder i sin pudsige alvor
og med datidens vaklende ortografi saaledes:
Min Ven, fløt ikke disse Liig afsteed
fra denne hvalte Bollig.
Lad dem her stædse staa i fræd
og hville T1-yg og Rollig.
Thi ellers skal Uløkkens Glød
det Huus og gods omspænde.
ja Fattigdom og Hungers Nød
skal Gud dig vist tilsende.

Afslutning i Sebbersund.
Saa fortsattes gennem købstadidyllen Nibe forbi
»Lundbæk« langs den stormrørte fjord over dæmningen til Sebbersund, i hvis kro-pavillon den medbragte
mad blev nydt under hyggeligt samvær.
Mens den barske vestenvind vedvarende jog de
eftersaarsagtige skyer mod øst, søgte deltagerne mod
den hjemlige arne med mindet om en god eftermiddag.
Henrik Møller.

LOVE FOR HISTORISK SAMFUND
FOR AALBORG AMT
;:;. 1. Formaalet for »Historisk Samfund« er at
-vække og nære sansen for egnens historie og minder.

;:;. 2. Samfundet Yil virke til dette formaals opnaaelse:
a. Ved udgivelse af en aarbog, som udkommer h''ert
aar og bringer bidrag til egnens historie, fremdrager minder om befolkningens liv og færd i
tidligere tid, meddeler oplysninger om amtets
historiske steder og indeholder en beretning om
samfundets virksomhed.
b. Ved afholdelse af offentlige foredragsmøder rundt
om i amtet.
c. Særlig vil samfundet interessere sig for bevarelse
af historiske bygninger og mindesmærker, for anbringelse af mindesten paa de steder i amtet,
der har været skueplads for historiske begivenheder, og for registrering af de arkivalier, der
maatte findes f. eks. omkring paa de større herregaarde.
~

3. Samfundet ønsker at samle alle historisk
interesserede mænd og kvinder i og uden for Aalborg
15
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amt som sine medlemmer . .Medlemsbidraget er mindst
4 kr. aarlig eller mindst 50 kr. cen gang for alle.
Alle medlemmer modtager gratis den af samfundet
udgivne aarhog mod at betale porto og ombæring.

§ 4. Samfundets styrelse bestaar af 11 medlemmer, som vælges ved simpel stemmeilertaL Afstemningen sker skriftlig, hvis nogen ønsker det. Valget
gælder for 4 aar saaledes, at der hvert aar afgaar
henholdsvis 2, 3, - 3 og 3, første gang ved lodtrækning. I tilfælde af afgang uden for den ordinære
generalforsamling har styrelsen ret til at supplere sig
indtil næste generalforsamling. - Endvidere vælges
2 revisorer. Disse er paa valg hvert aar.
§ 5. Styrelsen fordeler selv arbejdet imellem sig,
vælger af sin midte formand, næstformand, kasserer,
sekretær, redaktør og redaktionsudvalg.
Formand, næstformand, kasserer, sekretær og
redaktør danner et forretningsudvalg, der varetager
de løbende forretninger.

§ 6. I hvert sogn i amtet vælges der en eller
tlere sognerepræsentanter. De udpeges første gang af
styrelsen og vælges derefter hvert 4. aar af sognets
eller distriktets medlemmer af »Historisk Samfundc<.
Foretages intet valg, fortsætter repræsentanterne i
næste periode.
§ 7. Samfundets aarsmøde holdes ordinært i
maj eller juni i forbindelse med en udflugt til amtets
minderige steder. Der veksles med mødesteder. Ved
disse udflugte1·, der er offentlige, vil stedets historiske
minder afgive emner for det eller de fm·edrag, samfundet lader holde. Aarsmødet bekendtgøres i amtets
dagblade.
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§ 8. Generalforsamling holdes hvert aar i forbindelse med aarsmødet med følgende dagsorden:
l. Beretning. 2. Regnskab. 3. Behandlin-g af indsendte forslag. 4. Valg. 5. Eventuelt. Den er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal og
træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflertaL Dagsorden skal være bekendtgjort minØst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
§ 9. Ændringer i disse love kan kun foretages
paa generalforsamlingen med s;a af de afgivne stemmer.

Saaledes Yedtaget paa generalforsamlingen den
29. juni 1938.

MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
vore medlemmer vil bemærke, er der med nærværende aarbog sket et brud med den sædvane,
vi har fulgt, siden samfundet blev stiftet, nemlig at
lade 3 aarbøger udgøre el bind for at spare paa indhindingsomkostningerne. Grunden er den, at det samlede sidetal i aarbøgerne 1936 og 193 7 er paa størrelse med 3 normale ' aarbøger, fordi 1937 blev unormal stor. Som følge af nævnte ændring findes der
ikke noget navneregister som afslutning til 9. bind.
Det vil imidlertid blive udarbejdet, men kan af flere
grunde ikke godt medsendes i aar. Det vil blive trykt
som løst tillæg i kommende aarbog for 1939 og kan
altsaa vedføjes bind 9 ved indbindingen.
Men forøvrigt har vi bestemt os til helt at bryde
med den hidtidige ordning Yedrørende indbindingen,
fordi den paa andre og vigtigere omraader er upraktisk. Herefter vil »Fra Himmerland og Kjær Herred«
for hvert aar udgøre en selvstændig aarbog til selYstændig indbinding.
Hovedbidragene i nærværende aarbog er de foredrag, der blev holdt ved hjemstavnsstævnet i Aars
sidste aar, idet vi som bekendt paatog os udgivelsen
af beretningen til deltagerne. Af denne specielt udOM
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styrede hjemstavnsbog har vi en del eksemplarer til
salg for 4 kr. pr. stk.; til vore medlemmer 2 kr. pr.
stk. Man bedes henvende sig til formanden, redaktøren
eller kassereren, hvis adresser og telefon findes opgivet nedenfor.
Vi haaber, at aarbogens ny omslag vil falde i
vore medlemmers smag. Medaillon-billedet paa forsiden - efter tegning af bankdirektør Chr. Iørgensen
- er en gengivelse af Himmerlands-symbolet, den
berømte liggende tyr paa bunden af det store sølvkar, der blev fundet i Gundestrup mose 1891. (Se
billedet side 520 i aarbog 193 7.)
Aarbog 1937, som var betydelig større end nogen
tidligere aarbog (301 sider), har faaet en smuk omtale i forskellige anmeldelser.
Vi retter igen en kraftig henstilling til vore medlemmer om at være os behjælpelig med at hverve ny
medlemmer; vi har for fa a sammenlignet med andre
amters historiske samfund. Alle styrelsesmedlemmer,
hvis navne og adresser næ,,nes nedenfor, modtager
gerne indmeldelser. Vore sognerepræsentanter modtager ligeledes indmeldelser. En foreløbig liste over
disse findes i aarbog 1937. Vort medlemstal er ca. 800.
Generalt'orsamlingen holdtes i Svenstrup kro onsdag den 29. juni i forbindelse med den aarlige udflugt, som er omtalt foran.
Styrelsen bestaar derefter af følgende:
Bankdirektør Chr. lør9ensen, Boulevarden 20, Aalborg.
Telf. 1286.
Lærer Henrik Møller, Haals, Fjellerad. Tlf. Fjellerad 60.
Lærer N. Hald, Horsens, Langholt.
Pastor L. Vesten, Sulsted.
Lærer Th. Johansen, Aarestrup, Støvring.
Viceinspektør /(r. Væmfelt, Hasserisgade 30, Aalborg
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Kommunelærer S . Yesle1·gaard Nielsen, Aars.
Lærer l'iggo Quist, \Villemoesgade 8, Aalborg.
Gaardejer Thomas B. Thomsen, Ulsted.
Arbejdsmand 1'/uzlstrup Christensen, Løgstør.
Boghandler H. Hornbech, Hadsund.
Det konstituerende møde efter generalforsamlingen holdtes 3. september paa >>Hafnia«.
Bankdirektør Chr. Jørgensen genvalgtes til formand. Viceinspektør K1·. \1ærnfelt genvalgtes til sekretær og nyvalgtes til næstformand. Lærer Viggo Quist
nyvalgtes til kasserer. Lærer Henrik Møller genvalgDisse fire danner
tes til redaktør af am·bogen. fon·etningsud valget.
Foruden lærer Hem·il;. Møller bestaar redaktionsudvalget af lærerne Kr. Væ1'nfelt og S. Vestergaard
Nielsen.
Af lokalhistorisk litteratur vedrørende Aalborg
amt gør vi opmærksom paa en artikel i »Jyske Samlinger« af viceinspektør Kl". \Tærnfelt, omhandlende
den adlede bonde Povl Vendelbo Løvenørn og hans
forslægt paa fædrene side. Hans fader Thomas Povlsen var født i Ø. Hassing. Slægten var ansete bønder i V. og Ø. Hassing og Ulsted sogne. - » Vitskøl
Kloster« kaldes den 5. i rækken af »Nationalmuseets
blaa Bøger«, der udgives fra C. A. Reitzels forlag.
Det er arkitekt C. M. Smidt fra Nationalmuseet, der
har givet en udførlig redegørelse for det berømte
cistercienserklosters bygningshistorie ledsaget af et
udmærket billedstof. - Endelig skal vi nævne »Aalborg Amts Sogneraadsforening 1888-1938. - Jubilæumsskrift ved Peter S. Frederiksen«. Sogneraadsfor~
eningen har ved udsendelsen af dette skrift markeret
sin 50aarige bestaaen paa en smuk maade, idet skriftet foruden at indeholde en udførlig historisk rede~
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gøreise gi ver en mængde statistiske oplysninger vedrørende de enkelte kommuner i amtet. Bogen, der
er i stort format og prydes af portrætter og enkelte
karakteristiske billeder, indledes med et forord af
stiftamtmand J. A. Berner.
Udgravningerne til den ny kirkeplads syd for
domkirken er fortsat og har givet interessante bidrag
til Aalborgs ældre historie. En samlet udførlig beretning om fundene vil fremkomme i næste aarbog.
Yed >>Dansk historisk Fællesforening«s repræ-·
sentantmøde den 22. oktober gav formanden, professor, dr. phil. Knud Fabricius meddelelse om, at
to af aarbogens artikler (1934 og 1936) »Det underjordiske Aalborg«, forfattet af formanden, bankdirektør
Chr. Jørgensen, var bleven tildelt den ene af aarets
fm·fatterpræmier.
Om udgravningerne af den fundne middelalderborg i Halkær fortælles nærmere i en museumsmeddelelse (side 210).
Som omtalt under aarsmødet har vort samfund
paataget sig udgivelsen af bibliotekar Seidelins store
bibliografi over Aalborg a m t. Det er et beundringsværdigt arbejde, der her er udført, et mangeaarigt
samlerarbejde, der fortjener den største respekt. Fortegnelsen omfatter praktisk talt al litteratur vedrørende Aalborg amt. Værket vil blive paa henved
80 sider og omfatter ca. 1500 kildehenvisninger i
tiden fra 1656 til 1935. Det vil faa stor betydning
som haandbog for forskere og andre interesserede,
der søger oplysninger om vort amts forhistorie. Vore medlemmer vil ved indsendelse af 25 øre i frimærker til kassereren eller ved indbetaling af beløbet
til Yor girokonto -t5730, Historisk Samfund, Aalborg,
faa tilstillet et eksemplar af bogen, som ventes at være
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færdig først i det nye aar. Af hensyn til oplagets størrelse bedes bestilling snarest indgivet.
Vi har atter i aar haft den glæde at modtage
100 kr. fra »Aalborg Bys og Omegns Sparekasse« og
25 kr. fra »Nibe Sparekasse«.
Det for enhver forsker uundværlige tidsskrift
»Fortid og Nutid« kan der af medlemmer abonneres
paa for halv pris, 2,50 kr. aarlig.
Tidligere udkomne aarbøger fra 1920 kan købes
for 2 kr. pr. stk. TilHiger aarhøger er fot· J •nast
udsolgt og nogle meget sjældne. R daldøren prø,· r·
Lil ladighed paa al fr m ' kaff , hvad de1· kan op<ll·i ves antikvarisk, og medlemmerne vil ved henve nd •l ·
til h a m undertiden kunne l'aa dere samlinaer kom pi tterede. Enl·elte ek ·emplarer af tandl æge ' len holms »Bidrag til Aalborg Bi pedøm me Hi:lori «
(250 sider) [{an raas for l kr. pr. s lk. ,. d h u v ' ndelse til redaktøren.
I foreningsanliggender kan man henvende sig til
forretningsudvalget, hvis adresser findes ovenfor. Vedrørende aarbogen bedes man henvende sig til redaktøren lærer Henrik Møller, Haals.

REGNSKAB FOR TIDEN 1. JUNI 1936-:il. MAJ 1937.
INDTÆGTER
Beholdning fra foregaaende Regnskab
Kontingent . . . . . . . . . .. . . .. .......... .
Tilskud .. . .. . .. . ................... .
Aarbøger . .. . ..... .. .. . ........ . .. . . .
Forskellige Indtægter .. .. .. .. . .. . . . .. .

Kr.

l Øre

673
2718
205
38
169

08
50
00
00
49

3804

07

Kr.

UDGIFTER
Aarsskrifterne ... . . . . ... . . . ...... ... .
Administration .. . .. ................. .
Forskellige Udgifter .. . ..... . ........ .
Beholdninger, som overføres til næste
Regnskab . . ... . . .. ..... .. . .. . . .. .. .

l Øre

2528 , 50
494 60
51 73

;:::
o

!:'l

o

!:'l
t"
!:'l
t"
r.t>

!:'l

"
"l

728 , 24

1-3804

07

Desuden indestaar paa særlig Bog (Nr. 49737) i Aalborg niskontobank A/S et indsamlet Beløb til
Udgivelse af Arkivar Seidelins Tidsskriftindex 766 Kr. 80 Øre, nemlig fra forrige Aar 650 Kr. 45 Øre,
Tilskud fra Carl Jul. Petersens Hjælpefond 100 Kr. og Renter 16 Kr. 35 Øre.
Aalborg, den 12. Juni 1937.
Bye Jørgensen, Kasserer.
Til ovenstaaende Regnskab finder man kun t •nledning til at bemærke følgende: Kontingentet for
Nordjysk Landsbibliotek er opført med 50 Øre for meget, som ogsaa er for meget i Kassen. Der vil
derfor være at udbetale Kassereren 50 Øre paa næste Aars Regnskab. De anførte Kassebeholdninger:
Kr. 729,24 og Kr. 766,80 (Seidelins Bog) er til Stede.
Aalborg, den 28. Juni 1937.
K. K. Nico/aisen .
Joh. Jensen.
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REGNSKAB FOR TIDEN l. JUNI 1937-:-H. MARTS 1938.
~

-

o
'"'
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o
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Kr.

INDTÆGTEH
Beholdning fra foregaaende Hegnskab
Kontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .
Tilskud . ..... . . .. ... . . . •. . .... ... . .. .
Aa rb øger . .. . . . ... . ... . .. .. . ...... .. .
Forskellige Indtægter. . . . . . . . . . . .... .

c
o
;il
rJ'J

;..
E-<

<
~

;...
~
~
rJ'J

AKTIVER
Legater: Seidelins Fonds Sparekasse·
konto . ... . ...... . ... . .. . ... . .. . ... .
Udestaaende Fordringer: Banker, Sparekasser, Postgiro ... . ...... . ... . ...

.J
;,::
~

;il

c
o
:;J
...,
'<:!<

~

C'l

24
00

00
00

73
97

UDGIFTER
Aarsskrifterne ... .. ...... . ... . .. . .. . ..
Administration . . . . . . . . . ... . . ... . .. .
Forskellige Udgifter
Beholdning, som overføres til næste
Regnskab ............ . ... . .......
••

•

o

•

••••••••••••

Kr.

Øre

3588
647
54

25
57
87

~

61
4351

28
-97

Kr.

Øre

332
890
61

25
65
28

1284

18

STATUS PR. ULTIMO MARTS.

~

;il
~
rJ'J

72H
2892
645
62
23
4351

Øre

Aalborg, den 1. April 1938.

Kr.

Øre

8HO

65

393
11284

-5318

PASSIVER
La an: Diverse Forfattere . . . . . . . . . . . .
Legater o. lign .... . ...... . .... . .. .....
Overskud ifl. Driftsregnskab . . .. . .... .

Bye Jørgensen, Kasserer.

Til ovenstaaende 'Regnskab finder man kun Anledning til at bemærke· følgende: Bilag 14 under
Udgiftskonto A, Lønninger, Honorarer m. v., er 16 Kr. større end opført i Regnskabet. Der vil derfor
være at udbetale Kassereren 16 Kr. paa næste Aars Regnskab. De i Regnskabet opførte Kassebeholdninger er til Stede.
Aalborg, den 5. Maj 19.18.
K. K. Nicolaisen.
.Joh. Jensen.

NYE MEDLEMMER
Aalborg historiske Museum.
Andersen, C. J., Uddeler,
V. Has:;ing.
- .Jens, Cementstøber, Banner.
- ;\Jarinus, Boelsmd., Estrup.
Bentzen, C. J., Cigarhandler,
Aalborg.
Heroer, J. A., Stiftamtmand,
Aalborg.
Bidstrup, Holger, Forstander,
Haubro.
Bjerregaard, A., Fon·etningsfører, Nibe.
Bloch-Thomsen, Barber, Hadsund.
Borg, Førstelærer, V. Hassing.
Brorsen, N., Gaardejet·, »Ladbjerggaard«, Skørping.
Christensen, Chr., Gaardejer,
Vaarst.
- 0., Købmand, V. Hassing.
Frank, Førstelærer, Gl. Skørping.
Guldhammer, Elektricitets·
værksbestyrer, Hadsund.
Hindkjær, A., Hepræsentant,
Skørping.
Hjorth, A., Proprietær, »Ulvedal«, Skørping.
Hornbech, Hother, Boghdlr.,
Hadsund.

Jakobsen, Th., Hotelejer, HoY,
Ulsted.
Jensen, Annæus, Gaardejer,
Fræer.
Jeppesen, M., Læt·•r, Voclskov.
Justesen, h., Minemelmniker
ngarnsgade, l{ ø benhuvn.
Jørgensen, .J., odersøger
Tiendeladen alb rg.
Kjersgaard, J., Apoteker, Farsø.
Knudsen, A. P., Landpostbud,
Dokkedal.
Larsen, Lærer, Yestergade,
Hadsund.
- L., Slagtermester, V. Hassing.
- P., Gaardejer, Fjellerad.
Liengaard, Karoline, Frøken,
Farsø.
Markussen, Otto, Boghandler,
Gl. Kongevej, København.
Milthers, Asger, Sognefoged,
Gaardejer, Sejlstrup.
Nielsen, Peter, Gaardejer, Giver.
- Søren, Gaardejer, Giver.
Olsen, Uddeler, Terndrup.
Ovesen, Johs., Gdr., Støvring.
Pedersen, Carl, Skomagermester, V. Hassing.
- E., Lærer, Vestergade,
Vejgaard.
- Theodor, Rodsted.
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Pinstrup, Hans, Folketingsmand, Gravlev.
Posborg, Skræddermester, Gandrup.
Qvist, Glarmester, Aars.
Qvortrup, C., Læge, Grenaa.
Rahbek, H., Dyr!., Kongerslev.
Rasmussen, Førstelærer, Als,
Østjylland.
Heerslev, Svend Aa., Sognepræst, Sønderholm.
Sloth, Kristen, Gaardejer, Hov,
·
Ulsted.

Smith, Harald, Seminarieforst.,
Ranum.
Stærmose, Robert, Forstander,
Støvring.
Sørensen, Tove, Frue, Nansensgade, København.
Tranberg, J., Sognepræst,
B armer.
Ullits og Omegns Bibliotek.
Vestesen Møller, Kommunelærer, Vejgaard.
Winther, J. C., Sognepræst,
Skørping.

