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BLADE AF TRÆSKOMAGERIETS
HISTORIE I ROLD SKOV EGNEN
AF RUD. SØRENSEN

nder Nordjydsk Udstilling i Aalborg i 1933 stod
en dag nuværende træskofabrikant, daværende
træskomand, Kresten Madsen, Sønderup, i maskinudstillingen og så på en maskine til at fremstille træ
sko på.
Han købte maskinen, og dermed skete et lille kultur
historisk vendepunkt, idet Rold skov egnens sidst ud
lærte træskomand nu gik over til at blive træsko
fabrikant.
54 år før, i 1879, var landets første træskofabrik
blevet oprettet1), og i 1912 var man begyndt at fabri
kere træsko på Rold skovs savværk i Arden. Nu, i 1933,
satte Kr. Madsen — omend med betænkelighed —
hulestol og tællebænk til side og fulgte udviklingens
lov og tog — efter adskillige begyndervanskeligheder
— maskinen i brug. Af udøvende træskomænd i Rold
skov egnen var der på dette tidspunkt foruden Kr.
Madsen kun to, og det var den gamle Anton Verner
i Rebild og Lars Nielsen Rebild i Årestrup.
Kr. Madsen er tredie generation af træskomænd fra
Årestrup, der fra gammel tid har været centrum for

U

x) De danske skove. Kbh. 1935, side 372.
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træskomageriet i Rold skov egnen, og det er hans op
lysninger om, hvad han selv kan huske, og hvad han
kan huske, hans far og farfar har fortalt, der danner
det væsentligste grundlag for følgende fremstilling.
I Rold skov egnen saavel som i andre skovegne sad
der indtil op imod slutningen af 1800-tallet træskokarle
på gårdene og træskomænd i husene og fremstillede
træsko. I 1802 blev træskomageriet nævnt som en af
de tre vigtigste national-industrigrene i Jylland; de to
andre var trøje- og strømpebinding og lerpotter2).
For at lære træskomageriet måtte man stå i lære i
eet år. I den tid fik man kost og logis, og de fremstil
lede træsko tilfaldt læremesteren.
Man kunne også træffe aftale om at få læretiden
nedsat til et halvt år mod at betale lærepenge. I Kr.
Madsens barndom var det 100 kr., men det var sjæl
dent, at nogen kunne blive udlært på et halvt år.
Medens det for gårdmændene normalt var et bi
erhverv, så var det for mange husmænd deres hoved
næringsvej, og således var det for familien Madsen fra
Årestrup lige fra 1848 og til i dag og videre frem. For
dem var træskomageriet livet. Når Kr. Madsen for
tæller om sine træsko og om, hvordan synet af en
bøgestamme ligefrem kan give lyst til at lave træsko,
så er det arbejdsglæden og skaberglæden, der giver
sig udtryk gennem hans ord.

Kr. Madsens farfar, Mads Chr. Madsen, født den
3. april 1820 i Hjeds som søn af landmand Mads Mølgaard, Hjeds, deltog i treårskrigen 1848—50. I de mel2) Nyt bibliotek for physik og oeconomie, 3 bd., om træ
skohandel i Jylland af prof. Begtrup.
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lemliggende vintre var han hjemsendt og tilbragte tiden
i Årestrup hos sin svoger Niels Pedersen, Bojer, af
hvem han lærte at lave træsko.
Mads Madsen slap helskindet gennem krigen, og
efter hjemsendelsen blev han 25. oktober 1852 gift med
sin kæreste, Ane Marie Pedersen, og bosat i Årestrup
som træskomand i et hus kaldet silkehuset, som hørte
til Enggården i Årestrup. Ifølge lejekontrakten brød
han den følgende sommer huset ned og genopbyggede
det ude på et stykke af Enggårdens hede.
Deres søn, Mads Peter Madsen, blev født den 18. au
gust 1853. Han overtog huset efter sin fader omkring
1888. Han købte jorden, hvorpå huset lå, i alt 3 tdr.
land, samt yderligere ca. 18 tdr. land hedejord, hvoraf
han efterhånden opdyrkede det meste. Faderen, Mads
Chr. Madsen, døde 1905, 85 år gammel, i hjemmet hos
sønnen.
Mads Peter Madsen begyndte at lave træsko i 10 års
alderen, så snart han så småt kunne begynde at magte
redskaberne. Faderen, Mads Chr. Madsen, var ængste
lig ved at lade drengen bruge øksen, så han holdt igen
på sønnens ivrighed. Tog han til Nibe med træsko,
gemte han økserne, men Mads Peter lod sig ikke
standse; han opsnusede gemmestedet, og så gik det
løs med at hugge træsko. Det var galt, når han skulle
bruge hulestolen; den var så høj, og det kunne knibe
nok i forvejen med at tumle borene eller navrene, som
de kaldtes. En træklods at stå på hjalp ham over den
vanskelighed, men ståstedet blev derved noget usik
kert, og en dag faldt han ned og knækkede et forbor;
så var han afsløret, og der vankede, da far kom hjem.
Mads P. Madsen blev senere en af de mest kendte
træskomænd fra Årestrup; han uddannede i løbet af
årene femten lærlinge. Han blev gift den 30. november
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1889 med Kirstine Kristensen fra Hjeds, født den
25. juli 1868. Forholdet var det, at Mads Peters moder
var død, og han og en broder samt faderen boede på
ejendommen uden nogen kvinde i huset. For at komme
over dette savn gjorde faderen Mads Peter opmærksom
på Jens Rebilds pige, Kirstine, som han vel havde set
sønnen skæve efter, og resultatet blev, at Mads Peter
friede, og Kirstine sagde ja, så meget des mere som hun
i forvejen havde drømt, at Mads Peter ville fri til
hende. Som den ægte træskomand, Mads Peter var,
lavede han to par bittesmå træsko og forærede Kirstine
som morgengave.
Deres søn, Kr. Madsen, som i 1933 var på Nordjydsk
Udstilling, blev født den 3. september 1892.
Kr. Madsen begyndte at lave træsko allerede som
14-årig og fortsatte således traditionen ved at hjælpe
sin far med træskomageriet.
Mads P. Madsen døde i 1917, og den 20. juni 1920
blev Kr. Madsen gift med Helga Pedersen fra Sønde
rup, født 19. november 1899. Han overtog straks efter
brylluppet svigermoderens ejendom i Sønderup, og det
var oprindelig ikke meningen, at Kr. Madsen ville lave
træsko i Sønderup, men han havde ikke nok at bestille
om vinteren og hentede så sit værktøj i fødehjemmet i
Årestrup. Fra skovfogeden i Hjortespring, hos hvem
han tidligere havde købt træ, fik han henvendelse om
noget godt træ til træsko, og snart var Kr. Madsen i
gang med det første par træsko. De blev solgt til sme
den i Årestrup, og derefter kom efterspørgselen af sig
selv, og Kr. Madsen var atter i gang som træskomand.
Tiden gik, og som ovenfor nævnt gik Kr. Madsen så
i 1933 over til maskindrift. Han har dog siden vedlige
holdt sin kunnen, hvad illustrationerne viser, ligesom
de udstillede træsko på hjemstavnsmuseet i Rebild,
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hvilke alle er fremstillet af Kr. Madsen, er et vidnes
byrd om, at håndelaget stadig er til stede.
To af sønnerne i Kr. Madsens ægteskab, Johannes
Madsen, født 5. april 1921 og Peter Madsen, født
19. marts 1922, tager del i træskofabrikationen hjemme
i Sønderup og fortsætter således traditionen som fjerde
generation.

Råtræet til træskofabrikationen var i Rold skov over
vejende bøgetræ. Det blev købt på skovauktioner på
to måder; enten købte man kævlen, stammen af fæl
dede træer, eller man købte hele træet på roden og
sørgede selv for fældningen.
Det var en stor dag, når man var ude i skoven at
købe træ; man gik ret og frydede sig over alle de
træsko, der kunne laves af alle de dejlige træstammer.
Når man blev sulten, gik man om bord i de medbragte
madtejner, og skoven gav snaps til. Det hjalp på købe
lysten. Man bedømte, takserede og diskuterede, og
spørgsmålet er så: Hvad lagde træskomanden til grund
for sin bedømmelse af træets egnethed til træsko, inden
han bød på det?
Hans øvede øje skønnede straks stammens højde;
der blev to træsko pr. løbende alen, så i den retning
var antallet hurtigt beregnet. Omkredsen målte han i
»klov«; lige så langt som fingrene kunne spænde gav
en kramp træsko; lidt mindre til en basartræsko, og
målene skulle igen modificeres lidt efter stammens
tykkelse, idet klovene kunne formindskes, jo tykkere
stammen var. På den måde blev det formodede ud
bytte af træsko beregnet. Afgørende for, at beregnin
gen slog til, var veddets renhed; der måtte helst ikke
være grene eller knaster på selve stammen, ligesom
ii
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man skulle passe på uregelmæssigheder i veddet; de
afspejlede sig i mærker i barken.
Stammens størrelse spillede ikke så stor en rolle,
da man lavede alle størrelser træsko fra de mindste
børnenumre til de største mandsnumre i jævn blanding.
Af toppen af de træer, der blev købt på roden, kunne
der til tider tages nogle store grene, »ballinger«, der
kunne give børnetræsko; ellers var det kun den rene
stamme ned til ca. 20 cm i den tynde ende, træsko
manden kunne bruge til træsko.
Foruden at se på den forventede udnyttelse af træet
i antal træsko var træskomanden også interesseret i
selve veddets egenskaber. Veddet skulle være skørt og
»kort i træet«; det måtte ikke være sejt og vanskeligt
at flække; det gjorde ikke så meget, det var hårdt,
når blot det var let at kløve og lod sig afpudse uden
at blive låddent.
Der var forskellige ydre kendetegn ved træerne, som
erfaringsmæssigt fortalte træskomanden om veddets
egenskaber.
Var træets grene hængende og opadbøjede i spidsen,
var veddet godt, hvorimod det var hårdt og sejgt, hvis
grenene var opadrettede. Veddet af træer, der voksede
på lerjord og kalk, var bedre end af træer, der voksede
på den magre bund.
Mosset, der trives på de fleste bøgestammer i Rold
skov, var også et kendetegn. Veddet var ikke godt at
arbejde med, hvis mosset groede lige ud fra stammen,
hvorimod det var godt, hvis mosset lå tæt til stammen
som hårene på en pels.
På de fældede stammer så træskomanden efter marv
strålerne i de to savsnit i rod og top. Det var tegn på,
at træet var nemt at kløve, hvis marvstrålerne var gen
nemløbende fra marv til bark, medens spredte og af-
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brudte marvstråler kunne betyde, at det var vanskeligt
at flække.
Erfaringerne fortalte også træskomanden, at i visse
dele af skoven var træernes ved bedre at arbejde med
end i andre dele af skoven. Således var træet i skoven
ved Årestrup og ud mod Espelund blødt og skørt,
hvorimod træet fra Hestehaven var hårdt at arbejde i.
Hjemkørselen af træet fra skoven blev udført af
byens gårdmænd, der hjemkørte både deres eget og
husmændenes indkøbte træ.
Flere gårdmænd slog sig sammen og hjalp hinanden.
Bøgestammerne var tunge, og vogntøjet skrøbeligt,
hestekraften vel heller ikke for god, så det har sikkert
været en fordel at være flere om det stykke arbejde.
Hjemkørselen skulle helst foregå i en periode med
tørt vejr eller barfrost. Den tids skovveje var ikke be
fæstede, ofte kun et par hjulspor, og kunne være ret
ufremkommelige med tungt læs i fugtige perioder om
vinteren.
Når træet var vel hjemme, blev der holdt trægilde
som en foreløbig tak. Det almindeligste var, at kuskene
fik kaffe eller toddyer ved hjemkomsten fra skoven.
Skulle det være særlig godt, kørte de hjem, når de
havde læsset af, og kom til spisning om aftenen. Siden
hen gjorde træskomændene arbejde som modydelse for
hjemkørselen. Kr. Madsens far satte således stak som
betaling for at få sit træ kørt hjem.

Nu har træskomanden fået sit træ hjem, og vi vil
følge ham gennem hele arbejdsdagen og opleve, hvor
dan træskoene bliver til.
Træskomandens dag begyndte tidligt om morgenen
i værkstedet med tilhugningen af de råt udkløvede træli*
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stykker, »klomperne«. Redskaberne hertil var en hugge
blok på tre ben og to håndøkser, »træskoøkser«, en
større og en mindre. Et groft, lidt klodset hoved på et
kort skaft med ensidig slebet eg som ved en tømmer
økse.

Tilhugning af klom pen påbegyndes.

Foto: Svend Jensen.

Med den store økse »klompede man op«, d. v. s., man
foretog den grovere tilhugning af klompen, og derefter
huggede man »beder« ud og pudsede efter med den
mindre.
Med øksen i den ene hånd, træstykket i den anden
og huggeblokken som underlag borthuggede træsko
manden forbavsende hurtigt og sikkert det overflødige
træ, så det rå træstykke fik træskoens ydre form. Træ
skoen ligesom voksede ud af træstykket mellem hæn
derne på ham. Hele tilhugningen skete på øjemål. Der
blev ingen udmåling foretaget eller sat mærker. Den
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eneste rettesnor, man havde, var træskoens stilling i
træklodsen. Den var forud bestemt, idet træskoens
inderside skulle vende ud mod barken og bunden ligge
i flugt med den ene kløveside. Først huggede han mod
hælen; dernæst vendte han klompen, og træskoens
yderside med den store runding blev afsat. Hele tiden
blev der hugget i tre baner, så rundingerne havde tre
faser. Det gjaldt både siderne, overet og hælen. Flere
gange under tilhugningen blev træskoen vendt og drejet
i hånden og kritisk betragtet, ligesom den flere gange
blev sat op på et brædt, som træskomanden havde
slået op ved siden af huggeblokken, og ligeledes derfra
kritisk betragtet og vurderet. Var den første træsko til
hugget, og man var i gang med parrets anden træsko,
blev de jævnlig sammenlignet.
Når oversiden af træskoen var ved at tage form,
skulle undersiden hugges til. Her skulle bederne eller
klomperne afsættes og hugges fri, og man tog nu den
lille træskoøkse i brug.

Bederne afsættes
på øjemål.
Foto: Svend Jensen.
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Afsætningen af bederne på øjemål fordrede selvsagt
en sikker hånd, så nybegynderen tyede her til at mar
kere bederne med savsnit på tværs og derefter hugge
mellemrummene bort. Den øvede træskomand klarede
sig med øksen alene. Når bederne var afsat, og under
siden i øvrigt gjort færdig, blev overet hugget færdigt,
samtidig med at den sidste afpudsning af hele træ
skoen blev foretaget.
Til slut blev der hugget et par mærker, »stimierne«,
hvori borene skulle sættes ved den påfølgende ud
huling — det ene i hælen og det andet umiddelbart op
til kanten af overet.
Hulningsarbejdet fordrede dagslys, og når træsko
manden havde »hugget«, hvad han mente at kunne
hule resten af dagen, og det var blevet hen på for
middagen, rykkede han udenfor.
Under et halvtag, åbent mod syd, havde han sin
hulestol opstillet. Det var en tyk, vandret liggende
træklods på fire ben, sat godt fast i jorden. I træklod
sen var der udhugget en fordybning, hvori to træsko
kunne kiles fast side om side i en skrå stilling med
hælen opad. Stolens højde skulle helst svare til træsko
mandens skridthøjde for at give den bedste arbejds
stilling. Når træskoen var sat godt fast, kunne hulin
gen begynde. Til dette arbejde anvendte man de for
skellige navbor eller navrer: hæleboret, forboret, »rydde
for tæer «-boret og grovhuleren. En del af borene fore
fandtes i forskellige størrelser; andre af dem gik igen
og havde to anvendelser; »rydde for tæer« til mands
træsko var således grovhuler til koltringstræsko, og
»rydde for tæer« * til kvindetræsko var grovhuler til
børnetræsko.
Et navbor med håndtag havde form som et kors.
Tværstokken og den del af længdestokken, der lå oven-
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for denne, var af træ og udgjorde håndtaget, der helst
skulle være tildannet af en gren, der fra naturens hånd
var groet, så den kunne give et håndtag. Den nedre
del af længdestokken var af rundjern og kaldtes »stil
ken«; den var for neden smedet ud i den for navbor
karakteristiske skeform — kaldet »koppen« — slebet
og hærdet.
Under brugen satte man boret mod træet, støttede
skaftet mod brystet, styrede med venstre hånd om
stilken og foretog de drejende bevægelser med højre
hånd om tværstokken. Ved brug af hæleboret og for
boret, hvor det gjaldt om at komme i dybden, fattede
man med begge hænder om tværstokken, og med hele
kroppens vægt lagt an mod boret drejede man frem
og tilbage og tog en spån med i hvert drej.
For at beskytte brystet brugte man et huleskind —
en jernplade med en fordybning i midten fæstnet til et
stykke svært læder, der spændtes over brystet med et
par remme.
Det første bor, der anvendtes, var hæleboret. Man
stillede sig foran hulestolen, satte boret an mod den
bageste del af stimierne, fattede om borets skaft med
begge hænder, stemte ind mod brystet, og med drejende
bevægelser frem og tilbage udborede man en prop, der,
når man holdt den i hånden, mindede om halve ægge
skaller skubbet ind i hinanden. Når proppen var fjer
net, blev hullet udvidet til siderne, og hælens plads
var afsat. Derefter borede man ned midt i træskoen
på samme måde, udvidede hullet til siderne i den
bredde, udhulingen skulle have på dette sted, og fjer
nede det mellemliggende træ — ligeledes ved hjælp af
boret.
Nu gik man om på den anden side af hulestolen,
så man stod bag ved træskoen, og med forboret lavede
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Stimierne er boret ud
og nu udvides
hullerne til siderne.
Foto: Svend Jensen.

man et hul på langs ned i træskoen til en dybde, der
svarede til den størrelse, træskoen skulle have.
For at mærke, når boringen var ved at have den rig
tige dybde, var der afsat mærker på forborets stilk.
Helt nøjagtige kunne disse mærker dog ikke blive ved
at være. Efterhånden som boret blev slebet gentagne
gange, blev det kortere og kortere, men så brugte man
en målepind eller tommestok som finkontrol.
Efter forboret tog man »rydde for tæer «-boret og
udvidede hullet, som forboret havde frembragt, og så
var det grovhulerens tur. Nu blev der rømmet træ ud,
og hullet nede i træskoen begyndte snart at tage form.
Grovhuleren borede ud til »midt i balsøkket«, d. v. s.
ud for basis af stortåen. Det var meget vigtigt, at bal
søkket blev placeret rigtigt; lå det for langt fremme,
skred foden frem, og man stødte stortåen imod, og lå
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Der rømmes træ ud
med grovhuleren. Med
højre hånd om borets
stilk og støttet mod
træskoen styres boret,
og med venstre hånd
foretages de drejende
bevægelser.
Foto: Svend Jensen.

det for langt tilbage, gled foden tilbage, når man gik
fremover på træskoen, og resultatet blev træsko, som
slubrede, selvom størrelsen i og for sig passede. Det
var noget af det, der kendetegnede den dygtige træsko
mand, at balsøkket var rigtigt anbragt.
Resten af udhulingen blev foretaget med »rydde for
tæer «-boret, med hvilket man frembragte den rette ud
huling opad ude i træskosnuden og afpudsede over
kanten af overet. Til dette sidste måtte man om foran
hulestolen igen.
Til slut fik udhulingen en omgang med skrabejern.
Hvert par fik sit nummer. De to træsko, der var til
hugget sammen, skulle følge hinanden.
Når udhulingen var ved at være færdig, skulle træ
skomanden passe på ikke at få for meget træ hulet
bort, så trævæggen blev for tynd. Til at konstatere,
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hvornår udhulingen i den henseende var passende, be
nyttede han lyset. Når han holdt træskoen op mod
lyset, skyggede med hånden for åbningen, skulle træet
inde i træskoen have et rødt skær. Havde det et hvidt
skær, havde han hulet for meget af træet bort, og den
skade lod sig ikke udbedre.
Hen på eftermiddagen, når det begyndte at skumre,
måtte man indstille arbejdet ved hulestolen. Tiden,
indtil det blev mørkt, blev udnyttet til savning og udkløvning af klomper, og nu kunne det hænde, at træ
skomandens kone måtte ud for at trække i saven.
Af de hjembragte træstammer savede man stykker,
»tonser«, svarende til træskoenes længder, og ved hjælp
af jernkiler og træhammer, den såkaldte »nydjen«,
kløvede man tonserne ud i trekantede stykker efter
samme princip, som man udskærer en lagkage. Denne
udkløvning skulle foretages omhyggeligt; blev klomperne for store i forhold til længden, gik der for meget
træ til spilde under tilhugningen, og huggearbejdet
blev tilmed besværliggjort, og hvad der næsten var
endnu værre: blev de for små, måtte man nøjes med
et nummer mindre træsko end beregnet og hugge bort
af længden.
Træskoen skulle som før nævnt ligge med indersiden
ud mod barken og undersiden i flugt med klompens
ene kløveside. Det var en ufravigelig grundregel for
træskomanden. Det første, Mads P. Madsen lærte søn
nen om træsko, var dens stilling i den rå træklump.
Det blev i den grad banket fast i Kr. Madsens bevidst
hed, og hans omhu på dette punkt har han videreført
til sønnerne. Træskoen skal ligge rigtigt i træet. Herved
opnåede man, at træskoen viser spejl i undersiden, og
man er derved rent teknisk garderet bedst muligt mod
at træskoen flækker senere hen under brugen. Udtryk-
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Fastspændt i tælle
bænk pudses træskoen
af med båndkniv.
Foto: Svend Jensen.

ket »grine som en flækket træsko« taler jo sit tydelige
sprog om, at sådan noget kan hænde.
Var stammen så tyk, at der foruden at være plads
til en træsko ud mod barken endnu var rigeligt med
træ ind mod marven, kløvede man tonserne ud i dob
belt bredde til to træsko og frakløvede en trekant fra
marven til en børnetræsko, inden man delte den dob
belte tons i to af normal bredde.
De udkløvede klomper skulle i hus om aftenen. Af
hensyn til tilhugningen næste morgen måtte de ikke
ligge ude i frostvejr om natten.
Når det blev mørkt, flyttede træskomanden tilbage
til værkstedet igen og satte sig til tællebænken eller
tællestolen, en planke eller bjælke på fire skråt stillede
ben. Man sad overskrævs på den ene ende, hvor der
var indrettet et sæde, og foran på planken kunne træ-
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skoens ene ende sættes an mod en klods og fastholdes
ved en vægtstang, der sad ned gennem en aflang ud
skæring i planken og kunne forskydes frem og tilbage
efter træskoens størrelse. Den korte arm blev lagt an
mod træskoens anden ende, og træskomanden stemte
sin fod mod den lange arm og holdt træskoen i stilling,
så han kunne bearbejde den med båndknivene.
Man brugte to båndknive, en bredere og en smallere.
Med den brede blev siderne afpudsede og bederne ren
skåret, medens det finere afpudsningsarbejde i bunden
og snuden blev foretaget med den smalle.
Af hensyn til prisen for den færdige træsko kunne
det nok betale sig at gøre noget ud af arbejdet ved
tællestolen. Indtrykket af en iøvrigt vellavet træsko
kunne nemt blive mindre godt, hvis der var sjusket
med afpudsningen, ligesom en fin afpudsning måske
kunne aflede opmærksomheden fra et svagt punkt ved
selve tildannelsen.
Efter afpudsningen tog man brynekniven og jæv
nede den skarpe kant langs udhulingen, så den ikke
generede foden og ødelagde hosen, når man gik i træ
skoen.
Så manglede man blot at »lave stads« med skrive
kniven. Tre buede striber tværs over træskoens over
del, nogle prikker og måske nogle snit ude i træsko
snuden var for det meste alt det stads, en træsko blev
pyntet med, men hele dens brug og fremtoning æggede
jo heller ikke til kunstneriske udsving. Kunstneren i
træskofaget lagde sine evner i formen udvendig og ind
vendig. En træsko var først og fremmest til brug.
Når man havde en snes par færdige, gik de til ryg
ning i den åbne skorsten for at tørres. Rygningen skulle
helst vare en dags tid. Der måtte ikke fyres for stærkt;
så var der fare for, at træskoen revnede i varmen.
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Hvor mange par færdige træsko stod der så foran
træskomanden, når han ud på aftenen holdt fyraften?
Seks til syv par, hvis dagen var gået til ende uden alt
for megen tøven, ellers var ca. fem par fra dag til dag
det normale. Var han træt, når han var færdig? Det
var han vel, men sikkert ikke så træt som han, der
havde stået ved plejlen den samme dag. Træskoarbej
det var afvekslende, og der var skaberglæde ved det.
Det, at få en træsko til at vokse ud af en rå træklump,
kunne nok give arbejdsglæde, som man ser det komme
til udtryk hos Kr. Madsen, når han under tilhugningen
gør en pause og holder det halvfærdige produkt ud fra
sig til beskuelse. Arbejdet med den udvendige del af
træskoen krævede formsans og var mere præcisions
arbejde end kraftpræstation, hvorimod hulingen var
begge dele i forening. Navnlig var hulearbejdet hårdt
ved skulderen på grund af de drejende bevægelser og
kunne i det hele taget nok give sin mand varmen selv
en kold vinterdag.
Som den gamle Mads P. Madsen sagde, at hvis der
skulle hules en syv, otte par en vinterdag, mens det var
lyst, »så skulle man ikke have øjnene andre steder
henne i den tid.«
Indtil 1875 blev der i Rold skov egnen kun fremstil
let een type træsko, nemlig kramptræsko eller langovret træsko, der var helt af træ og mere klodsede end
de senere basartræsko; ellers kunne overet ikke holde
hverken til brug eller beslag. Så kom der efterretninger
nede fra træskoegnen ved Ry om en ny slags træsko,
hvor en del af træoveret var erstattet med læderbeslag.
Kr. Madsens far har fortalt om, hvordan han lå vågen
om natten og tænkte på basartræsko, som den nyere
slags kaldtes, og så en nat vidste han pludselig, hvor
dan den skulle være. Han fremstillede altså de første
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par basartræsko efter mundtlige beskrivelser fra Ry
egnen.
Kvinderne var de første, der brugte basartræsko,
men efterhånden fortrængte de helt kramptræskoene,
og omkring år 1900 var kramp træsko usælgelige.
Man delte træskoene i følgende betegnelser, der dæk
kede over de anførte størrelser:
Voksentræsko fra nr. 36—48
Kvindetræsko - - 36—39
Koltringtræsko - - 28—35
Børnetræsko op til nr. 28
Prisberegningen typerne imellem var følgende:
Mands- og kvindetræsko samme pris; tre par kol
tringtræsko solgtes for samme pris som to par voksen
træsko, og børnetræsko for halv voksenpris.
De forskellige træskomænd fik ikke samme pris for
deres træsko, jo bedre udførelse, jo større pris.
I årene 1910 til 1915 fik Kr. Madsen ca. 90 øre
pr. par, og han kan huske, at hans far har fortalt,
at denne og broderen samt farfaderen, Mads Chr. Mad
sen, i 1880 fremstillede ti par kramptræsko om dagen.
De indbragte 10 kr., og det var en god dagløn.
Hovedparten af de træsko, som Mads Chr. Madsen
og Mads P. Madsen fremstillede, solgtes til Nibe. De
har begge mangfoldige gange vandret de tre mil fra
Årestrup til Nibe med to til tre snese par træsko over
skulderen; ikke så underligt, at Mads P. Madsen en
gang, det var vinter og dårligt føre, blev så træt, at han
ikke selv troede, han ville nå tilbage til Årestrup.
En anden gang havde Mads P. Madsen hold i siden,
og det blev ikke bedre af at gå til Nibe med træsko.
Han havde haft seks søskende, der var døde af tuberku
lose, så han regnede så småt med, at turen nu ville
komme til ham. Da han udtalte sin uro over for af-
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tageren, træhandler Møller Hjorth, rådede denne ham
til at søge læge, men det var Mads P. Madsen uvillig
til. Hvad kunne det hjælpe? Møller Hjorth gav dog
ikke op, men tog ham med hen til lægen og sagde til
denne, at her var hans bedste træskomand; ham kunne
han ikke undvære, så ham måtte lægen se at gøre rask.
Mads P. Madsen blev grundigt undersøgt, og lægen
kunne bagefter berolige ham med, at han intet alvor
ligt fejlede — lidt gigt, det var det hele. Det var ingen
træt Mads P. Madsen, der den aften vendte tilbage til
Årestrup.
Møller Hjorth og Mads P. Madsen blev engang uens
om priserne, og så rejste Mads P. Madsen til marked
i Hjørring. Det tegnede nu ikke særlig strålende; der
var ingen købere til træskoene. Først umiddelbart
inden markedets afslutning kom en træhandler hen
til Mads P. Madsens stadeplads og så på varerne. Han
blev hurtigt klar over, at kvaliteten var god og købte
alle træskoene, og siden sendte han bud til Årestrup
efter flere.
Det varede dog kun et års tid, inden den afbrudte
handelsforbindelse mellem Mads P. Madsen og Møller
Hjorth var genoprettet, og produktionen gik igen den
sædvanlige vej.
Bedre end at sende træskoene til Nibe var det dog
at sælge lokalt. For basartræskoenes vedkommende var
forholdet det, at den træsko, der sendtes til træhandle
ren i Nibe eller andre steder, faktisk var en slags halv
fabrikata, idet træhandleren lod træskoene forsyne med
læderbeslag og tjærede dem. Ved lokalsalget derimod
leverede træskomanden træskoene fikse og færdige og
tjente derved en ekstra skilling, selvom man så, som
Kr. Madsen indskyder, havde besværet og risikoen ved
hjemkøb af læder.
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Kramptræskoene solgtes både til udenbys og lokale
kunder uden beslag. Når man havde købt et par
kramptræsko hos træskomanden, gik turen til smeden,
der lagde en krampe om træskoen. En jernring ca.
l1/2 cm bred og ca. 2 mm tyk blev i varm tilstand
skubbet ind over træskosnuden og lagt an mod den
forreste bede og fæstnet med et par småsøm. Ved af
kølingen strammedes den an mod træet som en anden
hjulring. Ved sommertid kunne det hænde, at den gik
løs, når træet svandt ind i en tørkeperiode; så satte
man træskoen i vand om natten, hvorved træet sugede
vand og udvidede sig, og ringen sad fast igen.

Det sker en dag, at Kr. Madsen under harvning af
sin mark får en gammel rusten jernring på en af harve
tænderne. Han standser hestene, samler ringen op og
tørrer jorden af den. Nede fra ejendommen kan han
høre udstødningerne fra dieselmotoren, der trækker
træskomaskinerne, som sønnerne står bøjet over. Det
er måske bunde til dametøfler, der stabler sig op. Det
går stærkt.
Kr. Madsen tænker på den langovrede træsko, som
ringen har siddet på. Da hans far i sin tid var færdig
med den, gav han sig tid til at stryge hen over den
med hånden, inden han tog fat på den næste.
Peter snitter klods efter klods til ved båndsaven og
sætter dem i maskinen. Johannes pudser efter. Par
efter par stabler sig op.
Kr. Madsen pudser nænsomt ringen af i sit ærme.
Hans tanker går tilbage til de to hjemme i værkstedet.
Må de få den arbejdsglæde ved maskinerne, som han
selv i så rigt mål har fået ved hulestol og tællebænk.

HELLIGKILDEN
Skt. Knuds Kilde ved Hvalpsund
AF SVEND OSTERGAARD

a vi i 1935 overtog Næsgaarden ved Hvalpsund,
fandtes der en fugtig Plet paa den Del af Marken,
som afsluttes med Knudshoved — Vesthimmerlands
sydligste Punkt — et Forbjerg, som skyder sig ud mel
lem Skive Fjord og Louns Bredning.
Ved at spørge de ældre blandt den lokale Befolkning
fik vi altid samme Svar: »Det er da Knukskjell«. Dette
foranledigede os til at slaa efter i Traps Danmark,
hvis Omtale af Louns Sogn slutter: »Paa Knudshoved
fandtes en Kilde, kaldet Knuds Kilde eller Hellig Kilde.«
Vi søgte da at lokalisere Kilden ved en Række Bo
ringer, men med negativt Resultat. Da Kildegrunden
vanskeligt lod sig dyrke, idet Afgrøderne her aldrig
vilde modnes samtidigt med den øvrige Mark, blev
Grunden tilplantet.
I 1951 bad Ejeren af Hessel, fhv. Højskoleforstander
Elle Jensen, os gøre endnu et Forsøg og henstillede,
at vi søgte at samle flest mulige Oplysninger om Kil
den, herunder hvad der eventuelt maatte være ned
skrevet. Dette resulterede i den for de uindviede mærke
lige Arbejdsdeling, at min Kone gik i Gang med Spa
den, mens jeg satte mig til Skrivebordet.
Med Hensyn til Eftersøgningen i Marken kom denne
Gang en kraftig Nedbør os til Hjælp, idet et begrænset
Omraade blev ganske bundløst, og vi maatte da slutte,
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at Kilden skulde søges inden for dette Felt. I første
Omgang var Arbejdet dog for saa vidt negativt, som
der ganske vist i Flyvesandet fandtes en tydelig Dynd
sæk — ca. 1 m dyb og knap saa meget i Tværmaal —,
men ellers intet. Ud fra dette sluttede vi, at videre
Eftersøgning vilde være nytteløs.
Ved en Henvendelse til »Dansk Folkemindesamling«
modtoges fra Hans Ellekilde, der var stærkt interes
seret i Sagen, Meddelelse om, at Kilden er omtalt i
Aug. F. Schmidts Danmarks Helligkilder, S. 137, Nr.
1591. Endvidere i Lærer Nissen, Ramtens, Manuskript
paa Nationalmuseet II (Nr. 243), i »Fra Himmerland
og Kjær Herred« 1924, S. 20, og i Evald Tang Kristen
sen, Danske Sagn, ny Række III. Meddeleren siger
her: Ved Knudshoved er der en hellig Kilde. Nu er
den næsten skredet sammen, men i min Barndom laa
der mange Potteskaar ved den. W. Dreyer skriver i
1883: I Knudsdal har der i Mands Minde været en
Kilde — Hellig Knuds Kilde — til hvilken der valfartedes meget, saa at der ved Skt. Hansdagstider i
gamle Dage holdtes et Marked der.« Det ligger nær at
slutte, at dette Kildemarked har været Forløber for det
senere saa kendte Marked i Hvalpsund.
Endvidere var jeg i Forbindelse med forskellige
Mennesker for at efterspore, om Kildedyrkerne brugte
noget bestemt Ritual eller fremsagde bestemte For
mularer, ligesom jeg søgte Klarhed over, om de saakaldte kloge Koner henviste til Kilderne eller brugte
Vand fra disse. Dette synes ikke at have været Til
fældet, og lige saa lidt fandt jeg Spor af noget Ritual.
En herboende ældre Kone — barnefødt ved Kilden
— har fortalt, at hendes Far modtog Penge af et Ægte
par, som søgte Kilden med et sygt Barn, ligesom hun
vilde vide, at der ligefrem blev forsendt Vand fra Kil-
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den. Dette foranledigede mig til, da Gaarden i sin Tid
var Fæstegaard under Hessel, at faa de gamle Papirer
gaaet igennem for at se, om der under Fæsteafgifterne
fandtes særlig Aftale om Kilden. Sligt fandtes dog ikke,
saa der har næppe været Tale om større Indtægt.
En herboende Mand, Broder til føromtalte Kone —
ejer et Par Kobbermønter fra Chr. d. 7’s Tid, som
han fandt, da han som ganske ung var sendt ud for
at rydde Kilden, saa man kunde vande Gaardens Krea
turer ved den.
Alt mens disse Undersøgelser stod paa, gravede min
Kone videre. Kilden var for hende blevet en Art Be
sættelse. Til sidst lykkedes det hende Syd for den før
omtalte Dyndaflejring at komme ind over en ringsat
Opbygning af Natursten, der viste sig at være selve
Kildebrønden. Med Museumsleder Vestergaard Nielsen,
Aars, som sagkyndig Leder frilagde vi da Kilden, lige
som vi finkæmmede de nærmeste Omgivelser.
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Opmaalingsplan af Kildebrønden.
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Kilden var dækket af ca. IV2 m Flyvesand. Efter at
dette var fjernet, fremtraadte Kilden som en smuk og
velformet Rundsætning af Granitsten, ca. 75 cm i Tværmaal og ca. V2 m dyb. Nord for Kildebrønden var der
en Brolægning af Natursten — ca. 1 m lang og ca.
V2 m bred. Det maa formodes, at der nærmest Kilden
har været temmeligt sumpet, og at man saa har be
nyttet denne Brolægning, naar man vilde betjene sig
af Kilden. I Forlængelse af Brolægningen fandtes en
Ophobning paa ca. 1 m3 af tilsyneladende ildsprængte
Sten og Trækul. Over denne har Kilden tilsyneladende
haft sit Udspring. Vandet maatte altsaa over eller gen
nem denne Ophobning og videre over den nævnte Bro
lægning for at naa Kildebrønden. Har man tændt Ild
her over Kildespringet, — skulde den omtalte Ophob
ning tjene som Filter, — vilde man rense Vandet, eller
var det den tilbageholdte Jern-Okker, der havde In
teresse?
I selve Kildebrønden fandtes kun faa Skaar, men
helt paa Bunden under det aflejrede Dynd fandtes en
enkelt Flintflække, ligesom der umiddelbart op mod
Kildens Sydside fandtes en Del Flintaffald, der viser,
at der har været arbejdet i Flint ved Kilden. I Afløbet
mod Syd fandtes en betydelig Mængde Skaar — 473
i alt — dels af glasserede Kar, dels af sorte Jydepotter.
Skønsmæssig var der Dele af 10—12 glasserede Kar og
af 25—30 Jydepotter. Karrene kan for en stor Dels
Vedkommende dateres til 17. og 18. Aarhundrede. Kar
resternes Tilstedeværelse ved Kilden bunder formodent
lig i, at Kildedyrkerne betragtede de i Forbindelse med
denne Dyrkelse anvendte Kar som indviede. Altsaa
maatte de ikke vanhelliges ved andet Brug, og følgelig
knuste man efter endt Kildefest Karrene i Kilden.
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Efter at forskellige sagkyndige ud fra Fundene sam
menholdt med Kildens Struktur havde bedømt den til
at stamme helt fra Oldtiden, fandt vi ved videre Ar
bejde i Omgivelserne nogle Stumper, tilsyneladende
Jernrør, ca. 2 cm i Diameter og 2—4 cm lange. Jern
rør fra Stenalderen — det harmonerede jo ikke saa
godt. Det viste sig imidlertid ved nærmere Under
søgelse, at de var fremkommet ved, at der i sin Tid
var faldet eller kastet Grene i Afløbet. Den udfældede
Okker havde dannet Aldannelse om Grenene, hvis Træ
i Tidens Løb var smuldret bort. Ved at aabne Rørene
saa vi tydelige Aftryk af Bladøjne og begyndende For
greninger.
Endnu et skal nævnes. Samme Efteraar som Af
dækningen fandt Sted, groede der frem mod Kildens
Sydside en kraftig Sivbusk. Den maa faktisk have
været konserveret i Jorden, og straks Betingelserne var
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til Stede, skød den op. Frø tilført efter Afdækningen
vilde jo ikke straks afstedkomme en saa kraftig Op
vækst.
Kommet saa langt kan man ikke lade være at spørge:
Hvorfor blev netop denne Kilde foretrukket blandt de
mange, som Egnen er velsignet med? Og man prøver
at finde et Svar. Det var en Jernkilde. Man bruger
Jern i Medicinen. Jeg mener blandt andet at have læst,
at Jern er virksom mod visse Øjensygdomme. Har
Oldtidsfolket gjort visse Iagttagelser her? Eller kan
man gætte paa, at Kosten paa et givet Tidspunkt gene
relt har været for ensidig og specielt fattig paa Jern,
saa man søgte Kilden for at dække et naturligt Behov
eller kom med deciderede Mangelsygdomme? Over for
saadanne vilde Kilden jo nok være noget i Retning af
undergørende.
Digte og drømme — ja, hvorfor ikke? Jeg sad en
Midsommeraften ved Kilden. Omkring mig raadede
den store Stilhed. Bølgerne slog mod Stranden, som
de har slaaet i tusinde Aar, og med Bølgeslaget blev
jeg ført langt tilbage i Tiden. Omkring Kilden, og saa
langt Øjet rækker, gror Lyng, Ene og Egepur. Nu hører
jeg Fodtrin og ser en Mandsperson komme langs Stran
den. Han er kofteklædt, og nu, han kommer nærmere,
ser jeg, han er saaret. Under Kampen med den fjendt
lige Stamme er han kommet bort fra sine Fæller og
maa ene søge sin Vej. Nu kommer han op over og
finder Kilden, et Væld i Græsset. Han drikker graadigt
og falder i Søvn. Da Morgensolen naar højt nok til at
finde ham her paa Vestskraaningen, vaagner han,
drikker igen og undres. Han føler sig karsk, og han
begynder at slæbe Sten fra Stranden for at ringsætte
Kilden, saa Frænderne kan naa frem, for her henter
man Helse.

Helligkilden

183

Tilbage staar, at vi selvfølgelig har taget en tinglyst
Fredning paa Kilden og dens nærmeste Omgivelser.
Og det bør vel nævnes, at vi over Kilden har skrevet
følgende:
Søgt for Bylder, Værk og Tæring,
onde Øjne, Sot og Pest
gav du Folketroen Næring.
Slettet ud af Plov og Blæst.
Gravet frem igen at smile
op mod Himlens klare Blaa
skal du, medens Tider ile,
som et Folkeminde staa.

HASLEVGÅRDE
AF M. LARSEN

en del af Als sogn. Hindsted herred, som nævnes
Haslevgårde, er en samling ejendomme, hvis jord
områder strækker sig gennem sognets midte fra Katte
gattet i øst til Veddum Kær i vest. På østsiden følger
grænsen havet fra Als Nørgårds nordskel, det såkaldte
»Revtet« til et stykke nord for Haslevgårde åens udløb
op til Fruerlunds strandjorder. Derfra vestover til
linjen rammer selve åløbet og følger dette til det sted
et par kilometer vestligere, hvor åløbet drejer i nord
vest, mens jordernes skel går i en ret lige linje til
Præstebækken og Veddum Kær, en længde på ca. 4 kilo-

meter, målt fra havet. Jordområdet er en skæv firkant,
bredest i øst, med den halve bredde langs Præstebækken. Ja, lige midt på ved det såkaldte Vadsholtet
endnu smallere. Ialt et areal på 764 tdr. land.
Visst første gang, Haslevgårde skriftligt nævnes, er i
1478 ved en kgl. dom afsagt i Aalborg, hvor det op
lyses, at Haslevgårde tilhører Viborg bispestol, der
havde strand-, fiske- og saltrettigheder1).
Men allerede i 1320 får man at vide, at en viss Hans
Ellufsen havde skødet alt sit jordegods i Als sogn til
Viborg domkirke, bevidnet af to riddere, Eske og Ove,
med flere vidner2).
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Disse ejendomme bli’r senere tillagt Nørre kloster,
Glenstrup sogn, og i 1514 tillagt Mariager kloster3).
Da man fra anden side ved, at Mariager kloster ikke
alene havde saltrettighed, men også en vandmølle i
Als sogn, kan der ikke være tale om andet end Haslevgårde, da denne er det eneste sted i sognet, hvor der
har været betingelse for en sådan.
Men hvordan end ejerforholdet har været mellem
Mariager kloster og Viborg bispestol ved reforma
tionens indførelse, så får man at vide, at »biskop Jør
gen Friis i Viborg forlenede sin bror, hr. Kristiern
Friis med Ouegård (Hindsted herred) og underliggende
gods, blandt hvilke nævnes Haslevgårde i Als sogn,
Als mølle og Fruerlund saltkjedel«. Og i 1560, da
hr. Jørgen Lykke til Overgård (Gerlev herred) af kro
nens gods kommer i besiddelse af Ouegård, bli’r der
med Haslevgårde tillagt Overgård4).
Med sine nye besiddelser opretter hr. Jørgen Lykke
med kgl. tilladelse Haslevgårde som en ladegård, dog
uden fri takst5).
Af det hidtil oplyste synes det at fremgå, at be
siddelsen af Haslevgårde for hr. Jørgen Lykke var dels
for mølleriets, dels for saltudvindingens skyld. Denne
for det daglige liv nødvendige, men ofte fra udlandet
besværlige og kostbare vare, fremskaffedes da ved pri
mitive, men billige fremgangsmåder ved de danske
kyster, især fra områderne Læsø, Fladstrand og der
fra ned langs den østjyske kyst til Als Odde. Langs
Als sogns strand førte en vej, der i hele sin længde
kaldtes »Saltmandsvejen«. Kongen havde saltkedel ved
Dokkedal, Viborgbispen ved Haslevgårde, Mariager
kloster ved Fruerlund, og flere herregårde havde for
uden fiskerirettigheder også saltkedler, f. eks. Støvring
gård, Trudsholm m. fl. Selv de Randers købmænd
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havde deres mellem Odde og Helberskov. Mangen en
bonde havde sit »Strand-fortoug«, hvoraf der skulle be
tales særskilt landgilde i så og så mange skæpper salt
eller blokke6). Det kendes fra gamle beretninger, at
sognets bønder kørte til indlandet og solgte saltblokke
til folk, der ikke var så heldige at ha’ varen så nær
ved hånden.
Fremgangsmåden har sikkert været den samme, som
man kender den fra Læsø7). Så længe der var skove,
og de voksede helt ud til havet, bortkogtes havvandet
i store blypander, anbragt over et indfyringssted, Se
nere, da skovene var opbrugt, brændte man den opsamlede tang fra havet, udludede asken og bagte det
indvundne salt i kager eller blokke (»baj«). Den sidste
fremgangsmåde gav ikke så rent eller hvidt salt og
indbragte kun den halve pris.
I 1908 mente man at have fundet resterne af en så
dan saltkedel et hundrede meter syd for det gamle
Haslevgårde voldsted. C. M. Smidt fra Nationalmuseet
undersøgte fundet, men kunne snart afgøre, at man
stod over for en teglstensovn fra middelalderen og slet
ikke noget, der havde med saltudvinding at gøre8).
Jørgen Lykke til Overgård var ikke alene en mand,
der var rig på gods, men også på ideer. Haslevgårde
var et område, der kunne udnyttes til andet end frem
bringelse af salt og lidt mølleri. Hidtil hadde der boet
bønder9).
Dette bekræftes ligeledes ved tingsvidne i 1512, Set.
Olavs dag, hvor landsbyen Torup nævnes sammen med
Als og Helberskov. Ja, så sent som 1564 nævnes blandt
24 lovfaste dannemænd Anders Jensen og Povel Ibsen,
begge af Haslevgårde10).
Samme Jørgen Lykke gennemførte nedlæggelsen af
fæstegårdene, både dem på Torup mark (navnet bruges
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endnu) og dem på det lavereliggende Haslevgårde, og
flyttede dem nord for åen til det nuværende Fruerlund
— i egnens dialekt udtalt »Froulunn«, der hidtil hadde
været uopdyrket11).
Her bygges 6 isterrålinger*). Man kender ikke an
tallet af de flyttede familjer. Men på denne egn var det
meget almindeligt, at flere familjer måtte dele fæste
på samme gård12). Det fortælles i en senere beretning,
at skoven i Fruerlund lå så tæt på bopladsen, at man
kunne kaste det afhuggede og tildannede tømmer lige
til husene13).
Jørgen Lykke tog store opgaver op. Således lod han
ved krigsfolk Haslevgårde å rette ud igennem mosen
fra Brøndumland. På den sidste helt østgående stræk
ning blev afløbet tvunget længere mod syd, så en del
af Haslevgårdes jorder kom til at ligge nord for åen.
Disse jorder regnes i dag for tilhørende Fruerlund,
men har stadig matrikelsnumre sammen med Haslev
gårde. Det helt gamle åløb spores den dag i dag, både til
den gamle vandmølle og til åens forrige udløb i havet.
Dette første mølleanlæg fra den katolske tid har ligget
små 200 m øst-sydøst for ejendommen Duelund på
matr. nr. la. En god del svært og brugbart egetømmer
er her hentet, selv fra det sidste tiår, og et dybt hul
fra møllehjulets bagvand har været synligt lige til 1954,
da dette ved en ny uddybning af åen fyldtes op.
Den nye vandmølle anlagdes ca. 700 m sydligere,
hvor en langt større mølledam kunne dannes og ud
nyttes. Derimod blev selve ladegården bygget vest
nordvest for den gamle mølle i hjørnet, hvor åløbet
blev tvunget i sydlig retning og altså dannede et natur
ligt værn for gårdens både nord- og østside. Så var der
*) Overgårds fæsterprotokol for Fruerlund 1719 har navne
på 13 fæstere.
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kun at udgrave voldgrave mod vest og syd. Indenfor
byggedes borghuset i 2 stokværk. Endnu er vold
gravene ganske tydelige og udgør en firkant på ca.
80X120 m. Det nuværende Duelunds lade står over
voldgravens sydøstlige hjørne, mens den ny landevej
mellem Als og Hurup skærer det sydvestlige.
Men en snes år senere opgi’r Jørgen Lykke sin op
rindelige plan og udbyder ladegården i fæste, og den
kendte glasmager fra Visborggård, der gik under nav
net Niels Glaspuster eller Lybækker-Niels, melder sig
som liebhaver på sine sønners vegne. Det var denne
glasmager, der efter overleveringen var indkaldt fra
Lybæk og havde gjort alle ruderne i det prægtige Vis
borggård, opført af hr. Jacob Seefeld ca. 1575. Som
belønning fik Niels da Glargården i fæste. Samme
Niels skal ha’ haft 12 sønner, med hvem han spillede
på glastrompeter, da kong Fr. II ca. 1582 aflagde besøg
på Visborggård.
Niels Glarmester mødte nu op hos herremanden på
Overgård, og hr. Jørgen Lykke begærede 100 daler i
fæste. Fremdrog glasmesteren da et stort stykke guld.
Dermed erklærede herremanden sig vel fornøjet, idet
han ytrede, at han aldrig hadde set bedre stykke guld.
6 af Niels Glasmagers sønner kom da til Als sogn.
De fire kom til Haslevgårde og hed Jørgen, Thomas,
Hans og Claus. Den femte kom til Odde, og den sjette,
der blev kaldt Lille Claus, kom til Østergård i Helberskov. Den første af de fire, Jørgen, synes at ha’ fået
sin isterråling opført umiddelbart vest for den vestre
voldgrav, de andre tre kom til at bo indenfor voldene,
men alle synes at være fælles om laden. Sylden til den
første beboelse er sandsynligvis den, der netop i dette
forår (1957) er fundet af Duelunds ejer, Haslund Chri
stensen, og undersøgt af arkæologen hr. Marseen, Aal-
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borg museum. Denne kunne fastslå, at ikke alene syld
stenene var fundament til en meget gammel bygning,
men at de mange mur- og kalkrester, glas og potte
skår samt en mængde ben- og knoglerester af både
tam- og vilddyr måtte stamme fra et flere hundred
årigt kulturlag.
I 1661, da fru Kristence Lykke sælger Overgård til
Kristoffer Gabel, oplyses man om gennem skødet, at
Haslevgårde bestod af 4 bøndergårde og desuden af
både vind- og vandmølle, at gårdene svarede i land
gilde tilsammen: 4 tdr. rug, 4 tdr. byg, 1 td. smør,
2 svin, 2 lam, 2 gæs, 4 høns, 2 snese æg, 2 mark hår,
2 rdl. gæsteri og i strandleje 3 ørte (skæpper) saltsten.
Møllerne svarede 32 tdr. mel, 2 svin og i strandleje
for 40 favne strand 2 ørte saltsten, desuden i engleje
(iberegnet en eng i Launkær) 2 pund (1 otting) smør14).
15 år senere i 1676 gives der den nye ejer af Haslev
gårde general Frideric von Arenstorff (1626—89) kgl.
bevilling til påny at lade Haslevgårde overgå til lade
gård. Den sættes da i hartkorn til 35 tdr. Fra nytår
1683 bevilgedes en hovedgårdstakst, men uden frihed,
da den ifølge kgl. ordre til kammerkollegiet, dat. 26. 5.
s. å., skulle svare af hele sit hartkorn som bondegods.
Hovedgården, godt 24 tdr. hartkorn, henregnedes under
Overgårds gods og kom til at svare samme landgilde
som de 4 bøndergårde tidligere. Dog med den und
tagelse, at der nu svaredes 12 ørte saltsten og i stedet
for hoveri 25 rdl. arbejdspenge. Møllerne svarede 25
tdr. mel, 2 rdl. for 1 svin, 2 mark 8 sk. i strandleje15).
Uddrag af markbogen for Als sogn, matriklen 1688:
»Haslegårds jorder består af tre vange, som meesten
årlig bruges, Nemblig 1. Lyckis vang, 2. Alstoch vang,
3. Torup vang. Herforuden andre små venger, er altid
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indheenit edelljorder, een deel huiler, een deel er besåed, den ganske marck hafuer i lengden at forvendte
stor skade af sandflugt.
Gården står i matriculen for adelig frigård, beboes
dog af 4r bønder, som den hafuer i feste, nemblig
1. Peder Andersen, 2. Jens Jensen, 3. Anders Søfrensen, 4. Jesper Nielsen.
Findis der ved steden een Wand mølle og en weyr
mølle, liger under gården. Wand møllen består i en
quern, som har sit udfald under till. Vandet kommer
af en liden åe gåer fra Soelberg kier, hafuer muxsenn
sommeren igiennem står manquement for vand, møl
lerdammen og becken meest igienfylt af sandflugt.
Weyrmøllen, en liden tingest, som ey er synderlig af
importantz, som de nu de tider vandmøllen manquerer
vand, kand nogenlunde betienne de byer med, som
ellers under tiden besøger dennem . . .

Gott høe, otte och fyrgetive, siger.................. 48 less.
Mosefoder, halfemtesindstyve, siger .......... 90 less.
Fædrift taxered at græse......................... 30 høfvr.
Lundkiær(skov) taxered for tolff, siger. . 12 svin.
Kragrad(skov) taxered for ti, siger.......... 10 svin.«
Fr. von Arenstorff, der døde i 1689, havde endnu
ikke fået sine fæstere jaget af gårde. Han skal efter
sigende ha’ været sine fæstere en retsindig husbond.
Det samme lader eftermælet ikke hans enke, fru ge
neralinde Augusta Elisabeth, til del. Allerede i året
efter mandens død fulgte bortvisningen af glaspuste
rens ætlinge, der havde siddet ved de 4 gårde i mere
end 100 år. Deres navne var Jens Jensen, der reddede
sig til Veddum og fik nyt fæste under Havnø. Jesper
Nielsen døde i armod i Helberskov 1705. Anders Søren
sen reddede sig til Vendsyssel, mens den fjerde og sid-
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ste først lod sig trykke ud efter 10 års forløb. Det var
ham, der boede på det vestligste sted. Han døde i Helberskov 1714, 83 år16).
Fru Augusta hadde nok særlige planer med Haslev
gårde. Man ved i hvert fald, at der blev oprettet heste
stutteri, og at der fededes mange kreaturer17).
Foruden de for hesteavlen og studefedning gode enge
var der andre ting at ta’ i betragtning: I urolige tider
var de kostbare dyr langt borte fra alfarvej og kunne
om fornødent hurtigt overflyttes med værdigenstande,
ja, kvinder og børn til de næsten utilgængelige, men
sikre områder i Tofte skov.
Tilbage til beboerne i Haslevgårde. Der er kun få
og spredte oplysninger om ladefogder eller inspektører
i de følgende 50 år.
Møllerfolkene og i hvert fald deres navne ved man
lidt mere besked med. Den første skal ha’ heddet Jens
Møller, den næste hadde samme navn, men med til
navnet Dam. Hans søn igen var Hans Jensen. Det
var i denne møllers tid, omkring 1633, at vandmøllen
brændte. Den blev dog snart bygget op igen, om end
lidt mindre i højde. I 1658 døde han, men hans datter
Sidsel beholdt fæstet og giftede sig med Peder Sørensen
fra Fruerlund. Hun døde i 1702, og den efterlevende
ægtefælle giftede sig med Mette Andersdatter, og da
Peder Sørensen kort efter døde, giftede Mette sig med
Peder Jensen fra Østergård. Han døde 1726 og efterlod
sig »samme gamle kone«. Den nye fæster var Jesper
Bonding og hans kone Maren Hofmands. De døde
begge samme dag, 4. april 1734. Etatsråden holdt da
en møllersvend, indtil møller Anders Bachmand fæ
stede den i 1738. Han blev der dog ikke længe, men
flyttede til Helberskov.
Når disse møllere, der flytter til Helberskov, er
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nævnt, er grunden den, at vi atter møder disse familjer,
når turen kommer til denne landsby i fremstillingen
af Als sogn.
Med denne stadige skiften af møllere synes mølleriet
ikke at ha’ været særligt indbringende — i hvert fald
ikke for fæsteren. Endnu et par møllere kan nævnes,
som er der hver en kortere årrække, Jochum Møller
og senere Anders Ladefoged.
Etatsråd Frederic von Arenstorffs ejendomme blev
i 1742 mageskiftet mellem de to ældste sønner. Den
ældste af samme navn som sin far overtog Overgård,
mens den næstældste Andreas fik overdraget Visborg
gård, Havnø og Haslevgårde. Han er mest kendt under
titlen kaptajn von Arenstorff. Han boede de første år
på Havnø, men flyttede senere til Visborggård. Ejer
forholdet for Haslevgårde er det, at den først er under
Havnø ved deling mellem brødrene, men kommer se
nere under Visborggård. Men det er denne kaptajn
Andreas von Arenstorff, der i folkemunde får skyld
for at ville skaffe sin hustru, Sofia von Schiebell, af
vejen ved indespærring i et tårn, fordi han er mere
interesseret i børnenes guvernante, Maria Susanna
Blambois.
Samme dame, Mamsellen kaldet, grundet på sin
franske afstamning, har også nogen tilknytning til
Haslevgårdes møller. Hun havde nemlig en kammer
pige, der synes at stamme fra Als. I hvert fald døde her
en mand i 1770, der bar navnet Henrich Gros. Pigen
hed Mette Kirstine Gros.
Som påskønnelse for tro tjeneste måtte Mette Gros
udvælge sig en hjertensven blandt godsets unge karle
og med ham overtage Haslevgårdes mølle i fæste.
Dette skete. Anders Jenssøn og Mette Gros drog til
Als. Det taknemlige forhold til Mamsellen blev ved13
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ligeholdt, for ikke mindre end tre gange i årene 1755-58
står denne gudmoder til møllerfolkenes børn. Ved dåbs
gildet for det tredje barn er det, at Mamsellen ved sine
drilske spydigheder fornærmer den gode prælat, sogne
præst og magister Christian Nielsen Brock, så denne
dybt forarget forlader selskabet i utide.
Beretningen lyder som følger: Disse nye møllerfolk
bekom snart mange børn, og dem skulle Mamsellen
altid bære til dåb. I møllen blev nu anrettet et stort
barsel, og dertil var præsten også indbudt. Præsten som
forhen omtalt var fattig og ligefrem, og Frillen var,
som disse plejer at være, stolt. Da de nu var kommet
til bordet, si’r Mamsellen til præsten: — Det er sandt,
hr. Brock, hvad hedder barnet i dag? Uheldigvis var
det gået præsten af hukommelsen, og han vidste ikke
i hast, hvad han skulle svare, men nu begyndte hun
ret at udbyde ham til latter i selskabet. Det er, sa’ hun,
også en præst, der ikke længer kan huske en sådan
ubetydelighed. En sådan mand burde ikke være præst!
Herover blev hr. Brock så ærgerlig, at han straks lod
spænde for vognen og kørte hjem. Men hadde hun nu
tilføjet ham en beskæmmelse, besluttede han at gøre
gengæld.
En tid efter skulle Mamsellen atter indskrives som
gudmoder, men det nægtede præsten og sa’: — Et
fruentimmer, som er født og opdraget i den reformerte
kirke og tro, kan ikke bære barn til dåb i den sande
lutherske kirke! Da blev det Mamsellens tur til at føle
forsmædelse, og hun kom aldrig tiere til Als.
Men enden var ikke endda. For det var den samme
magister og sognepræst, som, da Mamsellen efter sine
onde gerninger i live ikke fandt fred i sin grav, men
gik igen på Visborggård, overmandede spøgelset og ma
nede det til slut i jorden ved herregårdens røde led18).
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Møller Anders Jenssøn døde i møllen 1782, knap
60 år gammel. Mette Gros var død året i forvejen.
Omkring 1752 sker der atter stor omskiftelse med
Haslevgårde. De lavtliggende jorder udnyttes ikke or
dentlig. Vidjer og andre buskarter breder sig i stedet
for at udryddes. Kaptajn Arenstorff beslutter sig til at
ophæve ladegårdsbevillingen og påny sætte fæstere på
gården. Tre bønder tildeles hver sin gård, men vejrog vandmølle holdes for sig. Beboelsen inden for vol
dene har ikke været vedligeholdt. En ny bli’r opført
lige syd for voldene, mens udhusene indenfor benyttes
i fællesskab.
Fra nu af ved man indgående besked med forhol
dene, idet den stovte bonde, Poul Mouritsen (1817—93),
hvis oldefar var én af de første tre fæstebønder, har
fortalt derom i sit håndskrift »Haslevgårde Steder«19).
Denne oldefar hed Gunder Sørensen og kom fra
Skelum. Han blev anbragt i den midterste del af ind
huset. Ganske visst var det den ældste af sønnerne,
Søren, som var tildelt fæstet, men da Søren var sygelig
og snart døde, beholdt den aldrende far det. Fæsteren,
der fik den vestlige ende, var også fra Skelum og hed
Søren Jensen. Den tredje fæster, der kom til at bo i den
østlige ende, var Niels Madsen fra Helberskov.
Med hensyn til dette indhus, hvor de tre familjer
skal bo, får man denne oplysning, at indhuset får de
første skorstene i sognet, og så varer det endnu 50 år,
før de næste bygges. Det kan tilføjes, at der endnu er
flere huse i sognets sydlige del, hvis tagspær og bjælker
bærer vidnesbyrd den dag i dag om den i grunden ikke
så fjerne fortid, hvor husene var skorstensløse, og arne
røgen måtte finde sig vej over loftet gennem et hul i
taget.
For de nye fæstere var det et slid uden ende med
13*
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lidet udbytte og drøjt arbejde. Begge de to familjer på
fløjene måtte give op og forlade fæstet. Den midterste
familje var sikkert gjort af sejere stof. Den holdt ud.
Gunder Sørensens slægt sidder endnu ved de to største
gårde, og mange af samme slægt ved andre eller er gået
over i andet erhverv.
Gunder Sørensen var født i 1694 og døde næsten
87 år gammel i 1780. Hans kone hed Dorthea Povelsdatter, og af 11 børn kender man navnene på de 6:
Søren, Jens og Povel, Maren, Karen og Kiersten. Jens
Gundersen overtog fæstet og købte gården efter ud
stykningen, der fandt sted ca. 1800. Udstykningskortet
er fra året før. Hans kone hed Johanne Jørgens datter
og var fra Sandhusene nord i sognet. I dette ægteskab
var der 6 børn. Den ældste, Gunder, fik Bønderskov
huset i fæste og siden til eje. De to ældste sønner var
Jørgen og Jens, født henholdsvis 1781 og 1785. Jørgen
overtog til sin tid sin fars gård, altså den midterste,
og blev gift med Johanne Marie Jensdatter fra Bælum,
mens Jens, der senere delte gården med sin bror, blev
gift med en pige fra Odde, Margrethe Pedersdatter.
Før der gås videre under gårdenes matrikelnumre,
må der ses nærmere på den vestlige gårds forhold. Det
bli’r Gunder Sørensens tredje søn, Povel, der af her
skabet tvinges til at overta’ den da næsten ganske øde
gård. Allerede i 1773 måtte Søren Jensen gi’ op og fæ
stet overladt Povel Gundersen. Der fandtes ikke andet
tilbehør til denne vestlige gård end 1 stor jerngryde
og 1 bord, der bestod af en eneste planke. Denne planke
skulle efter mundtlig beretning være savet ud af en
gren, der havde siddet 8 alen oppe på en egestamme,
og at der blev 7 sådanne planker af samme gren. Denne
bordskive var endnu i nedskriverens eje og er 4 alen
lang, 23 tommer bred og halvanden tomme tyk, endda
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efter at ha’ været skuret med halmviske i så lang en
årrække. Samme bordplade findes nu sammen med an
det bohave fra samme gård og ejer på et magasin på
Aalborg museum.
Nogen tid efter overtagelsen af fæstet blev Povel
Gundersen gift med Karen Andersdatter fra Veddum,
og med hende er der formodentlig kommen mere vel
stand til huse. Det hedder om samme Karen, at hun
er født 1745 i »den gård, som lå på venstre hånd, når
man fra Skelum kommer til Veddum, hvor der nu er
købmandshandel. Hun var 16 år, da denne by totalt
nedbrændte. «

Matr. nr. la:
Ole Nielsen, søn af den første fæster, Niels Madsen,
blev siddende på sit første fæste, da de andre to gårde
udflyttedes. I hans to ægtskaber, først med Karen Jørgensdatter fra Als, senere med Grethe Pedersdatter fra
Fruerlund, var der ingen børn, hvorfor han ikke øn
skede at købe sit fæste, skønt han var tilbudt gården
for den billige pris af 150 rdl. pr. td. agers og engs
hartkorn som de andre, der dog måtte opføre nye byg
ninger. Ole Nielsen døde få år efter i 1810. Hans anden
hustru, der øjensynlig var langt yngre, frasa’e sig fæ
stet og giftede sig med Morten Houtom, der var lærer
for mølleejerens børn og senere blev lærer og kirke
sanger i Bjørnsholm ved Løgstør.
Ejeren af Haslevgårds mølle, den kendte overkrigs
kommissær Lassen, der var medlem af den af kronen
nedsatte kommission til undersøgelse af sandflugtens
skader i de nord- og vestjyske amter, købte nu den
gamle fæstegård og la’e den til møllen; men kort efter
solgte han møllen til sin bror kaptajn Christian Lassen
og flyttede selv på gården. Straks begyndte han at
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sælge jordstykker fra ejendommen, bl. a. marken Patterup, 10—11 tdr. land af engen Birkehugget samt den
såkaldte Kalvehaugen norden for åen til sin bror kap
tajnen. Til sidst solgte han resten til forvalter Kjeldsen
på Havnø, der solgte den videre til Gunder Jensen af
Bønderskovgården. Denne døde kort efter, og hans
enke, Ingeborg Johannisdatter, så sig nødt til at af
hænde den ved tvangsauktion i 1827 for 1100 rdl.
Den nye ejer var en sagfører fra Hobro. Han hed
Mandrup Due. Med ham kom fablen om, at Haslev
gårde skulle ha’ været i adelsslægten Dues eje, hvad
den umulig kan ha’ været. Mandrup Due var såmænd
en ganske almindelig prokurator. Også han begyndte
snart at sælge løs af gårdens markstykker, såsom Anesminde, Tagmarken og den tilbageværende del af Birke
hugget. Men i de ni år, Due var ejer af gården, nåede
han altså at få sit navn knyttet til i hvert fald tre steder
som Duevang, Duelund og Dues mark. Forresten var
Mandrup Due såvel som frue, Johanne Marie Schou,
en købmandsdatter fra Hobro, velagtede og meget til
talende og flinke naboer, men som folk uden for bonde
standen forstod de nok ikke en gårds drift, og en pludse
lig sygdom endte Mandrup Dues dage, kun 46 år gam
mel, under et besøg i Hobro.
Jagt- og forstjunker de Lichtenberg købte da resten
af gården og forenede den med vandmøllen. Op imod
vor egen tid blev gården da sammen med møllens til
liggende frasolgt i udstykninger og udgør nu mere end
en snes husmandssteder, der findes på de gamle jorder
af matrikelsnumrene 1 og 5.

Matr. nr. 2a:
Povel Gundersen havde ikke lang levetid på sin nye
gård efter udskiftningen, da han døde 1806, 60 år garn-
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mel, mens Karen Andersdatter døde 10 år efter. Af
ægteskabets tre børn, alle piger, døde den yngste i tyve
årsalderen, den næstældste, Ane, forblev ugift, mens
den ældste, Mætte, havde giftet sig med en karl fra
Odde.
Denne hed Mourits Christensen og var født samme
sted i 1771. Han overtog nu sammen med konen dennes
hjem. Af børnene var de to ældste piger og døde
ugifte i ret høj alder. De næste var sønnerne Christen
(1814—48) og Poul 1817—93).
Mourits Christensens gård var indtil 1830 den største
af Haslevgårdene. Den var ansat til 9 tdr. htk. foruden
2 tdr. skovskyld. Men i dette år så han sig nødsaget
til at sælge det halve af gårdens tilliggende til naboen,
Jørgen Jensen, der altså var hans kones fætter. De
hårde år efter statsbankerotten sammen med en kost
bar proces, han førte om retten til underskoven i Vadsholtet, var ham økonomisk for meget. Ti år senere
døde han. Dødsårsagen er angivet som kolik. Sønnen
Christen overtog da gården, 26 år gammel, men kun
otte år senere døde han ugift, skønt trolovet. Han døde
af hjernebetændelse efter mæslinger.
Den næste ejer af gårdén bli’r da * den yngste
bror, Poul Mouritsen. Denne er gået læsevejen. Alle
rede i 1842 findes han opført i Hurup skoleprotokol
som hjælpelærer. Gårdejer Niels Rytter i Fruerlund
(1868—1948) har fortalt, at han ganske bestemt havde
hørt, at Poul Moustsen — som man på egnen kaldte,
ham — blev kaldt hjem fra seminariet for at overtage
gården ved sin brors død.
At Poul Mouritsen tidligt har fået vakt historisk
sans og interesse for læsning ses af den skildring, ‘han
har efterladt, af »Haslevgårdes Steder«, og »Beskrivel
sen af Als Sogn«, der er underskrevet med årstallet
1847, altså året før overtagelsen af fædrenegården.
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Han bli’r nu gift med den pige, overleveringen si’r
var hans brors trolovede, nemlig Else Marie Nielsdatter
fra Hedegårdene.
Poul Mouritsen kom til at yde betydelig indflydelse
i sognet. Nok var han i mange måder af den gamle
skole, konservativ over for alt nyt og fremmed, men en
bundreel og solid mand, der altid (billedlig) beholdt
sine træsko og den hjemmegjorte vadmelskofte på,
hvor han end færdedes. Troskab og ærbødighed over
for autoriteterne var en fremtrædende side hos ham.
Dog politisk var han frisindet. Ingen kunne som han
lægge foragt i benævnelsen » Jenwoldsregiringen«, som
han betegnede Estrups provisorietid og godsejervældet.
Hvad der økonomisk gavnede den jævne mand, dér
var hans hjerte med, og selv om der måske ikke næv
nes navne, så stod han bag både med råd og dåd, når

Poul Mouritsen
og hustru
Else Marie Nielsdatter.
gård nr. 2.
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en ung mand søgte højere uddannelse. Da det gik
skralt med at tegne medlemmer til Als brugsforening,
fordi flere af gårdmændene vægrede sig med et: Har
Poul Moustsen skreven under? Først da hans under
skrift forelå, gled sagen. Men den store bevægelse i
sognet med afholdssagen ville han dog ikke lægge
navn til.
Skole og oplysning havde Poul Mouritsens store in
teresse, dog med den konservative indstilling: Under
visningsmateriel og fag, der var gode i min skoletid,
også er gode for vore børn. Dog modsatte han sig ikke
nye skolehuse, når der var råd dertil. Selv sad han i
skolekommissionen i mere end en menneskealder, og
han oprettede legater med præmier til de flittigste børn,
legater, der stadig uddeles.
Ældre nulevende, der har tjent på gården eller nabo
gårdene, gi’r både Poul Mouritsen og hans kone Else
Marie det bedste skudsmål. Der skulle arbejdes, men
de blev behandlet godt, og de blev fulgt med vågen
interesse fremover. I fastetiden blev der holdt daglige
andagter i hjemmet, ligesom på alle højtidsdage. Else
Marie var en ualmindelig omsorgsfuld hus- og madmor
og så gæstfri, at hun ikke kunne lade nogen gå forbi,
ikke engang konfirmander, uden at byde dem ind til
et eller andet godt.
I krigsårets udbrud 1848 blev der på den store gårds
plads plantet en ask. Derom fortæller overleveringen:
En 23årig karl fra nabostedet, Haslevgårdes Hedehus,
Hald Niels kaldet, var sat til at grave hullet til et træ,
som husbonden lige hadde hentet i skoven. Netop som
hullet er færdigt, ankommer sognefogden med mobili
seringsordren til Hald Niels. Karlen bli’r jo lidt ked
af dette her. Han var tilmed nygift. Men han fortsatte
med at plante træet, og så si’r han stille: — No ska
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Poul Mouritsens gftrd med den gamle ask, plantet 1848.

a ostej, men do, bette træ, ska grow te et minn’ om den
hier daw, hwa enten a kommer tebag hejer itt! — be
væget gjorde han spaden ren og satte den fra sig.
Hald Niels kom dog helskindet hjem igen og overtog
Hedehuset, men både en bror og sønnen Jørgen fra
nabogården blev dernede. Men asketræet breder sig i
dag mellem gårdens tre udlænger.
Poul Mouritsen og Else Marie efterlod sig ingen
børn. Da han døde i februar 1893 blev en ældre for
karl, der havde været på gården i mange år, bestyrer,
indtil Else Marie døde i 1901. Ole Sørensen blev tildelt
en livslang efterløn, købte sig hus i Als og døde ugift
i samme alder som sine husbondfolk, næsten firs år.
En brorsøn til Else Marie, Anders Peter Bager, over
tog gården og hadde den indtil omkring 1912, da han
flyttede tilbage til sin gamle gård i Hedegårde og over
lod en søn, Christen Laustsen Bager, Poul Mouritsens
gård. Men dennes ophold varede kun knap tre år,
hvorefter en anden af familjen, Else Maries brordatter,
Marie Christine Bager fra Hurup Vestergård sammen
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med sin mand, Petræus Christensen, overtog den, først
en kort tid som bestyrer, så som ejer.
Niels Petræus Christensen var gårdmandssøn fra
Elleshøj og var en ualmindelig dygtig og ihærdig
landmand, der atter snart fik skik på den gode ejen
dom og drev den til 1951, da han bukkede under for
en snigende sygdom og døde 65 år gammel. Foruden
at arbejde gården op til en mønstergård hadde han en
del offentlige hverv, bl. a. i Øster Hurup sparekasse.
Tre børn i ægtskabet, Jens, Johannes og Else Marie.
Den ældste, Jens, bestyrer nu gården for sin mor.
Gården er i dag på 82,3 hektar land og ansat til ca.
5,5 tdr. hartkorn.

Matrikel nr. 3a:
Den østlige gård, der blev udflyttet til Torup mark
med Jens Gundersen som fæster og i 1805 som ejer,
bli’r i 1818 delt mellem to af dennes sønner, Jørgen og
Jens Jensen, med Jørgen i besiddelse af hjemgården.
Den nye med Jens Jensen bli’r anbragt så tæt på den
gamle, at der ikke bli’r stort mere end netop plads til
den nye vej over bakken mellem Hurup og Als.
Som før nævnt så Mourits Christensen sig nødt til
i 1830 at sælge halvparten af Ølstokgårdens tilliggende
til naboen Jørgen Jensen, hans kones fætter, hvis gård
nu bli’r den største i en årrække. Senere vendte billedet
om påny.
Der var alle dage det bedste forhold mellem de tre
gårde, for det var nok mere en praktisk ordning end
just spild, da den fælles lergrav i 1847 blev inddelt i
tre skifter.
Torup marken var de eneste højtliggende jorder i
området, indtil en snes meter over havet, og gården
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blev opført lige under bakkens nordside. De efter
følgende slægtled anlagde og vedligeholdt en selv på
denne egn såre skøn have, der i gange og terrasser
bredte sig op over skrænten. Kaj Munks første lærer på
Lolland, Marinus Wedsted, der er født i Øster Hurup
og ved sin fars sygdom og tidlige død opholdt sig på
gården i tre år, skriver: — Det var særlig haven, der
drog mig. En vidunderlig have, hvortil jeg i fantasien
overførte alle tildragelser ... den savnede hverken li
vets træ eller kundskabens. Bedst husker jeg dog den
vidunderlige udsigt fra den store bakke bag i haven
med en skibsmast til flagstang. Over gården så man
hele kysten nordpå til Mulbjergene og Jyske ås blå
nende i baggrunden.
Jens Gundersen og Johanne Jørgensdatter hadde sid
det ved gården en snes år, men levede dog de sidste år
på aftægt, idet Jørgen Jensen havde fået den over
draget i 1814, og Jens Gundersen døde først i 1822, få
år efter konen. Der havde været 15—16 børn, men
mere end halvdelen var døde som små. Seks blev
voksne. Den ældste Gunder Jensen blev fæster og senere
ejer af Bønderskovgården. Den næstældste Jørgen Jen
sen overta’r hjemgården, og Jens Jensen får den ny
oprettede nabogård. Endnu var der en søn Anders og
to piger Ane Dorthea og Karen.
Jørgen Jensen hadde giftet sig med Johanne Marie
Jensdatter fra Bælum og drev gården i 25 år, døde
1839. Enken levede endnu i 11 år. »Hun var en venlig
naboerske og døde af for megen fedme.«
Den mellemste af de tre børn, der nåede den voksne
alder, Jens Christian Jørgensen, overtog nu gården til
1872, da han døde, kun 55 år gammel. Et anfald af
apopleksi et par år i forvejen ramte ham, og han »så
godt som sov sig ud af livet. Han var en dygtig mand til
at holde alt i orden, skønt han ofte var fraværende.
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Stuehus til gård nr. 3, opført 1801 og i stadig brug.

Han førte en rig mands liv, både hjemme og ude. Dette
fremkaldte en stærk korpulence, der også synes at ha’
fremkaldt den svaghed, der endte hans dage. To små
drenge døde i tidlig alder.«
Enken Maren, der var født i Helberskov i 1830, gif
tede sig påny. Denne mand blev også en kendt mand
på egnen, som han var det over det meste af Jylland,
idet han var handelsmand. Han stammede fra Kvols
sogn og hed Anders Heilskov. En del af de indkøbte
Kreaturer fedede han selv op. Det var altså i dette tids
rum, at Marinus Wested opholdt sig på gården. Han
fortæller videre derom, at det var en statelig gård med
sin portal i midten af laden. Der var 10 heste, 15 køer
og ca. 40 fedestude. Hjemmet var festligt. Det fik farve
af verden udenom, når husbond kom hjem fra de
mange rejser. Men den gode fe i hjemmet var Maren
Heilskov. Hun læste hver aften bøn med den lille Mar
tinus og sluttede troligt med spørgsmålet: — Hvor
mange guder er der? Han skulle dertil svare: — Tre!
Og den næste sætning lød: — Og dog iløwel kun?
— Jen!
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Var det mon vanskeligheden ved at fatte tre-enigheden, der bragte hende til at indprente barnet pro
blemet. Maren var meget gammeldags i sit sprog:
— Ka I bær’ it bue tow? (begge to). En overfrakke
kaldte hun »Owerkjowl«. Det milde væsen og den store
godgørenhed mod alle gjorde, at hendes bortgang blev
både beklaget og begrædt. Dette skete i april 1883.
Den 13 år yngre Heilskov giftede sig igen en del år
senere med sin husbestyrerinde Mine (Vilhelmine) Als,
der stammede fra Hals. Hun skal ha’ været en oplyst
og dannet kvinde. Den ældste af ægteskabets tre børn,
Marius Heilskov, er nu gårdejer i Skelum.
Heilskov sad ved gården indtil 1902, da han solgte
den til Johan Laursen fra Tofte for 46.000 kr. Allerede
forinden hadde han dog frasolgt adskillige parceller,
således engen, kaldet Folden, til naboen, Anders Peter
Bager. Den var på 15 tdr. land. Selv købte Heilskov
hus i Als, men flyttede senere til Aalborg.
Johan Laursen og hans kone Ella Hvass, der havde
været ung enke, efter at hendes første mand kom
ulykkelig af dage ved styrt med en hest, drev nu går
den i en snes år. Da kom gården atter i den gamle
familjes eje, idet den nuværende Jeppe Nielsen og
hans kone Birthe Tonnisen erhvervede den 1923 for
40.000 kr.
Jeppe Nielsens oldefar, Jens Gundersen, var jo den, der
sad ved den udflyttede gård ved udskiftningen i 1799.
Gårdens nuværende areal er 18,04 ha, og godt 2 tdr.
hartkorn.

Matrikel nr, 4a:
Den østligste gård blev som før nævnt udskilt fra
nabogården i 1818 ved delingen mellem to brødre. Her
fortsatte den samme familje i 100 år indtil 1919. Den
blev ramt hårdt af sygdom og tidlige dødsfald. Rigt
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begavede, tilsyneladende stærke unge sønner blev den
ene efter den anden offer for tuberkulosen.
Jens Jensen fik tilnavnet »Måen«, uden det kan på
vises, hvorfra dette navn stammer, med mindre det
skulle være medfulgt fra konens side. Der er et stykke
eng i Helberskov, der stadig bærer det navn. Men
konen var nu fra Odde og hed Margrethe Pedersdatter.
Navne på fem af børnene kender man som voksne.
Jens Peter, den ældste, fik senere gården overdraget,
Jørgen deltog i treårskrigen. Han døde efter skudsår
på et lazaret i Slesvig by 1850. Så var der Ellen Marie
og Karen, der begge indgik i nulevende og fremtræ
dende familjer i sognet som præstegårdsforpagterfa miljen Mathiesen og Frostfamiljen. Kirsten Marie døde
ugift 27 år gammel. Jens Måen selv var efter P. M.s
oplysning »noget stridig og trættekær, men fortjener
megen ros med hensyn til sine sønners opragelse.. Han
døde 1854, 70 år gammel.
Sønnen Jens Peter Måen, der nu får gården, blev
gift med den noget ældre Mariane Pedersdatter fra
Nørre Hurup. »Denne åndsdannede pige forventer man
sig meget af som kone.« Man kunne også vente sig
meget af de prægtige sønner, der efterhånden voksede
op. Men soten havde fået indpas. Tre sønner, den æld
ste bar samme navn som sin far, Jens Peter, så Anders
og endelig Laurits døde i alderen fra 19 til 32 år. Først
Laurits, der blev ført hjem fra Aalborg en vinterdag,
hvor man selv kørende i slæde måtte skovle sig igen
nem, så studenten Anders, der var et ualmindeligt
lovende ungt menneske, og endelig kom den ældste
hjem fra lægen i Bælum og meddelte grædende: — No
er osse a dødsdømt I Et halvt år senere lå han lig. Kun
Jørgen, der senere blev gasværksbestyrer i Hobro, og
Ane Margrethe, var tilbage.
Det blev Ane Margrethe, der sammen med sin mand,
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Andreas Hansen Korsgård, der skulle videreføre slæg
ten på gården. Overtagelsen skete i 1896, da havde de
dog været gift i 12 år. Andreas Korsgård hørte til den
kendte Korsgårdsslægt, der hadde hjemsted i Brogår
den, men også hadde en gren i Als by, hvor Andreas
var født og så vidt vides hadde bestyret gården for sin
mor, da han overtog i Haslevgårde.
Andreas Korsgård blev ligeledes en af de oplyste,
førende bondemænd, der i begyndelsen af århundredet
prægede sognet. I sydenden af den lange, jævne skrå
ning op fra stuehuset anlagde han store stensætninger
og lod tilplante et areal, man vel må betegne som en
park. Her afholdtes folkemøder med kendte talere, og
fælles landmandsudflugter hadde her et mødested. Han
var desuden ivrig for læplantning og for afholds
sagen. Var visst også noget af en skribent med lokale
historiske emner, hvor fantasien var mere fremtræ
dende end just historiske kendsgerninger. Engang var
han opstillet som socialdemokratisk kandidat i Faksekredsen.
Alle tre børn var piger. Den ældste, Hansine, født
i 1884, blev senere gift med Chresten Møller, en gård
mandssøn fra Buddum, selv gårdmand en tid, senere
slagtermester i Als by, nu enkemand og rentier samme
sted. Den næste blev gift med Niels Peter Sommer. De
blev bestyrere på gården, da Andreas Korsgård i 1916
døde. De havde før den tid begyndt købmandshandelen
i Buddum. De drog senere tilbage hertil som ejere af
en statsejendom. Senere igen blev Sommer mangeårig
kæmner for Als sogn og med bopæl i Als by. Den yng
ste datter fik uddannelse som læge og blev gift med
en mand i samme fag, Niels Nørgård. De har begge
praksis i København.
I 1919 gled gården ud af familjens eje, da den blev
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købt af husmandsføreren kreditforeningsdirektør Jens
Jensen, Als Brohuse, og en gårdmand Christen Schmidt
i forening. Måske var det meningen, at en udstykning
skulle ske, men fællesskabet varede ikke længe, idet
Chr. Schmidt købte den anden ud. Chr. Schmidt blev
gift med Kirstine Pedersen, men der var ingen børn i
ægteskabet. De sad ved gården en snes år. Chr. Schmidt
var i et par perioder medlem af menighedsrådet.
I 1940 købte et par lærersønner Harald og Thorvald
Pedersen, hvis far hadde været lærer i Hurup i langt
over en menneskealder, og nu ejere af insulinfabrik
ken Nova i København, ejendommen, vel nærmest som
lystejendom, et sted, hvor de kunne opholde sig i ferien.
Hidtil husmand i Rønningen, Carl Juul og hans kone
Helga Pedersen, blev ansat som bestyrere. Carl Juul
var forøvrigt ikke nogen almindelig husmand, eftersom
han havde fartet om i lande som både Syd- og Nord
amerika, Australien og Ny Zeeland, levende interesseret
i lokalhistorie, geologisk som litterært, og var desuden
en af hoveddeltagerne i sognets modstandsgruppe. Han
blev senere købmand i Terndrup, for i 1949 opgav
brødrene Pedersen det vistnok dyre legetøj og solgte
gården til den nuværende ejer, Christian Bonde.
Gården har en mere end almindelig skøn beliggen
hed med haven og hjemmemarken på det skrånende
jordsmon langs havet.
Den har et tilliggende på 47,6 ha og 3 tdr. 2 sk. htk.
Matrikel nr. 5a:

Ved overgangen fra fæste til selveje var der og hadde
været i århundreder både vand- og vindmølle. Den
sidste blev nedlagt først, men dog ikke længere siden,
end ældre folk sagtens kan huske den. Den har dog
14
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N. G. Radermacher 1873. Haslevgårdes Møller med Als kirke i baggrunden.

ikke ligget altid, hvor den lå i mands minde, hvad man
kan forvisse sig om ved at se på udstykningskortet.
Da lå vindmøllen ca. 20 m vestnordvest for den nu
værende ejendoms stuehus, matr. nr. 5 g, som Svend
Laugesen ejer. Men stedet, som folk nu husker, og som
ses på medfølgende billede fra 1873, er dér, hvor det
såkaldte kommunehus, matr. nr. 5 1, nu ligger, og er
beboet af Adolf Madsen og nævnes stadig som Møllevolden. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor
når flytningen er foregået, men er antagelig sket om
kring 1850erne.
Den første selvejer af møllerne synes at være en ju
stitsråd Møller. Han var af grev Rewentlou befuld
mægtiget til at få Havnø gods i Als sogn udskiftet og
solgt, en mand, der »ikke synes at ha’ glemt at mele
sin egen kage,« idet de store stykker mark som eng og
skov, der altid hadde hørt under de andres fæste, nu
pludselig var tillagt møllen og det uden hartkorn og
uden forpligtelser til hverken oprettelse eller vedlige-
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holdelse af veje. Alt Haslevgårdes hidtidige hartkorn
bli’r fordelt mellem de forudnævnte tre gårde.
Men forøvrigt solgte justitsråden snart møllerne og
stak af. Den nye ejer blev kaptajn Christian Lassen,
der var sognepræst Haugårds svigersøn, idet han var
gift med provstens datter Else Margrethe Haugård.
Han havde som landmand og nabo det bedste lov på
sig, modsat hans bror, krigskommissæren. Kaptajn
Lassen mødte dog modgang, det var ikke alene svære
tider under Napoleonskrigene og den efterfølgende
statsbankerot. Med kort mellemrum døde en 1 lårig
datter og hans kone, og de våde somre i 1828—30
ramte de lavtliggende jorder hårdt, så han solgte møl
lerne og de tillagte jorder året efter til jagt- og forstjunker Hans Henrich Lichtenberg. Denne var af adels
slægten på Bidstrup. Hans hustru, Andrea, var en von
Arenstorff. Sikkert en af de få adelsslægter der nogen
sinde har haft ophold på Haslevgårde. En 1X2 m stor
14*
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sandsten på Als kirkegård viser endnu, hvor 3 små
Lichtenbergere blev begravet, forøvrigt i det såkaldte
»præstehjørne«, hvor alle sognepræsterne i 1800 tallet
ligger jordet, og hvor forøvrigt sammen med dem kap
tajn Lassen, der døde i Aalborg 1850, også fandt sit
sidste hvilested.
Mærkeligt nok så gi’r Poul Mouritsen ikke nogen
karakteristik af de Lichtenberg. Forresten har denne
kun møllerne i en halv snes år og sælger dem i 1842
til præstesønnen Septimius Serverus Jermiin fra Als
og dennes kompagnon Peter Chr. Ferdinand Åbye, en
handelsbetjent fra Fjellerad, der dog var født i Frede
riksborg. Møllen købtes for en sum af 20.000 rdl.
Nu skete det virkelig store med Haslevgårdes mølle.
Den blev et handelsforetagende af næsten eventyrligt
omfang. Hele Østhimmerland afsatte her sine produk
ter af korn, kødvarer, huder, uld, husflid m. m. og fik
til gengæld tømmer, jern, tjære, reb, salt, mel, red
skaber o. s. fr. Stranden ud for åmundingen var en hel
red med skibe, der bragte de eftertragtede varer fra
Sverige, Finland og Tyskland, men vel især fra Norge,
der trængte til korn og kødvarer i bytte for saltsild,
tømmer og tjære. På den tid var hele landsbyen i op
brud fra de sammenklumpede gårdsamfund og ud på
markerne. Et byggeri uden ende. I snesevis holdt bøn
dernes vogne ved møller og handelsboder og drog der
fra med svingende læs.
De inkarnerede pebersvende, som Jermiin og Åbye
forblev — ingen af dem var ved overtagelsen 30 år —
var på færde tidlig og sent. Efterhånden ansattes en
vældig stab af handelsbetjente, møller-, færge- og tjene
stekarle og -piger. At der blev bestilt noget, så Jermiin
til, mens Åbye forstod at klare de mange skriverier og
regnskaber. Til at forestå den store husholdning var i
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hvert fald to af Jermiins søstre, begge ugifte, Anne
Sofie Barbara og Else Johanne. Ligeså var der en bror,
også ugift, cand. teol. Henrik Jermiin, som aldrig blev
præst, men som kunne gi’ en hånd med både i bog
holderi og andre steder. Disse tre døde alle på møllen
i høj alder mellem 1885—90.
De store summer, der indtjentes, blev af Septimius
Jermiin anbragt i andre foretagender‘.teglværk i Dokkedal, købmandsgård i Hadsund, Korup vandmølle, Stevns
samt en del ejendomme i Als by, hvor han senere op
rettede en filial med købmandsvarer. Denne sidste tog
til sidst luven fra den i Haslevgårde under ledelse af
den kendte købmand og hotelejer P. C. Pedersen. Denne
havde begyndt som handelsbetjent hos Jermiin og blev
for øvrigt gift med dennes søsterdatter, Anne Dorthea,
f. Jermiin.
Der går et utal af beretninger om det hektiske liv
på handelspladsen, om snu sejlskipperes rænkespil ved
varebytter, fødsel i dølgsmål af tjenestepiger, om klør
knægts magiske tiltrækning på ventende kuske og bøn
der og om gengangeri.
Forresten vil overleveringen vide, at der også fandt
snyderi sted fra Åbyes side eller da i hvert fald en
beskyldning, bl. a. med en norsk skipper, der til gen
gæld for en last norsk tømmer fik muggent korn og
halvfordærvet kød og flæsk med sig hjem. Da nord
manden på sin næste tur foreholdt Åbye, at han var
bleven skammelig narret og krævede erstatning, lod
Åbye, som var han ganske uskyldig, hvorpå den norske
skipper svor, at al landsens ulykker skulle ramme ham,
handelsmanden. Og forbandelsen ramte Åbye, han blev
ifølge beretningen »rent forgjort«. Han blev lam i be
nene, måtte køres i rullestol og kunne i de sidste år
ikke forlade sengen. Men selv herfra, berettes det,
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kunne hans dygtighed og indsigt lede den store virk
somhed, Han døde i 1875, 60 år gammel.
Da begyndte det også for alvor at gå ned ad bakke
med handelspladsen. Dertil var der sikkert også andet,
der bidrog, f. eks. anlæget af den østjyske jernbane,
der havde nået Hobro og snart blev forbundet med
Aalborg. Skørping station blev nu mod- og aftager
punktet for den store del af Østhimmerlands både udog indkommende gods og produkter.
Storkøbmanden Jermiin kunne nok sætte folk i ar
bejde, men det skortede på overblik. Lille af skikkelse
nussede han rundt i flade sutter og tog upraktisk på
tingene. Da hans søskende døde, fik han sig en hus
holderske, der forstod det praktiske, men til egen for
del kun.
Denne hed jomfru Bøtticher, og sådan lyder efter
tidens fremstilling. Hun sad på pengekassen, og når
Jermiin skulle ha’ beløb til udbetalinger, var den gerne
tom. Men der kunne lånes af hende privat mod kau
tion. Og gled der da først ét får, så to, en kalv, en ko,
hest m. v. over i husjomfruens eje, og ved krakket en
halv snes år senere ejer hun skøde på to af ejendom
mene, teglværket i Dokkedal og købmandsgården i
Hadsund. Til det sidste sted flyttede jomfru Bøtticher.
og her spiser Jermiin da nådsensbrød de sidste par år.
Han døde i august 1899 og begravedes på Als kirke
gård.
Endnu er der dog en fortsættelse af Haslevgårde
mølleejendoms blomstring at notere, idet den i 1897
blev overtaget med prioritetslånet og påløbne renter,
ialt ca. 40.000 kr. Jens Mortensen Østergård, der stam
mede fra Øland, havde haft flere store, forsømte gårde,
som han havde sat skik på. Både gårdbrug og vand
mølleriet (vindmøllen synes at være nedbrudt) opnår
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en fornyelse under denne dygtige mands ledelse. Køb
mandshandelen er det forbi med, men nye driftsmåder,
overrisling af hidtil unyttede arealer til frodige græs
gange og et indbringende savskæreri kommer igang.
Desuden er Jens Østergård efter sigende den første i
Danmark til at udstykke husmandsbrug. I maj 1897
vedtages denne lov i rigsdagen, og samme år sælger
han i hvert fald to husmandsbrug. Den første på Dues
mark, matr. nr. 1 am, med nuværende ejer Petri Mik
kelsen, den anden, matr. nr. 1 k, kaldet »Bakken«, til
nulevende 85årige Johannes Laustsen. Mange flere hus
mandsbrug skulle følge. Haslevgårde å driver ikke
alene den store vandmølle, men den reguleres, et ar
bejde, som også Jens Østergård har forstand på og ud
fører sammen med en ingeniør Dige.
I små 20 år varer møllens genopblomstring. Da sker
der et par forhold som man ikke selv er herre over.
Vandmøllen taber sin betydning, idet alle gårde, ja selv
mindre ejendomme, får deres egne vejrmøller, der
snart kroner alle ladetage på egnen. Et andet forhold
var dette, at grundvandet langs åløbet steg foruroli
gende efter dettes regulering, og det er til stor ulempe
for detop de mindre brug, der navnlig i årene fra
1904—10 er frasolgt møllen. Jens Mortensen Østergård
sælger da sin opstemningsret til lodsejerne, og det var
næppe noget tab for ham. Derefter udstykker han re
sten af ejendommen, nedlægger savskæreriet, river de
fleste af bygningerne ned, køber Nørkær i Skelum og
flytter dertil. Vandmøllens saga, der sikkert hadde
varet mindst fra Dronning Margretes tid, er for stedse
forbi, men jordbruget fortsætter i de nu mere end 30
ejendommes drift i det skønne Haslevgårde område.
Nok er skoven fra gamle tider svunden meget ind, men
den er der endnu, vekslende i farver med årstiden.
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Agrene gi’r brød til en mangedoblet flittig befolkning,
og havets kyst er så at si’e den samme som fra arilds
tid.

Matr. nr. 6a:
På kortet fra 1799 er endvidere afsat et trelænget
bol, møllens hedehus. Sikkert fra først af beboet af en
hyrde. Herfra døde en Peder Jensen i 1715. Senere kom
en skovfogedbolig, opført af en enkefru Arenstorff
1785 og tildelt møllen. Den første ejers navn efter 1800
er Henrik Lauritsen, muligt den gamle skovfoged. Den
næste er Povl Christensen Hald, der sammen med Zidsel Madsdotter får en søn i 1825, Niels Hald, den
samme som plantede asketræet i Poul Mouritsens gård
og derefter skulle i krig. Familjen ejede stedet i flere
slægtled. Det nævnes endnu Halds Minde. Dette bol er
forøvrigt bygget på en knold, der afslutter en tange,
som i nordvest går ud fra Haslevgårde bakken og er
sognets ældste beboede sted20). Her er fundet er par
grave fra enkeltmandsgravtiden, et offerfund bestå
ende af 6—7 slebne stenøkser, der lå på findestedet i
stjerneform, og desuden fra bronzealderen et velbe
varet bronzesværd, der desværre af privatmand er af
hændet videre for vindings skyld.
Ejendommen er på knap 10 ha land og godt 4 sk.
htk. Nuværende ejer Niels Christensen.
Stednavne- og marknavne:
Med velvillig hjælp fra stednavneudvalget samt især fra
lektor Aa. Houken, Aalborg, følger hermed en oversigt af
de i artiklen nævnte sted- og marknavne i bogstavorden.
Als — sammentrækning af sognets navn fra 1252 ALNÆS,
af træarten AL eller ÆL og næsset mellem Mariager fjord
og Kattegat.
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Birkehugget — skovområde af birk.
Haslevgårde — et tvivlsomt HOSLØFF 1374, men sikkert

HASLEGARD 1478 og 1565, vel af busken »hassel«, hvorfor
det nuværende »v« er en tilsnigelse.
Knøtengene — perf. part, af verbet KNYTTE i betydnin
gen »samle sammen med bånd«, de sammenknyttede, for
bundne enge«, vel især fra før åens regulering i 1565.
Kraven — markbogen fra 1688 i Rigsarkivets afskrift har
KRAGRAD. Uforklarlig, om der ikke foreligger fejlafskrift
for -VAD, som det østfor liggende skovstykke har som forled.
Løkken — det først opdyrkede og indhegnede stykke ved
vandmøllen.
Patterup — markstykket lige syd og vest i åens regulerede
sving i sydlig retning. Findes i mange marknavne af lav
jord, vel af dyrenavnet »padde-tudse«, skønt stednavne
udvalget afslår at forklare.
Revtet — en kløft fra den høje Torup mark til havet. Af
REVNE — RIFT. Samtidig kendemærke og udgangspunkt
for fiskernes sætning af stege og ruser.
Tagmarken — af TAGskær.
Torup — hovedmarken for nr. 3 og 4, højtliggende indtil
21 m, syd for Løkken, der indtil 1565 hadde bønder. Pløj
ning i dag viser bopladser ved askelag m. v. Navnet for
modentligt afledt fra mandsnavnet THORI eller THORTH.
Trindeng — et smalt rundet engstykke, afledt af tillægs
ordet TRIND i betydningen »rund«.
Vadsholtet — også skrevet Vedsholtet. Markbogen nævner
ikke denne skov, men er formentlig taget under ét med
KRAGRAD, takseret til 10 svin.
Ølstok — hovedmarken for nr. 2. Det første led er usik
kert. Markbogen har ALSTOCK, i 1531 ved tingsvidne AALSTAAK. Stednavneudvalget foretrækker betydningen AAL
»strøm« eller fiskenavnet. Der er bare ikke noget i stedets
natur, der kan berettigede til en sådan tydning. Men her
har lektor Houken en anden forklaring. Håndbog i danske
stednavne, side 190: ØL, vandløb-kilde, jfr. jysk ØLE, lille
vandhul, hvad der netop passer med den lave mark og
Trindengens kilde. Det sidste led STOK skal også nok være
rigtig, da der her har været »overgang — bro« mellem slæg
ten, der sad som fæstere både i Haslevgårde og Bønder
skoven.
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PIBEMAGER CHRISTIAN BRUUN
AF HELGE KAARSBERG

en aldrende fabrikant Sophus William Matthes,
Aarhus, som havde fået stunder til at studere sine
nærmeste forfædres livshistorie, kom for få år siden
til Aalborg for at opsøge minder om sin oldefar, pibe
mager Christian Bruun, der i henhold til en døds
annonce havde boet i Neufling (Nøvling sogn) og døde
i Gistrup i 1852 i den usædvanlig høje alder af 10672
år. Alene alderen berettigede til offentlig omtale af ol
dingen, men hans arbejdsomhed og imponerende energi
gjorde ham fortjent til den anerkendelse, der blev ham
vist på hans 100 års dag.
Som oplysende grundlag for en hastig undersøgelse
af eventuelt bevarede spor af oldefaderen og hans ger
ning medbragte fabrikant Matthes et smukt udført
portræt tegnet på voks og forestillende Christian Bruun.
Under portrættet stod med sirligt tegnede bogstaver:
»Christian Bruun født 1746 den 20. Marts og 100 aar
gammel tegnet 1846«.
Billedet, som synes at være penseltegnet med tush
på den i tidens løb ret stærkt krakelerede voksbesmurte
plade, viser en olding med et karakterfuldt hoved sid
dende i sit værksted. På arbejdsbordet foran ham ses
en åben kridtpibeform, og på den fjerneste ende af
bordet ser man tydeligt på originaltegningen nogle
færdige piber. Bag Christian Bruun skimtes en tønde,
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der formentlig har tjent som opbevaringssted for fær
dige varer, og op af hans frakkelomme stikker den
kniv, hvormed han studsede de formede, men endnu
ubrændte kridtpibers stilke.
Det, der ved dette billede først vakte min interesse,
var den sirligt tegnede kridtpibeform med den pressede
pibe, for piben er ganske tydeligt forsiret med samme
mønster som en kridtpibetype, jeg fandt under udgrav
ningen i den faldefærdige, gamle gård Vestergade 16,
Nørresundby, som i sin tid blev opført af pibemager
J. A. Rømer og i mange år kaldtes »Pibemagergården«.
Den gamle gård blev revet ned for et par år siden, og
og en ny, moderne ejendom er under opførelse på
grunden.
Det vides, at pibemager Johan Adolph Rømer nogle
år før sin død og antagelig i 1816, da han solgte sin
ejendom, afhændede nogle kridtpibeforme til Christian
Bruun i Nøvling, som vist på egnen kaldtes »pibe
mager«, inden han begyndte at fungere som sådan,
og det taler jo for, at han, der nedsatte sig som land
bruger i Nøvling, allerede tidligere havde beskæftiget
sig med faget. Johan Adolph Rømers smukke forme
mentes dengang, da jeg interesserede mig for kridt
piberne, forlængst at være gået tabt enten ved ilds
våde eller ved omsmeltning, og i så fald er det gamle
portræt jo — bortset fra dets værdi som antikvitet,
slægtsbillede og kunstværk — et klenodie, der bidrager
til belysning af den storindustri, som Johan Adolph
Rømer grundlagde i Nørresundby i 1773 og standsede i
1816.
I løbet af kun et par timer lykkedes det på egnen
at indhente de af fabrikant Matthes ønskede oplysnin
ger om hans oldefar Christian Bruun, og takket være
ejeren af den i sin tid af Christian Bruun opførte gård
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»Bruunssted« i Gistrup såvel som gårdejer I. Winther,
Sdr. Tranders, kunne fabrikant Matthes vende hjem
til Aarhus med håndgribelige minder om sin oldefaders
virke i form af et par kridtpibehoveder fremstillede
henholdsvis af oldefaderen og dennes svigersøn, Martin
Bach, som overtog formene og lavede kridtpiber i et
værksted ved den gamle hovedlandevej i Sdr. Tranders
by, hvor man kort før vort besøg under udgravning
af grunden til en villa i gårdejer Winthers have stødte
på affald fra Bachs kridtpibe-værksted. Der er ikke
tvivl om, at begge kridtpibehoveder er fremstillede med
samme forme, som nogle af de fundne pibetyper fra
Johan Adolph Rømers virksomhed, men de var ikke
som Rømers stemplede med initialerne A. R., der vel
sagtens ikke måtte bruges af andre end den, der var
blevet begunstiget med kongeligt privilegium, og det
var Rømer.
Et og andet kunne tyde på, at Christian Bruun ikke
blot har haft kendskab til fremstillingen af kridtpiber,
før han blev landbruger i Nøvling, men at han kan
have lært faget om ikke hos Rømer i Nørresundby så
sammen med ham i København, hvor Rømers fader
havde pibemageri.
Den dengang 85-årige partikulier og tidligere kirke
værge Jens Christoffersen i Nøvling, der overtog hver
vet som kirkeværge efter sin fader, bekræftede, at
Bruun havde boet i Nøvling, men flyttede derfra, fordi
hans ejendom led ildsvåde. Bruun blev også begravet
på Nøvling kirkegård, men graven var forlængst blevet
sløjfet. Han synes allerede i Nøvling at være kendt
under betegnelsen »pibemager«, hvilket kunne tyde
på, at han midlertidigt havde forladt sit fag, der jo var
vanskeligt at udøve i brændselsfattige perioder som
f. eks. under kaperkrigen.
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Denne formodning underbygges ved oplysninger, som
sognepræst Chr. H. Christensen, Gunderup, kunne give
os på grundlag af kirkebøgerne og gamle notater. Chri
stian Bruun har boet i kirkesognet i omtrent 80 år, og
»han skal være født i Kjøbenhavn i 1746«. (Han var
kun tre år ældre end Johan Adolph Rømer, der tilbragte
sin ungdom i København og var i lære hos sin fader.)
Christian Bruuns hustru af første ægteskab var født
Aarø og præstedatter fra Fur. Hun blev moder til fem
børn. Efter mange års tilværelse som enkemand giftede
Christian Bruun sig med Ane Kirstine Lifland, som
døde i 1849 i en alder af 77 år efter 51 års ægteskab
og efter at have født 12 børn. Ved hendes død var
Christian Bruun 104 år gammel.
Christian Bruun, der selv havde opført gården
»Bruunssted« i Gistrup, arbejdede med pibemageriet,
indtil han var 103 år og vandrede i denne usædvanlig
høje alder jævnlig til Aalborg. Han var, kan sogne
præsten oplyse, »enliden mager og spædlemmet mand«.
Han var en af egnens ansete og afholdte mænd, ved
hvis begravelse på Nøvling kirkegård mødte »sognets
samtlige gårdmænd og et følge i 21 vogne«.
Vort næste besøg med fabrikant Matthes gjaldt gan
ske naturligt gården »Bruunssted«, som har været i
gårdejer Vilhelm Sørensens og hans slægts eje i over
100 år. Christian Bruun solgte »Bruunssted« i 1850
for 2.000 rigsdaler til Vilhelm Sørensens bedstefader
på moderens side, Lars Larsen Duhn.
Indtil for henved 15 år siden stødte man ofte under
pløjning af gårdens jorder på gruber af kridt, som
Christian Bruun havde hentet ved Mariager fjord til
fremstilling af sine kridtpiber. I Vilhelm Sørensens
Barndom fandt man så mange kridtpiber, at de kunne
fylde to store kartoffelkurve. Det var antagelig affalds-
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I 1846 fyldte pibemager Christian Bruun, Gistrup, 100 år, og i den anledning
blev et ovenfor gengivet portræt af den kendte olding tegnet med tusch paa
voks. Denne tekniske fremgangsmåde lader formode, at tegningen er udført
af den siden daguerretypiens indpas underkendte meget talentfulde maler og
portrættegner Ole Magnus Rasch (1783-1862), som var bosiddende i Lindholm.
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piber fra Bruuns fabrik. Bruun kørte sine piber til
markedet i Randers, hvor han solgte dem for 2 øre pr.
stk. Han foretog rejsen i en stiv vogn, som stod på går
den endnu i Vilhelm Sørensens faders tid. Ladelængen,
som er opført af Christian Bruun, er en del af det op
rindelige beboelseshus, hvilket ses af gulvplankerne.
Kridtpibefabriken har ligget udenfor gården, og da den
var brændt, har han overladt kridtpibeformene til sin
svigersøn Martin Bach, som var gift med hans yngste
datter Nicolette, der plejede sin gamle fader indtil hans
død, og med formene lavede Martin Bach et pibemageri
i Sdr. Tranders.

Christian Bruun var medejer af Ny Mølle i Aalborg,
så også af den grund havde han ret hyppigt ærinder
i staden. Ny Mølle lå på Vesteraas østlige bred lige
nord for Skaveport og hørte oprindelig under kronen.
Den havde to kværne, som blev drevet af »underfalds
vand« fra Hasseris å, som her kaldtes Vesteraa. Ny
Mølle blev nedlagt i 1898, da Vesteraa blev overdækket.
At Christian Bruun også i Aalborg var en kendt og
agtet mand fremgår klart af den hyldest, der blev ham
til del, da han fyldte 100 år den 20. marts 1846. Aal
borg Stiftstidende’s daværende medindehaver og re
daktør Bernhard Rée bragte dagen efter et i betragt
ning af bladets dengang beskedne format og sideantal
meget fyldigt referat af begivenhederne. Bernhard Rée
var iøvrigt selv formand for festkomiteen.
»Den her igaar feirede Hundredeaars-Oldingefest for
Sæcularen, Fabrikant Christian Bruun i Neufling, var
i alle Henseender sin skjønne Betydning værdig.« Så
ledes indledede Bernhard Rée sit indgående referat af
festlighederne.
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Den hundredårige gubbe modtog af egnens beboere
en lykønskningsadresse og blev med denne »fritaget
ham i hans øvrige Levetid for alle Afgifter og Præsta
tioner, af hvilketsomhelst Navn, til Communen, hvilke
hans øvrige Medlemmer tilfælleds ønskede at bære!«
Et tog af »Deeltagere af alle Stænder« kørte på 28
vogne med musik i spidsen fra Aalborg til »Jubeloldin
gens Bopæl, ca. IV2 Miil herfra Byen, hvor Gjæsterne
i Stedets Nærhed modtoges af en Escorte ridende Bøn
der, der anførte Toget til Festens Plads.«
»Bernhard Rée henvendte sig i en Tale til den alder
kronede Olding og i samtlige Festdeeltageres Navn
overrakte han ham en smuk antik Sølvdaase (egentlig
til dette Øiemed først anskaffet af 20 Medlemmer af
Haandværkerstanden her i Byen, som Erkjendtlighedsgave for en til den høieste Oldingealder uafbrudt fort
sat Virksomhed), med Inscription og to korslagte Kridt
piber og et i Daasen indbefattet ikke ubetydeligt Indlæg
for i fleere Henseender at berede denne Dag en vel
gjørende Erindring i Oldingens Hjem.«
Derefter drog hele toget til Sdr. Tranders kirke, fordi
Christian Bruun havde ønsket »paa sin Alders Jubel
dag at bringe Alherren sin Tak.«
I en fodnote bemærker Bernhard Rée, at denne guds
tjeneste ikke blev holdt i Nøvling kirke, fordi biskop
Øllgaard »indevende«, at den 100-årige pibefabrikant
ikke var nogen »i offentlig Stilling ansat Mand«.
Fra kirken kørte alle festens deltagere med ridende
eskorte til Aalborg med musik i spidsen for som gæster
at nyde et festmåltid hos gæstgiver Petersen.
Hvor den omtalte sølvdåse med inskription og kridt
piber er blevet af vides ikke. Den skal, mente fabrikant
Matthes, have eksisteret efter branden i kridtpibefa
brikken på »Bruunssted«.
15
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Omtrent fem år efter den store fest måtte Christian
Bruun indrykke sålydende annonce i Aalborg Stifts
tidende:

Det blev min tunge Lod, i en Alder af 104 Aar,
at bekjendtgjøre, at Gud har bortkaldt min elskte
trofaste Hustru, Ane Kirstine Bruun, fød Lifland,
den 23de ds. i hendes 77de Aar. I henved 51 var
hun mig en trofast Ægtefælle og en omhyggelig
Moder for vore Børn. Allerede eengang før stod jeg
ved en Hustrus Dødsleie og alle de, som jeg kjendte
og elskede i min Ungdom og Manddom ere gangne
forud for mig; derfor beder jeg til Gud: »HerreI nu
lade Du Din Tjener fare i Fred!«
Bruunssted i Neufling Sogn, d. 24de December 1849.

Christian Bruun,
Pibemager.
Endnu godt to år skulle hengå, før oldingen lukkede
sine øjne. I Aalborg Stiftstidende for den 16. juni 1852
læses følgende annonce:
At vor elskte bedagede Fader, Jubeloldingen Pibe
mager Christian Bruun, imorges Kl. 5V2 af Alherren
er bortkaldt til Lysets Boliger, tre Maaneder efter at
have fyldt 106 Støvets Aar bringe vi herved veemodigen til fraværende Slægt og Venners og mange
Deeltagendes Kundskab. Kun i de sidste tre Maane
der led han af legemlig Svækkelse, medens hans livsfriske Aand fulgte ham i Evigheden.
From og elskelig, virksom i Stilhed, men utrætte
lig i Flid og Omhu for at røgte sin Dont herneden,
gjennemvandrede han det lange Jordeliv, hvormed
Gud velsignede ham og os. Selv i de ublide Kaar,
som ofte fulgte endog i hans høie Alderdom, forlod
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den inderlige Tak til Skaberen og Glæden over Livet
og Guds Naade ved dette ham aldrig, og med det
samme taknemmelige og ydmyge Sind, med det
samme barnlige fromme Smil om Læben, indslumrede han til den evige Hvile, indgik han til den
Himmel, hvorfra Guds milde Fred skal lyse over
hans Støv.

Bruunssted ved Gistrup, den 15de Juni 1852.

Paa øvrige efterladtes Vegne:
Nicolette Andrea Bach, fød Bruun, Martin Bach.
I løbet af få timer lykkedes det altså på grundlag
af den gengivne portrættegning af pibemageren at
skaffe fabrikant Sophus William Matthes, Aarhus,
nogle oplysninger om hans oldefaders liv og gerning.
Jeg formoder, at sagkyndige forlængst har opgravet og
undersøgt kridtpiber såvel i jorden ved »Bruunssted*
som i jorden omkring stedet i Sdr. Tranders, hvor Mar
tin Bach havde sit pibemagerværksted.

15*

KAPTAJN J. A. BUNDE
AF F. ELLE JENSEN

f den ældre Slægt i Vesthimmerland er der næppe
u mange, som ikke husker eller i alt Fald har hørt
om Kaptajn Bunde i Hestbæk; baade fordi han i en
Aarrække som en energisk og initiativrig Forretnings
mand spillede en betydelig Rolle paa Egnen, og fordi
han i hele sin Væremaade ikke var — og næppe heller
ønskede at være — som Folk er flest. Nu ligger imid
lertid hans Tid saa langt tilbage, at den allerede til
hører Historien, og det vil derfor være fuldt berettiget
at tegne et Billede af denne ikke helt almindelige Per
sonlighed, saa ogsaa Efterslægten kan faa et Indtryk
af, hvordan han var.
Hans Fader, Johannes Andreas Bunde, var født 1794
i Garding i Sydslesvig. Som ung kom han i Apoteker
lære, men efter 6 Aars Forløb brød han ud af Faget,
der ikke maa have tilfredsstillet ham, og rejste 1817
til København for at studere til Læge. 1821 tog han her
den kirurgiske Eksamen med Ret til at praktisere, og
siden nedsatte han sig i Frederikssund, hvor han vir
kede til sin Død 1854. Hans Hustru, der vist var fra
København, hed Frederikke Hoppensach; hun var født
1798 og overlevede sin Mand i 28 Aar (f 1882).
I Ægteskabet var der 3 Sønner og 4 Døtre, men af
dem er det kun ham, der fødtes 1837 og fik samme
Navn som sin Fader, Johannes Andreas, der her in-
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teresserer os. Noget særligt om hans første Barndomsaar foreligger ikke, men han har sikkert været en rask
Dreng, der har forstaaet at gøre sig gældende blandt
sine Kammerater. Det viste sig ikke mindst i 1848, hvis
store Begivenheder gjorde et stærkt Indtryk paa ham
—- han var da 11 Aar — især efter at en Afdeling Sol
dater blev indkvarteret i Byen, thi det førte til, at han
med sine jævnaldrende og iøvrigt under en venlig Løjt
nants Overledelse fik dannet et Korps, som paa bedste
Maade ved Eksercits og March prøvede at efterligne
Militæret.
Da hans Fader ønskede, at han skulde gaa den stu
derende Vej, fik han ham optaget i Frederiksborg
lærde Skole, men her gik det nu ikke saa godt. Lek
tierne og det bundne Liv i Skolen interesserede ikke
den raske Dreng; saa havde han langt mere Lyst til
at færdes med sin Ven, en Søn af Stutmester Lørup,
thi af ham lærte han baade at ride og at holde af
Heste, og ingen af Delene glemte han siden. Følgen
af alt dette var imidlertid, at hans Fader tog ham ud
af Skolen i Konfirmationsalderen og derefter fik ham
i Lære paa Kong Salomons Apotek i København, an
tagelig fordi han jo selv kendte til og havde prøvet
Faget.
Om Arbejdet som Lærling har passet den unge
Bunde, turde være tvivlsomt, thi der var meget at be
stille mellem Kl. 7 Morgen og Kl. 11 Aften, og Frihed
var der ikke stort af. Især i Koleraaaret 1853 var det
strengt, idet Folk da belejrede Apoteket for at faa Me
dicin mod Soten. Alligevel holdt han ud, saa han efter
3 Aars Læretid 1855 kunde tage den farmaceutiske
Medhjælpereksamen, og i den følgende Tid havde han
derefter Plads paa Apoteker forskellige Steder i Lan
det, indtil han som værnepligtig blev optaget paa Re-
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serveofficerernes Aspirantskole, hvilket igen medførte,
at han 1862 udnævntes til Sekondløjtnant i Reserven
ved 14. Bataillon, der havde Sæde i Ratzeburg.
Leve af at være Reserveløjtnant kunde han naturlig
vis ikke, saa han blev atter nødt til at søge Plads ved
et Apotek, og denne Gang blev det i Farsø. 1858 havde
en Række Sogne i Vesthimmerland ansøgt om at faa
et nyt Lægedistrikt med Apotek oprettet i Egnen mel
lem Løgstør, Hobro og Viborg, og efter at Sagen havde
været drøftet af de paagældende Autoriteter, og mange
Erklæringer var indhentet, blev Andragendet 1860 god
kendt, og da Farsø mentes at have en passende Belig
genhed, og der takket være den nyanlagte Chaussé
Aalborg—Hvalpsund var en god Forbindelse dertil,
blev denne By valgt til Sæde baade for Læge og Apo
teker. De Forhold, den sidste havde at arbejde under,
var dog i den første Tid højst primitive, saa Apoteker
Piesner (1860—95) maatte foretage sine Destillationer
paa aaben Mark, men i de følgende Aar bedredes For
holdene, og Apoteket fik efterhaanden en betydelig Om
sætning baade med Medikamenter og med de alminde
lige Kolonialvarer, som det ogsaa havde Ret til at for
handle.
Utvivlsomt har det været en stor Skuffelse for Bunde
at blive henflyttet til denne øde og forblæste Hedeegn,
hvor Lyngen mødte Øjet, hvorhen man saa, og der
ved Landevejen foruden Apoteket kun laa en Smedje
og en enkelt Bondegaard. Nogen at omgaas havde han
ikke udover Apotekeren, Distriktslæge Levin (1860—96)
og Pastor Smith (1857—68), men man har maaske Lov
til at formode, at netop Forbindelsen med dem, især
Levin, fik afgørende Betydning for ham. Distrikts
lægen var nemlig gift med en Datter af Proprietær Ma
thias Kjeldsen, Lerkenfeldt, og Præstens Moder hørte
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ligeledes til Familien Kjeldsen, saa det er højst sand
synligt, at det har været dem, der har tilskyndet ham
til at aflægge Visit paa Lerkenfeldt.
Det gjorde han nemlig temmelig snart, og han syn
tes, at Gaarden var »meget pæn«, Værtsfolkene venlige
og den yngste Datter, Elise, nydelig; hun gav ham en
Rose ved det første Besøg, som ikke blev det sidste,
men førte til, at han blev en hyppig og velkommen
Gæst paa Stedet.
Opholdet i Farsø blev imidlertid afbrudt baade ved
hans Deltagelse i Manøvrer omkring Dannevirkestillingen og især med hans Indkaldelse til Hæren, da
denne i November 1863 mobiliseredes, og han ansattes
nu ved 22. Regiments 7. Kompagni, var med i Tilbage
toget fra Dannevirke og deltog i Kampene om Dybbøl.
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Den 18. April stod han med sine Folk, 70 Mand, som
han troligt delte Farerne med, i Skanse Nr. 2, der
overøstes med Granater af Fjenden. »Kommer vi le
vende fra dette her,« sagde en af Mandskabet til ham,
»saa skal jeg bagefter køre Løjtnanten med fire sorte
for; jeg er Livkusk for Grev Knuth paa Knuthenborg!«
Under Stormen blev de omringet og taget til Fange, og
en tysk Officer spurgte Bunde, hvor Løjtnant Anker,
hvis tapre Forsvar af Skansen havde vakt Preussernes
Beundring, stod, og da han fik det at vide, traadte han
under stram Honnør hen til ham og komplimenterede
ham, hvad dog ikke rørte Anker, der roligt blev staaende med korslagte Arme uden at bryde sig om ham.
Bundes Forhold baade ved denne og tidligere Lejlighed
vandt i høj Grad hans overordnedes Paaskønnelse, saa
han blev fremhævet i Rapporterne og indstillet til Tapperhedsmedaillen — som imidlertid aldrig blev uddelt.
Fangerne blev ført sydpaa, hilst med stor Venlighed
af den danske Befolkning i Nordslesvig. I Graasten
skænkede en Købmand Ahlmann Vin for Officererne,
og da han hørte, en af dem var Anker, sagde han:
»Ja, saa skal De have hele Flasken!« Med samme Moti
vering gav en Dame ham en Kurv Appelsiner.
Som Fange i Graudenz i Østtyskland kunde Bunde
som de andre Officerer færdes frit paa Æresord, og
de og han blev modtaget med stor Gæstfrihed overalt,
bl. a. paa Godserne, hvor de gik fra det ene Selskab
til det andet, og hvor Bunde gjorde stor Lykke paa Bal
lerne, saa han til Tider kunde være »pyntet som et
Fastelavnsris« med alle de Cotillonsløjfer, han dér fik.
Havde han villet, kunde Bunde sikkert ligesom For
fatteren af »En Rekrut fra 64«, den senere Oberst
P. F. Rist, være blevet ved Hæren som fast Officer,
men naar han gav Afkald paa dette til Fordel for den
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langt mindre straalende Stilling som Provisor ved et
Hedeapotek, havde det nok sine særlige Grunde, den
nemlig at han saa vilde komme for langt bort fra Lerkerfeldt. Han vendte derfor tilbage til Farsø, og hans
Besøg paa Gaarden blev ikke mindre hyppige end før,
tiltrukket som han var og mere blev af Frk. Elise.
Ogsaa paa andre Herregaarde var han en velset Gæst,
da der altid »skete noget«, hvor han var, og han med
sit livlige Væsen og sin flotte Optræden forstod at sprede
Liv og Munterhed omkring sig. Det endte da ogsaa tilsidst med Forlovelse, vistnok i Forbindelse med Op
førelsen af Dilettantkomedien »For Alvor« (af Adolf
v. der Recke), som blev spillet paa Lerkenfeldt, og
hvori baade han og Frk. Kjeldsen optraadte. Det er
det, der sigtes til i Visen:
Før Farsø blev en Handelsstad
og Promenadegade fik,
en Modejunker immerglad
med lette Fod i Sandet gik.
Cylinderhat og Fod lakert,
i Nakken Skilning, Haand glacert,
med hvad dog alle undre maa:
Slips med Prins og Prinsesse paa*).

Det Fænomen nu spurgtes snart.
Til Farsø mangen Kunde kom,
det gjaldt at se i største Fart
den flotte Løjtnant Bunde, som
til Baller, Selskab gør Figur,
spiller Komedie, den Filur,
»for Alvor« dog med stor Natur.

Forlovelsen rejste Spørgsmaalet om Fremtiden, og
Overvejelserne førte til det unægtelig noget mærkelige
Resultat, at Bunde foreløbig forpagtede en af Gaard*) Velsagtens af Prinsen af Wales og Prinsesse Alexandra
af Danmark.
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mand Mads Poulsen i Hestbækgaard, Alstrup Sogn,
dreven lille Købmandshandel (1867). Hvad der fik ham
til at slaa sig ned i denne tyndt befolkede og afsides
liggende Hedeegn, er ganske ubegribeligt, men Grun
den har vel været, at Mads Poulsen godt vilde afstaa
sin Forretning, og at Bunde baade var opsat paa at
komme i Gang og troede sig i Stand til at faa noget
mere ud af den. Men han blev der kun et Aar. For
holdene passede ham i Virkeligheden slet ikke; alt var
gammeldags og primitivt*), hvortil kom, at Ejendom
men var fuld af Rotter, saa han om Natten maatte ligge
væbnet med en Stok for at holde Udyrene fra sig, og
det stod snart klart for ham, at der paa dette Sted
ikke kunde være nogen Fremtid for ham og hans For
lovede.
Men 1868 døde Mads Poulsen, som paa sin Mark og
ikke langt fra Hestbækgaarden havde bygget et Brænde
vinsbrænderi, og dette købte nu Bunde med Jord til
af Enken for c. 10.000 Rdl., idet han mente her at
kunne finde de Udviklingsmuligheder for en større
Handel, som han eftersøgte, men hidtil havde savnet.
»Godthaab« kaldte han det, et Udtryk for, hvad han
ventede sig af Fremtiden.
Hans Forhaabninger gik i Opfyldelse. I Sommeren
1868 holdt han Bryllup, og i de følgende Aar gik han
med stor Energi i Gang med at indrette sig. Brænderiet
blev omdannet til Maltgøreri, Forretningslokale og Lej
lighed indrettedes i Stuehuset, som forlængedes og
istandsattes, ligesom han tilbyggede to Fløje til Pak
hus, Udenomsbekvemmeligheder og Stalde. Thi ogsaa
Landbruget tog han sig af. Der hørte c. 90 Tdr. Land
til Ejendommen, deraf ca. 30 Tdr. under Plov, Resten
*) Se »Fra Himmerland og Kjær Herred« 1947, S. 115.
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Strandarealer og Hede, som dog ikke fik Lov til at ligge
hen i Naturtilstand, idet han opdyrkede en stor Del
af den. Desuden anlagdes paa den ikke særlig gode
Jord en efter Egnens Forhold ret stor Have, hvortil
Dalgas, hvem han kendte fra Hæren, efter et Besøg
forærede ham Frø til 20 østrigske Bjergfyr. 6 af dem
staar endnu og er fredet.
Naturligvis var Handelen det vigtigste, men der
holdtes dog en halv Snes Køer paa Gaarden foruden
Opdræt, en lille Snes Faar og nogle Svin, desuden
to stærke Arbejdsheste og to lette, hvoraf den ene be
nyttedes som Ridehest. Folkeholdet bestod af en Avls
karl, en Kusk, en Gaardskarl, en Røgter, en Husjom
fru, en Kokkepige og en Bryggerspige — hvortil kom
de to Handelsbetjente (Kommiser), saa der blev jo en
Del Munde at mætte, men man bagte, bryggede og
slagtede til Husbehov, og hvad der skulde købes, havde
man jo nem Adgang til at faa i Butikken.
Det viste sig hurtigt, at der, hvad man ikke skulde
have troet, virkelig fra dette afsides Sted kunde drives
Handel, endda i stor Stil, naar der stod en initiativrig
og maalbevidst Mand bagved. Naturligvis betød det
meget, at de store Gaarde i Vesthimmerland, af hvilke
mange ejedes af den udbredte kjeldsenske Familie,
støttede Bunde kraftigt ved at foretage deres Indkøb
i Hestbæk, hvorfra en Varevogn kørte ud med de Pro
dukter, der bestiltes — navnlig forbrugtes der store
Mængder af Klipfisk, der solgtes hele — men ogsaa
Egnens Beboere fandt i stigende Tal Vej til Butikken,
hvor de snart opdagede, at man kunde købe saa at
sige alt, hvad Hjertet begærede, ikke blot de alminde
lige Isenkram- og Kolonialvarer, men ogsaa de finere
og større Ting, som man ellers maatte til Byerne efter.
Støbegods fra Nykøbing Mors spillede her en stor
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Rolle, ligesaa Hakkelsemaskiner, ligesom der solgtes
Smedejern og Smedekul foruden Husholdningskul, der
hentedes ude fra Lageret, og ønskede nogen Bygge
materialer, kunde han faa saa meget Tømmer med
hjem, som han vilde.
En Artikel, der spillede en meget stor Rolle i den
daglige Butikshandel, var Brændevin, der jo i hin Tid
mange Steder ansaas for en Livsfornødenhed, og hvor
af der hver Uge kom to Oksehoveder (à c. 240 Potter)
fra Gunderupgaards Brænderi. Til Jul slog dette dog
ikke til, saa maatte man have et helt Fad (500 Pot
ter) til Juleaftensdag; Indholdet forsvandt inden Mid
dag. En Gaardmand plejede da at faa et Anker (40
Potter) foruden de andre Ting, han skulde have, der
iblandt et Pund Flormel, som ellers i den daglige Hus
holdning erstattedes af Rugmel og Bygmel. Vognene
kunde da holde i lange Rækker udenfor — op til et
halvt Hundrede — og vente paa at blive ekspederet.
Ukurante Varer solgtes ved Auktion — ved den Lej
lighed ogsaa Tobaksaffald i Fustager, bestaaende af
alle mulige Sorter, iblandet Cigarstumper, gammel
Skraa og andre skønne Ting. Engang købte Proprietær
Kjeldsen, Nørager, en, men vilde, da han saa Indholdet,
ikke have den, og den endte hos Proprietær Elle, Hes
sel. Nogen Tid efter var en af Bundes Sønner paa Hes
sel, og Elle sagde saa: »Skal De ikke have Piben stop
pet af den gode Tobak?« Han fulgte, sikkert modstræ
bende, Opfordringen; hans Tilstand bagefter forbigaas
i Tavshed!
Men ved Siden af Detailhandelen drev Bunde Handel
i den store Stil. Han opkøbte Tiendekorn fra Louns,
Alstrup, Foulum og Farsø Sogne; Byggen lavedes i Malt,
som solgtes paa Egnen, Havren gik til Forretninger i
Aalborg, mens Rugen afhændedes til Norge, hvorfra der
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Efter et »Julekort« (Maleri) fra Tiden omkring 1870.
Heden ved Hestbæk og Vejen til Louns. I Baggrunden Louns Bredning og
Fjends Herred. Til venstre Taget af Alstrup Kirke.

om Sommeren kom mange Skibe med Trælast og
ankrede op i Fjorden udenfor Hestbæk, hvorefter Los
ningen begyndte. I Almindelighed førtes Træet ind i
Kaage, fladbundede Baade, de største Bjælker blev dog
kastet i Vandet og flaadet ind. Til Gengæld fik Nordmændene Korn, vel ikke altid af bedste Sort ligesom
Smørret, de ogsaa var Aftagere af; det var nemlig det,
Bønderne fra Tid til anden havde leveret, og som saa
var blevet æltet sammen, godt og daarligt, frisk og
harsk imellem hinanden. Men gjorde en Skipper Vrøvl
over Kvaliteten, fik han at vide, at saa kunde han sejle
hjem uden Last, og det udsatte han sig nødigt for.
Siden blev Forholdene anderledes, da Bønderne lærte
at lave bedre Smør. Da Farsø Mejeri blev oprettet, var
Bunde en af Stifterne.
Sine Butiksvarer fik Bunde mest fra København og
fra Aalborg, som han tit kunde have Ærinde til og da
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besøgte kørende i sin lette Vogn med Knabstrupperne
for. Han boede i Reglen paa Hotel du Nord*) om Nat
ten, men plejede ogsaa at gæste sin Svoger, Herreds
foged Hald i Nørresundby, inden han Dagen efter atter
vendte hjem til Hestbæk. De bestilte Varer afsendtes
oftest med Dampskib til Hvalpsund og afhentedes der.
Hvorfor Bunde egentlig 1870 købte Hvalpsund Færge
sted og Kro paa en Auktion, er ikke let at sige, thi han
tjente næppe meget paa den Forretning, da han for
pagtede begge Dele bort, mens det var ham, der maatte
sørge for Istandsættelser og Nyanskaffelser, hvad han
dog gjorde uden Knurren, naar han ansaa dem for
nødvendige. Han maatte saaledes anskaffe en ny Færge
i Stedet for den gamle, der forefandtes, og ideligt lappe
paa den daarlige Havn, idet Amtet var temmelig vrang
villigt med Tilskud dertil.
Man skulde vente, at en saa optaget Mand med saa
mange Jern i Ilden ikke havde Tid til at være Privat
mand, men det var langt fra at være Tilfældet. Hans
Hjem stod altid aabent for Slægt og Venner, som dér
modtoges med stor Venlighed saavel af ham som af
Fru Elise, der kunde have nok at gøre med den indre
Styrelse. Om Sommeren ferierede mange af Slægtens
unge i Hestbæk, hvor der da nok kunde blive noget
livligt, men Fru Bunde forstod alligevel altid paa en
paa én Gang venlig og bestemt Maade at sætte alt paa
sin rette Plads, saa de ikke blot fik Lov til at tumle sig
frit ude, men ogsaa fik anvist samfundsnyttigt Arbejde
som at plukke Ribs og bære Tørv i Kælderen. Der før
tes ogsaa Justits med deres Læsning, saa f. Eks. et
københavnsk Skillingsblad ikke blev frigivet, før det
var godkendt af Censuren, altsaa Fru B.
*) nu Kong Frederik.
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Som nævnt ejede Familien Kjeldsen mange af de
større Gaarde i Himmerland eller var beslægtet med
Besidderne, saaledes Lerkenfeldt, Nøragergaard, Lynderupgaard, Ørndrup, L. Restrup, Mølgaard, Nørreris,
Kongstedlund, Gøttrupgaard og Valstedgaard, og i den
store Selskabelighed, dette gav Anledning til, tog Bunde
og hans Hustru levende Del, ligesom de stod i sel
skabelig Forbindelse med bl. a. Proprietær Elle og ad
skillige af Egnens Præster. Overalt flokkedes man om
Bunde, for han var altid oplagt saavel til Alvor som
til Spøg, baade til sagligt at tage Del i Drøftelsen af
Tidens Problemer og til at strø om sig med morsomme
Historier,ligesom han havde en egen Evne til at komme
med rammende Bemærkninger og i en lynsnar Replik
at sætte Tingene paa Plads. Han var i det hele taget
en fremragende og derfor ogsaa meget paaskønnet Sel
skabsmand, og det var derfor naturligvis ogsaa ham,
der skulde lede og iscenesætte de Sang- og Ordsprogs
lege, som den ældre Generation dengang ikke var for
blaseret til at være med i. Som det hed i en vercificeret Tale til ham, der ved festlige Lejligheder selv
yndede at optræde paa denne Maade:
En Dag han færdes alvorlig mellem Præsterne,
den næste Dag han i Selskab morer Gæsterne;
saa snakker han med Landmænd om Koerne,
og saa konverserer han Fruerne og Møerne.
Saa beretter han om Livet i Felten
og saa om sin Ungdom, hvordan han var i Vælten.
Men Købmanden i ham er dog ikke sovende,
nej, viser en Forretning sig, især da en lovende,
vil straks man finde ham rask og besluttet
og færdig at gribe til paa Minuttet.

Vist ikke nogen helt ilde Karakteristik.
Her er et Par Eksempler paa hans barokke Humor
og usnobbede Væremaade. Biskoppen (fra Viborg) var
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under sin Visitats paa Egnen til Middag paa Lerkenfeldt sammen med nogle omboende Præster, og ogsaa
Bunde deltog. Siden spadserede man i Haven, Biskop
pen sammen med den lokale Præst, mens Bunde fulg
tes med Pastor N. N., der ikke var meget begavet.
Pludselig standser Bunde og siger: »Her lige paa dette
Sted er det saadan, at man kan høre alt, hvad der
bliver sagt andetsteds i Haven — og nu taler Biskop
pen netop om Dem!« Forfærdet udbrød N. N.: »Ja
men, hvad siger han da? Hvad siger han?« Historien
melder ikke om, hvad der videre skete.
Bunde overværede en Translokation i Viborg Kate
dralskole, hvor han havde et Par Drenge gaaende, og
ved den Lejlighed holdt Rektor Lefolii en længere Tale
om de modne og de umodne Elever. Den huede ikke
rigtig den lyttende Fader, og tilsidst kunde han ikke
bare sig for halvhøjt at udbryde: »Men saa de overmodne!« — til stor Forfærdelse for de omsiddende.
Interessen for Dilettantskuespil havde han heller
ikke mistet, og det var ham, som en Vinter fik arran
geret en Underholdning, ved hvilken man spillede Erik
Bøghs »Valbygaasen« med ham selv, Kommis Dam,
Provisor Rydberg (Farsø), Forvalter Rolin og Frk.
Andrine Elle (Hessel) og Frk. Jørgensen (Louns Præstegaard) i Rollerne. Skuepladsen var i Storstuen paa
Lundgaard, som Ejersken beredvilligt havde stillet til
Raadighed, og Tilslutningen var stor, saa der med en
Billetpris paa 3 Mk. (Børn og Kuske 1 Mk.) blev et
Overskud paa godt 100 Rdl., som tilstilledes Sogne raadsformanden, Proprietær Elle, og Pastor Jacobsen
til Uddeling blandt de fattige*).
Skønt baade Dagens Gerning og den udstrakte Sel*) Se »Fra Himmerland og Kjær Herred«, 1949, S. 92 fl.
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skabelighed beslaglagde meget af hans Tid, glemte
Bunde ikke, at han var gammel Soldat, og noget af
den militære Aand raadede vel ogsaa i Bedriften i
Hestbæk, hvor der helst skulde være Orden i Tingene.
Han vedblev at staa i Hæren som Reserveofficer, og
i 1892 blev han udnævnt til Kaptajn i Forstærkningen
og Chef for 39. Bataillons 2. Kompagni med Pligt til
paa Mønstringsrejser at konstatere det hjemsendte
Mandskabs Tilstedeværelse. Ligeledes var han et in
teresseret Medlem af Foreningen af Officerer udenfor
aktiv Tjeneste (»uden aktiv Fortjeneste,« sagde han)
og overværede med den gerne de militære Manøvrer.
Med Befolkningen paa Egnen levede Bunde og FruB.
i den bedste Forstaaelse, selv om de næppe i Alminde
lighed havde selskabelig Omgang med den. Folk følte
sig nok noget fremmede overfor Kaptajnens Væsen og
Væremaade, men de respekterede hans Handlekraft og
betragtede ham vist i det hele taget paa en lignende
Maade som Soldater en usnobbet Officer, der nok kan
virke noget myndig, men som de alligevel ved, vil
deres Vel, og paa hvis Ord de stoler. De forlangte der
for heller ikke af ham, at han skulde være som de og
have deres Meninger. Selv i Provisorietiden, da Bøl
gerne gik højt, og Estrups hensynsløse Politik vakte
saa stor Ophidselse paa Landet baade mod ham og
hans Parti, var der ingen, der tog Forargelse af, at
han, skønt han ikke skiltede med det i det daglige, var
renlivet Højremand.
Det gav sig engang et pudsigt Udtryk. En Hovbonde
fra Lerkenfeldt — hvor Hoveriet først forsvandt ved
Enkefru Kjeldsens Død i 1890erne — kom en Dag
kørende til Hestbæk efter Varer, og Bunde bad ham da
følge med ind for at faa en Seddel paa dem. »Nej,
svarede han, »a sætter aldrig mine Ben i en Højre16
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mands Hus.« »Ja, men hvordan kan De da vide, at jeg
er Højremand?« spurgte Bunde. »Jo, det er da klart,«
sagde Manden. »Det maa De jo være, naar De er gift
med Mathias Kjeldsens Datter.« Han var for saa vidt
mere forstaaende end den radikale Læge Dreyer i Gedsted (senere Forstander for den zoologiske Have i Kø
benhavn), der brød med Bunde paa Grund af deres
politiske Uoverensstemmelser.
1870erne og 80erne var den gyldne Tid for Købmandsgaarden i Hestbæk, og der gik utvivlsomt store
Summer gennem Bundes Hænder. Men den udstrakte
Selskabelighed, han deltog i, var i det lange Løb næppe
heldig for Forretningen, fordi han derved ofte kunde
blive nødt til at stole mere paa andre, end godt var,
og disse andre ikke altid viste sig hans Tillid værdige.
Paa den Maade er der sikkert gaaet adskillige Værdier
tabt; saaledes taltes der meget om, at hans Kommiser,
naar de var ene hjemme, kunde holde vældige Gilder,
naturligvis paa Herskabets Regning.
Alligevel var det ikke det, som var den egentlige Aarsag til Tilbagegangen, som kom, men de nye Tider,
der nu holdt deres Indtog. I 1890erne aabnedes Himmerlandsbanerne, og Købmandsforretninger baade i
de hurtigt opvoksende Stationsbyer og i adskillige
større Landevejsbyer som Farsø og Gedsted blev snart
meget farlige Konkurrenter til den afsides beliggende
Forretning i Hestbæk, idet de berøvede den mange af
dens gamle Kunder; ikke mindst var det et stort Minus,
naar de Herregaarde, man hidtil havde regnet med,
nu faldt for Fristelsen til at handle hos de Købmænd,
der boede nærmere. Omsætningen gik under disse For
hold katastrofalt tilbage, og tilsidst var det egentlig
kun den nærmeste Omegn, som søgte til Butikken.
Bunde burde nu sikkert, om han vilde fortsætte, være
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flyttet til et andet, bedre beliggende Sted, f. Eks. Hvalp
sund, hvor det paa dette Tidspunkt vistnok vilde have
været ham muligt at oparbejde en god Detailhandel,
men han foretrak at blive i sin gamle Rede, til Trods
for at Handelen stadig gik tilbage. Da imidlertid AarsHvalpsundbanen blev vedtaget, forstod han alligevel,
at nu var det nødvendigt at standse, og 1911 ophævede
han endelig sin Forretning.
Et Lyspunkt i hans økonomiske Situation var det
dog, at Hvalpsund Færgeri og Kro, som han vel hidtil
ikke havde haft særligt Udbytte af, nu ved Banens
Anlæggelse steg stærkt i Værdi, saa de kunde afhændes
med Fordel. Kroen med 15 Tdr. overlod han til For
pagteren, J. Chr. Holm, for c. 10.000 Kr., men beholdt
15 Tdr., beliggende op mod Hole By; dem solgte han
til Byggegrunde, mens selve Færgeriet først 1927, da
Overfarten blev motoriseret, overtoges af Aalborg Pri
vatbaner for 10.000 Kr.
1910 havde Bunde bortforpagtet sit Landbrug til sin
Søn, og selv indrettede han og hans Hustru sig nu en
Lejlighed i de gamle Butikslokaler. De beholdt en Hest,
som fik sin Forplejning paa Gaarden, og da de des
uden havde en Ponyvogn, var det dem nemt, naar de
vilde, at gøre Udflugter til Familien. 1918 fejrede de
deres Guldbryllup, og 1920 havde Bunde den store
Oplevelse at deltage i Genforeningsfestén paa Dybbøl
Banke, hvad han som gammel Officers veteran fra 1864
jo ogsaa var selvskreven til, og han blev ved den Lej
lighed forestillet for Kongen. Han var da 83 Aar, og
hans Søn ledsagede ham derfor paa Rejsen, men Turen
oplivede ham saa meget, at da de for hjemgaaende var
kommét til Fredericia Banegaard, erklærede han, at nu
vilde han med det samme tage til København og besøge
sin Familie der — hvilket skete.
16*
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1922 overdrog han definitivt »Godthaab« til sin Søn,
og to Aar efter brød han og hans Hustru op fra Hest
bæk og tog Ophold hos deres Datter i Hasseris ved Aal
borg, da hun efter at være bleven Enke gerne vilde
have sin Forældre hos sig, og hos hende tilbragte de
deres sidste Aar. Bunde følte sig dog, skønt skrøbelig
af Helbred — han havde længe været plaget af Asthma
— ingenlunde slaaet ud endnu, og navnlig var det ham
en Glæde at færdes i Aalborg Officersforening, som
han var Æresmedlem af, og dér træffe sammen med
baade ældre og yngre, som gerne vilde høre den gamle
Veterans livfulde Beretninger om hans Oplevelser i
Krig og Fred. Da han fyldte 90, fik han tildelt Danne
brogsordenens Hæderstegn, som Obersten personlig
overrakte ham; Ridder var han blevet allerede 1911. —
Fru Bunde døde 1928, hvad der tog haardt paa ham,
og to Aar efter, 1930, gik han selv bort. Begge ligger
begravet paa Alstrup Kirkegaard. — »Godthaab« er
endnu i Slægtens Eje.
Hvordan Kaptajn Bunde var, vil formentlig fremgaa
af ovenstaaende, saa det er unødvendigt at føje ret
meget mere til. Maaske kan man dog sammenfattende
sige, at han var noget af en Renæssanceskikkelse, fest
glad, impulsiv og handlekraftig og ikke bange for at
træffe en Afgørelse. Der skulde ske noget, hvor han
færdedes, og det gjorde der, ikke blot i Selskabslivet,
men ogsaa under Arbejdet. Det var virkelig noget af
en Bedrift omkring 1870 at oparbejde en Storhandel
paa saa afsides beliggende og tyndtbefolket en Egn,
som Oplandet til Hestbæk var, og selv om han kunde
gribe fejl og bedømme en Situation forkert, som da
han ikke holdt op i Tide, kommer man ikke udenom,
at han i sine Velmagtsdage drev sin Forretning med Ud
syn og Dygtighed. Af Natur var han Aristokrat, men
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uden fine Fornemmelser overfor den Befolkning, han
levede imellem, i det hele taget en Ener paa sin Egn,
ikke som nogen anden, heller ikke indenfor sin Om
gangskreds, men i alle Forhold sig selv — derfor netop
ogsaa en interessant Skikkelse at stifte Bekendtskab
med og mindes.

FARSØ-RUNESTENEN
AF MARIE SIMONSEN

an har i årene efter udgivelsen af »Danmarks
runeindskrifter« i 19421) gjort flere nye rune
fund. Således har man i Ribe fundet en træpind med
en runeindskrift som i længde overgår alle hidtil kendte
danske indskrifter. I Asmild kirke, i Øster Lars og sidst
i Farsø kirke har man fundet regulære runestene.
Da håndværkerne den 15. december 1955 var ved at
grave en rørledning ned i våbenhuset i Farsø kirke
(Gislum herred, Aalborg amt) stødte de på en stor sten
som blev gravet fri hvorefter det viste sig at der var
hugget noget ind i den. Skoleinspektøren i Farsø, Tom
Christensen, blev tilkaldt og konstaterede at der var
tale om en runesten. Samme aften underrettede han
Nationalmuseet. Den første meddelelse om stenen kom
den 22. december i »Aalborg Amtstidende«.
Den 29. december undersøgte Nationalmuseets rune
ekspert, cand. mag. Erik Moltke, stenen som da var
blevet flyttet uden for våbenhuset, og aftalte at den
skulle mures ind i den vestre væg i våbenhusgangen,
en tynd indskudsvæg mellem gangen og præsteværelset. Ved sin undersøgelse opdagede Erik Moltke at der
var slået noget af stenens top. Ved kirkens norddør
fandt Tom Christensen derefter straks et af de afslåede
stykker med huggespor af runer, men resten af det af
slåede stykke var og blev borte.
Samme dag blev stenen rejst frit op ad den væg hvor
den skulle mures ind og fotograferet af Erik Moltke.
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Den 18. januar fremkom den første læsning af ste
nen illustreret med et optrukket fotografi i »Jyllands
posten«.
14. juli undersøgte jeg stenen og trak runerne op i
selskab med Erik Moltke som var i Farsø i andet
ærinde. Vi satte brudstykket ind og Erik Moltke foto
graferede den optrukne sten.
Stenen måler 180X72X40 cm, som den er indmuret
nu måler den synlige del af forsiden 154 cm i højden.
Ca. 10 cm af forsidens bredde vender frem i våben
husgangen med runerne og en 16—17 cm af bagsiden
uden runer vender ind i rummet vest for gangen.
Stenarten er finkornet, lagdelt granit med pletter af
rødbrun feldspat, temmelig skør. Den midterste del af
forsiden er ret medtaget af afskalning og i den neder
ste del løber en dyb, smal revne. Foroven til højre,
når man står og kikker på stenen, er der, som allerede
nævnt, slået et stykke af, og skønt det brudstykke der
blev fundet senere, er indsat, mangler der tydeligt
nogle runer til venstre for det.
Indskriften er skrevet med det yngre runealfabet
som kun består af 16 tegn hvoraf til gengæld nogle
kan betegne flere lyd. Runerne er her gengivet efter
Gørlev-stenens alfabet. (Formindsket kalke fra DR.).
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Én lyd kan også betegnes ved hjælp af to runer
(digrafer), f. eks. ai = æ, au = ø, iu = y.
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Farsø-stenen som den nu ses, indmuret i våbenhusvæggen.
Det lille brudstykke foroven til højre er nnbragt på sin plads,
midlertidigt fastholdt af en stenkile.
Runerne og skibet under dem er trukket op med rødt.
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Runerne er en 13—14 cm høje, indfattet af ramme
streger. Indskriften begynder i nederste højre hjørne,
går opad og drejer så ned langs den modsatte side af
stenen og op igen mellem disse to linier der følger
stenens kontur. Helt uden lor slyngen er en tilføjelse,
desværre ilde tilredt på grund af det brud der er sket;
nogle af runerne er gået tabt. Som skille mellem ordene
er brugt to store prikker eller små streger.
Under indskriften er der hugget et skib som nu
gennemskæres af en dyb revne.
Størstedelen af de danske runesten har ingen billed
lig udsmykning, men blandt motiverne til de runestens
billeder der findes, indtager skibet en vigtig plads. Det
kendes fra 6 andre danske runestene: DR nr. 77 Hjermind-st. 1, 119 Spentrup-st. 1, 220 Sønder Kirkeby-st.,
258 Bösarp-brudstykkerne, 271 Tullstorp-st., 328 Holmby-st.
I det hele taget er skibet af stor betydning i vikinge
tidens forestillinger, og skibsfremstillingerne kendes
naturligvis ikke alene fra Danmark, de findes f. eks.
i stor mængde på de gotlandske billedsten. Endelig må
de store skibsbegravelser fra Sverige og Norge og
Ladby-skibet fra Danmark nævnes.
Måske skal runestenenes skibsbilleder fortolkes ud
fra Ragnarok-forestillingerne om Naglfar, dødeskibet2).
Eller måske er sådan et skib indhugget for at værne
stenen, måske blot for at den skal være særlig flot?
Farsø-skibet er det enkleste af de danske runestens
skibe, groft tegnet som Hjermind-skibel, som det uden
sejl og mast, uden styreåre, dragehoveder og skjolde
men med hævet for- og agterskib. Det sidste træk ken
des ikke fra vikingetidens skibsfund3). Hjermind-skibet
har imidlertid i modsætning til Farsø-skibet spidse
stævne, disse »væddere« findes på alle danske rune-
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stensskibe undtagen Sønder Kirkeby — og som nævnt
— Farsø-skibet. Det delvis ødelagte Sønder Kirkebyskib har i øvrigt både styreåre og skjolde og sand
synligvis også dragehoveder4).
Indskriften følger i sin opbygning den meget al
mindelige rejserformel: A rejste sten efter B, blot at
her er to rejsere og en tilføjelse til den dødes navn.
Runerne er hugget temmelig sjusket og enkelte er
simpelthen glemt.
Desværre kan det navn som indleder indskriften
ikke læses med fuld sikkerhed; ganske vist er de to
første runer, tu, meget tydelige, men da stenen er for
vitret og afskallet kan man derefter kun se noget af
en rune, en lodret stav uden fuld højde. Det afskallede
område afgrænses af en linie der fra toppen af denne
stav går skråt til højre. Nu er det ikke sjældent at af
skalning følger gamle huggespor og denne skrå linie
skyldes nok at her har stået en s-rune med den tyde
lige stav uden fuld højde som hovedstav. Ganske vist
vender dette s modsat de fire andre s-runer på stenen;
men det er ikke sjældent at begge s-former findes i
samme indskrift5).
Den næste rune kunne nok tænkes at være et t, og
man ville med den i-rune som tydeligt ses efter det
afskallede område, få mandsnavnet ’Toste’, tusti, frem.
Det kendes fra flere andre indskrifter og hører til de
almindeligst forekommende kortnavne (af porstæinn
med den i disse navne særlig tidligt forekommende
overgang I> til f).
Det følgende ’og’ er skrevet uk. I den ældste olddanske periode hed det ank og således skrives det i
almindelighed til tiden omkring 1100 selv om der er
sket eller sker en lydlig udvikling af au til o (runisk u)
(monoftongering). Det er muligt at risteren her blot
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er kommet til at springe en rune over ligesom han gør
det senere i indskriften; da uk dog forekommer en halv
snes gange i indskrifter fra det 11. årh., kan det også
tænkes at han ved at skrive uk gengiver en udtale
form ok.
’Esben’ har den anden af de to runestensrejsere hed
det, qsbiurn, med den særlige ansur-rune til betegnelse
af vokalens nasale karakter — forleddet er udviklet
af et urnordisk *ansiz-, ’as, gud’. Begge a-runerne kan
dække a- og æ-lyden og da Æs-formerne af dette navn
er eneherskende i de senere skriftlige kilder på østnor
disk grund, er det sikkert rigtigst at transskribere:
Æsbiorn, ’Æsbjørn’ eller i nudansk form ’Esbern’,
’Esben’.
I det næste ord, præteritum pluralis af verbet ’rejse’,
resa (af raisa) har risteren glemt noget, rspu skriver
han. I gamle indskrifter skrives rais^u men i yngre
desuden rispu, raspu med angivelse af monoftongering
af ai til e, æ, og det er en af disse former, snarest rispu,
man venter her, svarende til det følgende stin, sten
af ældre stain, ’sten’.
Derefter følger pronominet ’denne’, pqnsi med lyd
ret nasalitetsbetegnelse af foran bevaret n. Ligesom
i stin er n-runen meget nær ved at være ensidig, bi
staven er meget længere i højre end i venstre side, i
stin ser det endog ud som om den ikke skærer hoved
staven.
Om det næste ord skal læses ift eller aft kan ikke
afgøres; det vil nok være rimeligst at læse ift. Hvad
enten man læser det ene eller det andet, i eller et
temmelig sjusket a, er det samme ord, ’efter’. Runen a
kan på denne tid betegne både a og æ og e, i-runen
både i og e og æ. Udtaleformen æft kan gengives med
begge formerne aft og ift, udtalen aft kun med aft.
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Stenen er rejst over ’Tue’, Toni eller Tuvi i nomina
tiv, her Toua eller Tuua i akkusativ styret af ’efter’.
Det er et navn som også kendes fra andre indskrifter.
Bistaven på u-runen anes kun og det samme gælder
a-runens bistav; kun den midterste del af f-runens
nederste bistav er bevaret.
Som en nærmere bestemmelse til denne Tue følger
ordet brupur, akkusativ af bro&ir, ’broder’, med et
temmelig ubetydeligt b og to u-runer af ret forskelligt
udseende. På runestene betyder ’broder’ foruden køde
lig broder vistnok ofte fælle, våbenbroder. Da resten
af indskriften er dårligt overleveret er det svært at
vide hvilken af de to betydninger der passer bedst her.
Risteren har øjensynlig beregnet pladsen forkert, for
resten af indskriften står uden for slyngen og afgrænses til den ene side af et skilletegn, til den anden —
mod stenens top — af et brud.
Runerne i denne tilføjelse er desuden slået af i højre
side og på det indsatte brudstykke er der kun lidt af
det manglende, men det fremgår klart at der til højre
for disse runer har været en rammestreg.
Der er ingen runer på bagsiden af stenen og på for
siden er der kun runer i selve runeslyngen og til højre
for den set fra beskueren. Der kan altså ikke have
været flere runer end der er plads til mellem skille
tegnet og toppen af stenen.
Det er umuligt at afgøre hvordan læseretningen har
været i denne tilføjelse. Hele indskriften begyndte med
et skilletegn og den kunne tænkes at slutte med det
skilletegn som ses — det ene punkt på selve stenen,
det andet på brudstykket — det er meget tydeligt og
stort. Læseretningen måtte da være ovenfra nedefter;
men den kan også være nedefra opefter som i ind
skriftens første linie, skilletegnet indleder da tilføjel-
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sen; måske har den også været afsluttet med et skille
tegn, det kan man på grund af bruddet ikke afgøre nu.
Læser man nedefra opefter ses efter skilletegnet en
hovedstav, den ene del på den store sten, den anden på
brudstykket. Der er på den store sten noget som kan
opfattes som en bistav til denne hovedstav, dog meget
usikker da den sidder lige i bruddet. Denne rune kan,
hvis bistaven forudsættes, læses n eller h. Derefter føl
ger noget som kan være enten to hovedstave eller en
u- eller r-rune, toppen af den sidste stav bøjer ligesom
ind mod den første. Da nu afstanden fra den lige
nævnte hoved- eller bistav til toppen af stenen målt
langs rammestregen er ca. 22 cm, skulle der med den
sædvanlige runeafstand på ca. 4 cm kunne have været
plads til maksimalt 5 runer. Afstanden mellem de to
første hovedstave som tydeligt ses, er ca. 5 cm, og i
omtrent samme afstand fra den sidste stav (bistaven
i en u- eller r-rune eller en selvstændig hovedstav) kan
man skimte en hugget streg, som imidlertid er meget
kort, fra bruddet når den kun et stykke ind mod
rammestregen og ender ca. IV2 cm fra den. Hvis det
er den første af de følgende runer, skulle der skøns
mæssigt kun kunne være maksimalt tre runer endnu,
dog kun lo hvis en af de sidste fire mulige runer har
været s eller en anden bred rune.
Læser man ovenfra nedefter er det første huggespor
den meget korte stav som forsvinder i bruddet; foran
den kan der have været to eller tre runer. Derefter
følger den nederste del af to runer uden bistave, den
første dog eventuelt med en halv n-bistav? Endelig
en fjerde rune, muligvis n eller h?
Hvad kan der have stået? Der er ikke plads nok til
at skrive hvem der har ristet runerne, og det man
umiddelbart venter, pronominet sin eller adjektivet

254

Marie Simonsen

goban, ’god’, stemmer ikke med de bevarede rune
rester. Snarest har der vel stået et navn i genitiv for
at betegne hvis broder Tue var — hvad enten så
’broder’ betyder kødelig broder eller våbenbroder. Men
der er alt for mange muligheder til at man tør gætte
på dette navn.
Indskriften lyder da i sin helhed:
: tu(s)[t]i : uk : qsbiurn : rspu : stin : pqnsi : (i)ft :
a) : xxx(x) ....
tufa : brupur
.
Uj • • • •
• »
u
œ
a
u
To(s)[t]i ok Æsbiorn resbu sten fansi æft Tova,
brobur. . . .?
’Toste og Esben rejste denne sten efter Tue, broder
(til)
Indskriften giver gode holdepunkter for en datering
til omkring 1000.
Runografisk og sprogligt står den ganske vist hoved
sagelig på samme trin som stenene af Jelling-typen fra
10. årh.
Den er skrevet med en ren 16-tegns fupark uden
rester af gamle runer fra 24-tegns-alfabetet, og uden
nye stungne runer.
Det nasale
anvendes lydret dels foran svunden
nasal i qsbiurn, dels foran bevaret nasal i p^nsi.
Den korrekte nasalitetsbetegnelse overholdes for resten
navnlig i de midtjyske indskrifter. Pronominet p^nsi
har endelig ikke den assimilerede form i maskulinum
akkusativ singularis: pani eller pasi som findes i yngre
indskrifter.
Præpositionen ’efter’ har den gamle korte form ift
eller aft — som på Jelling-stenene.
De oprindelige diftonger ai og au gengives med i og u
(monoftongering) i stin, og uk hvis der da ikke er tale
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om en regulær stavefejl. Det er som regel et yngre
træk, dog findes Jdusî for pausi på DR nr. 41 Jellingst. 1.
Også den lodrette skriftretning i båndene og skille
tegnenes form: to prikker eller små streger, stemmer
med Jelling-typen.
Men indskriftordningen, at indskriften følger stenens
kontur, er karakteristisk for Efter-Jelling-gruppen. Alle
runestensbillederne hører også til i denne periode, tiden
ca. 1000—1050.
Da runestenene ofte bevarer gamle ortografiske for
mer langt op i tiden, må man lægge mest vægt på de
nye ydre træk, indskriftens ordning og stenens ud
smykning. Man skal næppe heller sætte så skarpe
grænser mellem underperioderne.
Kikker man på landkortet viser del sig at stenene
fra denne tid navnlig findes i to områder, nemlig
Skåne og det østlige Midtjylland, uden at man kan gøre
rede for den rige forekomst og store lighed mellem
stenene netop de to steder.
I den store midtøstjyske runestensgruppe fra om
kring 1000 er Farsø-stenen og DR nr. 132 Flejsborg-st.
de to vestligste.
Noter:
x) I det følgende forkortet DR.
2) F. eks. Erik Moltke: Runetrolddom. Nordisk Tidskrift för
vetenskap, konst och industri. Utg. af Letterstedska För
eningen. X. Sthlm. (1934) p. 430—432.
3) Man finder således ikke noget om »hytte« og »bakke«
(det hævede for- og agterskib) i A. W. Brøgger og Haakon
Shetelig: Vikingeskibene, deres forgjængere og etterføl
gere. Oslo (1950). Men i Nordisk Kultur XVI Handel og
Samfærdsel (1934) skriver Sverre Steen: »Vi kan slå fast
at krigsflåtene i de tre nordiske land i 9.—12. årh. bestod
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av langskib av denne typen, lange, smale fartøier, for
trinsvis beregnet på roing, men også raske under seil.
Forskibet og akterskibet var løftet noe over midtskibet.«
(Fartøier i Norden i Middelalderen, p. 289.)
4) Jfr. Erik Moltkes rekonstruktion i Aarbøger for nordisk
Oldkyndighed og Historie. (1934) p. 88—89.
5) F. eks. DR 107 Egå, 143 Gunderup 1, 192 Flemløse 1,
219 Brejninge L., 271 Tullstorp, 339 St. Köpinge o. s. v.

VILSTED KIRKE I SLET HERRED
AF CHR. KOLLERUP

e gamle Kirkehuse er den største pryd i vore
Landsbyer, og naar man betænker, at de i Aarhundreder har været Midtpunktet i Slægternes Liv
baade i Glæde og Sorg, saa er det i vore Dage Sogne
folkets Pligt at yde dette Sognets ældste Hus al mulig
Respekt.
Efter Kristendommens Indførelse i Danmark skal
der rundt i Landet være bygget mange smaa Trækirker
tækket med Straa og Rør, men en saadan Kirke bygget
paa den Maade kunde jo ikke længe modstaa Vind og
Vejr. Efterhaanden som Kristendommen har vundet
mere og mere Udbredelse, har man besluttet at rejse
de imponerende Stenkirker, som staar den Dag i Dag,
og som Gudshuset i Vilsted er en værdig Repræsentant
for. Til dette Arbejde med Byggeriet har sikkert alle
Sognets Folk rakt Haand, opført som den er midt i den
lavtliggende Landsby ved Bredden af den store og
smukke Sø. Overgangen fra Hedenskab til Kristendom
har jo nok alligevel taget lang Tid, og der findes jo
kun faa skriftlige Kilder. I det store og hele er man
henvist til at bygge paa arkæologiske Undersøgelser
og er derved kommen paa Spor af de gamle Trækirker,
og sandsynligvis har der ogsaa ligget en saadan i Vil
sted paa den nuværende Kirkes Plads.
Kirkens Alder kan som andre romanske Kirker ikke
vides med Nøjagtighed; men at den stammer fra den
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store Kirkebygningstid i Aarene 1150—1250, derom
hersker der ingen Tvivl.
Maaske har Vitskøl Klosters Oprettelse 1158 frem
skyndet Kirkebyggeriet i disse Egne. Man byggede Kir
kerne solidt i Valdemarernes Tid. Rundt paa Markerne
laa der store Mængder af Sten, der i Istiden var ført
hertil fra det høje Nord, og som Bønderne saa har
slæbt sammen med deres Heste og Studeforspand. Træ
fandtes der vel nok af i de udbredte Skove.
Der kan ikke gives nogen rigtig Forklaring paa,
hvordan man med den Tids primitive Redskaber har
kunnet tilhugge de pæne Granitkvadre, som er anvendt
til de Kirker, der stammer fra den Tid. Der maa sik
kert være sket en endog meget kraftig Vækkelse i Be
folkningen, naar man har gjort en saadan Indsats i
Kirkebyggeri, der er bevaret helt til vore Dage, og som
med god Vedligeholdelse synes uforgængeligt. Man maa
jo huske paa, at en Del af Befolkningen dengang levede
i simple Jordhuler.
Vilsted Kirke er bygget af pænt tilhuggede Granit
blokke, der straaler i mange Farver, og med rundbuede
Vinduer og Sokkel med Skraakant. I Sydmuren findes
to Kvadre, der er hugget i Skaktavl, og i Nordmuren
er Kvindedøren tilmuret i Kirkemurens halve Tykkelse,
mens Vaabenhuset er tilbygget senere over Mands
døren. Det opspaltede spidsbuede Taarn er nok opført
sammen med Vaabenhuset i den senere Middelalder.
Der skal kun findes ét Taarn Mage til her i Landet;
men Taarnet gør Indtryk af at være for lille til den ret
store Kirkebygning; man ser snart, at det er af yngre
Dato end Kirken. Taarnet er bygget af Munkesten og
er hvidkalket. Vaabenhuset med den smukke Renæs
sancegavl er ligeledes hvidkalket. Kirkens Indre er ka
rakteristisk med de fire mægtige Hvælvinger, der spæn-
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der over det store Rum, og som vel nok engang har
afløst et Bjælkeloft. Alteret er af Granit og er med
Tiden bleven beklædt med Træ. Paa Alterbordet staar
to ikke særlig store Metalstager og en syvarmet meget
smuk Lysestage. En Sølvkalk med Inskription »JESUS«
med Aarstallet 1656 og en stor Messingvinkande med
tilhørende Budike.
Over Alteret hænger et stort Krucifiks prydet med
de fire Evangelistsymboler, forestillende den lidende
Kristus med Hovedet bøjet i Døden. Det er fra Sen
middelalderen ca. 1475, og det hang i mange Aar paa
Vestvæggen for senere at havne paa Kirkeloftet, hvor
fra det i en meget forfalden Tilstand hentedes frem og
blev smukt repareret og ophængt igen ved Kirkerestau
reringen 1934. Kirkens ældgamle Altertavle, forestil
lende et gyldent Kors i Midten af en mægtig Egetræs
malet Tavle, blev i 1894 kasseret og erstattet af
17’
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den smukke Altertavle »Jesus i Getsemane«, malet af
A. Dorph. Den hænger nu paa Nordvæggen. Døbe
fonten menes at være lige saa gammel som Kirken;
den er uden Prydelse; men paa Daabsbækkenet er Be
budelsen fremstillet og omkranset af Munkebogstaver,
der kan tydes som »Hil dig, Maria, kyske Jomfru«.
Kirken har en af de smukke Prædikestole fra Kristian
den Fjerdes Dage. Efter en Restaurering foretaget af
den daværende Kirkeejer staar Aarstallet 1729 opført,
men det menes, at den er hundrede Aar ældre.
Kirkeejeren Justitsraad Joakim Poulsen og Madame
Karen Benzon til Vaar har faaet opført deres adelige
Vaabenmærker paa Prædikestolen og Forbogstaverne
paa deres Navne (Justitsraaden blev adlet 1718)
Prædikestolen er smykket med udskaarne Hoveder,
foroven Engle, i Midten Mennesker og forneden Djævle
hoveder. Foroven til højre staar som Inskription: »Sa
lige ere de, som hører Guds Ord og bevarer det.« For
neden staar: »Saa elskede Gud Verden, at han gav sin
Søn den enbaarne, at hver, som tror paa ham, ikke
skal fortabes, men have evigt Liv.« To pragtfulde Lyse
kroner smykker Kirkeskibet; den ene blev skaffet til
Veje i 1913 ved en Indsamling ved Sognebeboerne, og
den anden er skænket til Kirken 1924 af Fru Maren
Sørensen, Janumgaard. Kirkestolene blev fornyet i
1894; nogle af de gamle Stolestader med Døre bar
Aarstallet 1584 og andre 1635. Disses Endestykker fin
des nu paa Nationalmuseet. Samtidig optoges der i
Korgulvet og Midtergangen en Del Ligsten, hvoraf
mange ved mangeaarigt Slid var ulæselige. De fik
Plads som Fortovssten uden for Vaabenhusdøren. Det
menes, at det er Ligsten over Præster fra 16—1700
Aarene.
Først i Tyverne i dette Aarhundrede fandt man ved
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Udgravning til Varmeapparat ca. 1 Meter ned først et
Kalklag og derefter Benstumper, saa atter et Lag Kalk
og Benstumper; dette beviser, at der har været mange
Begravelser i selve Kirken. Kirken skal engang have
haft en Korsarm mod Syd; ved Gravkastning er man
flere Gange stødt paa Grundstenene, der laa ca. 1 Meter
nede i Jorden. Der vides intet om, hvornaar den er
nedbrudt. Paa Kirkegaarden er ved Regulering fjernet
flere gamle Begravelser, blandt andet Stenene fra den
Lüttichauske Familiebegravelse, Familien Ingerslev,
Familien Hansen Holckauminde og Mindet over Pa
stor Hvass og hans tre Hustruers Grave. Ved Siden af
Vaabenhuset ligger en meget smuk poleret Sten over
Herredsfoged Fr. Vestenholtz, død i Vilsted 51 Aar
gammel 1830. Han var Søn af den kendte Landøko
nom Provst Vestenholtz, Sejerslev paa Mors.
I Kirken hænger paa Nordvæggen et stort Epitafium
over Pastor Hvass og hans Hustruer. Indskriften lyder
saaledes: Hisset lever og mættes af Guds Ansigts Be
skuelse i uforkrænkelig Glæde de dyrebare Sjæle, der
fordum boede i brøstfældige Hytter, hvoraf de ned
brudte Levninger bevares her til en ny og herlig Byg
ning i Opstandelsen for den himmelsalige, velædlc
Madame Ida Amalie Hvass, født paa Nislevgaard i
Fyhn den 13. Juli 1758 af de brave Forældre Hr. Kri
stian Barfod og Madame Johanne Kirstine Gjøe, gift
med velærværdige Hr. Thomas Eriksen Hvass, Sogne
præst for Vilsted og Vindblæs Menigheder den 13. Juli
1775, død den 14. Juni 1784 uden Livsarvinger og for
bemeldte Mands anden dyderige Ægtefælle Madame
Anne Mette Hvass, født paa Samsø 6. December 1761
af de salige Forældre Her Søren Lassen og Madame
Johanne Kirstine Blichfeld, gift den 23. Maj 1788, død
den 11. Oktober 1789 efterladende sin ømme Mand til
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Kærligheds Pant sin eneste Søn. Med disse samledes
den 76 aarige Olding Thomas Eriksen Hvass (tredie
Gang gift med Jomfru Marie Kjerstine Møller den 21.
April 1790), død den 26. December 1816. Efterladende
sig sin sørgende Enke og een eneste Datter. Den 6. Ja
nuar 1828 indgik sidstnævnte Enke til sin Herres
Glæde.
Kort er Livets Fryd og Glæde,
Alt hvad jordisk er forgaar,
Men vi hisset skal fremtræde
Ved hans Kraft, som alt formaar.
Der os Kødets Lyst ej binder,
Englelig man Venner finde.
I Taarnet staar to Gravstene, der har følgende Ind
skrifter. Paa den ene staar: »Herunder hviler erlig og
nu salige Peder Selgensen, fordum Herredsfoged, som
boede i Vilsted og hensov i Herren Anno 16. .. .den. .. .
Gud give dennem en ærefuld Opstandelse, Amen.«
Denne Sten har Herredsfogden sikkert opstillet inden
sin Død, og der er ikke efterladt nogen, der har villet
sætte Dødsaar og Dag paa Stenen.
Paa den anden Sten læses: »Her ligger begravet ærlig
og gudsfrygtig Kvinde Anne Lauridsdatter Trane, som
hensov i Herren den 4de Dag i Martij Anno Domini
1596. Gud give hinder med alle Christne en glædelig
Opstandelse paa Dommedag til det evige Liv, Amen.«
Kirkens Klokke, der hænger i Taarnet, er støbt Aar
1850 hos Gamst og Lund i København.
I den sene Middelalder hørte baade Vilsted og Vind
blæs Kirker under Krastrup og Vaar. Herremanden
Bernt Due til Krastrup skal have ejet Vilsted Kirke til
sin Død 1699, derefter hans Søn Oberst Mandrup Due,
der faldt i den store nordiske Krig 1710, og dennes Søn
Albert Kristian Due ejede Kirken fra 1710 til 1725.
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Han solgte Kirkerne til Grev Christian Rantzau, der
straks afhændede Vilsted Kirke til Justitsraad Joakim
Poulsen paa Vaar; denne lod foretage en Del Restau
reringer blandt andet af Prædikestolen 1729.
Næste Ejer var Justitsraad Markus Pauli Marcussen
til Krastrup. Han har ladet opsætte Vindfløjen, der
bærer Aarstallet 1773. Han afhændede Kirken til Kam
merherre Johan Casper de Mylius til Bjørnholm og
dennes Søn Kammerjunker Sigismund Volff de Mylius
til Nørlund. Derefter var Godsejer Frederik Skytte til
Sundshvile ved København Ejer en kort Tid, til han
1861 afhændede Kirken til Købmand Ivar Christian
Vibroe i Nibe. Vibroe lod allerede Sommeren 1861 fore
tage en Hovedreparation med helt nyt Tømmer, Spær
og Lægter.
Spiret paa Taarnet blev nedtaget og fik nyt Tømmer
og blev beklædt med Zinkplader. Kirken blev malet
indvendig. Der blev anskaffet nyt Alterklæde, og Præ
dikestolen blev beklædt med Fløjl og Frynser. Denne
Reparation kostede 742 Rigsdaler. I 1885 blev hele
Skibets nordre Side omsat med to nye blyindfattede
Vinduer. Hvælvingerne blev repareret, og der blev bro
lagt omkring Kirken. Dette Arbejde kostede 5.000 Kr.
og blev ledet af Arkitekt Uldall fra Randers.
Kirken gik i 1901 fra privat Eje over til de nyop
rettede Menighedsraad; paa dette Tidspunkt var Kirken
i ret god Stand, og først i 1934 skred Menighedsraadet
til at lade foretage en meget omfattende Hovedrepara
tion, der blev udført af kgl. Bygningsinspektør Packness, Aalborg, efter Nationalmuseets Forslag. Hele
Taget blev fornyet med Tømmer og ny Tagsten lagt op.
Arbejdet udførtes under Ledelse af Arkitekt Vindfeld
Brorson, Aars, og alle Byens Haandværkere medvir
kede. I Kirkens Indre blev Prædikestolen istandsat, og
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den gamle Staffering fra 1729 draget frem. Det gamle
Krucifiks fra 1475 blev fundet frem fra Loftet og re
pareret med manglende Dele, malet og forgyldt med de
gamle Farver. Kirkestolene, Dørene og Alterskranken
blev malet og lakeret i graalige Toner. Desuden kom
der to nye Døre, en ny Alterdug blev skænket og bro
deret af Sognepræstens Hustru Fru Asta Talleruphuus.
En meget gammel Altertavle paa Loftet blev restau
reret af Sognepræsten J. Talleruphuus og ophængt paa
Vestvæggen. Den hele Udgift androg 9.000 Kroner.
Kirken var lukket Sommeren igennem. Den 25. No
vember toges den atter i Brug ved en Festgudstjeneste,
hvor foruden Sognepræsten Provst Vestergaard, Løg
stør, prædikede.
Siden Reformationen har følgende Præster staaet
paa Prædikestolen i Vilsted og Vindblæs Kirker:
Nr. 1: Just, levede 15. .. Nr. 2: Simon, levede 15. ..
Nr. 3: Niels, levede 15—1600. Nr. 4: Laurids Justesen,
døde 1614. Nr. 5: Knud Kristensen, var Præst fra
1614—1638. Han var Provst i Slet Herred. Nr. 6: Jens
Olufsen, Præst 1638—1649. Hans Hustru var født i

Vilsted gamle Præstegaard. — Længen til højre er den Bygning. Pastor Smitt
lod opføre i 1852, og som blev nedrevet i 1919 for at gøre Plads for den
nye Præstegaard. Bindingsværkslængen er opført i Pastor Hvass’ Tid.
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Aalborg, og Faderen til hans Hustru Anna Rosenberg
var en fornem Borger N. Hansen Rosenberg. Pastor
Olufsen døde i Embedet 1649. Nr. 7: Hans Poulsen
Grum, Præst 1649—1679. Faderen Biskop P. Morten
sen Grum, Moderen Else Andersdatter Vedell, Datter
af den berømte Historiograf And. Sørensen Vedell.
Pastor Grum blev gift med Forgængerens Enke Karen.
En Søn, Poul Hansen Grum, blev Præst i KornumLøgsted. Pastor Grum var Provst, han døde 1679. Nr. 8:
Søren Christensen 1679—1704. Han var Hører i Aal
borg, hvor han var født 1649. Provst 1698, gift med
Inger Jensdatter, han havde 3 Sønner og 1 datter, døde
1704. Han havde gode Kundskaber og var dygtig. Nr. 9:
Hans Sørensen, Præst 1704—1726, var Søn af foregaaende. Han var født 1682, gift 1707 med Ingeborg
Hansdatter Brun, født 1676 i Aalborg. De havde 3 Søn
ner og 1 Datter. Pastor Hans Sørensen døde i Embedet
1726. Nr. 10: Jens Nielsen Iversen 1726—1742. Han
var Præstesøn fra Tolstrup-Stenum, født 19. Marts
1681, gift med Maren Nielsdatter, med hvem han havde
1 Datter. Gift 2. Gang med Jomfru Vorm fra Kaarslund. Jens Nielsen Iversen døde 27. November 1742.
Er maaske den Præst, der beskyldtes for at have slaaet
en af sine Karle ihjel. Nr. 11: Hans Henriksen Obenhausen 1743—1772. Han var født 1717. Faderen var
Oberstløjtnant H. Conrad v. Obenhausen, Moderen Eli
sabeth Hansdatter Benzon. Han blev gift 1. Gang i Aal
borg 1743 med Inger K. Ankersen og 2. Gang 1746
med Ida Mouridsdatter Trap; de havde 4 Sønner og
1 Datter. Gift 3. Gang med. .. ., i dette Ægteskab var
der 2 Sønner og 2 Døtre. Gift 4. Gang 1761 med Jane
Bonne, Præstedatter fra Hillerslev-Kaastrup; her var
2 Sønner og 2 Døtre. Han var ulykkelig i sit sidste
Ægteskab; han ofrede sig for sit Embede og levede
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mest i sit eget Værelse, hvor han havde et Drejelad.
Fire Aar efter hans Død fødte Enken et Barn. Nr. 12:
Thomas Eriksen Hvass 1773—1815. Han var født 12.
Marts 1741, Præstesøn fra Søndbjerg-Odby. Han fik
Embedet af Broderen Frands Eriksen Hvass, der var
Forvalter paa Krastrup; han fik Embedet i Fødsels
dagsgave af Justitsraad Marcussen, men med Navnet
in blanco; overlod det saa til Broderen Thomas, der
blev en dygtig, men streng Præst, men tillige meget
retsindig; om hans Familieforhold henvises til det
forannævnte Epitafium. Th. Eriksen Hvass døde den
26. Decbr. 1816. Nr. 13: Laurids Blicher 1815—1838,
født 16. Februar 1786, gift 20. Januar 1821 med Sophie
Amalie Blich, Præstedatter fra Vester og Østerbølle;
2 Sønner og 3 Døtre. Pastor Blicher forflyttedes 1838
til Sønderholm-Frejlev. Han døde i København 22. No
vember 1864. Han var Fætter til St. Steensen Blicher.
Nr. 14: Peder Thomsen 1838—1841, født i Askildrup,
Blenstrup Sogn, 10. Januar 1801. Søn af Gaardmand
Thomas Jensen. Han var en Tid Præst paa Færøerne,
gift med Kirstine Cramer; de havde 2 Sønner og 1 Dat
ter. Peder Thomsen forflyttedes til Nibe-Vokslev; han
entledigedes 1866. En dygtig Præst. Nr. 15: Carl Lud
vig Jensen 1841—1848, født i Vejby 1810, Søn af Skole
lærer Niels Jensen, gift 1834 med Rosette Augusta
Schumacher, Datter af Apoteker Schumacher i Hille
rød. De havde 4 Sønner og 1 Datter. Forflyttet til
Aarby paa Sjælland. Fra Midten af Fyrrerne var Kalds
retten Kongens; Før tilhørte den Ejerne af Krastrup
og Vaar, der var Kirkens Ejere. Nr. 16: Ole Jørgen
Smitt 1848—1861, født 23. December 1809, gift med
Thomasine Bødtker fra Maarslev. Pastor Smith fik
1861 Embede i Oksbøl i Sønderjylland; her blev han
1867 afsat af Tyskerne, da han ikke vilde aflægge Ed
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til dem. Fader til Politimester Smith i Aalborg. Nr. 17:
Malthe Jacob Peter Neergaard Engelsted, 1861—1870,
født 23. December 1824 i København, Søn af Kancelliraad Engelsted, gift 1862 med Adolpfine Vilhelmine
Klingberg fra Kjøng; de havde 1 Søn og 2 Døtre. En
tro og paalidelig Præst, der maaske savnede nogen
Myndighed. Forflyttet til Skibby. Nr. 18: Nicolaj Thure
Krarup 1870—1879, født 12. Februar 1835 i Naur
Præstegaard ved Holstebro. Nedstammer fra Hans Tau
sen. Gift 16. December 1866 med Emilie Frost. Før
Krarup kom til Vilsted, var han Kapellan i Ranum.
Han blev Banebryder for Indre Mission i sine Sogne.
Han var en afholdt Præst, forflyttedes til Udby paa
Sjælland. Han døde 1930, 95 Aar gammel. Ægteparret
havde 11 Børn. Nr. 19: I. P. Georg Dejgaard 1879—1887,
født i Viborg 1840, Søn af en Professor; han var en
meget original Præst, som der endnu gaar mange Sagn
om paa Egnen. Han flyttedes til Melby paa Sjælland.
Nr. 20: Carl Emilius Hassing 1887-—1893, født 1860 i
Fredericia, han tog Kampen op mod Mormonerne.
Forflyttedes til Buderup-Gravlev. Nr. 21: Johan Chr.
Steffensen 1893—1900, født 1866 i Snekkersten, hvor
Faderen var lærer. Flyttede 1900 til Hald ved Randers.
Nr. 22: Sophus Kristoffer Vilhelm Boas 1900—1909,
født 20. September 1860, Søn af Guldsmed Boas, gift
med Andrea Hasselberg Briz; de havde 2 Sønner. For
flyttet til Lading ved Aarhus. Nr. 23: Carl Chr. Larsen
1909—1918. Flyttet til Sevel i Ribe Stift. Nr. 24: Aage
Sletten 1918—1927. Senere Præst i 0. Velling-Helstrup
og Grensten i Viborg Stift. Nr. 25: Johannes Talleruphuus 1927—1938. Forflyttet til Gjerlev og Draaby paa
Sjælland. Nr. 26: Johan P. Svarre, 1938—1949. For
flyttet til Kolding, Præst ved Kristkirken. Nr. 27 : Emil
Jensen fra 1949.

KORSET VED VEJEN
AF KR. VÆRNFELT

ed Aalborg—Sæby landevejen, lidt nord for gaarden Engholm, staar et plumpt tilhugget stenkors
med følgende indskrift: »Paa dette Sted jeg fandt min
sidste Livs Vandring her 1856.« Jeg saa dette mindes
mærke engang først i 1890erne, da vi i den gamle
Ulsted-diligence rumlede ind mod Sundby. En gammel
kone fortalte da: »Der er Wolle Faarbaks kors; han
boede ligesom mine forældre oppe i Gammelkirk i
Dronninglund sogn, hvor han havde et bette sted. Han
var ogsaa pranger og ville gerne have en dram eller to;
men saa en nat, da han havde været i Sundby, kørte
han galt her og slog sig ihjel. Da de fandt ham, laa han
i groben under vognen, og hestene stod lisaa pænt
foran vognen.«
I mange aar troede folk, at Ole havde »kørt galt«
og slaaet sig ihjel, og 1880 siger forfatteren Niels Han
eke i »Skizzer«: »Tæt ved gaarden paa grøftekanten
staar der et monument, som, hvis det faar lov at blive
staaende, vil kunne give kommende tiders oldgranskere
noget at bryde deres lærde hjerner med.
Det er et af granit raat tilhugget, et par alen højt,
kors med følgende plumpt udhugne indskrift: »Paa
dette Sted fandt jeg min sidste Levevandring Aar 1852.«
Aarstallet husker jeg ikke saa nøje; det er maaske urig
tigt, men anledningen husker jeg godt og ligesaa Ole
Faarebakke, over hvem mindesmærket er rejst. Han
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var slagter og en jovial karl, ad hvis mange indfald
og planer de adstadige bønder i sognet ofte rystede paa
hovedet, og det gik da ogsaa jævnt tilbage med ham.
En aften kjørte han fra hjem Sundby og havde vel
faaet sig en større taar end vanligt, saa at han væltede

og druknede i den dybe grøft. Hans enke lod Jørgen
Stenkløver, ogsaa kaldet Jørgen Lutterløgn, i lands
byen forfærdige og rejse det omtalte monument, om
hvilket der nu om hundrede aar kan føres en lærd
strid, til den lærdeste af alle kæmperne opstøver disse
linier og til skade for alle sindrige hypoteser løser
gaaden. «
Men i »Herredsbogen« af 1930 siger Thorkild Grav
lund: »Der er rejst en sten lige nord for Nørre Uttrup
øst for Gildsig i 1856. Da skal to svenskere have dræbt
en fragtmand fra Dronninglund og væltet vognen i
grøften, som om det var sket ved vaade, men en af dem
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tilstod drabet før sin død« — og Gravlunds forklaring
er den rigtige.
To svenske karle paa Engholm dræbte Ole, lagde
ham i grøften og hvælvede vognen over ham. Nogle aar
efter kom den ene af dem »Svensker Anders« til at
tjene i Melholt hos en gaardmand, som forøvrigt ogsaa
hed Anders. De to Anderser var begge musikalske, spil
lede ofte sammen og blev meget gode venner. Men saa
blev svenskeren syg og døde, og paa dødslejet betroede
hans husbonden, at han havde været med til at slaa
Ole Faarbakke ihjel.
Ole Fjeldgaard Christoffersen, søn af indsidder Chri
stoffer Pedersen og Ane Malene Thronsdatter i Kobber
Mølle, Dronninglund sogn, er døbt 16. september 1810
og død 5. november 1856. Han købte 1838 en lille, nu
forsvunden gaard »Faarbakken«, som laa tæt ved
Skindbjerg og Øster Hassing gamle kirke; og 30. no
vember 1838 ægtede han Catrine Margrethe Carstens
fra Poquergaard (Poppelgaard) , f. 9. maj 1817, datter
af fæstegaardmand og møller i Klokkerholm, Hellevad,
senere ejer af Poppelgaard i Øster Hassing, Peter
Ohlsen Carstens og Ane Kirstine, f. Nielsdatter. De
boede i en aarrække paa Faarbakken, havde derefter
den ene af Føltvedgaardene, hvor de to yngste af bør
nene er født. I november 1853 bosatte de sig i Ulsted,
hvor Ole havde købt en gaard, og i september 1855
flyttede de til et mindre sted i Gammel Kirk.
Ole blev begravet paa Øster Hassing kirkegaard,
hvor hans og Trines første barn laa, og kirkebogen
fortæller: »Død den 5. nov., begr. den 16., Ole Fjeld
gaard Christoffersen, gaardmand i Dronninglund sogn,
46 aar.« Dronninglund kirkebog beretter, at han blev
begravet i Øster Hassing, og at han var »død ved væltning paa landevejen,« — og Dronninglund herreds
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skifteprotokol siger: »Enken lever og 6 umyndige børn;
hun hensidder i uskiftet bo.«
Af børnene boede Niels senere i Ørsø, og Christoffer
havde en gaard i Melholt. Korsets skaber, den af Han
eke nævnte Jørgen Lutterløgn, skal være identisk med
Jørgen Jensen Stenkløver i Ulsted.

AALBORG HISTORISKE MUSEUM
I 1957—58.
ravningen på Lindholm Høje er afsluttet. Den be
gyndte i oktober 1952 og har forløbet næsten
uafbrudt til maj 1958. Men det betyder ikke, at op
gaven er løst. Konservator Grantzau arbejder stadig
med sagerne og afleverer dem, efterhånden som de
bliver færdige, til arkæologerne Marseen og Ramskou,
hvem registreringen påhviler. Vinterarbejdet vil endnu
i et par år blive domineret af sagerne fra Lindholm
Høje.
Samtidig er en anden kampagne sat ind. I sommeren
1957 faldt den længst udtjente bebyggelse i firkanten
mellem Algade, Strandstien, Gammeltorv og Budolfi
kirke, og tomten blev lagt ud til parkeringsplads. Det
stod straks klart, at her var en chance for at komme
ned i urørte middelalderlige lag, og museet søgte byens
tilladelse til en undersøgelse til bunds. Den har strakt
sig fra september til december 1957 med en sup
plerende gravning i maj—juni 1958 og har mere end
indfriet forventningerne. Der var bygget umiddelbart
på et brandlag, som lod sig datere til første halvdel af
1500-årene, og således må være enten branden i 1530
eller Johan Rantzaus ødelæggelse af byen i 1534.
Tømmerkonstruktionerne, gulvlag og løsfund fandtes i
mængde, men mest gav dog et par afsluttende felter.
Det ene var et nålemagerværksted fra 1200-årene med
råmaterialer, færdige sager og værktøj, deriblandt en
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Hustomt under flyve
sand ved Hunetorp.

primitiv esse, bestående af et lerfad til gløder, opfyret
med nøddeskaller og agern. Det andet var en affalds
kasse fra ca. 1400, hvori særlig fandtes mange træ
skåle, både bødkrede og drejede. Undersøgelsen agtes
fortsat i den udstrækning, museet kan få lov til at
disponere over den hårdt fornødne parkeringsplads.
Ved Hunetorp i Hune , sogn fandt husmand Peter
Larsen stenrækker i sin mark. De viste sig at være
grundsten af gårde, dækket af flyvesand i sen middel
alder. Nationalmuseets 2. afdeling påtog sig under
søgelsen i samarbejde med vort museum, så dr. Aage
Roussell og O. Marseen i den forløbne sommer har
udgravet tomterne af 2 gårde fra 1500-årene. Også her
agtes fortsat til næste år. Fundene indgår til Aalborg
historiske Museum.
Bygningen af en ny Haalsbro, på samme sted som
denne vigtige bro har ligget i mindst 700 år, afslørede
så mange tilhugne sten, at man med sikkerhed kan
sige, at her var engang en kvaderbro af samme art som
ved Løvel og Simested. Sidste ombygning i 1901 havde
18
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dog forstyrret anlægget så meget, at intet fandtes på
plads. Overdelen af en kande fra 1300-årene var eneste
løsfund.
Germansk jernalder havde indtil Lindholm Høje af
givet så få fund, at man kaldte tiden fra 400 til 800
e. Chr. for det tomme tidsrum. Nu kommer fund fra
denne tid slag i slag. På Bejsebakken arbejder Natio
nalmuseets 1. afdeling med hustomter. Ved Nørre Tranders søndre grusgrav har Marseen undersøgt 8 grave
og lidt derfra en brønd sat med kampesten om et nu
udtørret kildevæld. Ved Rådhøje på Tostrup mark,
tilhørende husmand Anders Christensen, fandtes en
mærkelig grav, fyldt med store sten, hvoraf flere op
slidte kværnsten. Et par lerkar daterede graven til 400årene.
Grave fra romersk jernalder dukker op hvert år. I år
er stensatte grave fra denne tid undersøgt i Lomborgs
planteskole ved Nørre Tranders, på Romdrupgårds
mark i Romdrup sogn og ved Bundgården i Terndrup.
En hustomt fra samme tid ligger på Lars Foldagers
mark ved Frederikshøj i Svenstrup sogn.
Fra bronzealder har året kun eet fund, en udpløjet
gravhøj på Marius Truesens mark på Volsted hede.
Den indeholdt 4 urner med brændte ben og en mands
lang brandgrav.
En mangeårig undersøgelse af en stenalderboplads
på gårdejer Hans Hundevads mark i Smedegårde,
Nørre Tranders sogn, er afsluttet med en gennemharpning af bopladsens fyld. Et værdifuldt forsknings
materiale af lerkarskår og flint fra grubekeramisk kul
tur er resultatet.
Disse mange undersøgelser i marken har holdt mu
seets stab så vel sysselsat, at der har været liden tid
til publikation af fundene. Det er landbrugets mekani-
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sering og mere intensive drift, der melder sig med
stadig flere fund.
Af de i årets løb indkomne gaver skal nævnes en
barok dør med glug fra Jomfru Anegade 5, skænket
af købmand Holm Nielsen og en kælk fra firserne,
gave fra bankdirektør Robert Lund. Gennem købmand
Harald Kjær har fru Niclassen, Hasseris, skænket en
damekjole af elfenbensfarvet kashmir fra omkring
1840, med gode oplysninger om herkomst.
Depotbestyrer Jacob Jensen i Nibe har skænket en
træpumpe fra sin gård. Den er udført af pumpeborer
Reinhardt i Nibe omkring 1915, men er helt i gammel
teknik og stil og sikkert den eneste bevarede af sin art.
Fhv. møller Johs. Sørensen, som nu ejer pumpeborerens hus, har dertil føjet en del af det værktøj, pumpen
er boret med.
I en menneskealder har overlæge, dr. med. Johs.
Kjølbye i Kolding samlet gamle nordiske fajancer,
deriblandt også sager fra fabrikkerne Gudumlund og

Jacob Jensen i Nibe
ved siden af
træpumpe fra 1915.
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Øland. Ved en storstilet bevilling fra Chr. Augustinus
Fabrikkers Fond blev vort museum i stand til at købe
den nordjyske del af overlægens samling, nemlig 19
stykker fajance fra Gudumlund og 6 fra Øland. Vort
museum ejede i forvejen et lignende antal, og samlin
gen er dermed langt den største, der findes, af disse
lokale fajancer.
I antikvitetshandelen er indkøbt to stole fra renæs
sance, så velbevarede som næsten aldrig ses, samt en
himmelseng fra empiretid, stammende fra en østhimmerlandsk herregård. På en auktion i København er
indkøbt et »kridthus« af sølv af Thomas Hansen Pop,
mester i Aalborg 1702—29, samt en sølvske af Christen
Madsen, mester i Aalborg 1682—1719. Fra private er
indkøbt 2 rokokostole fra den forlængst nedlagte Rør
dal hovedgård samt et brændevinstøj af kobber, fundet
nedgravet under laden på Egense Skovgård i Mov sogn
for en menneskealder siden.
Af de mange besøg i studieøjemed, museet og Lind
holm Høje modtager mellem år og dag, skal nævnes
dr. Jacob-Friesen fra Köln og fil. lie. Evert Baudou
fra Stockholm, som begge studerede bronzealder, og
intendent, dr. Stig Roth fra Göteborgs kulturhistoriske
museum, der så på byfund og Lindholm Høje. Pro
fessor Herbert Jankuhn fra Göttingen kom med 20 stu
denter for at se Lindholm Høje, som også var målet for
foreningen af geografilærere, for seminarie- og gym
nasieklasser fra hele landet og for repræsentanter for
flere amtsråd og sogneråd. Kunsthistorikeren BrobyJohansen kom 3 gange med nyt hold fra sine kursus
på Vrå højskole, og Socialpædagogisk forening tog både
museet og Lindholm Høje i brug flere gange under sin
kursusuge i Aalborg. Årets største samlede besøg på
Lindholm Høje var dog Aalborg amts Landboforening
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og spejderne fra jamboretten i Rold skov, begge med
flokke på flere hundrede.
Besøgstallet på museet kan tælles op og udgjorde i
1957 knap 20.000. Men det overgås i de senere ål' langt
af det ukontrollable besøgstal på Lindholm Høje. Vej
ledningen, som fås på dansk eller engelsk, sælges årligt
i mere end 5.000 eksemplarer.
Inspektøren har deltaget i det nordiske historiker
møde i Århus i 1957 og i Dansk kulturhistorisk Mu
seumsforenings årsmøde i Ystad i august 1958. Under
udgravningen i Strandstien blev inspektøren inter
viewet af Christian Kryger fra Statsradiofonien. Ved
udstillingen af kirkelig kunst i Helligåndsklostret var
inspektøren og konservatoren medarbejdere ved ind
samling og opstilling. Inspektøren har holdt foredrag
for bibliotekarkongressen i Aalborghallen og ledet eks
kursion i byen for foreningen Nordens journalistkursus.
Museumsassistenten har deltaget i den internationale
arkæologkongres i Hamburg i august 1958, og sammen
med konservatoren gennemfotograferet kronjordens
gamle gader som første led i en almindelig undersøgelse
af dette særegne bykvarter. Konservatoren har gen
nemført en undersøgelse af farvehandel og fabrikation
i Aalborg i forrige århundrede. Det årlige samarbejde
mellem bygmesterskolens afgangsklasse på Teknisk
skole og museet er heller ikke i år forsømt og har til
ført museets arkiv endnu nogle opmålinger af byens
gamle huse.
Trods al denne mangesidige travlhed er årets vigtig
ste begivenhed dog sket udenfor. I juni 1958 vedtog
Folketinget en ny lov for kulturhistoriske lokalmuseer,
hvis vigtigste bestemmelse er den, at statstilskudet sæt
tes i bestemt forhold til de faste lokale bevillinger, på
lignende måde som i biblioteksloven. Denne lov får
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meget vekslende virkning for de forskellige museer,
men for Aalborg historiske Museums vedkommende
den gunstigst mulige, idet byens bevillinger er af en
størrelse, der gør det muligt for vort museum at ud
nytte loven med 100 pct. allerede i dens første år. Den
kulturhistoriske forskning og indsamling, der er mu
seets fornemste opgave, får herved bedre kår end no
gensinde før i museets snart hundredeårige liv.

Peter Riismøller.

VESTHIMMERLANDS MUSEUM
1957—58.
esthimmerlands Museums vigtigste Afdeling, Old
tidssamlingen, har siden sidste Aars Beretning
faaet mange betydningsfulde Fund, navnlig takket være
Museets trofaste Medarbejdere, Apoteker Strandgaard,
Aalestrup, og Lærer A. Olesen, Fandrup, som nu des
værre begge er fraflyttet Egnen.
Fra Stenalderen er der til de fire i forrige Aars Be
retning kommet yderligere to Jættestuetomter.
Den ene var beliggende paa Matr. Nr. 5 b Troelstrup,
Tostrup Sogn. Her fandtes paa den urørte Gravbund
et smukt ornamenteret, men noget medtaget Skulder
kar, en tyknakket Økse, en Stenkølle, 7 Flintflækker
og 28 Ravperler. Uden for selve Graven fandtes, som
det i Reglen er Tilfældet, mange Lerkarskaar.
Den anden Jættestuetomt var beliggende paa Matr.
Nr. 11a Østerbølle. Her fandtes en tyknakket Økse,
en tresidet Flintpil, 8 Flintflækker og adskillige Rav
perler, hvoraf en Del er formede som Økser og Køller.
Ogsaa ved denne Tomt fandtes mange Lerkarskaar.
Fra den Periode af Stenalderen, som man efter Grav
skikken plejer at kalde Enkeltgravstid, er indgaaet ialt
6 Gravfund, hvoraf de fem indeholder det for Mands
grave sædvanlige Gravgods, en Økse af Sandsten eller
i sjældnere Tilfælde af Flint, medens det sjette inde
holdt Ravperler og altsaa maa anses for en Kvindegrav.
Fra Stenalderens sidste Afsnit, Dolktid, foreligger to
Gravfund. Det ene, fra Matr. nr. 2 a Fandrup, inde-
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holdt en Flintdolk, det andet, fra Foulum Sogn, en
Flintdolk og to smaa Lerbægere.
Af Fund fra Bronzealderen er det vigtigste uden
Tvivl et Gravfund fra Matr. nr. 2m Bygum, Østerbølle
Sogn. I Graven fandtes et kort Bronzesværd med orna
menteret Hefteknap og en ejendommelig, lang og krum
Bronzekniv. Til begge var der Rester af Træskeder.
Desuden fandtes Rester af to runde, ornamenterede
Bronzeplader, der har været til at sy som Pynt paa
Dragten.
Foruden dette Fund er indgaaet en Del almindelige
Urnefund, hvoraf to fortjener nærmere Omtale.
Hos Gaardejer Chr. Frederiksen, Gislum, væltede et
Grantræ i et Hegn og blottede derved en Gravurne, der
forøvrigt kun indeholdt brændte Ben. Det bemærkel
sesværdige er, at den var nedsat paa flad Mark i en
Afstand af ca. 25 m fra en Gravhøj. Det almindelige
er jo ellers, at Urnerne er nedsat i Øst- eller Sydsiden
af den ældre Bronzealders Gravhøje.
Den anden omtaleværdige Urne er fundet i en øde
lagt Høj ved Lerkenfeld. Den har paa begge Sider, i
Tilslutning til to smaa Hanke, en meget primitiv An
tydning af et Menneskeansigt og hører derfor til de ret
sjældne, saakaldte »Ansigtsurner«.
Jernalderen er repræsenteret med fem Gravfund, alle
fra tidlig romersk Jernalder (Aar 1—200 e. Kr.). I to
af dem fandtes bemærkelsesværdige Ting.
En Grav paa Matr. Nr. 3p Gøttrup, Farsø Sogn, var
desværre for største Delen ødelagt, men det ene Hjørne
var uskadt, og her fandtes tre nogenlunde bevarede
Lerkar samt en Bøjlenaal af Sølv. En saadan hører jo
ind under Danefæloven og skal afleveres til National
museet, som imidlertid har vist Museet den Velvilje at
deponere den her.
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Hos Gaardejer Poul Thomsen, Matr. Nr. 5 a Nyrup,
Gislum Sogn, fandtes en velbevaret Grav med seks
smukke Lerkar, hvoraf de to — hvad der er sjældent
her i Vésthimmerland — var ovale. De ses paa det hosføjede Billede af Graven paa hver sin Side af den
smukke Vase.

Fig. 1. Jernaldergruv i Nyrup med ovale Lerkar.

Et Fund i en absolut Særklasse, naar det drejer sig
om Bestemmelse saavel af Tid som af Brug, er den
som Fig. 2 afbildede Træfigur. Den er afgivet til Mu
seet af Gaardejer Ingemann Christiansen, Hyllestedgaard ved Suldrup, der oplyser, at den er fundet ved
Tørvegravning i den udtørrede Hjeds Sø i en Dybde af
ca. 2 m og kun nogle faa Meter fra Landingen. Figuren
er 67 cm høj og skaaret ud af eet Stykke Træ. Sammen
med den fandtes et Fad af et firkantet, raat tilhugget
Stykke Træ med en ret svag, oval Fordybning paa
Oversiden.
Fagfolk indenfor Arkæologien er gaaet med til —
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med Forbehold selvfølgeligt — at forklare Fundet som
et Gudebillede med tilhørende Offerskaal og at henføre
det til tidlig Jernalder.
Ogsaa Almuesamlingen er blevet forøget med smukke
og værdifulde Ting, dobbelt værdifulde, fordi de alle
er skænket Museet uden Vederlag og derfor vidner
om Interesse for det Arbejde, der fra Museets Side
gøres for at bevare Minderne om Fortiden.
Fru Mathilde Kjærsgaard, Farsø, har skænket smukke
Øresmykker af den gammeldags Slags, hvortil der
skulde bores Hul i Øret.
Et meget stort og smukt fransk Sjal er modtaget fra
Sekretær ved det danske Missionsselskab, Frk. Minna
Frantzen, og fra Fru Anna Thomsen, Aars, et morsomt
Fajancekrus med et engelsk Vers paa Forsiden.
Arvingerne efter afdøde Gaardejer Niels Christensen,
Granhøjgaard i Vognsild, har skænket det kgl. danske
Landhusholdningsselskabs store Sølvbæger med tilhø
rende Diplom, som Niels Christensen i sin Tid modtog
for sin Indsats paa Landbrugets Omraade.
Blandt en Del Ting, der er tilsendt Museet fra Jens
Lemb, Roldhus, Arden, maa særligt nævnes en ejen
dommelig Stangmile til en Hest. Stangmilen er lavet
af afdøde Smedemester Jens Madsen, Aars, og er et
meget fint Stykke Smedearbejde.
Endelig kan nævnes et sjældent Redskab, der er
kommet til Museet saa langt borte fra som Holbækegnen. Det er en smal, krumbøjet Tækkeskovl, der an
vendtes til Afglatning af Straataget, hvor to Længer
støder sammen. Det sjældne Instrument er skænket af
Gaardejer Frede Petersen, Kisserup ved Holbæk.
Sommeren 1958 har, saa vidt det kan ses, nærmest
sat Rekord, hvad Besøg i Museet angaar. Foruden tal
rige Enkeltbesøg har der været ialt 13 Foreningsud-
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Fig. 2.
Træfigur fra Hjeds Sø.

flugter med 470 Deltagere og 19 Skoler med 399 Elever.
Af prominente Enkeltbesøg kan nævnes, at den sven
ske Bronzealderekspert Evert Baudou i to Dage stu
derede Museets Bronzealdersamling. Prof. C. J. Becker,
København, har gennemgaaet Fund fra Stenalder og
keltisk Jernalder. Og endelig har Dr. Karl Marschalleck og Frue, der begge er ansat ved Slotsmuseet i
Jever i Oldenburg, paa en Rundtur i Danmark beset
Museet. Dr. Marschalleck, der er Specialist i Oldtids
fodtøj, var særligt begejstret for Museets Lædersko fra
tidlig Jernalder, der i sin Tid blev fundet ved Tørvegravning i Borremose.
s Vestergaard Nieisen.

MINDESMÆRKE FOR
KJÆR HERREDS TINGSTED
AV HENRIK MØLLER

m Kjær herreds tingsteder har Nørresundby-historikeren Chr. Petresch Christensen skrevet en av
handling i Jyske Samlinger 4. række 1914—16. Han
oplyser her blandt andet, at ved Kikkenborg høj ved
et knudepunkt av gamle veje i sydkanten av Hammer
bakker lidt vest for Vodskov holdtes indtil 1688 Kjær
herreds ting, efter et kort og stednavnet »Tingmarken«
i markbogen at dømme lige øst for Kikkenborg høj.
Det er bevisligt, at tinget har været holdt her i hvert
fald i størstedelen av det 17. århundrede.
Indtil 1639 holdtes Kjær herreds ting under åben
himmel, som det var almindeligt andre steder i landet.
For efter loven skulle til 1685 ting holdes under åben
himmel, men i dårligt vejr blev det ikke altid over
holdt, og derfor kom der vel, netop nævnte år, en kon
gelig forordning om, at ting måtte holdes indendørs.
— Vi ved, at Kjær herreds ting i dårligt vejr holdtes i
den nærliggende gård Kikkenborg.
Lige så lidt her som andre steder er der påvist levn
fra disse tingsteder. Postmester C. Klitgaard mener
dog at ha påvist levn i Hvetbo herred. Men ét byting
kan påvises, nemlig i Ringsted, hvor der på torvet er
bevaret 3 flade tingsten til brug for øvrigheden.
Den kendte herredsfoged i Rinds herred Chr. Sø-
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rensen Testrup, der som bekendt blev ejer av Viffertsholm ved auktionen 1740, har i sin bog »Relation om
Tingene«, 1747, oplyst, at tingstederne var indrettet på
markerne med 4 tingstokke, som i en firkant lå på
flade sten, og på stokkene sad herredsfogeden og skri
veren med flere, som administrerede retten, og som
Chr. Sørensen Testrup forklarer: »så og de 8 Mænd,
som af disse Tingstokke kaldtes Stokkemænd, hvilket
Ord endnu bruges, ligesom og Stokkenævn i de gamle
Love heraf havde sit Navn. Midt paa denne Plads imel
lem de 4 Stokke laa en stor Sten, som endnu paa Ting
stederne er tilsyne; paa denne Sten skulle Tyvene sidde,
naar de skulle dømmes, hvilke Stene endnu des Aarsage kaldes Tyv-Sten paa denne Dag«. — Tingstokkene
var løse bjælker eller planker, der uden for ting-tiderne
opbevaredes under tag et sted i nærheden. Herreds
fogeden hade pligt til at holde stokkene i orden, og
der kunne foretages retsforfølgning, dersom de blev
udsat for hærværk eller misrøgt. Til tinget hørte osse et
tingbord eller »tingskive« til foged og protokolfører.
Et av Historisk Samfunds formål er at rejse mindes
mærker på historiske steder i amtet, og det blev for et
pår år siden besluttet efter forslag av vort styremedlem
skorstensfejermester Thomas Møller i Hostrup at rejse
et minde på stedet for Kjær herreds gamle tingsted.
En kærkommen anonym gave på 350 kr. bragte tan
ken til hurtig udførelse, og stenhuggerfirmaet Brdr.
Villefrance, Aalborg, glædede os med at vise så stor
interesse for planen, at det skænkede os en passende
natursten og endvidere udførte arbejdet meget billigt.
Og ejeren av Kikkenborg gård Christoffer Olsen gav
beredvilligt tilladelse til at opstille stenen ved Kikken
borg høj.
Avsløringshøjtideligheden foregik under vort sam-
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Thomas Møller avslører mindestenen.

funds forårs-udflugt lørdag eftermiddag den 31. maj
i overværelse av ca. 200 deltagere. Vor formand skole
inspektør Kr. Værnfelt indledede med en oversigt over
tingstedets historie til dets ophør her 1688, da det blev
flyttet til Biersted og derfra i 1704 til Vorbjerg og
1802 til Nørresundby. Formanden fortalte derefter om
en række drastiske sager, der ifølge tingbogen er fæl-
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det dom over og udført på tinget. 1618 blev den gamle
Ulsted-Mette for hekseri brændt på galgebakken ved
tingstedet. 1619 blev Maren Nielsdatter hudstrøget,
fordi hun hade avlet børn med forskellige mænd. 1632
blev Per Laursen fra Vester Hassing hængt for tyveri,
og 1634 blev Ulsted-præstens tjenestepige hængt for
fødsel i dølgsmål og drab av barnet. — Sidst rettede
formanden en tak til alle, der havde bidraget til min
desmærkets rejsning, osse til gårdejer Christoffer Ol
sen, Vodskov, til hvis ejendom højen og stedet hører.
Skorstensfejermester Thomas Møller foretog derefter
avsløringen, fjernede det store Dannebrog, idet han
fremsagde følgende av ham selv forfattet digt:
Her mødtes mænd bag stok og sten
og rebed’ ret til ufærds mén.
Med muld og mål de her gav skøde.
Til bål og brand her dømtes brøde.
Var vejen kort og retten lang,
de måltes dog til stål og stang.
Om Jyske Lov, om ting og tov,
mens slægter gå og slægter rinde,
skal stenen stå til stadigt minde.
Den smukke sten bærer følgende indskrift, forfattet
av Henrik Møller:
FRA ARILDS TID HER HERREDSBØNDER
ER MØDT TIL TINGE FRED AT STIFTE

KJÆR HERREDS TING TIL 1688
REJST AF HISTORISK SAMFUND
1958
Den smukke højtidelighed sluttede med historiens
sang: »Som dybest brønd gir altid klarest vand —«.

BOGEN OM HIMMERLAND
Anmeldt av HENRIK MØLLER
et er en stor og yderst fortjenstfuld opgave, Danskerens
Forlag i Åbenrå har påtaget sig. Efter planen en Danmarks-serie på ca. 10 store bind, der hver for sig er egns
skildringer, hvor egnens eller landsdelens tilblivelse, dens
natur, historie, folkemål, erhvervs- og åndsliv m. m. be
handles eller skildres av en række kendere på hver sit
område.
»Bogen om Himmerland« er den 3. i rækken, idet der
sidste år er udsendt »Bogen om Bornholm« og året før
»Bogen om Als«, som allerede er udsolgt fra forlaget. Hvert
bind, som kan fås særskilt, er i stort format, ca. 650 sider,
og al udførelse er første klasses. — Det er en selvfølge, at
alle emnerne er behandlet ud fra de nyeste undersøgelser,
osse rent videnskabelige; men de 17 forskellige artikler av
15 forfattere er skrevet i en sådan form, at bogen i bedste
forstand er folkelig læsning.
Ganske naturligt indledes der med Himmerlands under
grund, og forfatteren er vor landsdels kyndige geolog, lek
tor F. Schausen Petersen, der bl. a. oplyser, at den ældste
boring i vort land blev foretaget 1872 i Kasted, nuværende
Aalborg vestby, hvor man nåede ca. 400 m ned. Denne
geologiske artikel vil for mange kanske være bogens inter
essanteste. Og dog. Overlærer Martin Hansens redegørelse
for vor landsdels dyre- og planteverden åbenbarer så meget,
at man får en næsten ubetvingelig lyst til selv at gå på
opdagelse i naturen. — Det samme kan siges om museums
inspektør Peter Riismøllers »Rold Skov«, der avslører et
grundigt kendskab til denne storskovs historie og naturliv,
et fint supplement til Martin Hansens »Flora og favna«.
Peter Riismøllers andet bidrag er »Himmerboer«. En både

D

Bogen om Himmerland

289

fotomæssigt og sprogligt billedrig beretning om det folk, han
selv er runden av. En i høj klasse levende karakteristik,
der belyser alle sider av dette berømte folk, der for omkring
2000 år siden indskrev sig uudslettelig i Europas historie,
da det under sine vandringer blev det mægtige romerriges
farligste fjende, men til sidst overvundet ved Vercelli i Podalen. Denne forhistorie er drastisk skildret av Kimbrerhistorikeren dr. phil. Gudmund Schütte i avsnittet »Kimbrerncs vandringer og krigsgerninger«.
Men før læseren går i gang med forannævnte, bør den
fyldige avhandling om »Oldtiden« studeres. Del er museums
assistent Oscar Marseen, der er mester for denne redegørelse
for himmerlandsfolkets liv gennem 7000 år, fra køkkenmøddingetiden til den kristne middelalder, levendegjort med
et rigt og fint billedstof.
Tidligere højskolelærer ved St. Restrup husmandsskole
Kr. Kolding redegør i »Bonden og jorden« for den himmerlandske bondestands historie fra middelalderen til vore dage.
Det er samtidig et godt bidrag til de himmerlandske herre
gårdes historie. I det hele et meget kulturhistorisk oplysende
bidrag med et udmærket billedstof.
En meget læseværdig artikel er »Byggeskik, års- og livs
skikke« av forfatteren Carl Raaschou, Als. Om landsby typer
refererer han til museumsinspektør Axel Stenbergs og arki
tekt H. Zangenbergs undersøgelser fra Himmerland. Der er
gode skildringer av bondekulturen, sæder og skikke, om bo
have og redskaber op gennem tiderne, mest fra udskiftnings
tiden omkring 1800erne. Billedstoffet er godt, men noget
ensidigt, da det væsentligst kun omfatter Als sogn og inte
riører fra Als Hjemstavnsmuseum. Helberskov er en perle,
men det er fx. Nørholm osse.
De himmerlandske stednavne er i kyndige hænder hos
lektor Aage Houken, der for 2 år siden udsendte værket
»Håndbog i danske stednavne«, som er omtalt under »Lokal
historisk litteratur«.
I artiklen »Sproget« har cand. mag. K. Ringgaard ind
gående gjort rede for de himmerlandske dialekter.
»Sagn og overtro« er meget fornøjeligt skildret av skole
inspektør Kr. Værnfelt, der osse er forfatter til »By og
erhverv«, der gir et fyldigt billede av himmerlandske køb
stæder og større landsby-samfund.
19
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»Kirkebyggeri« er provst J. G. Vinthers rigt illustrerede
artikel om by- og landsbykirkerne i Himmerland, disse
navnlig for landsbyerne storslåede monumenter fra middel
alder og gotisk tid. En artikel, der maner til selv-fordybelse
i emnet.
I naturlig fortsættelse gir højskoleforstander cand, theol.
F. Elle Jensen i »Religiøse strømninger« en oversigt over
skiftende religiøst liv i Himmerland gennem tiderne.
Et savner anmelderen mellem de historiske skildringer:
en beretning om Himmerlands gamle veje, fx. fortsættelsen
av hærvejen fra Viborg og den ældste østlige vej over
Stinesminde ved Mariager fjord, Rold, over Håls bro til
Aalborg.
I »Digtere« har overlærer Sigurd Daugbjerg givet en fin
omtale av de betydeligste himmerlandske digtere med en
særlig karakteristik av vor berømte Johs. V. Jensen.
Godt, at bogen har fået redaktør N. A. Eigenbroth’s ar
tikel »Besættelsen 1940—45« med. Denne naturlige slutning
på bogen er et værdigt kapitel om Aalborgs og Himmerlands
modstandsfolk, skrevet af en av deres egne.
Og så har forlaget haft den gode ide at forsyne bøgerne
med en fyldig fortegnelse over trykte kilder. Her er det
bibliotekar Vibeke Calov, der har udfærdiget en fortegnelse
over et stort udvalg av litteratur vedrørende alle emner og
forhold i bogens område, over 1200 kilder. Dette tillæg vil
blive værdsat av alle, der ved læsning av bogen ønsker yder
ligere oplysninger. — Sidst i bogen et godt sted- og person
register.

»Bogen om Himmerland« bør blive folkebogen for alle
himmerlændinge, og vi gør vore medlemmer opmærksom på
vedlagte bestillingskort.

LOKALHISTORISK LITTERATUR
VED HENRIK MØLLER
»Vendsysselske Aarbøger« 1956 omtaler postmester
G. Klitgaard i sin artikel »Vendsyssel under Svenske
krigen 1657—60« osse svenskernes hærgen i Kjær herred,
og stud. jur. Sv. Gram Jensen har skrevet en artikel »Hals
kirke«, hvortil redaktionen har knyttet kommentarer.
»Vendsysselske Skoler og Degne«, det mægtige værk, der
gennem årene har kostet Hjøring samfundet 25.000 kr., er
sluttet i årbøgerne for 1956 og 1957 med Kjær herred,
fulgt av et personnavne-register. Til dette herreds skole
historie har skoleinspektør Kr. Værnfelt været medarbejder.
I »Vendsysselske Aarbøger« 1957 findes flere artikler
med stof fra Kjær herred. Således »Biskop Ghr. Vilh. Vic
tor Møller og Oberstløjtnant Søren Anton Sørensens Ung
domsoplevelser. Minder fra Sulsted Præstegaard«, »Lind
holm Høje« ved museumsleder P. Christensen, Try, og
»Lyngdrup« i Horsens sogn ved Kr. Værnfelt og G. Klit
gaard.
I »Budstikken«, årbog 1954—55 om Dansk Folkemu
seum, Nationalmuseets 3. afd., har museumsinspektør Hol
ger Rasmussen skrevet en artikel »Sildekågen i Nibe kirke«.
I »Jyske Samlinger« 1957, ny række, IV. bind, 1. hæfte,
er optaget en artikel av nu avdøde postmester G. Klitgaard,
Hjøring, »Pesten i Aalborg 1602«.
I sin bog »Danmarks byremser«, udgivet av Danmarks
Folkeminder 1957, har forfatteren Aug. F. Schmidt side
68—73 omtalt en række by remser fra Himmerland og side
63 enkelte fra det østlige Kjær herred.
I »Folkeminder« 1957, 3. hæfte, udg. av Danmarks Folke
minder, findes side 99—100 nogle spredte oplysninger om
skikken »Gadebasse og gadelam« i Himmerland.
»Håndbog i danske stednavne« 1957, et værk på 325
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sider, er skrevet av den kendte stednavneforsker lektor
Aage Houken, Aalborg. Dette værk tjener forfatteren til
stor ære. Vi har ganske vist professor Kr. Halds fornemme
værk »Vore stednavne«, 1950, men det forudsætter megen
sproglig viden. På stednavneforskningens område supplerer
dette værk og lektor Houkens håndbog imidlertid på en
lykkelig måde hinanden. Det centrale i lektor Houkens
håndbog er dens store værdi som leksikon eller opslagsbog
om de mest almindelige tolkninger av stednavne, og den er
derfor uundværlig for alle, der sysler med vore stednavne.
»Limfjorden«, Turistforeningen for Danmarks årbog
1958, indeholder 6 meget læseværdige avsnit: Museums
inspektør Holger Rasmussen: »Limfjorden åben og lukket«.
Forfatteren Palle Lauring: »Limfjorden fra øst til vest«.
Seminarielærer H. Nørgaard Pedersen: »Limfjordsfiskeri
i tusinder af år«. Forfatteren Hans Povlsen: »Digterne for
tæller og synger om Limfjorden«. Museumsdirektør Jan
Zibrandtsen: »Limfjordens malere«. — Emnerne er illu
streret med en mængde gode billeder, og i sidste artikel
findes en del fine flerfarvetryk av kunstværker.
»Fra Nationalmuseets arbejdsmark« 1957 har to artikler
med stof fra vort amt. Museumsinspektør Axel Stensberg
har skrevet om »Jorddyrkning i middelalderen« og har her
bl. a. beskrevet de fundne agre på Alstrup hede i Kongens
Tisted sogn i Syd-Himmerland. Den anden artikel skyldes
magister Thorkild Ramskou: »Et landbrug fra lOOOårene
på Lindholm Høje«. En fin redegørelse for dette fund av
plovfurer med vognspor og harvespor, ledsaget av to fine
foto. — Og så redegør overinspektør ved Nationalmuseet
dr. Therkel Mathiassen for resultatet av arbejdet med fred
ning av vore oldtidsminder ifølge lov av 1937, en lov, som
blev skændigt overtrådt og vel biir det endnu. Beskæm
mende er det at læse om et himmerlandsk sogneråd, der
1948, trods advarsel, ødelagde en stor gravhøj, fordi man
skulle ha grus! Det blev en bøde på 800 kr.
Rektor Kjeld Galster har i sin interessante bog »Da
H. C. Andersen tog Jylland i besiddelse«, side 50—53 og
side 72—75, skildret digterens to ophold i Aalborg under
den store Jyllands-rejse 1859, hvor han digtede »Jylland
mellem tvende have«. Sammenlign artikelen om samme emne
i vor årbog 1957, side 53-73.
»Stiftamtmand Fr. Moltke og rektor Emmanuel Tauber
i Aalborg«, 1958, 212 sider, har kostet forfatteren rektor

Kjeld Galster et stort og tålmodigt arbejde. Det er et værk
av stor interesse, ikke alene for Aalborg, men for vort
lands historie. — Rektor Galster fandt for nogle år siden
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i en krog på Katedralskolens loft en næsten 3/4 m høj bunke
gamle breve, der væsentligst bestod av brevvekslinger mel
lem Aalborgs stiftamtmand Fr. Moltke og Katedralskolens
rektor Emmanuel Tauber i tiden 1817 til 1824. Hovedemnet
i brevene er arbejdet på at oprette et stiftsbibliotek i Aal
borg og omhandler osse dets senere vækst. Brevene gir et
meget levende billede av disse to åndspersoners ildhu og
kamp for at skabe et virkelig betydningsfuldt bibliotek,
hvilket osse lykkedes, til dels ved hjælp av tidens betyde
lige personligheder. Eet foretagende til gjorde de to venner
forarbejdet for, nemlig oprettelsen av en sparekasse for
Aalborg by og omegn, og det blev storkøbmanden Jacob
Kjellerup og rektor Tauber, der realiserede tanken, støttet
av stiftamtmand Moltke, før han flyttede fra byen. —
Bogen er udgivet med støtte av Aalborg byråd og flere av
byens store virksomheder. Av billedstoffet er der særlig
grund til at nævne Rawerts fine akvarel av Aalborg slot.
I »Acta Archaeologica« 1957 har magister Thorkild Ramskou skrevet en udførlig artikel om Lindholm Høje, led
saget av 3 fine luftfoto plus billeder av vigtige udgravnings
fund.
»Frederik den Niendes Danmark 1947—1957« er et rigt
illustreret 2 binds værk, udgivet i anledning av Frederik
den Niendes 10 års regeringstid. I 2. bind har forfatterinden
Thit Jensen skrevet en meget levende artikel »Himmersyssel før og nu«.
I »Erhvervshistorisk årbog« 1957 har Poul Enemark
skrevet en artikel »En købmandsskæbne i Aalborg fra be
gyndelsen af 17. århundrede«. Købmanden er den tysk
fødte Hybert Snitlag, der 1606 fik borgerskab i Aalborg,
fik stort indpas i byen og blev gift med en datter av borg
mester Jørgen Olufsen, hvis gård i Østerå jo stadig fejl
agtig kaldes Ellen Marsvins gård.
»Fortegnelse over stednavne i Aalborg amt« er i 1957
udsendt av Stednavneudvalget.
»Velkommen til Aalborg« er den indbydende titel på en
lille håndbog, 1957, som Aalborg kommunes folkeregister
har udsendt, og som gir alle kommunale oplysninger. Peter
Riismøller har bidraget med et kort rids av Aalborgs hi
storie.
»Hals skanse«, skrevet av overlærer J. Gregersen, Hals,
82 sider med billeder og fint omslag med kort over skansen
og byen. Et godt og grundigt arbejde, der for det meste
stofts vedkommende er særtryk av forfatterens artikel om
samme emne i vor årbog 1956.
»Pinsemarkedet i Aalborg« er 10. årgang av privattryk
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udsendt til jul til venner og forretningsforbindelser av mu
seumsinspektør Peter Riismøller, maleren Carlo Wognsen
og Wilhelm Burmesters bogtrykkeri og har ikke været i
handelen. Triumviratet har ære av disse arbejder, både
hvad tryk, illustrationer og tekst angår. Teksten skyldes
Palle Bister med indledning av hans grandnevø P. R. Del
er her givet herlige billeder av Aalborgs historie. Denne
gang er det, som titlen siger, de store pinsemarkeder, der
indtil 1490 holdtes i Nibe, men derefter i Aalborg hvert år
indtil 1882, da disse markeds- og folkefester holdt op.
»Bispensgade i Aalborg« hedder foran nævnte udsendelse
for jul 1957 og er som sædvanlig en lækkerbid. Her har
Peter Riismøller givet et interessant billede av »strøgets«
historie og dets folkeliv, fint illustreret av Carlo Wognsen.
Det smukke tryks forside er en gengivelse av dekorationer
på etage-adskillelsen, Bispensgade 9.
»Dengang sild betød velstand« er Aalborg Amtstidende’s
nytårsbog 1957, en på talrige kilder grundet historisk rede
gørelse for, hvor afgørende økonomisk betydning silden i
Limfjorden gennem tiderne har haft for Aalborg og Nibe.
Teksten skyldes historikeren skoleinspektør Kr. Værnfelt,
og de morsomme billeder er tegnet av Henry Lauritzen.
»Ferie fra Hverdagen« er titlen på Aalborg Amtstidende’s
nytårsbog 1958, skrevet av forfatteren Knuth Becker og
illustreret av Mogens Becker. I det smukke skrift i farvekartonering, der ligesom foran nævnte skrift er udført i
Aalborg Amtstidende’s bogtrykkeri og ikke er i handelen,
gir Knuth Becker i levende form bl. a. fine naturskildringer
fra Himmerland og Vendsyssel.
»Forsvundne idyller« med undertitlen »Aaer, broer, by
porte og vandgyder i det gamle Aalborg«, privattryk 1956,
er nytårsbogen fra Bogtrykfagets Landsdelsskole på Aal
borgs tekniske Skole, udsendt av Erik Søberg og C. A.
Brundlund. Det er skoleinspektør Kr. Værnfelt, der sam
men med arkitekt Vilhelm Bøgh i tekst og tegninger gir
læseren et herligt indblik i Aalborgs fortidige udseende.
»En vandring i fortidens Aalborg« med undertitel »Fra
byens hoved til gammel mølle« er Erik Søbergs og C. A.
Brundlunds privattryk 1957, der ligesom foran nævnte pri
vattryk blev udsendt til nytåret i nummererede exemplarer
og er ikke i handelen. Her er det osse Kr. Værnfelt og Vil
helm Bøgh, der er kyndige mestre for indholdet, som gir
en masse oplysninger om byens fortid.
Andre meget skønne privattryk er bogtrykker Aksel Schølins nytårsbøger for 1956 og 1957, men hvis indhold ikke
er lokalhistorisk.
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I »Personalhistorisk Tidsskrift 1955« har postmester
C. Klitgaard i artiklen >Nogle psykologiske Iagttagelser«
vedrørende slægten Blicher omtalt St. Blichers datter Malvine, der ligger begravet på Sulsted kirkegård.
I »Den gamle By«s årbog for 1958 (Århus) har museets
direktør dr. phil. Helge Søgaard i en sammenlignende of
fentliggørelse behandlet samlingerne av lertøj i nørrejyske
museer og har her omtalt den gamle lerpotte-industri i
Helium og Ilindsted herreder, men kun flygtigt omtalt den
store lertøjs-produktion î 11 vorup og Nørresundby.
I »Arv og Eje«, Dansk kulturhistorisk Museumsforening^
årbog for 1957, har Aalborg Museum’s inspektør Peter
Riismøller i artiklen »Nordjyske glas II« sluttet sine under
søgelser med en redegørelse for Aalborg Glasværks historie.
I »Kumi« 1956 har arkæologen S. Vestergaard Nielsen,
Aars, udførligt redegjort for det meget interessante fund
av en bronzestøberplads ved Vindblæs i Vest-IIimmerland,
ledsaget av et udmærket billedstof. I samme »Kumi« har
museumsassistent Oscar Marseen skrevet om de store fund
av brønde ved Lindholm Høje og om brøndfundet i Lille
Vildmose, begge fund ledsaget av et storartet billedstof.
»En bronzestøbers værkstedsplads« (Løgstør 1956) er et
lille skrift av Bent Jensen »Om en bopladsudgravning i
Vindblæs ved Løgstør«.
»Trend. Vor konges jagtrevier« er en fin skildring på
128 sider, skrevet av Leif Ragn-Jensen.
»Danmarks Riges Breve«. Am Isudgaven. Udg. av Det
danske Sprog- og Litteraturselskab under ledelse av Franz
Blatt. Aalborg—Hjøring—Thisted—Viborg Amter. 2. del,
hæfte 4: 1306—1322. (1957).
»Himmerland — en driftig nordjysk landsdel«. Special
tillæg til Aalborg Stiftstidende, bededag den 2. maj 1958.
»Nord- og Vestjylland«, 4. del av Palle Laurings »Rejse
i Danmark«, 271 sider, illustreret, 1958.
»Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag
til en dansk præste- og sognehistorie 1849—1949«. Bind 5:

Aalborg stift, hæfte 1 (i alt 6). 1957. Udgiver: Paul Nedergaard.
»Statistisk årbog for Aalborg 1957«, 6. årgang, udg. av
Aalborg statistiske kontor, indeholder som sædvanlig in
teressante oplysninger om byens liv.
I »Kvinden og samfundet« nr. 5, 1958, har Emma Søndergaard skrevet en artikel om »Kvindenavne i Aalborgs
historie«.
»Aalborg« hedder et specialtillæg til Politiken fredag den
10. oktober 1958, i alt 10 sider.
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»Aalborg shows the way« er under redaktion av turist
chef Torben Rützou udsendt av Aalborg Erhvervskontor
1957.
»Kort over Aalborg og Nørresundby med forstæder«, ud
givet av Aalborg Stiftstidende 1957.
I »Rigsarkivar Seekers slægtstavle« findes mange kultur
historiske oplysninger om Aalborg. Iler er familieoplysnin
ger om slægterne Popp og Jørgen Olufsen.
»Aalborg viser vej!« nr. 2, 12. årgang, cr lige udkommen.
Det udsendes av Aalborg Erhvervskontor under redaktion av
turistchef Torben Rützov. Av historisk stof må vi nævne de
foreløbige resultater av de påbegyndte udgravninger på
Bejsebakken, som ledes av museumsinspektør Mogens Ørs
nes fra Nationalmuseet. Man har foreløbig avdækket et par
hytter, sandsynligvis av samme type og samme alder, som
museumsassistent Oscar Marseen fandt i byen ved Lindholm
Iløje, og som Marseen mener har været arbejdshylter for
trælle. Men ellers er dette nummer en broget mangfoldighed
av oplysninger om Aalborgs erhvervsvirksomheder, bypla
ner, udstillingsplaner m. m., der til fulde viser, at Aalborg
viser vej.
Jeg nævner følgende jubilæumsskrifter:
»Billedbogen om Kristine«, udgivet av Kristine Bøg Ander
sen og Axel Bøg Andersen i anledning av konditori Kristine’s
40 års jubilæum 16. oktober 1956.
»Hygæa gennem 75 år«. 1882 — 5. maj — 1957. Udarbej
det av Kaj Christiansen.
»Set. Johannes logen »Cimbria« 1856—1956«. Mindeskrift
for brødre.
»Dronningens Livregiment 1657—1957«. Udgivet av regi
mentet, Aalborg. Et ualmindelig fint skrift, 127 sider med
kort og illustrationer, hvoraf mange i flerf ar vetryk. Udført i
Aksel Schølins bogtrykkeri.
»Afholdssangkoret Ydun«. 50 år. Et smukt skrift med
mange portrætter av sangere og dirigenter og billeder av det
kor, Ydun dannedes av, nemlig Aalborg Afholdsforenings kor
av 1885.

Henrik Møller.

VORE TO UDFLUGTER
DEN ÄRLIGE GENERALFORSAMLING
Mindeavsløring. — Hammer kirke.

i foretog som sædvanlig vor første udflugt en lørdag
eftermiddag, nemlig den 31. maj. Vejret var lidt vådt,
men alligevel deltog ca. 200. Kanske fordi dagen bød på
noget særligt: avsløring av en mindesten på Kjær herreds
gamle tingsted i Hammer bakker. Denne begivenhed er skil*
dret i en særlig artikel og skal derfor ikke omtales her.
Efter avsløringshøjtideligheden kørte vi til Vodskov hotel,
hvor der blev drukket kaffe. Så fortsattes turen til Hammer
kirke, der fyldtes av deltagerne. Som vanligt ved kirkebesøg
indledtes med salmesang, og så fortalte formanden skole
inspektør Kr. Værnfelt i store træk kirkens historie. Ligesom
alle romanske kirker fra omkring år 1200 har denne kirke
oprindelig kun bestået av kor og skib med bjælkeloft, men
i sengotisk tid blev der indbygget hvælvinger samtidig med,
at skibet blev forlænget mod vest og forsynet med det smalle
tårn. Prædikestol og altertavle er fra nyere tid, men granit
døbefonten er fra romansk tid.
Efter kirkebesøget spadserede deltagerne til Ilammergård,
den gamle præstegård, hvor den kendte statsminister Henrik
Stampe er født (død 1789), og over hvem vort samfund 1947
rejste et mindesmærke ost for Hammergård. — Deltagerne
blev gjort opmærksom på, at tæt syd for Hammergård var
der i sin tid en hellig kilde, Helenekilde, ved hvilken Histo
risk Samfund i 1933 opstillede en mindsten med kildens navn
som indskrift.

V

Den store tur til Kongenshus mindepark.

Den anden udflugt med årlig generalforsamling foretoges
søndag den 24. august og gik til hedeegnene sydvest for
Viborg med særligt besøg i mindeparken for hede-pionererne
ved Kongenshus. Der kørtes fra Aalborg kl. 8, og første
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stoppested var Bækkelund ved Hald sø, hvor skoleinspektør
Værnfelt fortalte om de fem Hald-borge og deres historie
gennem tiderne, navnlig om Niels Bugges borg, der ligger
som ruin ude i Hald sø.
Videre gik turen til Kongenshus restaurant, hvor den med
bragte frokost spistes. Og derefter holdt Det danske Hedeselskab’s direktør N. Basse foredrag om hedeselskabets virke
gennem snart 100 år. Direktør Basse oplyste, at der nu er
opdyrket og beplantet et hedeareal på størrelse med en
fjerdedel av Jylland, og der er gennem tiden oprettet ca.
25.000 nye landbohjem. Og dog er der endnu ca. 35.000 ha
opdyrkelig hede tilbage.
Generalforsamlingen

lededes av formanden, der i sin beretning oplyste, at med
lemstallet er godt 1200, men burde være meget større, hvor
for han opfordrede medlemmerne til at skaffe ny tilgang.
Han rettede en varm tak til amt, by- og sogneråd og institu
tioner, der yder bidrag til samfundets virke.
Kassereren, overlærer Viggo Qvist, Aars, oplæste det revi
derede regnskab, der findes i sammendraget form andet sted
i årbogen. Formanden rettede en særlig lak til overlærer
Qvist for de 20 år, han hade virket som kasserer, men nu
trak sig tilbage.
Til styret genvalgtes skorstensfejermester Thomas Møller,
Hostrup, rektor Kjeld Galster og lærer Henrik Møller. Lige
ledes de to revisorer købmand Th. Fjeldgaard, Aalborg, og
lærer A. B. Holm, Helberskov. — Generalforsamlingen slut
tede med en bortlodning av en række bøger, skænket av bog
handler Stig Madsen.
Og så gik det ud til det egentlige mål for turen, minde
parken med mindestenene for de ca. 800 hedeopdyrkere,
hvis navne findes på 225 sognesten omkring 39 herredssten,
der i indhuggede cirkel-udsnit viser opdyrknings- og be
plantningsudviklingen. Mindcdalen er et meget smukt anlæg
i vort lands største samlede hedeareal, ca. 2.200 tdr. land.
Sidste program for udflugten var besøg i de store kalk
miner ved Mønsted.
På hjemvejen fandt dagens avslutning sted ved et fælles
kaffebord i Rindsholm kro.
Henrik Møller.
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MEDDELELSER
FRA

STYRELSE OG REDAKTION
ed denne årbog har vi sammen med årbog 1957 sluttet
XX. bind af vore årbøger og har dermed siden 1912
udsendt 47 årbøger. Der medfølger titelblad, indholdsforteg
nelse og navne register for begge årbøger.
Aalborg Amtstidende har i en kronik givet vor sidste årbog
en fin anmeldelse.
Vore to udflugter havde hver for sig en tilslutning på
ca. 200 deltagere. Forårsudflugten lørdag den 31. maj havde
det særlige formål at afsløre en mindesten for Kjær herreds
gamle tingsted ved Hammer bakker. Denne begivenhed er
omtalt i en særlig artikel foran. Den anden udflugt med af
holdelse af den årlige generalforsamling holdtes søndag den
24. august, og målet var egnene sydvest for Viborg, men
navnlig mindeparken ved Kongenshus. — Beretningen om
disse udflugter og generalforsamlingen er refereret under
»Vore to udflugter«.
Vi gør igen vore medlemmer opmærksom på, at vi har
liggende en del ledige abonnementer af de historisk vigtige
retsbreve fra middelalderen, »Danmarks Riges Breve«. De
første hæfter fås straks, og resten sendes efterhånden, som
de udkommer. Betalingen for abonnementet, 2 kr., er be
regnet som porto for tilsendelsen, så man får i virkeligheden
værket gratis. — I øvrigt henviser vi til 3. og 4. side af år
bogens omslag, hvor der gives ekstra fine tilbud til vore
medlemmer om vigtige skrifter og ældre årbøger.

M

Historisk Samfunds ledelse:
Skoleinspektør Kr. Værnfelt, Aalborg, formand.
Overbibliotekar Johs. Evald Tang Kristensen, Nørresundby,
næstformand og sekretær.
Regnskabschef Ove Johansen, Nørresundby, kasserer.
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Lærer Henrik Møller, Aalborg, redaktør.
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Gårdejer Ths. B. Thomsen, Ulsted.
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Sognepræst M. Larsen, Als.
Rektor Kjeld Galster, Aalborg.
Forretningsudvalgets adresser:
Kr. Værnfelt, Hasserisgade 30, Aalborg, tlf. 2 91 48.
Johs. E. Tang Kristensen, A. C. Jacobsensvej 16, Nørre
sundby, tlf. 2 80 27.
Regnskabschef Ove Johansen, Kongensgade 36, Nørresundby,
tlf. 2 14 25.
Henrik Møller, Teglvænget 17, Aalborg, tlf. 2 66 60.

Redaktionsudvalget :
Henrik Møller (formand).
Kr. Værnfelt.
S. Vestergaard Nielsen.
Artikler og andet vedrørende årbogen bedes sendt til
Henrik Møller under ovenstående adresse.
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