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Nørresundby færgevæsen
Ved Kr. V ærnfe!t.

Færgevæsenets opstaaen og udvikling.

S

aa langt tilbage, som der har været bymæssig beboelse her ved
Aalborg, har der været overfart mellem Himmerland og Vendsyssel. »Sundsholmen« har sikkert været beboet paa Kristi tid, og vi
ved, at beboelsen paa Lindholm høje blev ødelagt af sandflugt paa
Svend Estridsens tid; men allerede da var Aalborg forlængst skabt af
tilflyttere fra det nærliggende Hasseris, og kong Svends gæst, den
tyske klerk Adam af Bremen, skriver o. 1170, at byen var »et berømt
søstedmed havn, hvorfra man gik til søs ad Norge«. Paa Lindholm
høje var der en betydelig by, som besøgtes af handelsfolk fra ind- og
udland, hvad de mange møntfund beviser; og da byen dmknedc i
sand, flyttede indbyggerne fra højderne ned til Lindholm og Sundby,
og det blev mellem sidstnævnte by og Aalborg, at færgefarten i de
følgende aarhundreder kom til at foregaa.
Hvorledes færgevæsenet var ind1·ettet i middelalderen, ved vi ikke;
thi det er først fra midten af 1500rne, at der foreligger skriftlige
optegnelser derom; men det ser ud til, at færgevæsen og færgefolk
altid har hørt til i Sundby, og det ældste lensregnskab for Aalborghus
len 1562 siger: >>AH Sundby Ferger 9 mark Pe1·gepenning« 1) (i aarJig
landgilde).
Men nogle aar senere søgte magistraten i Aalborg kongen om, at
nogle af færgerne maatte være hjemmehørende i Aalborg, og i et
mis ive (kongeb1·cv) af 18. juni 1589 siger longen: >>Eftersom borgemestre og raadmænd ud~ vor købstad Aalborg haver ladet give os
tilkende, hvorledes at alle færger og færgemæn.d, som holdes udi Stmdet imellem Aalborg og Vendsyssel, skulle holdes og være boendes
paa hin side fjorden udi Sundbye, og derover ti.t og ofte sig simile tildrage, at mange got folk af adelen og and1·e, som hid tjl byen kom1)

I 1562 kostede 1 tønde byg 1 mark 44 skilling.
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mendes vorder og ville derover, saa vel som og borgerne og indbyggerne sammesteds, skulle undertiden ganske (hele) nætter og dage
blive opholden med deres heste og vogne, førend færgerne komme
fra den anden side, hvorfor de have været begærendes at maatte holde
fire færger der udi byen, paa det baade den vejfarendes og deres
borgere, som have derover at bestille, k unde des redligen og bedre
overkomme, - da have vi ... undt og tilladt ... at borgemestre og
raadmænd udi vor købstad Aalborg paa byens vegne maa herefter
holde der for byen fire gode færdige færger, og skulle de selv maa
foro·r dne og skaffe og holde gode og duelige færgemænd til samme
færger og raade for dennem at ·tage 1.1di tjeneste og aftacke straffe
og sætte til rette, om nogen med billighed kunde have sig over dennem at beklage, dog skulle forskrevne borgemestre og raadmænd af
samme fire færger lade give og fornøje slig aarlig afgift til vort slot
Aalborghus, efter som der gives af fire de andre færger udi Sundbye;
ville vi ogsaa have os forbeholdt altid at gøre, forandre og forordne
herom, eftersom lejligheden kan fordre.«
Dette faldt imidlertid de Sundby færgefolk for brystet, og færgelavet klagede traks til kongen og hævdede, at færgevæsenet alle dage
havde hørt til i Sundby og at det altid havde været besørget af folk
der fra byen. Kongen slog saa bak, trak sin tilladelse til Aalborg
magistrat tilbage og gav færgelavet lov til i alt at holde endnu to
(men de to blev snart efter til tre) gode færdige færger. Herom siger
hans ny aabne brev af 30. juni 1591 følgende:
»Eftersom vi nogen tid siden forleden have bevilget borgemestre
og raadmænd udi vor købstad Aalborg paa byens vegne at maatte
holde der for byen fire gode færdige færger ae overføre, hvis vejfarendes og fremmede, der over aaen bændcr at skulle overføres og
vore og kronens undersatter færgemænd udi Sundby haver sig beklaget dennem at ske forkort (tab) derudi, efterdi de altid tilforn
af Arilds tid have holdt samme færger, have og ikke anden næring
eller biering end færgeløn af samme færger, og skylder og skatter
aarligen deraf til vort slot Aalboq~hus, begerendes, at de endnu fremdeles maa holde samme færger ved magt, paa det de ikke kullc plat
ødelægges, forarmes og fordrive,- da have vi undt, bevilget og tilladt, at forskreVJ.1C vore og kronens uudersaatter menige færgemænd
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udi Sundby, maa alene herefter, til saa længe vi anderledes derom
tilsigendes vorder, holde imellem Sundby og Aalborg to (det blev tre)
gode færdige færger, saa den vejfarendes mand, som der hænder at
overkomme, uden al forhindring, ophold og forsømmelse kunde derover komme, og skulle være forpligtet at holde og forordne gode
dueLige færgemænd til samme færger saafremt de derfor ikke vil tiltales og straffes, om nogen med lbillighed kunde have sig derover
at beklage; skulle de og give og fornøje af samme færger slig aarlig
afgift til vort slot Aalbo•rghus, efter som der gives af de andre færger
sammesteds.«
I Aalborghus lens jordebog for 1606 berettes, at der er 12 færger,
der alle er bortfæstet til Sundby mænd, som hver gav en mark, senere
en mark og 8 skilling, i landgilde om aaret. Sundby havde foruden
præstegaarden og den i 1607 opførte til Rødslet hørende »Røde
gaard«, tolv smaagaarde (bol) samt en mængde huse med og uden
jord.
Oprindelig synes hvert af de tolv bol at have haft en færge. En
erklæring af Aalborg magistrat siger 28. januar 1691: »Overfartsstedet fra Vendsyssel til Aalborg, kaldet Sundby, skal bestaa af 12
bol, og formedelst deres av Jings ringhed af gammel tid at v:ære tillagt
hver af dem en færge i sundet at holde; og paa det overførelsen des
mageligere for fæ og gangende folk kunde ske, holdes derhos tvende
kaage, paa det ingen som begærer at overføres, si al vorde opholdet.
Færgemændene, som bor i Sundby, betaler for dette sunds- og færgcsteds brug 50 rigsdaler, saa og af sundstedet skat af 12 tØ)lder hartkorn. De er forpligtet til uden betaling at overføre (kongens) ryttere
og soldater ved dag og nat.«
Sundby tilhørte i middelalderen Vitskøl kloster, og fra reformationen 1536 i mange aar kronen, - men færgerettighederne ejedes
stedse af kronen, som fæstede dem bort ligesom andet fæstegods, og
de var vist aldrig særlig knyttet til de 12 gaarde; thi f. eks. i 1662
var det 5 gaardmænd og 7 husmænd, som var færgelejere.
5. marts 1660 blev færgeretten pantsat til stadsoberst i København
Frederik Turesen2 ), der samtidig af Frederik III fik en hel del af
2)

Fr. T., f. 1613, t 1675, var aalborgenser, søn af købmand Ture Frederiksen og
Ingeborg Hansdatter.
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kronens bøndergods paa egnen i pant; det gods, som han købte af
kongen 1. maj 1667.
I 1670 blev færgeretten henlagt under det samme aar oprettede
ryttergods, og saa blev det obersten for det nordjyske rytterregiment, som fæstede de 12 færgerettigheder bort.
1671 fik Mikkel Pedersen, som var fæster i den Rødslet tilhørende
»Røde Gaard<<, ret til at have en færge. Herom siges:
»Jeg Anders Sandberg3 ) til Quelstrup, kongelig Majestæt til Danmark og Norge hans velbestaltede oberste over det nordjydske regiment til hest, kiendes og hermed vitterliggør, at jeg paa højbemeldte
kongelig Majestæts, min allernaadigste arveherres og regimentets
vegne steder og fæster til Thøger Lassen4 ) paa Rydslet een af de tolf
færgers ret og rettighed i sundet for Aalborg, som alle tolf til mit
underhavende regimente til een rytter at holde, er af højbemeldte
kongelig Majestæt dertil betroede commissarer udlagte. Samme tolfte
part af sundets rettighed, Anna Mouridsdatter seneste i fæste havde
og fradøde, hvilket forskrevne færgesred med dets rettighed, som tilligger og tilforn tilligget haver, Thøger Lassen ved sin tjener (fæster),
som bor paa hans bolig (bol) i Sundbye, maa nyde, bruge og beholde
paa hans livstid ... o. s. v.
Daturo Quelstrup, den 30. september 1671.
P. S. Efter hans kongelige Majestæts naadigste udgangne forordning er hannem samme forskrevne færgesred forundt fri for indfæstning.
Anders Sandberg.«
1680 blev færgeretten lagt under amtet 5), som lejede den ud til
landvæsenskommissær Jens Wisberg i Aalborg, som havde den i en
lang aarrække.
Herom siger Aalborghus amts jordebog for 1680-81: Sundby
pramme, som haver tilforn været til rytteriet udlagt og 1680, den
3

4
5

t

)

Anders Sandberg til K v elstru p, f. 1620,
jydske rytterregiment.

)

Thøger Lassen til Rødslet, f. 1623,

)

Efter enevældens indførelse i 1660 afløstes lensmændene i 1661 af amtmænd.

t

1677, blev 1670 chef for det nord-

1689, vicestiftamtmand 1687-89.
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1. augusti, til amtsstuen er lagt, er før accorderet til commissarius
Jens Wisberg, og giver aarlig 50 rigsdaler.« Ved matriklen 1688 blev
de 12 færger hver ansat til en tønde hartkorn.
7. december 1717 solgte Frederik IV til borgmesteren i Aalborg,
købmand Christen Gjørup 6), for 1270 rigsdaler »de saakaldte Sundby
færger eller færgeløbet og transporten over Limfjorden mellem Aalborg og Sundby, som er taxeret for hartkorn 12 tønder, og som af
afgangne (afdøde) landkommissær Jens Wisberg efter kammerkollegiets anordning den 29. november 1680 blev bortfæstet til tolv
mænd i Sundby for 50 rigsdaler i aarlig afgift, samt forpligtelsen til
paa egen bekostning forsvarligt at: vedligeholde færgefarten, hvilken
afgift tillige med den af stiftamtmand Peder Rodsteen fastsatte taxt
for overføring blev konfirmeret ved kongelig resolution af 16. september 1709. Desuden faar køberen et færgested, kaldet Laden Sundsted7) af hk. 0-2-0-2, og en saakaldt Christen Oves kaag eller færge,
der uden særlig betaling følger med Sundby færge.
Men da borgmester Gjørup i sin ansøgning af 7. december 1716
om at faa færgeløbet for de 1270 rdl., som cancelliraad Peder Lassen8) til Rødslet havde budt derfor ved auktionen, forbandt sig til
at stille dette og noget jordegods i pant til de fattiges inspektører i
Aalborg for 1000 r dl. danske croner, hvoraf den aarlige rente skal
erlægges som hjælp til løn til en skolemester, som der i byen skal
undervise i navigation m. m. efter den fundation, han derom skal
gøre, og da kongen ved sin resolution af 29. maj samme aar har overladt ham færgeløbet paa denne betingelse, skal han give de fattiges
inspektører fornøden forsikring og indsende deres attest derom, saafremt dette køb skal blive ved magt. «
(Viborg Landstings Skøde- og Pantebog, nr. 36.)
6)

Christen Gjørup, f. 1668, t 1731. Han købte i 1709 en gaard i Skolegade og
indrettede her fattighus, navigationsskole og gratis skole for fattige børn (Aalborgs første ikke-betalingsskole).

7)

Laden: Gaard matr. nr. 1 i Østerladen, V. Hassing sogn. Færgen lagde til i
mundingen af Stade Bæk. Ikke at forveksle med »Den Helligaands Lade<<,
gaarden Vesterladen i Horsens sogn.

8)

Peder Thøgersen Lassen, søn af Thøger Lassen (se foran), adlet 1731 som »De
Lasson«.
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25. januar 1718 stiftede borgmester Gjørup for sig og sine arvinger
et legat paa 1000 rigsdaler til Aalborg navigationsskole, der var indrettet i fattiggaarden paa Skolegade, og lovede at forrente beløbet,
og han pantsatte sin nyerhvervede færgeret over færgestederne ved
Sundby og Østerladen samt et par smaagaarde i Lindholm til Aalborg fattigvæsen som sikkerhed for beløbet.
21. maj 1728 skænkede Gjørup og hans hustru Helene Byssing
endnu et legat paa 800 rdl. til Aalborg bys fattige. Gjørup døde
1731, og hans broder og arving købmand Jens Gjørup supplerede
ovennævnte legater med et tredje paa 200 rdl. til de fattige. Gjørups
enke, Christence Hornemann, ægtede geheimeraad Mogens Rosenkrantz til Spøttrup, som solgte godset i Lindholm, af hartkorn
3-0-2-2, til Gleerup paa Rødslet for 262 rdl. 3 mark, og 14. marts
1753 afhændede han færgeretten til fattigvæsenet for de tre legater,
han hidtil havde forrentet.
I >>Danske Atlas« af 1769 skriver Eric Pontoppidan: »Her er det
store færgeløb imellem Vendsys el og Aalborg over Limfjorden, hvortil holdes 6 store og 6 smaa færger. Færgeløbet over Aalborg sund
imellem Aalborg og Sundby er med Ladens færgested matrikuleret til
12 tdr. 1 kp. og 2 album bartkorn (skal være 2 si æpper). Dette
færge ted blev købt af cancelliraad og borgmester Christen Gjørup,
og af kong FrederiJ IV ham 1717 skiødet. Men da han havde derudi
legeret 1000 rig daler til navigationsskolen i Skolegade, har hans
broder, commerceraad Jen Gjør ups frue, Christence Hornemann,
i sit andet ægteskab med geheimeraad hr. Mogens Rosenkrands,
skiødet dette færgeløb, tilligemed Ladens færgeseed til de fattiges
inspektører i Aalborg for ovennævnte og flere legatis. Ved færgeløbet
har altid været brugt og endnu bruges 12 færger, og foruden den
saakaldte hr. Oves kaag tvende kaage til transportens befordring.
Færgerne bortfæstes tillige med Ladens færgested, og kaagene bruges
af fæsterne imod aarlig afgift til de fattiges inspektører der besør"'cr
renterne af bemeldte legatis distributcrede. Færgerne have fordum befordret overfarten til Østeraa i Aalborg; men kong Frederik III har
1661 bevilget, at færgemændene maa lægge sig til ind- og udskibning,
saavel ved Vester- som Østeraa, hvor strømmen og vinden bedst vilde
føje, - da Vesteraas beboere skulle være forbundne at holde paa
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egen bekostning færge-broen ved lige. Taxten for en færge i got veir
er 1 mark 8 skilling, i hart veir 2 mark, af en kaag i got veir 10 skilHug, i hart veir 12 skilling. Hvad der skal gives af ting, der i store
og smaa partier overføres, er af stiftamtmændene baron Rodsteen 9)
og Gersdorffl 0) fastsat med approbation. Skibsbroen i Aalborg og
færgebroen i Sundby holder magistraten vedlige, hvorfor betales af
hver hest, der overføres, 6 skilling og hver oxe 2 skilling efter kong
Christian IVs bevilling af 1647. Noch af hver karet og chaise med to
heste 6 skilling, med fire heste 8 skilling, med seks heste 12 skilling,
efter kong Christian IVs bevilling af 16. november 1637. Sundby
færgebro er matrikuleret for l td. 4 skpr. hartkorn.«
Som ovenfor set blev fattigvæsenet i 1753 ejer af færgeriet, som
blev vurderet til 2262 rdl. 3 ma.rk; det er de tre legater + bøndergodset i Lindholm, og det gav i 1765 115 rdl. 3 mk., hvilket er 5 pct.
af kapitalen.
Oprindelig havde der kun været færger ved færgeriet, men ingen
mindre fartøjer. Omkring 1600 var folk noget utilfredse med færgevæsenet, idet færgemændene ikke var særlig villige til at sætte en
eller to rejsende over; de vilde helst have fu ld last. Man klagede gentagne gange til regeringen, og der blev saa anskaffet en lettere kaag,
som kunde anvendes. i en snæver vending. Hvornaar denne udvidelse
af færgeflaaden fandt sted, vides ikke; men det var vistnol først i
1600rne.
27. marts 1669 gav amtsforvalter Mogens Willumsen Hans Truelsen ret til personfart med en kaag: »Eftersom den rejsende mand
beklager, hvorledes færgemændene her til slottet ikke saa villigen og
gierne, som det sig bør, med færgerne overføre en ledig person allene
imellem byen og Vendsyssel land imod den anordnede færgeløn, som
er een skilling for en enlig person, medens ofte forhale tiden saa længt
den rejsende til skade, at der kan samles fornøjelig fragt, som færgemændene med over føre ville. Da paa det ingen imod hans kongelige
9

)

10

)

Peder Rodsteen, baron, ejer af Marselisborg, f. 1662,
i Aalborg 1707-1712.

t

1714, var stiftamtmand

Rudolph, friherre af Gersdorff, f. 1660 i Schlesien,
1712-1717.

t

1/29, var stiftamtmand
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Maiestæts forordning maa bleve opholdt paa dette færgested, naar
Guds veirlig det ikke ellers forhindrer, er paa høistbemeldte hans
kongelige Maiestæts naadigste behag paa amtmandens vcigne denn.e
brevviser Hans Trueisen tilforordnet, at han efter egen erbydelsc
ved dag og nat med en liden kog eller baad saadanne enlige og ledige
reisende personer strax skal over føre, naarsomhelst de store færger
ikke kan eller vil over føre, og skal han derfor lade sig fornøie med
den betaling og færgeløn her, som kongelig Maiestæts ordinate tillader, og saa snart han kommer i verf (gang) hermed, skal han give
deraf i færgepenge een rixort (24 skilling) aarligen, som slottets jordebog med forbedres skal.
Actum Aalborghus, den 27. martii 1669.
Udi amtmandens velbaarne Offue Juels 11 ) fraværelse efter befaling.
MoiJS Willemssøn .«12)
Og 30. maj 1679 fik Christen Owid 13 ) i Aalborg kongeligt brev
paa at maatte »holde en baad eller færgekog og over føre, hvis reisende ledige personer, som det begierendes er, naar de store koger
ikke gaar«, men han skal ligesom Hans Trueisen nøjes med den
gængse betaling. Naar Owid fik denne begunstigelse, var en af grundene den, at svenskerne i krigen (1676-79) havde kapret et skib fra
ham. Hans baad hed i mange aar efter hans død »Christen Oves
kaag«, hvilket ændredes til »Hr. Oves kaag<<, et navn, der holdt sig,
saa længe færgeriet eksisterede. Der var nu 2 kaage, som der siges
i magistratens skrivelse af 1691, og i 1717 var der tre, hvortil o. 1836
kom en sejlførende bergensjolle. Da lensmand Otto Skeel, for en
rigsort om aaret, den 23. maj 1634 til Hans All i Sundby fæstede en
færge, den samme som lensmand Gunde Lange 2. maj 1645 udlejede
til Hans Alls eftermand, Niels Vognsen, er det nok, efter rigsorten
at dømme, den samme lille kaag, som Hans Trueisen 1669 overtog,
- men derimod var den færge, som oberst Sandberg 30. september
1671 fæstede Thøger Lassen, og de tre færger, som obersten 28. august
") Ove Juul til Lundbæk og Villestrup, stiftamtmand 1661-69.
12 )

Mogens Willumsen var amtsforvalter 1661-79.

13 )

Christen Nielsen Owid, handelsmand i Aalborg,

t

før 1698.
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1671 og 12. marts 1675 fæstede til Hans Skavbo, Bendix Wichmann
og Anne, salig Willum Frandsens efterleverske, efter stedsmaal og
aarlig leje at dømme, af de større færger.
Færgerne brugtes i øvrigt til at transportere byggematerialer, korn,
brænde, sild, salt og andet til slottets behov.
30. maj 1608 kvitrede oldermand Anders Kid for 1 Fitalier1<, som
han paa færgelavets vegne havde modtaget af slotsskr.iveren >>for,
at 'ærgcmændene til adskillige tider havde med deres færger ført adsi illigt til Nibes salteris behov til og fra Nibe. « l ongen havde nemlig
baade saltebød og saltemester i Nibe, og her blev hvert aar nedsaltet
mange 11lmdrede tønder sild til hær og flaade. 3. april1624 var oldermanden paa Aalborghus og udstedte der følgende l vittering: »Kendes jeg Anders Pedersen 1 id, boendes i Sundby, at Søren Madsen,
skriver paa Aalborg slot, haver leveret mig 3 rigsort 8 skilling, som
jeg har leveret S færgekarle til kostpenge, der tvende reiser have ført
tømmer til Aaby bro, som var sønderbrudt og øde af is og vandløb
- beregnet en karl hver reise 8 skilling danske.<<
Fra skovene ved Hals hentede færgerne brænde til Aalborg slot,
og f. eks. i 1631-32 modtog oldermanden 10 sletdaler for transport
af brænde.
10. oktober 1627 tvang Wallensteins feltherre, grev von Schlick,
færgemændene til at ro til Hals med oberst Scherffenbergs ryttere,
som stormede og ødelagde »Gamle Skanse<<, og baade under denne
og under de senere svenske besættelser maatte færgerne transportere
materialer til de fæstningsværker, som fjenderne opførte ved Sundby.
Som før fortalt havde Aalborg fattigvæsen i 17S3 faaet færgeprivilegiet, som i de første aar gav et udbytte af 115 1/2 rdl. om aaret;
men senere blev fortjenesten mindre, og i 1790erne var den kun paa
74 rdl., hvorfor fattigvæsenets bestyrelse i 1798 besluttede at afhænde nogle af de 12 færgerettigheder, og i 1799 købte fæsteren
Peder Jensen i Lindholm, den senere oldermand, en færgeret 14 ) for
l 003 r dl., og i de følgende aar solgtes Laden færge og yderligere
Da den 6. færge i 1809 afhændedes for 1150 rdl., havde
S færger 15 ).

+ 1/ 12 af hr.

14 )

En færgeret var brug af en færge

15

1801 solgte fattigvæsenet Ladens færgested til Peder Nielsen i Østerladen for
120 rdl.

)

Oves kaag.
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fattigvæsenet solgt for 6296 rdl., men dets indtægter af det halve
færgeri mindskedes stadig.
Færgerne blev hver t aar synede af en af staten udpeget tilsynsmand, og i 1807 blev de tillige opmaalte. Den største af dem, som
tilhørte raaclmand Hiibertz' dødsbo i Aalborg, var 21 1/ 2 alen lang
mellem stævnene, 41/ 2 alen bred og 1tf alen dyb, medens den mindste
var 183/4 X 37/s X 11/<t alen. De trekaagevar o. 13 112 X 3l/4 X 11/<t
alen. Fattigvæsenets færger var lejet ud til forskellige velhavende
folk i Sundby og Aalborg, og det samme gjaldt flere af de private
færger. elvfølgelig vilde baade færgeejere og færgelejere tjene saa
meget som muligt, og det kneb derfor med at holde fartøjerne i tilbørlig stand. Ved ovennævnte syn bemærkes, at tre færger va.r »fuldt
forsvarlige «, fem »skal repareres «, to var )) uforsvarlige « og to
,, ubrugelige«; men alle tre kaage var helt i orden. Samrtle aar, den
21. februar 1807, fik gaardejer i Sundby Jens Østergaard, som var
parthaver af Cll færge og desuden havde fæstet en af fattigvæsenets,
en bøde paa 20 rigsdaler, fordi hans færge var særlig ondartet;
»begge sider var ubrugelige og buJJden mistænkelig« og han dømtes
for hans »skammelige og nedrige gerrighed med at overlade (forsømme) færgen tværtimod hans givne paamindelse, hvorved mange
menneskers liv var i yderste fare.«
V ed et nyt syn i 181 O mente tilsynet, at de tre daarligste færgers
reparation kunde anslaas til ikke mindre end 245 1/2 rdl. Det var
særlig fattigvæsenets fartøjer, som var i daadig stattd, og i 1817 var
to af dem helt ude af drift og i 1823 fire. arnticlig var den aarlige
indtægt gaaet ned til 20-25 rdl., og paa kancelliets henstilling af
27. august 1824 afgav fattigvæsenet uden vederlag de sidste 6 færgcrettigheder med to færger i drift til færgevæseuet, som nu havde hele
privilegiet paa »færgeløbet«.
Samme privilegium blev temmelig misbrugt, idet de gode interessenter mest tænkte paa at presse saa mange kontanter ud af det som
muligt; og der trængtes i allerhøjeste grad til en nyordning baade af
materiel, personale og reglement. Baade statens tilsynsførende og de
stedlige myndigheder stillede gentagne gange krav herott1. I 1831 blev
f ærgebroernc forbedrede, og samme aar paabegyndte sL ibsbygmester
Niels Bonnesen i Aalborg den første af de store ny færger. Den var

Nørresundby færgevæsen

17

42 fod lang og 12 fod bred, cirka dobbelt saa stor som de gamle,
og kostede 695 rdl. 3 mark, og den betjentes af 4 roere og en fører,
medeJ1S de gamle færger betjentes af 3 mand og kaagene og den i
1836 tilkomne bergensjolle af 2.
10. juli 1832 blev den prøvesejlet og erklæret for god og solid, og
det oplystes, at den »rullede« mindre end de gamle. Den havde siddepladser med sivpuder for de rejsende og kunne tage to bøndervogne
med forspand, og i stille vejr behøvede man ikke at spænde hestene
fra. Straks efter begyndte Bonnesen paa en ny færge, og i 1834, da
det ny færgereglement og de ny takster kom, havde færgeriet: To ny
og seks gamle færger samt tre store og tre smaa kaage. Kort efter kom
bergensjollen til og i færgeriets sidste aar endnu en sejljolle. De to
store ny færger fra 1832 og 1833 hed »Aalborg« og >>Sundby« (s. 8).
Som foran skrevet havde fattigvæsenet i 1824 afstaaet de sidste
6 >>færgedele« med 2 færger og nogle kaage til færgevæsenet, og
o. 1800 havde det solgt de første 6 dele til forskellige velhavende
folk.
Disse tilhørte næsten alle de gamle gaardmandsfamilier i Sundby
som Dam, Ladefoged, Smith, Gildsig, Nygaard og Syndergaard, og
lavets oldermænd valgtes som oftest i disse ansete slægter. I 1836 var
der 10 parthavere til de almindelige færger, medens de store nye
færger og kaagene synes at tilhøre selve lavet, - og blandt disse
parthavere kan nævnes Jens Syndergaard, hans faster Else Syndergaard og Albrecht Nygaard.
Ved Nygards død i 1858 siger >>Nørresundby Avis« 16 ), at han
ejede det halve af færgeretten; men Nørresundby folketælling af
1860 nævner kun to færgeejere, nemlig J ens Syndergaards enke og
Elses svigersøn, den sidste oldermand, cand. juris Anders Muller. De
øvrige færgeretter maa vel da være gaaet over til lavet, d. v. s. alle
interessenterne i fællesskab. Muller, der var købmand og tillige ejede
lU) »Nørresundby Avis<< var en lille firesidet avis, trykt og udgivet af bogtrykker
Oluf Olufsen i Sundby; den udkom 4 gange om ugen fra 1. juni til 31. december 1858, og trods sin korte levetid naaede den at kritisere færgelavet skarpt
for dets uforsvarlige behandling af de rejsende. I 1860 flyttede Olufsen sit
trykkeri til Aalborg, og fra 1861 trykkede han her det ny blad >>Aalborgposten«, hvis redaktør var den senere hospitalsforstander H. P. Barfod.
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en gaard paa nordsiden af torvet (nu raadhuset), var meget populær,
og i 1858 blev han med størst stemmetal valgt ind i Nørresundbys
første kommunalbestyrelse. Folketællingen 1860 nævner 26 færgeroere og 6 færgeførere (skippere) og desuden »Tobias Andersen, i
færgevæsenets tjeneste«. Tobias var nattevagt ved Sundby bro; der
var nemlig en fast nattevagt ved alle færgebroerne
Der nævnes ogsaa en skibsfører Laurits Nisted; han afløste først
i 1863 fuldmægtig Kirchheiner i Aalborg som tilsynsmand ved færgeriet; han var udnævnt af postdirektoratet, men lønnedes af færgevæsenet, hvilket jo ikke var saa heldigt. I 1851 blev der i følketinget
fremført et forslag om, at den tilsynsførende ved Sundby færgevæsen skulle lønnes af staten med 300 rdl. aarlig; men dette forslag
blev nedstemt.
Nisted blev i 1865 ansat som hovedkasserer og underbrofoged ved
den ny pontonbro, hvor man ansatte flere af færgevæsenets folk.
18. februar 1863, altsaa kort før lavet overgav færgeriet til Aalborg by, afholdtes det aarlige syn af krigsraad Dyrhauge fra Korsør,
som var statens opsynsmand for posttransporten, sammen med 4 af
øvrigheden valgte mænd.
Synsmændene foreslog bl. a., at der skulle anskaffes 2 ny og større
sejlbaade i stedet for den, der var kæntret, ansættelsen af en overkomplet baadfører til afløsning, bedre ventestuer til færgefolkene, og
at ansætte en søkyndig opsynsmand paa hver side af færgeløbet. Og
den 12. september skrev Nisted til herredsfoged Meining i Sundby,
at synets krav for størstedelen var efterkommet, og resten ville blive
ordnet snarest.
F ærgebroerne.

Oprindelig var der kun to færgebroer, en i Sundby og en i vestsiden af Østeraaens munding lige foran toldboden.
De blev begge vedligeholdt af Aalborg magistrat, og 31. m a j 164 7
gav Christian IV tilladelse til, at magistraten for at dække udgifterne
maatte opkræve bropenge: >>Eftersom vi naadigst komme i forfaring,
at der aarlig en stor parti heste og oxen skal komme igiennem Vendsyssel i vort land Nørrejylland og føres derfra over til vor kiøbstad
Aalborg, hvoraf byen hidtil intet har nydt til skibsbroer og andre
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broer med at holde ved lige, da ville vi naadigst, at herefter, og indtil
vi derom anderledes tilsigende vorde, af hver hest, som i saa maader
i Vendsyssel kiøbes og derfra ved forskrevne Aalborg overføres, skal
til byen gives 6 skilling danske og af hver oxe, som derover føres,
2 skilling danske til at holde færgebroen der i byen, savelsom den
træbro i Sundby i magt med.«
Ældre aalborgensere mindes, at der sidst i 1800rne blandt byens.
handlende var et vesteraaparti og et østeraaparti. Vesteraapartiet
samledes hos »Brødrene Bendtzen«; her holdtes >>Vesteraas Børs«, og østeraafolkene kom i 1860-70erne hos >> Simoni« til et lille glas formiddagsportvin, eller hos den digre >>Snurre Jensen<< til en teknægt,
- og saa diskuterede man handel, politik og andre samfundsspørgsmaal.
Men allerede først i 1600rne var der et østeraaparti og et vesteraaparti, som konkurrerede skarpt om kunderne.
Blandt østeraamændene var borgmester Hans Sørensen >>ved færgebroen« (Haandværkerforeningen), hans to naboer i syd, Peter Røring
og den gamle eks.-borgmester Jørgen Olufsen samt Johan Brandt paa
hjørnet af Bispensgade og Thøger Christensen i nr. 11, begge raadmænd, - og længere oppe ved Gammeltorv raadmand Claus Høg
og den rige Jens Bang. Men ogsaa vesteraapartiet havde mange dygtige og ansete mænd som raadmand Johan Brinck, tolder, senere
borgmester Jacob Urbansen i >> Urbanhus << , raadmand Christen Henriksen i nr. 11, hans svoger Jens Eriksen i nr. 13 og Diderik Felthus
i nr. 5, ikke at forglemme dr. Niels Jespersen og købmand Jens Nielsen Himmerig i Jomfru Anegade nr. 29 og 27. Det kunde da ikke
andet end ærgre disse brave mænd at se, hvorledes færgerne dag efter
dag kom fra Sundby og udspyede en skare gode kunder lige foran
næserne af konkurrenterne ved Østeraa. De fandt til sidst dette saa
u billigt, at de i 1661 ansøgte Frederik III om, at de halve af færgerne
maatte lægge til i V esteraa, og de tilbød, at de vilde selv bygge og
vedligeholde en færgebro der.
Kongens svar af 11. april 1661 siger, at >>færgerne herefter ligesaavel udi Vesteraa som Østeraa maatte indlægge til at ind- og udskibe, eftersom strømmen og vinden bekvemmeligst sig vilde føje; dog
skulde borgerne ved Vesteraa boende med deres hjælp, som derudi
2*
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ville være interesserede, efter egen erbydelse tiltænkte være selv en
færgebro paa ny at bekoste og stedse fors.varlig ved magt at holde og
desuden at have tilbørlig indseende, at ved samme bro ingen underslæb med told og anden varers rettigheds erlæggelse blev begaaet. <<
Dette stadfæstes yderligere ved et nyt kongebrev af 23. juli 1664:
>>Eftersom for os underdanigst er andraget, hvorledes ingen af de 12
færger udi Sundby, som gjør overførsel til vor kjøbstad Aalborg,
moxen det ganske aar igennem sig s.kal ville bekvemme at ligge udi
Østeraa, hvor den meste part af byen ligger, er vores naadige vilje
og befaling, at du (stiftsbefalingsmanden) det saaledes anordner, at
6 af forskrevne færger i Østeraaen og de andre 6 i Vesteraaen til
0'\7erførsel at giøre henlagte vordet, og til den ende med færgemændene inspektion haver, at enhver, eftersom forskrevet staar, uden
hverandre indpas at giøre, ved sin særdeles tilforordnede aa forbliver,
eller og, saafremt bekvemmeligere eragtes, det saaledes at beskikke,
at de ugentlig omskiftes, nemlig, at de 6, som udi en uge ligger udi
Østeraa, skulle den anden uge ligge i Vesteraa og omvendt. <<
Vesteraafolkene var svært tilfredse; de bekostede en lille accisebod
lige norden for Bendtzens Gaard og en færgebro, som de og deres
efterfølgere selv holdt ved lige. Men forholdet mellem de to partier
vedblev at være spændt, idet overfarten efterhaanden mere og mere
kom til at gaa til Vesteraa; ja, overfarten til Østeraa faldt til sidst
helt bort, siger D. H. Wulff.
Aalborg raadstues. kopibog for 1726,
side 42, beretter: >> Paa færgebroen i Sundby haves Christian IVs benaadningsbrev af 31. maj 1647, hvorefter bropengene skal deles imellem Aalborg by og magistraten i to lige dele, hvorfor magistraten i
forbindelse med byen vedligeholdt de to ved Østeraa værende færgebroer, hvilket ogsaa ses af det forlig, som blev afsluttet efter højesteretsdom 1724 i byens urigtigheder «.1 7 )
Aalborg havnefogeds instruks af 10. januar 1730 udtaler: >>Som
salig højlovig ihukommelse kong Frederik III anno 1664, den23 . juni,
allernaadigst har befalet, at 6 af færgerne, som gøre overførsel fra
Sundby til Aalborg, skal ugentlig anlægge i Østeraa og de andre 6 i
1 ')

»Byens urigtigheder<< : Aalborgs borgmestre, Herman Werchmester og Søren
Brunow, havde sejlet byens økonomi helt i sænk. De døde begge i 1713, og en
kongelig kommission arbejdede med sagen 1713-24.
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Vesteraa, - og det siden til menige mands gavn, roenasse og desto
hastigere ekspedition, saaledes skal være bleven foranstaltet, at forberørte 12 færger skal mellem færgemændene være delt i 3 roder,
4 færger i hver rode, hvoraf 4 færger ugentlig skal anlægge i Østeraa
og 4 andre i Vesteraa, som iblandt alle 3 roder tid efter anden skal
alternere (forandres), og at færgefolkene af de 4 færger, som ved
omvexlingen ligger stille, skal ugentlig med 2 gode og snilde færgekaage befordre overfarten, den ene til og fra Østeraa, og den anden
til og fra Vesteraa, hvoraf samme færgekaage nyder ikkun halvparten saa megen fragt for hver rejse som en færge, - og kan befordre rejsende paa overfarten langt snarere end færgerne.
Saa skal havnefogeden hver mandag optegne, hvem der fører de
4 færger og den ene færgekaag, som i Østeraa denne uge skal anlægge, og have tilbørlig opsyn, at dermed rigtig og upaaklagelig
bliver forholdt.
Og om nogen færge eller færgekaag, som i Østeraa er ankommen,
derfra udlægger til Vesteraa, for der at tage fragt tilbage og ikke
holdt ugen ud til at gaa til og fra Østeraa, med mindre han beviser,
at han formedelst haardt vejrlig eller is paa fjorden ikke kunde naa
sin tur, da skal han for hver gang, det sker med en færge, bøde
l mark 8 skilling, og om det sker med en færgekaag, betale 12 skilling til deling mellem byens fattige og havnefogeden. Fra hjørnet af
Østeraa Brygge18 ) og til Wrangels Bro maa ingen fartøjer lægge til
paa den vester side, at jo farten for færgerne ind og ud kan være
uhindret.«
26. juni 1733 klagede færgelavets oldermand til Aalborg magistrat
over, at landingsforholdene ved Vesteraabroen ikke var· i orden, idet
aaen og strømmen førte en masse sand, slam og mudder ud i fjorden,
saa at der ved lavvande ikke kunde lægges til ved broen, og man
kunde heller ikke lægge ind i aamundingen, fordi salig madam Berregaards19) ikke holdt sine bolværker i orderi.
Borgmestre og raadmænd besaa aastedet og lod klagen gaa videre
1

~)

Ø steraa Brygge

=

»Byens Hoved<<, Toldbodpladsen.

l&) Bodil Heug var enke efter købmand og ejer af Birkumgaard Niels Lauritsen
Berregaard, t 1722, i »Klingenbergs Gaard «. Deres søn Laurits Berregaard
var 1733-63 borgmester i Aalborg.
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til md. Berregaard, som i et brev af 6. juli svarede »den højt ærede
magistrat«, at hun allerede havde bestilt haandværkere til at reparere
bolværket, men »angaaende sand, slam og mudder ved broen, da var
hun ikke herre over strøm og vestenvind.«
I 1738 klagede Østeraafolkene, ligesom mange gange tidligere,
over, at færgerne alene henlagde i Vesteraa, og ikke efter kongebrevet af 23. juli 1664 skiftevis i Østeraa og Vesteraa. De klagede
desuden over, at havnefogeden ikke, som det var hans pligt, overholdt § S i hans instruks med at fordele færgerne rigtigt (se foran).
Den 24. maj 1749 passerede Frederik V fjorden paa vej til Norge,
og i den anledning lod etatsraad Rosenkrantz, som da endnu var ejer
af færgeretten, og Aalborg magistrat færgebroerne sætte fint i stand.
Sundby bro omtales ikke, saa den har vel været i orden. Der var paa
den tid to anlægsbroer i Østeraa. Den yderste (nordligste) kostede
53 rdl. 1 mk. 10 skilling, den inderste 12-1-12, og broen ved Vesteraa
87-5-15, hvilket sidste beløb fordeltes mellem ejerne af >>Klingenbergs Gaard« og >>Grotums Gaard« i Jfr. Anegade, >>Urbans Gaard«
og gaardene ved V ester a a. Der blev i den anledning stor strid mellem
de 16-17 lodsejere, og først 29. januar 1751 kunde stiftamtmanden
approbere den beregnede fordeling af udgifterne.
For øvrigt var det ofte galt med dette færgested, som var dyrt at
holde; det var ofte oversvømmet af højvande, og ved visse vind- og
strømforhold var det vanskeligt at lægge til.
1809 fik kommandør P. Løvenørn20 ) tilsyn med det danske færgevæsen, som fra 1786 delvis, og fra 1807 helt, havde været underlagt
postvæsenet, og 1810 var han her i Aalborg for at undersøge færgevæsenet, og han fremsatte en række planer til forbedring af forholdene. Færgehuset i Sundby, et lille gammelt træskur paa vestsiden
af broen, burde erstattes med et muret hus; og Vesteraas færgehus
trængte ogsaa til fornyelse. Det var fra 1664 og nævnes i grundtaxten 1757 som » - et hus, som bruges til konsumtions.bod, ansat
i taxt med gaarden (Bendtzens G.)<<. Desuden burde gaden forhøjes
og færgebroen forsynes med en flydebro.
Købmand Frantz Holm, der optraadte paa lodsejernes vegne, sagde
20)

Poul Løvenørn, dansk søofficer, f. 11. august 1751, død 16. marts 1826 som
kontreadmiral, sønnesøn af den bekendte statsmand Poul Vendelbo Løvenørn.
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ved et møde 20. juli 181 O, at de i de senere aar havde haft 500 r dl s.
udgift paa broen, men at de godt vilde betale endnu 600 rdl. til byen,
dersom magistraten vilde overtage den byrdefulde vedligeholelsespligt. Men da Løvenørn lod fritagelsespligten beregne til 18-1900
rdl., var magistraten ikke særlig interesseret. »Østeraapartiet« mente
heller ikke, at vesteraaerne skulde være fri, og i en skrivelse til magistraten af 13. september gør købmændene Hans Kaarsberg, Hans
Wigelsen, Lars Gjødvad, Chr. Møller m. fl. opmærksom paa, at
færgestedet ved Østeraa var langt det vigtigste; thi her generedes
færgefarten ikke saa meget af vind og strøm, og her var langt bedre
landingsplads for folk, kreaturer og varer end i den snævre gade ved
vesteraabroen. »Ganske vist vidste de vel, at færgefolkene helst vilde
lande ved Vesteraa, men det var, fordi der der var et færgehus; men
magistraten vilde sikkert ikke have noget imod, at færgelavet opførte
et saadant hus paa toldbodpladsen, hvor der var god plads.«
I 1811 tilbød Frantz Holm, at han vilde forhøje gaden foran sin
gaard 112 alen, istandsætte og udbygge færgebroen og forsyne den med
en flydebro samt opføre et nyt, rummeligt færgehus, hvis han maatte
faa forpagtningen af færgebroen gratis i 20 aar, - og 23. juli 1813
fik han koncessionen, som gik i arv til hans efterfølgere, konsul
N. C. Rasch og Poul Pagh.
Alt dette byggeri kostede Holm 2000 rdl., endskønt han ved
kongelig resolution af 21. maj 1813 havde faaet egepæle og hamre
gratis fra palisadedepotet ved Hals skanse. Det 1813 opførte færgehus var rummeligt; det huskes af de ældste som »den gamle Vesteraas Kælder«, ikke at forveksle med den senere » Vesteraas Kælder«,
opført i 1916, der sammen med >>Bendtzens Gaard« forsvandt 1933.
Her var et par værelser, hvor færgefolk og accisebetjente skulde have
gratis ophold; men naar Holms 20 aar var gaaet, skulde færgelavet
yde ham 24 rdl. i aarlig husleje. Og her var tillige restauration og
bolig til gæstgiveren. >>Aalborg Stiftstidende« for 19. februar 1814
fortæller: >>I det ny opførte færgehus ved Vesteraa er indrettet en
udskænkningskælder foruden beboelse for en honet familie. Samme
udskænkningskælder med det øvrige locale er til næstkommende
paaske flyttetid at faa til leje, hvorom kan accorderes med ejeren.
Frantz Holm.«
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Færgebroen ved Vesteraa.
Til venst1'e dm gamle >Vestemas Kælder-<, opfort 1813 af konml Frantz Holm.
Fa t. H . Tønnies 1865.

I 1821 bekom Holms efterfølger, konsul N. Chr. Rasch, og forpagteren. ved Sundby bro hver en røffel af magistraten, fordi de i1 ke
holdt deres broer fri for slam og dynd, og Rasch fik en ekstra, fordi
oldermand Chr. Syndergaard klagede over at han benyttede færgelavets lokale til andet formaal.
Som før sagt stod broen ofte under vand; men det hjalp noget, da
Holm i 1813 forhøjede gaden. >> Kælderen « der laa noget under gadespejlet blev derimod temmelig ofte versvømmet ved stærkt højvande. En af Egholms gamle lærere fortalte, at da han og nogle andre
unge i 1891 skulde til ses ion, stod det meste af øen under vand. D
fik fat .i en kaag og roede ti l Aalborg, hvor de ville spise deres mellemmad og nyde en gen tand i »Kælderen << inden de gik paa session.
Men her gik vand t en alen højt over gulvet, og de maatte spise
siddende paa bordet med fødderne paa stolene. Værten gil rundt
og serverede i et par store u·æskostøvler, og da en fremmed karl
plud clig fa ldt ind Ullder bordet, var han nær dr uknet, inden de
andre fil ham fisket op. Jo, ved Vestcraas færgebro og »Kælderen ((
skete der ofte noget.
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Den 23. september 1701 mødtes herredsfoged Anders Madsen
Storm21 ) fra Biersted og ritmester Sti.irch fra Havrekrogen i Vester
Hassing ved færgebroen, og ritmesteren, som var temmelig bedugget,
væltede sig ind paa herredsfogeden >>med skældsord og trusler og
undsagde ham i mangfoldige godtfolks paahør.« Storm bad ham forgæves >>i kongelig Majestæts høje navn<< om at holde fred, - og naar
det ikke kom til større voldsomheder, skyldtes det, at tilskuerne, og
vel særlig da amtsforvalter Peter Klein 22 ) i >>Bendtzens Gaard«, lagde
sig imellem. Storm anlagde sag og stævnede Sti.irch. Men da ritmesteren havde sovet kæferten ud, var han klar over, at han var
kommen helt galt af sted og bad amtsforvalteren mægle mellem ham
og den vrede herredsfoged, - og Klein undskyldte nu Sti.irch og udtalte, at han i de 26 aar, han havde kendt ham, >>aldrig havde fortørnet nogen, værende enten i druekenskab eller i nøgternhed. Han
var den 23. september overpas beskænket, men fortrød nu haardelig
sin optræden og lovede aldrig at drikke sig saa fuld mere,« - og da
ritmesteren den 6. oktober 1701 skrev til >>ædle og velvise hr. Anders
Madsen, min højtærede ven,« og gjorde mange undskyldninger samt
endte brevet med >>en flittig hilsen til Eders dyrebare kjæreste (kone)
- fra hr. Anders Madsens velvillige tjener Hans Jokum Sti.irch,«
blev den skikkelige herredsfoged formildet og trak sagen tilbage.
Jo, der skete ofte noget her ved Vesteraas færgebro. Den 18. juni
1707 kom færgefører Peder Kjærulf og hans makker i slagsmaal med
et par urimelige passagerer, som de smed udenbords. Og da de prøvede atter at komme op i kaagen, slog færgefolkene efter dem med
aarerne, saa de maatte søge tilflugt i et nærliggende skib. De var
rimeligvis berusede alle fire.
Den 3. oktober 1808 gik nogle bønder fra Vendsyssel, blandt
hvilke var selvejergaardmand Christen Jacobsen fra Bjerregaard i
Hellum, ned i færgen for at blive sat over. Christen tillod sig da at
kritisere taksten og kom derved i klammeri med færgefører Jens
21 )

Anders Madsen Storm, f. 1650, t 1715, borger i Aalborg, men fra 1689-1714
herredsfoged i Kjær-Hvetbo herreder, boede først i Biersted, senere i Voerbjerg.

22)

Peter Klein, amtsforvalter 1680-1702. Han oprettede i 1698 Høstemark (Høgsted Mark) af bondebyen Høgsteds 3 gaarde og nogle huse.
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Østergaard fra Sundby, der gik over til haandgribeligheder. Syntes
Christen, taksten var for høj, maatte han hellere blive i Aalborg, og
>>med hug og slag« smed Østergaard og en af hans roere, Jens Kalem,
ham op paa færgebroen igen, - hvorefter han straks gik til politiet
og anmeldte de to færgefolk for vold.
I sin morsomme novelle >>Fra Færgekroen<< fortæller forfatteren
Niels Hancke, der først i 1850erne var elev paa Aalborg latinskole,
at der i >> Vesteraas Kælder<< var købmandshandel 23 ), opholdsstue for
færgefolkene og tillige en restauration, som havde et finere lokale for
de prominente gæster og en >>Slyngelstue<< for almindelige besøgende.
Han beretter, at de vendelbodrenge, som gik paa latinskolen, ofte
efter endt skoletid gik ned paa færgebroen for at staa og se over til
hjemlandet, - og han fortæller om den med et galgelignende hejseapparat forsynede faldbro, hvis jernkroge sænkedes. ned paa >>den
store færge<<, naar denne med sin last af heste og vogne ved hjælp
af to eller fire ualmindelige aarer saare sindigt havde arbejdet sig
over fra den no-rdre kyst. >>Den store eller ny færge var en af den
nyere tids opfindelser; det var en vældig firkantet fladbundet kasse
med opad skraanende endestykker, i hvilke den omtalte hængebro
kunde hage sig fast. Det var ikke saa mange aar siden, den var kommen til stede. Før den havde man maattet nøjes med de nu saakaldte
>>gamle færger<<, store fladbundede kaage, hvor en vogn til nød havde
kunnet anbringes paa tværs og som ogsaa kunde rumme adskillige
heste og stude. De rigtige gamle færgefolk holdt endnu paa de gamle
færger, der stadigt bibeholdtes til brug ved studetransporter, markeder og slige lejligheder, hvor meget kvæg og folk skulde færges
over, da de kunde bære en svær last. Og at de gamle færger var de
sikreste, bekræftedes i gamle folks mening yderligere derved, at naar
det var en rigtig forrygende storm, hvor det selv ansaas for betænkeligt at gaa ud med >>Sejlbaaden<<, en Bergensjolle, saa rejstes
der en kort, tyk mast i en af de gamle færger og hejstes et storsejl
og en fok, hvormed den gamle plumpe maskine, der paastodes ej at
kunne kuldsejle, nok saa sindig klarede vind og strøm, selv om den
i en fart skulde blive nødt til at vise næsten hele sin flade bund frem
2B)

Denne købmandshandel tilhørte først Frants Holm, N. C. Rasch, Poul Pagh og
derefter »Brødrene Bendtzen«.
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i luv side. Simon24 ), som førte >>Sejlbaaden«, vilde rigtignok aldrig
gøre nogen indrømmelse i saa henseende og var mægtig vred, naar
nogen vragede hans befordring i stormvejr; men hvor megen vægt
der ellers lagdes paa hans ord, som man var lidt bange for at modsige, saa holdt alle »sindige folk « i stormvejr paa den gamle færge.
Endelig var der de lette toaarers kaage til den vanlige persontrafik. «
Jo, det gamle Vesteraa med de store købmandsgaarde, »Kælderen«
og færgebroen er et meget interessant islæt i Aalborgs historie. Her
færdedes den stærke krejler »Ivar fra Egholm« og hans tre vilde
krabater af sønner, der fik navnet »Vesteraas.Skræk«. Tit trakterede
de hele stuen rundt, saa længe de havde en skilling paa lommen, men
somme tider ryddede de hele bulen og smed de andre gæster paa
hoved og hale ud gennem døre og vinduer. I »Den gloende Ovn«
sad den gamle benaadede tyveknægt og røverhøvding Lorentz Meyer
og flikkede gamle sko, alt imens han advarede kvarterets smaabørn
mod at stjæle, og om natten »holede« han sin vært Harald Jensens
tørv. Og her ved »Bendtzens Gaard« holdtes ved aarhundredskiftet
»Vesteraas Børs << .
Men lige saa minderig var færgebroen i Sundby. Ligesom ved
Vesteraa var der her en konsumtionsbod, hvor man betalte accise,
bro- og færgepenge; det var et træhus, som laa paa vestsiden af Brogade ved mundingen af V esterbro gade. Huset var lille og havde ikke
venteplads for de rejsende i ondt vejr, og o. 1816 blev det flyttet over
paa østsiden af gaden for faa aar efter at vige pladsen for et pænt
grundmuret brohus.
Færgebroerne blev lejet ud paa auktion, almindeligvis for 6 aar
ad gangen og for 40-45 rdl. aarlig, og forpagterne havde pligt til at
vedligeholde broerne og fjerne sand og dynd, som kunde hindre
færgefarten.
6. juli 1723 ansøgte Niels Christensen (Dodensig?) i Sundby kongen om at maatte forpagte broen, »hvilken bro og grund den gunstige øvrighed tilegner sig, som dog med. rette er min allernaadigste
konges grund der i fjorden<<. Den sidste forpagter, købmand Niels
Kjærulf i Aalborg, havde givet 45 rdl. aarlig; men Niels Christensen
24

)

Formentlig færgefører Simon Nielsen, kaldet »Odde<<, hvis datter druknede ved
ulykken i 1862.
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vilde gerne give 50 og ydermere sætte brotaksterne ned, saaledes at
en vogn med heste, som gav 8 skilling i overfart, kun skulde give 6,
og en vogn til 6 skilling skulde kun give 4 o. s. v.
Den gode Niels fik imidlertid ikke noget ud af sin pæne ansøgning,
som kongen afslog den 5. oktober efter at have spurgt om de stedlige
myndigheders mening.
I 1797-98 fik broen en større reparation, ligesaa i 1808 og i
1831-32, da den til træbroen førende stenbro (Brogade) blev gjort
bredere og mere jævn; folk havde nemlig ofte klaget over, at man let
kunde falde og komme til skade her.
Ligesom man betalte f ærgepenge, maatte man ogsaa (se foran) betale
bropenge, hvilket folk var meget uvillige til. De søgte derfor gerne
at snyde sig fri, og Aalborg magistrat klagede mange gange, saaledes
i 1736, derover. Særlig var de godsejere, der havde gaarde paa begge
sider af fjorden, slemme, idet de paastod, at de heste og kreaturer,
som de vilde have ført over, slet ikke var købte i Vendsyssel til eksport, de skulde bare paa græs ved en af ejerens søndenfjordske gaarde
Magistraten søgte samtidig om, at der maatte tages brotold af de
køretøjer, der skulde sættes over, og man foreslog for kareter henholdsvis 6, 8 og 12 skilling, eftersom de var forspændt med 2, 4 eller
6 heste.
Desuden ønskede man 4 skilling for en tohestes postvogn og 2 skilling for en bondevogn, samt at proprietærer og godsejere skulde betale
for deres dyr, enten de saa var solgte eller ikke. Stiftamtmand
Holck 25 ) anbefalede andragendet, - dog ikke for post- og bøndervognenes vedkommende; »thi det er en for tung byrde at paalægge
bønderne, der ofte skal passere fjorden i ægtkørsel og med skatte -og
skyldkorn.«
19. juni 1807 kom der en ny brotak t, om gjaldt fra 14. april 1809
til 1826, og nu kom alle vogne med samt en skilling for mindre dyr
som svin, kalve, faar og lam. Desuden skulde der nu betales for sten,
tømmer, tønder, brænde m. v. Da kommandør Løvenørn i 1810 var
i Sundby, mente han, at færgevæsenet trængte til mange forbedringer:
Nogle af færgerne var halvraadne; det var særlig dem, som endnu
25 )

Iver, baron von Holck, f. 14. august 1701,
1736-73.
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31. december 1781, stiftamtmand
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sorterede under fattigvæsenet, og selve færgestedet var heller ikke i
orden. Han fremsatte planer om en længere og bredere færgebro med
bedre tilkørselsforhold, et lille havneanlæg paa østre side af broen
og et muret og rummeligt færgehus. Han mente ogsaa, at færgelavets
reglement af 1710 var forældet og burde ændres, og han havde ventileret tanken, men vil lade den bero indtil videre, »saa kan den, som
kommer til at forestaa havnebygningen i Nørresundby, frekomme
med et udkast.<<
Om færgerne sagde Løvenørn, at de ældste og daarligste straks burde kasseres; de manglede ordentlige siddepladser og
var saa ubehagelige for de rejsend~, at de mere mindede om svinetruge end færger.
Angaaende færgehuset oplyste borgmester Hornsyld, at et passende hus kunde opføres i bindingsværk for 8.500 rdl.
og med grundmur for 10.000 rdl., hvilket vil sige 850 og 1.000 rdl.
sølv.
I 1806 havde gaardmændene Niels Bondrup 26 ) og Christen Nygaard forpagtet færgebroen paa 20 aar, men o. 1816 trak Nygaard
sig ud af kompagniskabet. 4. marts 1816 tilbød Bondrup myndighederne, at han vilde - helt paa egen bekostning - forbedre baade
færgebroen og den tilstødende stenbro samt opføre og vedligeholde
et hus paa 15 X 11 alen med værelser for toldbetjent, brokasserer
og færgemænd. Huset skulde opføres paa vestsiden af »Stenbroen«,
og det skulde ikke koste magistraten, fattigvæsenet eller færgevæsenet
en rød øre.
Kun ønskede han til gengæld et par ringe smaating: At
han maatte indpæle og opfylde et areal af stranden fra færgekroen
til sit vestre skel og beholde dette areal som sin ejendom, fri for
matrikelskatter (det var strækningen mellem den nuværende Nygade,
Vesterbrogade, Brogade og fjorden, vel 11-12 skæpper land), og at
han maatte bygge færgehuset saa stort, at han og hans familie ogs:1.a
kunde bo der, og at han der kunde faa tilladelse til at sælge hør,
hamp, tjære, jern, kul og andre grovvarer til folkene fra Vendsyssel,
som saa kunde spares for den besværlige fart over fjorden.
Da Bondrups smukke forslag blev forelagt de interesserede parter,
gik alle imod det. Selvfølgelig satte de aalborgensiske købmænd sig
26 )

Hans søn, Christen Bondrup, præst i Hinge-Vinderslev, skænkede i 1881 ved
testamente et legat paa 8.000 kr. til Nørresundby, hvor en gade bærer hans
navn.
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Situatiomkort til Nie!J BonderupJ amøgning af 1816.

imod det, ligesom de et par aar i forvejen havde modsat sig J. G. Galsters plan om at nedsætte sig som købmand i Sundby; og det stykke
strand, B. vilde have, havde færgelavet og hans naboer Axel Sørensen
og Niels Gildsig og andre altid haft til at trække baade og færger
op paa, naar de skulde males og repareres, og Gildsig skriver, at B.
nogle aar før uden videre havde opfyldt en grund i stranden og bygget et hus 27 ) (pakhus) derpaa, og han haabede, »at den høje øvrighed
ikke vilde indvilge i et saa egennyttigt og paa min og paa hver
Sundby mands bekostning grundet projekt.« Og saa faldt Bondrups
plan; der blev faa aar efter bygget hus og opfyldt strand, men det
blev ikke for hans penge.
1817 ansøgte man generalpostdirektoratet om, at der maatte blive
opført et færgehus, hvor de rejsende kunde opholde sig i kulde og
27) Matr. nr. 58 c.
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regnvejr. Og man prøvede først paa gennem en subskription at faa
byernes og omegnens beboere til at bidrage hertil, men det lykkedes
ikke, da folk mente, at færgelavet og fattigvæsenet, som i ly af det
gamle færgep rivilegium hvert aar skovlede mange penge ind, selv
burde tage affære.
30. december 1818 gav kongen fattigforstanderne lov til at optage
et Jaan paa 2.000 rdl. sølv i det under direktoratet for postvæsenet
staaende >>Befordringsvæsenets Fond«, og S. oktober 1819 meddelte
stiftamtmand Moltke, at laanet var bevilget. Murmester Ludevig,
Aalborg, fik 1.300 rdl. for at bygge det ny brohus, der opførtes paa
østsiden af »Stenbroen«, omtrent hvor havnesporet nu skærer Brogade; her var venteværelse for de rejsende og værelser til ac<;isebetjent, brokasserer og færgekarle (se side 32 og 38).
11. februar 1820 antog den kongelige danske postdirektion selvejer Christen Nygaard som færgekasserer med 300 rdl. i aarlig løn
plus lys og varme, og oldermanden Chr. Syndergaard fik besked om
at indsætte ham i embedet. Nygaard søgte straks bevilling til at
skænke for færgefolkene, men fik afslag; han var tm ældre mand, der
fa.-t aa.r efter f11lgtes af Sønnen P. Chr. Nygaard, der var Lasserer i
mange aar. Hancke fortæller om ham: »Han stod derovre paa færgebroen i Sundby med sin lille grønne tejne under armen, ta lte pengene
paa laaget og strøg dem derefter ned.
Vinterdage var han især herlig at skue i sin lange pelts og sine
sivsko; var vejret alt for slemt, eller det var aftentide, maatte man
søge ham inde i hans stue for at komme af med sine skillinger. Grov
kunde han være mod bønderne, naar de vilde tinge, og de nærede en
svær respekt for >>Kassereren«, der ogsaa godt kunde sige »Honoratiores<< besked; dem, han imidlertid, naar der var stunder dertil og
han led dem, gerne regalerede med en pris af sin kun i kort tid lukkede snusdaase.<<
Da Nygaard gik af, afløstes han af Ernst August Faber, den sidste
brokasserer; de var begge ungkarle. Faber blev 1865 underkasserer
ved pontonbroen.
Som regel var færgebroen bortforpagtet til en eller anden anset
borger i Nørresundby; men det skete undertiden, at fæsteren var
Aalborg-mand.
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Sundby færgehus, opført 1819, - efter maleri paa raadhuJet- fra o. 1850.
(Man Jer kaJJerer Nygaard med tejnen under armen).

Vi kender følgende broforpagtere:
Fra 9. marts 1668: Bertel Sørensen Koch, derefter Niels Christensen Stabech fra 1682 til 1685 og hans enke Gjertrud Pedersdatter
Kjærulff til 1693, derefter hendes datter af første ægteskab Maren
T homasdatter, som 1694 ægtede sin fætter gaard- og handelsmand
Niels Pedersen Kjærulf, der 1707 flyttede til Aalborg, hvor han
købte »Jørgen Olufsens Gaard«. Her døde han 1720 som formand
i købmandslav et. 1759 forpagtede raadmand Gregers Claus H iibertz
broen, foreløbig paa 6 aar, fra 1791 til 1804 gaardmand og oldermand i færgelavet, den rige og ansete Jens Jacobsen Hvorup. Fra
1804 til 1806 landmaaler Ole H all i Aalborg, som flyttede til
Sundby, hvor han boede i »Schous. Gaard«, den som Poul Pagh
senere købte. Fra 1806 brændevinsbrænder og gaardejer Niels Bondrup (se foran) og gaardejer Christen Nygaard, der 1820 blev færgekasserer. 1816 var Bondrup ene, idet Nygaard var gaaet ud af kompagniskabet. Fra 1833 købmand Poul Pagh i Aalborg, som ogsaa
havde forpagtningen af V ester a as bro.

Nørresundby færgevæsen

33

Færgelavet.

Saa længe der har været organiseret overfart mellem Sundby og
Aalborg, har der vel været et organiseret færgelav; men først fra
o. 1600 kender vi lavets oldermænd, og dets ældst kendte lavsbog
(reglement) 28 ) er fra 1710. Det fortæller: »Vi efterskrevne, assessor
Peder Lassen til Rydslet, Niels Kierulf, indvaaner i Aalborg, Peder
Lau.rsen, (»Voerbjerg«) udi Sundby, Iffuer Jensen ()>Dodensig«), ]ens
Jensen (senere oldermand), Jacob Jensen, Jens Jespersen, salig cornet
Bovitz' enke Am Mortensdatter, Niels Andersen (oldermand), salig
Jørgen Sørensens enke Gjertrud Christensdatter, Miekel Nielsen og
Poul Nielsen, ibidem, alle færgefæstere ved Sundby, var forsambiede
udi V01·is Menige Færge Laugs Hus Anno 1710, den 16. April, sambtyckte og paalagde og nu med denne Voris Laugsbog sambtycker
og paalegger imellem os Selfver ind byrdes de Reisende og Landmanden, saavcl som os Selfver, alle til Nytte og Gavn, disse fterskrevne
Artikuler og Puncter, hvilcke enhver Færgemand eller Færgekarl her
udi Sundby, som nu er eller efterkommende vorder, skal vide sig
efter at rette.« Og saa følger et reglement paa 33 »Puncter«, hvoraf
vi kan nævne: Punkt 1 fortæller, at færgeriet har 12 færger og
3 kaage, som er delt i 3 roder, og Punkt 2 siger, at 1. rode besørger
transporten til V esteraa og 2. rode transporten til Østeraa, medens
3. rode træder til, hvor det paakræves. Der skal stedse ligge en ledig
færge eller kaag i Vesteraa og en i Østeraa, dag og nat. Punkt 7
handler om den straf, man paadrager sig ved ikke at rette sig efter
oldermandens (>>foudens«) anordninger, og hvis man behandler sine
staldbrødre uskikkeligt med banden, skidds.ord eller slag, »hvad
enten det er inden eller uden for laugets forsamlinger«.
Det paalægges lavets foged (oldermand) at paase, at færgernes ejere
holder dem i tilbørlig stand, og hvis en ejer ikke efter lovlig advarsel
faar sin færge i orden, straffes han 1. gang med en bøde paa en mark
tillavet plus 12 skilling til de fattige. Forser han sig igen, skal oldermanden med fire af færgeejerne indberette sagen til stiftamtmanden,
der fastsætter bødens størrelse, og tredje gang bliver hans færge trukket paa land, og han skal ikke have del i det, som de andre tjener.
28 )

Paa Viborg landsarkiv findes en kopi af denne lavsbog, dateret 27. juni 1735.
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Det paalægges baade færgeførere og færgeroere at behandle de rejsende høfligt og venligt og ikke uden grund forsinke deres rejse.
Punkt 27 siger, at lørdag aften skal færgeejerne komme til oldermanden og gøre rede for deres fortjeneste; først skal hver rode give
forklaring for hver rejse, og siden med deres ed, >>Saa sandt hjælpe
mig Gud«, bekræfte det. Hvis nogen forsøger at snyde lavet, og han
ikke vil betale de bøder, som han idømmes, bliver hans færge sat paa
land, indtil han har gjort rede hos oldermanden og fornøjet lavet.
Oldermanden skal føre bog over baade lavets indtægter og de forefaldende bøder. >>Disse Laugsartikler skal snarest bekendtgøres for de
menige Medlemmer af Lauget.«
Den 25. oktober 1710, underskrevet af
P. Rodsteen,
stifts befalingsmand.
Op imod 1800 tænkte man paa at forandre lavsartiklerne, men det
blev ikke til noget; dog fik oldermanden Chr. Nygaard 22. august
1808 en instruks, som ændrede lidt ved regulativet:
§ l. Den gamle skik, at lauget, som er inddelt i roder, har samlet en
hel uges indtægt, efter den rigtighed, enhver rode derover haver
holdet, og hver lørdag aften gjort forklaring og rede for fortjenesten, rodevis, kan ikke anses for overbevisende, at indtægten
er rigtig opgivet; dette afskaffes.
§ 2. Paalægges det lauget, saa snart en transport er sket, være sig med
færge eller kaag, straks ved ankomsten til Sundby at melde for
oldermanden den skete transport, og hvad derover, arbejdspengene fradragne, er fortjent, hvorefter
§ 3. Oldermanden har straks med daturo at indføre beløbet i en dertil
indrettet, af magistraten autoriseret, protokol.
§ 4. Efterlader nogen, færgeejer eller -fæster, saa snart muligt at gøre
denne anmeldelse til oldermanden, betaler han en mulkt af
2 mark, halvdelen til lauget, halvdelen til de fattige, og lader
han en hel dag gaa, betaler han 4 mark, 3. gang 8 mark o. s. v.
(senere blev bøden højere).
§ 5. Lørdag aften samles laugets bestyrelse hos oldermanden for at
gøre nærmere rigtighed og drøfte laugets interesser.
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§ 6. Oldermanden faar for sin umage hver lørdag to rigsdaler af
laugets kasse, undtagen naar der er islæg (senere sat til 300 rdl.
om aaret).
De fornemste inden for lavet var de tolv færgeejere, der lejede
færgeretten af kongen, senere af fattigvæsenet i Aalborg, for en aarlig
afgift af >>6 rdl. croner eller 6 rdl. 2 mk. 4 skilling curant« (1771)
og en indfæstning af: I 1600 40 rdl., o. 1650 20 rdl. og o. 1700
16 rdl., og færge og færgeret gik ofte i arv fra forældre til børn.
Saa
var der færgeførerne, ofte færgeejeren selv, og endelig de almindelige
færgeroere. Disse sidste var ofte fritaget for militærtjeneste, og 1807
tilskrev borgmester Hornsyld oldermanden, at 6 og i 1812 8 færgefolk var fri, >>eftersom deres tjeneste ved færgevæsenet ikke kan undværes«.
Niels Hancke skriver om færgekarlene: »Dels i skænkestuen, dels
i deres eget lukaf sad færgefolkene, en hel ejendommelig, nu uddød
race.
Naar undtages >>Simon« og et par til var der ikke meget sømands-snit ved dem, og jeg vil just ikke sige, at de trak saa grumme
hurtigt paa deres aarer. Kom de ikke i dag, saa kom de sikkert i
morgen. En løs og upaalidelig karl holdt sig sjældent ret længe i
færgelavet, hvor de gamle strengt hævdede deres autoritet. De tog sig
gerne en passiar med passagererne under overfarten, eller fik mangt
og meget at høre i aarets løb, og dels var der ofte et vist tørt lune
over deres bemærkninger. Særlig bemærkelsesværdig var Simon Høj,
som havde faaet sit tilnavn fra sit tilraab eller svar, naar han prajede.
Han var en halvgammel karl af den nu svindende race af >>ulke« og
havde i yngre dage faret paa lange rejser og var nu saa stolt af sin
sejlbaad som nogen fregatkaptajn af sin fregat. Som saa mangen
gammel ulk holdt han nok af en stor dram, og mangen gang mere
trillede end sprang han ned i baaden; men sad han først paa agtertoften med storsejlskødet i haanden, var der ingen, der ikke havde
fuld tiltro til ham. En dag skulde Simon af sted med baaden og kom
tumlende, saa han plumpede i vandet i stedet for i baaden og blev
kun med besvær halet op. De første ord, han sagde, efter at have
spyttet et par ilde smagende mundfulde vand op og rystet sig som en
vaad hund, var: >>Det tog den onde raspe tordne mig en fejl retning!<<
3*
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Hvorefter han tog sæde og lige saa støt som altid førte sin baad over.
Resten af dagen passede han sin gerning som altid, efter at have
hældt vandet af søstøvlerne og vredet strømperne. Men saa maatte
der jo en dram til i » Vesteraas Kælder«. Siden var »Den tog en fejl
retning<< i lange tider et mundheld ved havnen.<<
Som regel kom færgelavets folk godt ud af det med folk; men der
kom af og til en kurre paa traaden, saa der klagedes over dem til
oldermanden eller endog til Aalborg magistrat.
Den 10. februar 1765 klagede købmand Albert Deichmann, Bispensgade 3, til borgmester Grotum og raadet over færgelavet og særlig
over færgekarlen Laurs Brems i Sundby. Der var fjordlæg, og færgelavet var pligtigt til, saa længe det var gørligt, at holde en sejlrende
aaben; men hvis dette ikke kunde gøres, kunde man betale færgefolkene for at »kælke« baade folk og varer over. Dog havde folk
under saadanne forhold lov til selv at befordre deres varer over; men
det led færgemændene ikke saa gerne.
Nu havde Deichmann købt et parti korn i Vendsyssel og aftalt
med bønderne, at de skulde levere kornet paa hans bopæl; og den dag,
de kom med det, gik han selv over fjorden for at vise dem, hvor isen
bedst kunne bære.
>>Der paa fjorden blev jeg attequeret af Sundbys beboere, og den
værste var Laurs Brems, som tillige undsagde mig og sagde, at jeg
ikke havde noget der at bestille, ja, bortviste mig af fjorden med
uanstændige og grove talemaader og fik tillige sine adherenter (følgesvende) til at kaste sneboller efter mig, og han sagde, om jeg var gadesnager for at vise folk over fjorden.<< Magistraten reagerede øjeblikkeligt, og den 15. februar mødte oldermanden Chr. Jørgensen, et
par af færgeejerne (der jo i grunden var ret uskyldige), Laurs Brems
og nogle vidner paa raadhuset i Aalborg, hvor magistraten dømte
hver af de 12 færgeejere til at bøde 4 rdl. til de fattige; men da
oldermanden protesterede, blev bøden nedsat til det halve. Den egentlige synder, Bremsen, skulde i >>den spanske kappe<< 29 ) gaa over fjorden til Sundby; men da Laurs >>væmodigen udbad sig at blive fri for
29

)

Den spanske kappe var en tønde med et hul i bunden. Den blev sat ned over
forbryderen, saaledes at hans hoved stak op af hullet, og saaledes førtes han,
ledsaget af et par betjente, gennem byen. Det ansaas for meget vanærende.
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denne strenge straf og slippe med en bøde og bede Deichmann om
forladelse«, ændredes straffen til 20 rdl. til de fattige og 4 rdl. til
købmanden »for hafte ulejlighed.<<
Den 11. juni 1783 kom den bekendte brigader Halling fra Dronninglund kørende ned til Sundby færgebro og forlangte at blive sat
over, men straks. Han plejede ellers at st:> lde ind hos Niels Andersen
paa torvet; men aaret før havde han købt V estergade 28 i Aalborg,
og nu var haandværkerne ved at opføre hans prægtige vinterbolig,
»Hotel Phønix«, hvilket arbejde han skulde over at inspicere. Det tog
imidlertid nogen tid at faa spændt fra og faa vogn og heste anbragt
i færgen, og den hidsige brigader skældte derfor færgeføreren Christen Gildsig, en af Sundbys ansete gaardmænd, ud; og da Gildsig
protesterede, stak Halling ham en lussing.
Imens var oldermanden,
Jens Hvorup, kommen til, og nu forlangte den nævenyttige godsejer,
at han skulde lade Gildsig arrestere, hvilket Hvorup nægtede; og i
stedet anlagde han paa færgelavets vegne sag imod brigaderen, der
først nægtede at have siaaet Christen, men senere indrømmede, at han
havde givet ham »et lille pust paa kæben«, hvilket takseredes til en
bøde. I >>Patriotiske Samlinger« af 1786 skriver en anonym indsender
spottende om >>de overmaade hurtige og pyntelige flydebroer (færger)
ved Sundby og sarurnes saa besynderlig høflige og nøjsomme roersmænd eller transportforvaltere, ved hvis gode conduite man som
oftest ved at sætte den ene fod i færgen tror at sætte den anden i
Charons30) baad; man forstaar mig nok.«
I den haarde vinter 1802 var købmand A. Chr. Brix og købmand
Mads Galthen samt tømrermester Bosch, alle af Aalborg, en tur i
Vendsyssel. Det var helt mørkt, da de kl. 9 kom til Sundby og vilde
over fjorden, der var dækket af tyk is. De efterlod nu kuske, vogne
og heste i Sundby, men kunde ikke selv faa passende natlogi, hvorfor de forlangte, at færgefolkene skulde >>kilke« dem over, eftersom
sejlrenden var frosset til. Da der ingen kælke eller slæder kunde
skaffes, tilbød færgefolkene at skyde en kaag ud i sejlrenden og prøve
paa at bryde isen med den 31 ).
30)

I den græske mytologi færgede Charon folk over til dødsriget.

31 )

Lavet havde i øvrigt nogle store issave, med hvilke man lavede sejlrende i isen.
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Kommandør Løvenørns plan af 1810 til et nyt færgehus ved Sundby bro (opført 1819).
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Under alt dette postyr var aalborgenserne blevet uvenner med
færgemændene, som mente, at de var urimelige; og da de kom til at
sidde fast midt i fjorden, stod de ud paa isen, og en af færgefolkene
fulgte dem i land. De klagede særlig over færgekarl Jens Andersens
uforskammethed, og oldermanden idømte ham en mulkt paa 4 mark.
Det synes, som om lavet blev mere og mere upopulært; det trængte
nok til en fornyelse, baade hvad dets materiel og færgefolkenes optræden angik.
l. juli 1811 beklagede købmand Peder Hassing i Aalborg sig over,
at han, da han den 23. juni skulde til Hjallerup marked, maatte vente
næsten en time, skønt der altid skulde være en kaag eller færge ved
færgebroen, og saa forlangte færgefører Christen Klemmen endda
3 mark og 8 skilling.
Klemmen forklarede, at vind og strøm havde forsinket ham, og at
han kun havde forlangt sin lovlige takst. Den 20. september samme
aar skulde pastor Fr. Winding, Nørresundby, og pastor Fohlmann
Finchenhoff, Hellum, over til Sundby; de indsendte klage over færgemændenes magelighed og optrækkeri. Men den værste salut var dog
den, der 24. marts 1812 stod at læse i »]ydske Efterretninger« (Stiftstidende):
>>De Sundby færgemænd er behersket af de slemmeste laster, dovenskab, tværhed, begærlighed og efterladenhed i at opfylde deres pligter i henseende med overfarten fra Sundby til Aalborg, saa det var et
ønske for publikums vel, at tvende træheste kunde blive opsatte paa
Sundby færgebro samt fire usorrede steene til at vedhænge deres
beene, for at vinden ikke skulde kaste dem af de ugalloperende heste.
Formodentlig ventes, at naar een eller to havde været til hest i trende
eller flere timer, ligesom forbrydelsen er stor til, vilde vel for eftertiden ikke ventes saa ubehagelige følger for de reisende personers
overfart.
Langbrokro, den 20. martii 1812.

]ens Langbak (kromanden).
Christen Christensen.

J ens J es persen.
Jens Jensen«,
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20. marts 1811 havde kancelliet forordnet, at der ved færgestederne
skulde holdes en dagbog, hvori de rejsende kunde indskrive deres
klager; men her i Aalborg og Sundby ignorerede man ganske dette
paabud, indtil det blev yderligere indskærpet af generalpostdirektionen; saa fik man endelig klageprotokollen i orden.
Efterhaanden som færgerettighederne gik fra fattigvæsenet over til
lavet og dets interessenter, blev de en god indtægtskilde. 22. august
1808 oplyser oldermanden, Chr. Nygaard, at indtægten i de sidste
10 aar har været 562 rdl. 4 mk. (netto), og at den aarlige indtægt
18Q1-07 er vokset fra 49 rdl. 1 mk. 1 skilling til 95 rdl. 1 mk.
15 ~killing. Men der blev ogsaa sparet vel meget baade paa at holde
færgerne i orden og paa at ansætte kvalificeret arbejdskraft.
Premierløjtnant J. P. Bluhme i Aalborg, der var indrulleringsofficer, var statens tilsynsførende med færgevæsenet; han havde i
1824 en lille konflikt med lavet, fordi brokasserer P. Chr. Nygaard
i Sundby havde klaget over, at der var for lidt mandskab til at betjene kaagene og de 8 færger, som var i hrug, idet han mente, at de
ikke kunde overkomme arbejdet.
Bluhme indrømmer, at der er meget at bestille og tilføjer spydigt:
»Men kan saa ikke laugets matadorer, de tykke færgeejere i Sundby,
ligesom forhen tage en haand i selv; og hvad Nygaard angaar, da
kan man vel nok, hvis arbejdet overstiger hans kræfter, finde en
mand i hans sted.«
Havne- og fyrinspektør Leth var 1831 i Sundby for at bese færgevæsenet, og han var meget utilfreds.
Den 15. juli indberetter han:
»De færgeinteresserede i Nørresundby udgør et samfund af meget
simple mennesker, saakaldte landbrugere, men rettere bønder, der
hverken give eller tage imod fornuftsgrunde i disse aldeles fremmede
anliggender, saa det er vistnok ikke alene gavnligt, men højst nødvendigt, at et forbedret opsyn med færgeindretningen i det hele taget
bliver etableret. Der bør ogsaa ansættes kyndige søfolk som færgeførere. For øjeblikket er alle færgefolkene, 20 i alt, delt i 7 selskaber,
hvoraf 6 paa 3 og 1 paa 2 medlemmer, og de er uden undtagelse
bønderfolk Der er 6 gamle færger, som godt kan forsynes med en
haandelig mast i forenden og et raasejl, som kan benyttes i medvind.
Der skal bygges 4 ny færger hos skibsbygmester N. Bonnesen. For-
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uden færgerne ejer færgelavet 3 store og 3 mindre kaage; saa snart
en af disse gaar til, bør der anskaffes en bergensjolle.« 32 ).
Kendte oldermænd i færgelavet.

O. 1608-35 Anders Pedersen Kid, kirkeværge og kgl. delefoged,
o. 1635-70 Morten Christoffersen, der ligesom formanden var
baade kirkeværge og delefoged, og derefter jens Pedersen, der døde
21. januar 1710. I reglementet af 6. april 1710 nævnes Niels Andersen som foged for færgevæsenet. I hans tid var det, at lavet skænkede
det smukke lille skib til Sundby kirke. 1715, 1730 og 1732 nævnes
jens Jensen, som 3. juni sidstnævnte aar tillige med flere færgefolk
af pastor Knud Scott var stævnet for Aalborg byting, fordi de søndag den 9. maj havde forsømt gudstjenesten og arbejdet paa færgebroen.
26. juni 1735 nævnes Peder førgensen og derefter Hans Jensen,
t o. 1757. 1757 og 1767 nævnes Christen Jørgensen, som 7. august
1765 til Aalborg fattigvæsen betalte aarets indtægt 115 rdl. 1 mark,
som var forfaldne den 1. august.
Herefter den ansete og velhavende jens Jacobsen Hvorup, f. 1732,
t 1804, »oldermand i det lovlige færgelaug«, som der staar paa hans
mindetavle i Sundby kirke. 1804-07 Christen Jensen Gildsig, se ovenfor, 1807-11 Christen førgensen Nygaard, der 1820 blev brokasserer,
og 1811-16 Peder Jensen, t 1816. Derefter Christen Jensen Syndergaard, t 1849, og Albrecht Christensen Nygaard, t 1858. Sidste
oldermand cand. juris Anders Muller.
Alle disse oldermænd var ansete gaardmænd og færgeejere.
Færgetaksterne.

Det kostede oprindelig en skilling pr. person at blive sat over fjorden. I 1554 fik Aalborg sin første biskop Laurits Nielsen33 ). Hans
stift var Vendsyssel, Thy og Hanherrederne, Aalborg, Nør og Sønder Tranders samt Egholm og Hasseris, der var annekser til Vor Frue
32

)

33)

Denne sejljodle blev anskaffet 1836; det var vist den, som kæntrede i 1862, da
12 mennesker druknede.
Laurics Nielsen Riber, biskop 1553-57.

Kr. Værnfelt

42

og Set. Peders sogne. De søndenfjords sogne havde hørt til Viborg
stift, men kom til Aalborg stift, da biskoppen blev flyttet hertil. Da
næsten hele stiftet laa nordenfjords, maatte han ofte passere fjorden,
hvilket blev ham vel dyrt, da han sagtens medførte sekretær eller
tjener, hvorfor han klagede til kongen, som den 15. maj 1555 tilskrev lensmand Otto Brahe34) paa Aalborghus saaledes: »Vi Christian III af Guds naade konge af Danmark o. s. v. Vor gunst tilforn. Vider, at os elskelige mester Laurits, superintendent udi Vendelbo stift, haver beret for os, hvorledes at, naar han skal drage over
ved vor købsted Aalborg og til Sundbye og udi Vendsyssel, da besværes han hver gang til færgeløn med 4 skilling danske. Da bede vi
dig og ville, at du handler med færgemændene, at de fører hannem
over, og giver dennem en daler derfor om aaret paa det, at han ikke
skal besværes med for stor færgeløn. Her vid at rette dig efter og
(af)lad det ingenlunde.
Skrevet paa vort slot København onsdagen næst efter cantate d.e.v.
Under vort segl.

Christian.«

Men i tidens løb blev færgetaksterne ændret mange gange, f. eks.
1634, 1709, 1806, 1824 og 1834; men der imellem blev der foretaget
mange smaaændringer. I 1634 blev der ved Sundby færgebro opsat
en malet tavle med de ny takster. Herom siger Aalborghus lens regnskab for 1634-35: »Den 20. juli betalt Anders Willumsen Snedker
for en tavle at gøre, hvilken blev opsat i Sundby, hvorefter vognmænd og færgemænd skulle have sig at forholde med deres vognleje
og færgeløn, S slette mark. Saa og givet Johan Brandt for en pæl,
hvorpaa samme tavle skulde sættes. Item for et stykke planke, hvorpaa samme taxt blev malet- for 51/2 mark. «
Ved kongelig resolution af S. oktober 1709 blev nedenstaaende
takstordning for Sundby færger stadfæstet af stiftamtmand baron
Rodsteen: »Af en ledig kaag, naar den begæres af nogen fra Sundby
til Aalborg eller fra Aalborg til Sundby:
aJ) Otto Brahe var o. 1555-67 lensmand paa Aalborghus; han er fader til den
berømte astronom Tyge Brahe.
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I godt vejrlig betales (af den, som »befragter« en hel kaag)
Udi storm og uroligt veirlig betales mere af aarsag, at
færgefolkene maa have to leiekarle foruden dem selv,
hvorfore af den reisende betales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ligeledes betaler reisende, naar de ankommer enten med
ledig hest eller heste og vogn og ikke vil tøve efter fuld
fragt af færgerne - i godt veirlig . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paa samme maade i uroligt veirlig, naar færgekarlene maa
have 4 leiekarle til sig, betales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ellers betales i almindelighed af gemene folk, naar færgekarlene samler fuld fragt enten til færge eller kaag, af
hvert ledig menneske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Af en hest, naar færgekarlene samler fuld fragt . . . . . . . .
Af en oxe eller koe, naar færgekarlene samler fuld fragt. .
Af et faar, veder, svin eller deslige kreaturer af 1 stk. . . . .
Af et læs korn af alle slags, som beregnes til 3 tønder . . . .
Af en tønde korn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Af et læs foder eller skafthaure (utærsket havre) . . . . . .
Af et læs lyng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Af et læs tørv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Af en tønde salt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Af en tønde tjære, tran eller deslige . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Af en tønde kul eller kulmisse3 5) . . . . . . • . . . . • • . • . • . . .
Af en oxehoved36 ) vin, formedelst vanskeligheden ved at
nedlægge i færgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ligesaa af en møllesten, formedelst færgens farlighed, betales efter stenenes storhed af stykket mellem . . . . 4 a
Af en tønde kalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Af et hundrede tagsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Af et hundrede mursten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85 )
86 )

12 skill.

18 -

24
32 -

l

4
2
l
3

1
3
3
2
2
2
1
1
5
1
4
5

Kulmisse: Kulmæs: Mæs er et maal, der holder 1 tønde.
1 fad vin = 4 oksehoveder a 6 ankere a 40 potter. Aalborg magistratsvedtægt
for 1553 siger: »Pramkarlen faar 4 skilling for huer lest swardt gotz at føre
uti landt, oc stor lest home! for 4 skilling, oc 8 skilling for eth faid (vin) at
føre i landt.<< 1 stor læst = 24 tønder.
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Af et tusinde flynder .. . ........ . ......... ... . ..... .
l skil!.
Ligesaa af anden tør fisk efter advenant 37 ) •••. . .• •. . ••• • 1
Af et læs færske kuller eller torsk ............ ....... . 8
Af et læs færske langer, som er 3 vaag38 ) eller 30 stk.. . . . 12
Af et læs tomt træ i tønder, halvtønder og fjerdinger . . . . 6
Af et læs tomt træ, som drejerne bruger . . . . . . . . . . . . . . 6
Af en tylt lægter ... . .................... . .. . . .. . . . . 2
Af en tyl t syvalener . ...................... . .... .. . 3
Af en tylt tialener ...... . ............... . ..... . .. . 5
Af en tyl t deler ·.. . .. . . ... .. . . ... . . ... ... .. ... .. .. . 2
Af en tylt tolvalener . ... . .. ..... . . . ... . .. . . . . .... . . 5
Udaf andet stort tømmer, som ikke kan føres i kaage eller færge,
men tages over floden efter færge eller kaag, betales efter advenant,
gl. taxt og sædvane - pr. stk. 2 skilling. Ligesaa naar danske, hollandske skibe eller skibsramme ankomme, som tager ballast ind, betaler vedkommende skipper eller købmand for ethvert færgelad udaf
baglast til færgemanden som sædvanlig med 96 skilling. Saasom sædvanligt haver været af færgeløbet imellem Aalborg og Sundby hidindtil saaledes at betale, indtil Hans kongelige Majestæt anderledes
allernaadigst behager at befale.
P. Rodstheen. «
Aalborg, den 14. maj anno 1709.
Denne takst gjaldt med ændringer til 6. juni 1806, da den afløstes
af et meget omstændigt reglement paa hele 79 satser, hvori der nu
f. eks. stod, at der ogsaa skulde betales for fjerkræ: 1 skil!. i færgepenge for et par kalkuner, 1 skil!. for 4 høns, ja, selv for duer og
kyllinger. Der siges, at disse sidste bestemmelser bevirkede en hel del
smugleri, særlig fra de kvindelige passagerers side. Der fastsattes
ogsaa, hvor meget færgekarlene maatte modtage i drikkepenge og
hvor meget for at hjælpe ved ind- og udskibningen.
De højst ustabile pengeforhold i de tider bevirkede, at reglementet
fra 1806 ikke kom i brug før 1809, og at det forsynedes med flere
tilføjelser, inden det den 27. august 1824, samtidig med, at færge37)

Advenant: som kommer ind.

38)

Vaag : Vo r

=

10 stykker fisk (1/z snes).
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lavet overtog de sidste færger, afløstes af et nyt. Saaledes blev det
20. december 1818 paabudt, at Sundsholmerne, det vil sige folk fra
Sundby-Hvorup kommune, nu skulle til at betale færgepenge; de
havde hidtil været fri; og man sagde, at det kom deraf, at deres forfædre engang i den graa middelalder gratis. havde leveret sten til den
allerførste færgebro i Sundby.
Endelig fik man 29. november 1834 det sidste reglement med tilhørende takster, undertegnet af kongen den 24. oktober.
»Uddrag af taxt og reglement for færgefarten imellem Aalborg
og Sundby. Ifølge allerhøjeste resolution af 24. oktober 1834 skal der
indtil videre erlægges for overfarten.

§ 1. Naar et fartøj fragtes:
a) for en af de ny færger om sommeren 3 mark, om vinteren
4 mark.
b) for en af de gamle færger om sommeren 2 mark, om vinteren
2 m ar k 12 skilling.
c) for en stor kaag eller større færgebaad om sommeren 1 mark
4 skilling, om vinteren 1 mark 8 skilling.
d) for en nedkaag eller færgejolle om sommeren 12 skilling, om
vinteren 1 mark.
For denne fragt for nedkaag eller færgejolle kan der medfølge
3 personer med rejsetøj, men medfølger der flere passagerer,
indtil et antal af S, betales 4 skilling for hver, sommer og
vinter.
For at færgefartøjerne ikke skal blive overbelastede, maa:
a) en færge i stormende vejr ikke medtage over 40 mand, og
med gods ikke lade haardere end 15 tommer fra overkanten
af rælingen midtskibs (til vandet).
b) Ligeledes maa en stor kaag eller større færgebaad i lignende
vejr ikke medtage over20mand og med gods 15 tommer fra
overkanten af rælingen mitskibs.
c) Og endelig maa en nedkaag eller færgejolle i uroligt vejr
ikke medtage over 5 og i godt vejr ikke over 7 passagerer.
I alle tilfælde er besætningen medregnet.
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§ 4. Naar nogen overføres med et allerede af en anden fragtet fartøj,
skal der derfor erlægges børfragt39 ), hvilken betaling kommer
til afdrag i den fragt, som den første befragter skulle erlægge,
dog saaledes, at denne ikke derved til færgelaugets skade kommer til at betale mindre end børfragt efter § 5.
§ 5. Naar nogen overføres i det foranførte § 4 omhandlede tilfælde,
saavelsom naar der samles til fuld fragt, og naar tvungen afgang finder sted, betales uden hensyn, om der er fuld fragt
eller ikke:
a) for en person og saa meget, som han holder i haanden, indtil
30 pund, samt rejseklæder, betales 3 skilling.
b) for en bonde, matros, tjener, haandværkssvend og deslige
2 skilling.
c) for et barn mellem 2 og 12 aar betales 2 skilling, og for børn
under 2 aar og nødlidende betales intet.
Herefter følger en længere liste over taksten for vogne, dyr og
varer.
Reglement for færgeriet:
l. Færgelauget er eneberettiget til at overføre - en mil paa hver
side op og ned ad fjorden. Men folk maa nok bruge egne baade,
og ligeledes maa forældre, hjemmehørende i Sundby, hvis børn
gaar i skole i Aalborg, entrere med hvem de vil om børnenes
overfart.
2. Færgelauget skal holde 26 roerkarle40 ) samt to førere til de ny
færger. Samtlige færgefolk skulle staa i fast og stadig tjeneste
hos lauget, og de skulle uden undtagelse, førend de tiltræder
tjenesten, præsenteres for søindrulleringsofficeren, der nøje bør
paase, at de er duelige sømænd, i det mindste søvante; og for
resten ædruelige og raske folie Af de 26 roerkarle skal der udnævnes en fast fører til hver af sejlfærgerne.
3. Af de bestemte fartøjer bør der saavidt muligt altid være en af
de ny færger, en af de gamle færger, en stor kaag eller færgeaD) Børfragt: Alm. takst.
40)

I 1860 var der 32 roere og færgeførere.
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baad og en af de smaa kaage eller færgejoller ved aalborgsiden.
De øvrige fartøjer skulle have deres plads ved sundbysiden.
Naar derfor et af de til aalborgsiden hørende fartøjer afgaar til
Sundby, skal et fartøj afgaa derfra til Aalborg fo·r at complettere antallet (saa kaldet »tvungen afgang«).
Ligeledes skal der af det i punkt 2 bestemte mandskab stedse
opholde sig ved aalborgsiden 9 og om natten 5 mand. Resten af
mandskabet skal opholde sig ved nørresundbysiden, hvor der
om natten stedse skal være to vaagekarle, s.om straks kunne tilkalde de øvrige færgefolk
Paa det yderste brohoved skal lauget vedligeholde i forsvarlig
stand en hensigtsmæssig lygte, der skal tændes hver aften en
time efter solens nedgang og brænde til kl. 12 om natten. Den
skal igen tændes om morgenen og brænde i 2 timer førend
solens. opgang aaret rundt, undtagen i tidsrummet 10. marts til
10. august og i klart maaneskin.
Kongelige embedsmænd og andre betiente er berettigede til fri
overførsel, naar de er forsynede med pas paa fri befordring til
lands, - og hvad de embedsmænd angaar, hvis rejse blot gaar
over fjorden, da er det tilstrækkeligt, naar de erklærer, at de i
lignende ærinde ville være berettigede til fri befordring. Ligeledes nyder de personer, som gaae med kongelige tjenestebreve
til eller fra postembedsmænd eller andre embedsmænd. Fremdeles erholde remanteheste samt alt det gods, der forsendes for
kongelig regning, fri transport.
Naar den, der betaler fuld fragt, forlanger det, bør landingen
ved aalborgsiden ske ved Østeraa, for saa vidt vandet ikke
maatte være saa lavt, strømmen og vinden saa ugunstig eller
godset saa svært, at det sædvanlige sted ved Vesteraa maa benyttes.

11. Der skal 3 gange daglig saavel fra Aalborg som fra Sundby
afgaa et børtfartøj 41 ) for at overføre enhver, som forlanger det,
tilligemed deres medhavende gods for børttaxt uden hensyn til,
om fartøjet derved opnaar fuld fragt eller ikke. Afgangstiderne
41)

Børtfartøj: Fartøj med planmæssige afgangs- og ankomsttider.
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for dette børtfartøj, der er ens for begge sider, er om middagen

kl. 12 hele aaret igennem; fra 1. april til ultimo august42 ) kl. 6

14.

1S.

16.

18.

om morgenen og kl. 6 om eftermiddagen; i februar, marts, september og oktober maaneder kl. 7 om morgenen og kl. S om
eftermiddagen samt i november, december og januar maaneder
kl. 8 om morgenen og kl. 3 om eftermiddagen. I de sidste
S minutter førend den til afgang bestemte tid skal der ringes
med en klokke, som kan høres i husene i de nærmeste gader.
Færgefolkene skulle vise de rejsende høflighed og velvilje samt
være behjælpelige ved ind- og udskibning af det, der overføres,
og under mulkt fra 2 til S rdl. sølv ikke derfor begære drikkepenge, med mindre deres tjeneste skal forlanges til som dragere43) at bære eller befordre de rejsendes gods til noget sted
i Aalborg eller Sundby, eller fra et saadant sted til færgebroen,
alt for den taxtmæssige betaling.
Naar færgefarten formedelst is aldeles standser, er færgefolkene,
for saa vidt lauget selv ikke vil entreprenere saadant, eneberettigede til med slæder at befordre korn og andet gods samt til
at føre heste og qvæg over fjorden, hvorfor de maa oppebære
børttaxten. Det er imidlertid enhver uforment selv eller ved
sine egne tyende at besørge saadan transport.
Saavel paa aalborg- som paa sundbysiden findes henlagt dagbøger, hvori de rejsende ere anmodede om at bemærke, hvorvidt de have været tilfredse med overfarten m. v. Disse dagbøger skulle halvaarlig indsendes til generalpostdirektionen til
eftersyn.
For saa vidt der i reglementet ikke er bestemt anden særskilt
straf, straffes overtrædelser og tilsidesættelser af de færgelauget
og dets undergivne pligter med mulkter fra 2 til SO rdl. sølv
efter omstændighederne, forseelsens grad og generalpostdirektionens resolution.
Dog er det overladt til generalpostdirektionen at henvise
sagen til afgørelse i retten.«

42) Ultimo august: Udgangen af august.
43)

Dragere: Bybude.
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Hancke fortæller, at >>det var et ikke ringe studium at regne ud,
hvad det kostede at komme over med de forskellige baade, alt efter
som man nød den lidt dyrere ære at være befragter af baaden, eller
om man hørte til passagererne, som fik lov at komme med for en
ringere pris, og som altid stod og ventede paa, at en eller anden velhaver skulle bryde isen.
Smaabønder og deres koner stod gerne - om det skulde være i hele
og halve timer - og ventede, til de kunde komme over for takstens
minimum, der, om jeg husker ret, var to skilling.«
I >>Nord for Limfjorden« kalder samme forfatter Sundby for »en
hel lille by af gæstgivere«, og det er meget træffende. Man forstaar
saa vel, at færgelavet altid var rede til at kæmpe for sine rettigheder;
thi den lille by, som i 16-1700rne havde 4-500 indbyggere, kunde slet
ikke undvære færgeriet, hvortil næsten alle dens beboere paa en eller
anden maade var knyttet. Der var vel 20-25 færgeroere, men saa
var der færgeskipperne, færgefæsterne og senere færgeejerne, og saa
var der byens haandværkere og dens mange beværtere. Ofte forhindrede storm eller isgang folk i at komme over fjorden, og de maatte
i time-, ja, undertiden i dagevis opholde sig i Sundby.
>>Hoteller« i
vor tids betydning fandtes ikke; men mange af beboerne havde
gæsteværelser med >>Logi for rejsende«; vi hører saaledes, at brigader
Halling paa Dronninglund tog ind i Niels Andersens gaard paa østsiden af torvet og overnattede der.
Foruden Niels Andersen drev ogsaa Jens Hvorup, Chr. Gildsig,
Chr. Ertmansen og Jens Jespersen gæstgiveri i deres gaarde paa
torvet. I Østergade var der 7 gæstgivere, og i hele byen var der 40-50,
som havde >>Bønderkamre<< eller >>Logi for rejsende«. Sammesteds
kunde man som regel købe baade mad og drikke, og i hine dage bryggede folk selv deres øl og brændevin.
Gæstgiveriet var dog kun et bierhverv for Sundby folk; det var
fiskeri, haandværk og landbrug, som var hovednæringsvejene. Købmænd havde man ingen af; der blev vel drevet lidt høkeri og smaahandel, men den første rigtige købmand fik man ikke før i 1815, da
Johan Georg Galster kom fra Aalborg og indrettede >>Sundby Bod<<
i Niels Andersens gaard paa torvet. Nej, skulde vendelboerne til købmand, maatte de over til Aalborg.
4

50

Kr.Værnfelt

Men Sundby var et vigtigt mødested; byen var jo Vendsyssels udfaldsport til den store verden, og den var ogsaa indfaldsporten til
landsdelen; det kunde de fjendtlige hære i tyske- og svenskekrigene
tale med om.
Her ved færgebroen og i de nærmeste gader traf gamle venner
hinanden, og her mødtes ogsaa gamle uvenner, hvilket retsprotokollerne beretter meget om. Her slog i 1593 Klemen Ranesøn fra Vraa
en anden anset vendelbo, Anders Kjærulf fra Kollerup, ihjel, og her
overfaldt og dræbte Jeppe Ræv fra Gandrup i 1607 Mads Skrædders
søn; men da Jep i 1614 begik et nyt drab, maatte hans hoved falde
for bøddeløksen.
Den 9. januar 1637 mødte et par af egnens storbønder, Christen
Kjærulf fra Vadum Fogedgaard og Jens Mørk fra Bjørum, hinanden
>>paa Sundby Gade«, og Christen og broderen Jacob trakterede Jens
og hans unge søn Anders med knivstik og sværdhug, og da de to
uvenner to aar efter- den 6. januar 1639- atter mødtes her, faldt
Christen igen over Jens Mørk. Naa, samme Christen Kjærulf var
ogsaa en kendt voldsmand, der en halv snes aar efter maatte vandre
i slaveri i København. Den 8. februar 1692 vidnede Hans Christensen, der boede ved fjorden i Sundby, at han forleden dag havde set
Anders Mørk fra Dødskov komme kørende over isen fra Aalborg
til Sundby bro, og han hørte samme aften, at Anders var bleven stukket. Jo, i den lille by af gæstgivere 44 ) skete der altid noget.

Færgeriets sidste aar.
I færgevæsenets sidste tid fremkom der fra publikums side en hel
del kritik; thi man syntes, at naar færgelavet i ly af sit gamle privilegium aarligt indkasserede 16-18.000 rigsdaler 45 ), saa burde saavel
materiellet som kundeservicen være bedre. I 1842 havde Aalborg ved
»>ris<< faaet ugentlig dampskibsforbindelse med København, og i
44

45

)

Folketællingen 1860 fortæller, at her var 15 værtshusmænd samt 16 købmænd
og 7 høkere, saa her var steder nok, hvor tørstige sjæle kunde faa tørsten
slukket.

)

Oldermand M[iller oplyser, at lavets bruttoindtægt i 1861 var 12.912 rdl.
2 mark.
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aarene derefter var Vendsyssels landeveje blevet forbedrede (chausse rede), saa samfærdselen nu var blevet lettede; endvidere kom dertil,
at Nørresundby i 1856 blev udskilt fra Sundby-Hvorup kommune
som handelsplads med udvidede handelsrettigheder.
Aalborg købmandslav, som var bange for, at Sundby skulde drage
handelen fra det nordenfjordske opland til sig, var særlig interesseret
i at faa en mere tidssvarende færgeforbindelse i stand. Allerede i 1853
var tanken om en pontonbro kommet frem; men denne plan havde
man atter opgivet, og i stedet søgte nu købmandslavet og Aalborg
kommunalbestyrelse at faa færgelavet til at anskaffe en moderne
dampfærgc; men dette var lavet meget utilbøjelig til, ligesom det
heller ikke vilde sælge færgeprivilegiet.
25. februar 1856 fremkom paa købmandslavets generalforsamling
det forslag, at man gennem byraadet skulde bede regeringen lægge
pres paa det genstridige færgelav for at faa det til at anskaffe den
ønskede dampfærge. Dette skete, men, lavet brød sig pokker om
regeringens henstilling, og da postvæsenet truede med selv at indsætte
en dampfærge, eftersom lavet jo kun havde koncession paa ro- og
sejlfærger, saa sagde de stridige sundbynitter stadig nej.
Den 17. oktober gav postdirektoratet paa statens vegne færgelavet
bestemt paalæg om at anskaffe en dampfærge, hvilket lavet atter
nægtede, hvorpaa direktoratet ad rettens vej anlagde sag imod det;
men ved domme af Kjær herreds ret 12. juni 1857, af Viborg landsting 22. februar 1858 og højesteret 30. januar 1860 kendtes regeringen
uberettiget til at stille et sadant forlangende til færgelavet, saa vel
som til selv at oprette en saadan fart i færgeløbet mellem Aalborg og
Sundby.
Alt imens denne sag stod paa, forhandlede købmandslavet, byraadet, færgelavet og regeringen videre om tingene. I 1857 forespurgte
et interessentskab, bestaaende af Chr. Simoni, H. Simoni og S. A. Jacobsen samt H. Pontoppidan (i Hamborg), om der hos >>Aalborg Bys
og Omegns Sparekasse<< kunne opnaas et laan på 20.000 rigsdaler
til juni termin til køb af færgeretten og med prioritet i denne og i
færgemateriellet. Sparekassen svarede bekræftende, men færgelavet
vilde stadig ikke sælge.
Sidst i 1858 dannedes der paa et borgermøde en »komite for til4*
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vejebringeisen af en dampfærge«; den bestod af redaktør Bernhard
Ree (formand), hofjægermester W. Undall paa Rødslet, maskinfabrikanterne C. W endt og L. W. Sas s samt købmand Simon Aron Jacobsen. Men kort efter, den 8. april 1859, blev man paa Sass' forslag
enige om i stedet for en dampfærge at arbejde for en pontonbro 46 ).
Men da et forslag om, at Aalborg kommune skulde paatage sig at
bygge broen, fremsattes i kommunalbestyrelsen, blev det forkastet
med 15 stemmer mod 4. Flertallet mente, at opgaven vilde være for
svær, og at en pontonbro aldrig kunde holde i storm og isgang.
Den 24. marts 1859 var følgende erklæring af broens tilhængere
(forfattet af Sass) fremkommen i >>Aalborg Stiftstidende<<: »Efter
anmodning fra komiteen for pontonbroen erklærer vi undertegnede,
at det er vor fulde overbevisning, at en pontonbro, forsynet med
passende ankere og kæder, kan til enhver tid blive liggende paa sin
plads, uhindret af storm, søgang og strøm. Ligeledes erklærer vi, at
da isgangen her paa fjorden er langt mindre end f. eks. paa floderne
Neva og Rhinen, vil denne, naar tilbørlig opmærksomhed fra tilsynets side udvises, ikke kunne skade pontonbroen. «
Erklæringen var underskrevet af 40 af byens ansete mænd: Købmænd, fabrikanter, redere, skippere og skibsbyggere; men de foreslaar
dog, at broen skal forsynes med en række bølgebrydere.
Ligeledes i 1859 fremkom i >> Stiftstidende<< en adresse til støtte
for pontonbroen, underskrevet af o. 300 mænd og omfattende folk
i byen og hele oplandet: Husmænd, gaardmænd, godsejere, haandværkere, fabrikanter, handelsfolk og alle mulige andre.
Anti-bropartiet lededes af Aalborgs kongevalgte borgmester Axel
Møller Mørch 47 ), der kaldte. planen for »et projektmageri << og mente,
at den blev alt for dyr. Han havde fra 1837 styret byen næsten enevældigt, og han var en dygtig og meget myndig mand, som ikke
gerne taalte modsigelse i kommunalbestyrelsen, og som havde en vis
øvelse i at skære al opposition ned. Det kneb dog lidt for ham de
46 )

I 1856 kom der pontonbro mellem Sønderborg og Sundeved; den kostede 70.000
rdl. og forrentede sig udmærket.

4

A. M. Mørch, f. 22. maj 1797, t 23. september 1876, borgmester 1837-63, cand.
jur., justitsraad, anerkendt botaniker.
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senere aar; thi folk som S. A. Jacobsen, Sass og Ree var ikke saa lette
at tumle, og undertiden skar man lidt haardt sammen, som da borgmesteren paa et møde den 27. marts 1860 udtalte, at Jacobsen ville
>>paarakke« kommunen en pontonbro.
Man forsøgte atter at købe færgeretten og bød 28.000 rdl., men
færgelavet forlangte 36.000 rdl. Imens forhandlede byraadet med
indenrigsministeriet, og paa finansloven 1860-61 bevilgedes der et
statslaan til Aalborg paa 200.000 rdl. Og saa snakkede og skrev
man, diskuterede og skændtes om sagm - uden at det kom til nogen
afgørelse; der skulde en ekstraordinær begivenhed til for at sætte skub
i tingene.
Det samme havde været tilfældet nogle aar før, da kommunalbestyrelsen i Aalborg i aarevis havde diskuteret om anskaffelsen af et
nyt vandværk; der var ganske vist lagt en vandledning fra Blegkilde
til Aalborg, men kun et faatal af beboerne nød godt deraf. Langt de
fleste benyttede vandet fra byens fem aaer til vask og madlavning,
hvilket var meget uhygiejnisk, eftersom byens indbyggere trods
strenge, gennem aarhundreder gentagne forbud fra politiets side, stadig smed snavs i aaerne, druknede uønskede hundehvalpe og kattekillinger og tømte natpotter der m. v.
Ikke sært, at pestsygdomme
ofte havde hærget Aalborg frygteligt. Den 27. juli 1853 kom koleraen
fra København hertil med en damper, »Cimbria<<, og den krævede
409 dødsofre. Nu kom der fart i arbejdet med det ny vandværk, hvis
forarbejder man længe havde nusset med, og i 1854 var det i orden.
Paa samme maade gik det med brosagen; kæntringsulykken i 1862
satte fart i den.
Søndag den 20. juli 1862 afholdtes den aarlige fugleskydning paa
Skovbakken, og folk fra hele omegnen strømmede til byen. Ved
6 tiden om eftermiddagen lagde bergensjollen ud fra Sundby med
16-18 mennesker om bord; det var dobbelt saa mange, som der i
stille vejr maatte være. Vejret var godt nok; men der blæste en frisk
sydvest brise, saa baaden maatte krydse over, og saa skete der det, at
føreren i stedet for at gaa over stag lod baaden kovende, og da han
oven i købet havde bundet storsejlsskødet fast, kæntrede baaden, og
alle de ombordværende faldt i vandet. Mange overværede ulykken
fra fjordbredderne, og »det var grusseligt at høre de stakkels menne-
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skers skrig og jammer,« som et af øjenvidnerne 48 ) paa sme gamle
dage fortalte.
Man var i begyndelsen ikke helt klar over, hvor mange der havde
været i jollen, nogle mente 18, andre 20; men 16 er vistnok det rigtige, thi 4 overlevede49 ), og >>Stiftstidende« oplyste den 13. august,
at der var druknet 12, hvilket muligvis er rigtigt. De omkomne var:
Færgefører Jens Olavius Adam Miihrmann af Sundby, 25 1 /2 aar
gammel.
Færgeroer Mads Chr. Pedersen af Sundby, 35 aar, efterlod 3 børn
og en frugtsommelig hustru.
Tømrerlærling Johan Chr. Fugl Larsen af Brovst, 20 aar, og
Tømrerlærling Laurids Riis, Aalborg, 20 aar. De var i lære hos
tømrermester Carstensen i Sundby.
Theodora Elsine Marie Nielsen af Sundby, 14 1/2 aar, datter af
færgefører Simon Nielsen Odde (nok identisk med Niels Hanckes
>>Simon Høj<<. Se foran).
Niels Jensen (Baand) fra Hundelev, 23 aar, menig ved 11. bataljon.
Smedesvend Niels Michael Andersen fra Aalborg, ugift, 21 aar.
Skrædder og arbejdsmand Niels Jensen Ryborg fra Vester Hassing,
26 aar.
Slagter og kreiler Henrik Kersner fra Nørre Uttrup, 61 aar.
Desuden druknede en malkepige fra Grønslet Ane Catrine Nielsdatter samt en murersvend fra Sulsted Søren Peter Mortensen tilligemed hans kæreste, en ung pige fra Løgstør Marie Nicoline Schelder;
de var 26 1/2 og 18 aar.
Endelig taler »Stiftstidende« om en gammel mand og en ung pige
fra Ves.ter Hassing; men de findes ikke begravet d~r, siger kirkebogen.
De omkomnes antal er altsaa stadig lidt usikkert.
48

40

)

)

Min kones bedstemoder, Petrea Pedersen fra Egholm, t 1929, fortalte mig om
ulykken, som hun og en anden ung pige overværede fra Vesteraas færgebro;
hun sagde, at vejret var godt.
Forf.
De 4 var: Christian Hansen af Aalborg, pigen Georgine Hansen, Aalborg,
samt Johannes Jørgensen Fanøe og Tufve Svensson, tjenende paa Rødslet.
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»Aalborg Stiftstidende<< skriver mandag den 21. juli: >>Vi har i dag
en meget alvorlig og sørgelig begivenhed at berette. Ved temmelig
stormfuldt vejr i gaar eftermiddags kl. 6 er en overfyldt færgebaad
kuldsejlet, idet færgeføreren, som efter alles sigende skal have været
i en tilstand, der gjorde ham uskikket til at anbetroes saa mange
menenskers liv, kovendte med baaden, hvorved denne fyldtes og
sank. Skønt han selv endnu var i live, da han blev reddet i land, er
han dog senere død. Ingen ved, hvor mange der har været i baaden,
ej heller hvor mange druknede. Antallet af druknede formodes at
være 15 a 16. En forhenværende sømand Chr. Hansen her fra byen
reddede sig selv og en tjenestepige, der bragtes i land i bevidstløs tilstand. Disse samt 2 tjenestekarle fra Rødslet, der bragtes paa sygehuset, er de eneste, som er reddede.«
»Berlingske Tidende« for mandag den 21. meddeler: »Sørgelig
katastrofe mellem Aalborg og Nørresundby. Ifølge et telegram, som
vi i morges modtog fra Aalborg, er færgebaaden mellem Aalborg og
Nørresundby i gaar ved en uforsigtighed kæntret, og 16 personer
skulle være omkommen. Denne begivenhed, om hvis nærmere omstændigheder enkelthederne savnes, bekræfter paa en sørgelig maade
alt, hvad der nu i saa mange aar er talt og skrevet om den scandaleuse
maade, hvorpaa forbindelsen mellem nævnte steder iværksættes, og
der paahviler den eller dem, hvis skyld det er, at sagen om en reform
er trukken saa utilbørligt i langdrag, et forfærdeligt ansvar.«
Paa byraadsmødet den 22. juli forespurgte fabrikant Sass, om
kommunalbestyrelsen ikke burde indsende en klage til regeringen
over, at den i forgaars passerede skrækkelige ulykke kunde foregaa
i en saadan rendesten ved højlys dag, medens man i mulm og mørke
reddede menneskeliv paa det oprørte Vesterhav, og paaviste ligefremme mangler ved færgebaadenes ballastvæsen.
Men borgmesterMørch mente, at man maattevente med at dømme,
indtil den politimæssige undersøgelse var afsluttet.
Og nu kan det nok være, at kritikken tog fat mod færgevæsen 50),
bystyre, borgmester og regering. At færgeskipper Miihrmann havde
været beruset, synes klart, selv om man i Sundby politiret for famili50

)

>>En Vendelbo « kalder i »Dagbladet<< færgeriet for »Kgl. priviligeret Drukneanstalt <<.
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Løvenørns plan af 1810 til den første havn i Nørresundby (anlagt 1818-19).
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ens skyld synes at ville dække over det, bl. a. ved at sige, at færgefolkene havde været saa optaget hele dagen, at de slet ikke havde
haft tid til at spise, men havde maattet nøjes med »en taar øl og
brændevin «.
Den 25. juli stod følgende i >> Stiftstidende«:
>> Undertegnede, der selv var om bord paa den i søndags forulykkede færgebaad, finder sig paa grund af daglige forespørgsler foranlediget til at oplyse, at færgeføreren i søndags var i beruset tilstand, og at han sad med skjødet fastgjort, da ulykken skete. Da jeg
har nogen erfaring i søvæsenet, tror jeg tillige at kunne bevidne, at
vejret i søndags ikke var aarsag til ulykken, men at det hele ligger i,
at baaden blev styret forkert ved vendingen.
Christian Hansen. «
En arbejdsmand Larsen, som tillige med Chr. Hansen var stævnet
til at møde i retten som vidne, oplyste ogsaa, at efter hans mening
var færgeføreren beruset. Flere passagerer havde netop derfor ikke
villet med, ja, en dame fra Aalborg, som var kommen ned i baaden,
gik i land, da hun opdagede skipperens tilstand.
Dagen efter ulykken blev baaden taget op og undersøgt af et
nævn: Skibsfører H. Simoni, smed P. C. Knap og skibsbygmester
B. J. Bonnesen, som erklærede, at den var i forsvarlig stand, >>naar
den blev styret af en ædruelig mand og ikke var overfyldt.« Det var
altsaa ikke hos jollen, at fejlen laa.
Den 26. juli udtalte borgmester Mørch: >> Ingen kan meer end jeg
være overtydet om gavnligheden af et bedre kommunicationsmiddel
mellem Aalborg og Nørresundby end de nuværende færger, << hvortil
>> Stiftstidende<< ironisk tilføjer: >> Det siger den mand, der i et kvart
aarhundrede som byens højeste embedsmand roligt har set paa, at
færgevæsenet blev aldeles, som det var.<<
Den 28. juli oplyser Sass, at en pontonbro nok kan anskaffes for
o. 180.000 rigsdaler. Færgevæsenet giver 16-18.000 rdl. i aarlig indtægt, og en bro vil nok kunne give 27-28.000; og tirsdag den 5. august
refererer >>Stiftstidende« efter >> Dagbladet << et voldsomt angreb, som
en anonym indsender retter imod færgevæsenet. Han finder det
>> aldeles uforsvarligt, at det skovler færgepenge ind uden at anvende
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det mindste, enten penge eller umage, for at skaffe forsvarlige fartøjer med paalidelig og ædruelig besætning, den druknede drukkenbolt ufortalt,« og han mener, at færgemonopolet bør suspenderes.
Og den 13. august klager bladet over, at efter at 12 mennesker var
druknet, saa afgaar den ene færge efter den anden i stiv storm fra
Aalborg til Sundby, uden at det befalede opsyn51 ) var til stede.
I de dage fremkom nedenstaaende versificerede beretning om ulykken: »En sørgelig Vise om den gruelige Ulykke, som Søndagen den
20. Juli foregik paa Fjorden mellem Nørresundby og Aalborg med
Beretningen om, hvorledes og af hvad Grund Ulykken skete.
Udgivet og forlagt af P. Sørensen 5 2), trykt hos Carl Bech i Aalborg.
Melodi: Naar mit Øje er lukt.

Med en sørgelig Klang
vil vist lyde min Sang.
Thi det melder en rædsom Ulykke.
Tyve Mennesker ombord
paa den oprørte Fjord
maatte friste saa daarlig en Lykke.
Thi for fuldene Sejl
paa det blaagrønne Spejl
der fra Sundby en Sejlbaad udsejle.
De var glade ombord,
thi i Aalborg man troer
at der Glæde og Morskab ei feiler.
Ak! Men Glæden den svandt,
thi i Bølgen de fandt
Døden Fjorten af dennem desværre.
Thi kun Fire blev red't,
Som i Nøden var stædt.
Thi nu stande de Andre for Vorherre.
51

)

Fuldmægtig Kirchheiner paa Algade i Aalborg v ar tilsynsførende.

"") Digteren er formentli g tøffelmager P. Sørensen, Brandstrupsgade nr. 16.
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Jeg ej synge vil mer,
thi jeg Taarerne seer
i saa mangt et medlidende Øie.
Thi en Fa'er og en Mo'er
eller Søster og en Bro'er
vil først samles med dem i det Høie.
Men nu trøst Jeres Sind,
lad ej Sorgen gaae ind,
men bekjæmp Jer' heftige Smerte.
Thi i Himlen forvist
I vil samles tilsidst.
Det Vorherre og Frelser os lærte.«
I en efterskrift beretter poeten, at han selv var øjenvidne til
ulykken. >>Baaden afgik,<< siger han, »fra Nørresundby med henved
20 mennesker om bord, hvoraf kun 4 blev reddede. «
Det var, som om ulykken den 20. juli med den efterfølgende voldsomme kritik satte fart i arbejdet for broen; men gang paa gang
maatte myndighederne høre, at »brønden burde være kastet til, før
barnet var druknet.«
Færgelavet forlangte nu 33.000 rdl. for færgeretten, og længere
ned ville det ikke gaa, men Aalborg byraad ville kun give 28.000.
Den 5. september 1862 kom indenrigsminister Orla Lehmann her til
Aalborg og Sundby for at mægle mellem lavet og Aalborg byraads
broudvalg (Raffel, Staun og Bentzen), og resultatet blev, at man
mødtes paa halvvejen, idet byen skulle give 30.100 r dl. + 400 r dl.
for en ny stor færge, som var under bygning; og den 23. august det
følgende aar overtog Aalborg færgeriet.
Den 28. november 1862 gentog folketinget sit tidligere givne tilsagn om at yde Aalborg et laan paa 200.000 rdl. Men de gode
Aalborg-folk var endnu ikke helt enige, om der skulde bygges bro eller
anskaffes et par dampfærger, og den 10. og 11. december skrev toldinspektør Thorbrøgger i »Aalborgposten«, at pontonbroen aldrig
vildekunne holde i storm og isgang, den vildekun blive en »godtvejrsbro «. Og han foreslog, at man, dersom man fik en bro, tog denne ind
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hvert efteraar, naar daarligt vejr satte ind, og saa benyttede en eller
to dampfærger; thi broen kunne jo tages ind og lægges ud paa »et par
timer<<.
Broforkæmperne Sass, Ree, Jacobsen og deres tilhængere morede
sig svært over Thorbrøggers betænkeligheder, thi havde i 1859 ikke
40 af byens ansete og kyndige mænd saa godt som garanteret for
broens holdbarhed.
Men vi ældre, som kan huske, hvorledes pontonerne om vinteren kunde stikke af til Rørdal eller helt ned til
Vesterladen, kan jo se, at toldforvalteren til dels havde ret.
Alt imens myndighederne forhandlede, og alborgenserne kævledes
indbyrdes, saa kævledes færgefolkene og passagererne, der meget ofte
benyttede de i færgehusene værende klageprotokoller. Ganske vist
var nogle af klagerne uberettigede; men andre var vel begrundede,
og kævlet blev ikke mindre, da Aalborg overtog færgeriet. Byraadet
forlangte straks, at færgemændene skulle bære en kasket med nummer paa, hvilket de bestemt nægtede, indtil de ved en ordre fra stiftamtmanden blev tvunget dertil.
En færgekarl, Jeppe Gjøl, maatte
betale 2 rdl. til de fattige, fordi han nægtede at bære postvæsenets
taske fra færgen op i færgehuset; og lige efter at tyskerne havde forladt Aalborg, var der en dag paa Vesteraas færgebro et skarpt sammenstød mellem færgefolkene og nogle passagerer, som skulde over.
En købmand fra Aalborg, som overværede klammeriet, bemærkede,
at >>færgeriet blev passet bedre, da prøjserne var her«, hvilket færgemændene blev meget forbitrede over, og en af dem raabte: »Ja, vi
ved jo nok, at aalborgenserne blev svært vigtige i den tid, tyskerne
var her!« Herpaa fulgte en klage og paafølgende sag for Kjær herreds ting med masser af vidneudsagn, og tre af færgemændene maatte
bøde hver 2 rigsdaler for deres grove mund.
Først i 1863 vedtog byraadet at bygge pontonbro, og man tog
straks fat med forarbejderne ved brolandingerne. Den 2. februar gav
Bernhard Ree i »Aalborg Stiftstidende« færgelavet følgende afskedssalut: >>Tilskud ventes af statskassen til at foretage indløsning af det
hidtilværende færgevæsen i forbindelse med pontonbroanlæget, ligesom der er udsigt til, at dette ærværdige institut endnu før aarets slutning, træt af dage (thi nattesøvn har det i almindelighed ikke manglet) vil begive sig til sin velfortjente hvile. Hvortil det da vist vil
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Nørresundby brand 17. j11ni 1765. -- Til vmstre Vesteraas /ærgebro,
i midten en stor færge, til højre bergensjollen og en affærgekaagene.

blive ledsaget af et højtideligt gravøl.<<
Borgmester Mørch forlod
snart efter Aalborg, idet han den 28. marts blev udnævnt til byskriver i Svendborg og herredsskriver i Sunds og Gudme herreder.
Færgevæsenet indgik dog ikke saa hurtigt til sin velfortjente hvile,
som Bernhard Ree havde ment; thi broarbejdet blev forsinket af
krigen 1863-64. Som foran sagt overtog Aalborg by fra 23. august
1863 færgeriet, og arbejdet med broen blev straks udbudt til licitation.
Allerede tre uger efter var der indkommet tilbud paa de 51 pontoner, og snart var arbejdet i fuld gang, og allerede 30. december
meddelte skibsbygmester B. J. Bonnesen, at de første 15 pontoner var
færdige.
Da tyskerne kom her til egnen, blev de færdige pontoner ført til
Hals og sænket i fjorden 53 ), og en lille muddermaskine og to mudderpramme, som brokomiteen havde laant af Aalborg havnevæsen, blev
efter militær ordre sænket i Nørresundby færgehavn og i Lindholm
"~)

Den 15. oktober 1864 henstillede indenrigsministeren ti l stiftamtm and Dahl-strøm, at pontonerne, »de r for størstedelen ere nedsænk ed e i og ved Limfjorden<<, bliver op tagne før vin teren .
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aa, da man selvfølgelig ikke ønskede, at fjenden skulle gøre brug
af dem.
Efter krigen fortsattes arbejdet. » Bonnesens Skibsværft« var hovedentreprenør, og en række af byens og egnens haandværkere og industridrivende, deltog i arbejdet.
Broen, der bestod af 15 broled, som
hver hvilede paa 2 eller 3 pontoner, var 79 meter lang med to faste
brohoveder, paa aalborgsiden 53 meter og paa sundbysiden 45 meter
med to fortove og en kørebane i midten. Dens bredde var 14 meter,
og midt paa den var der en svingbro til gennemsejling. Den kostede
229.200 rigsdaler og desuden 31.400 rdl. i erstatning til færgelavet,
hvis privilegium udløb den 24. oktober 1865. Aalborg by fik koncession paa broen i 50 aar fra 1. januar 1866 at regne, og det blev en
fin forretning; thi allerede i de første dage efter aabningen indtjente
den ofte 90-100 rdl. pr. dag; i 1906 var den helt gældfri, og i 1920
gav den aarlig o. 320.000 kroner i bropenge og havde en formue paa
1,3 mill. kroner.
Pontonbroen blev indviet den 19. september 1865 af kong Christian IX og aabnet for almindelig færdsel den 9. oktober; herom
fortæller aalborgbladene: »I formiddags kl. 10 1/2 fandt den højtidelige indvielse af pontonbroen sted. Deres Majestæter begave sig
til denne højtidelighed i aabne vogne, kongen og dronningen samt
prinsesse Thyra og prins Valdemar, derefter Ds Kongelige Højheder
kronprinsen og prinsesse Dagmar, og endelig den kongelige families
følge.« Der var æresporte saavel ved svingbroen som ved færgehuset
i Nørresundby, og begge steder strøede hvidklædte unge piger blomster. Førstnævnte sted fortalte borgmester, justitsraad Stricker 54 ) om
broens historie og bad, om den maatte bære Hans Majestæts navn og
kaldes »Christian den Niendes Bro«, hvilket Hans Majestæt allernaadigst tillod, idet han ønskede foretagendet held og lykke. Ved
ankomsten til Sundby talte herredsfoged Spies og pastor Walther,
og kongen svarede med venlige ord og ønsker om byens snarlige opkomst55). Herefter gik de kongelige ledsaget af en stor folkemængde
54

55

)

)

Georg A. R. Scricker, f. 7. april 1808,

t

22. april 1880, borgmester 1863-80.

Den 17. juni 1865 brændte hele det centrale Sundby, 53 gaarde og huse, i alt
over 100 huse, hvorved 108 familier blev husvilde.
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op til torvet og saa jernstøber Galsters nedbrændte gaard og derefter ruinerne ved Nørregade og Skraagade, hvorefter de atter gik til
broen og over til Aalborg. Om aftenen festedes der i Kompagnihuset.
Da pontonbroen blev taget i brug, fortsatte man med brotaksterne,
og en ny brotakst af 20. februar 1869 siger bl. a.:
For
For
For
For
For
For

en
en
en
en
en
en

gaaende person uden byrde .................... 2 skil l.
lukket karet eller wienervogn med 2 heste ...... 24
16
lukket drosche med 1 hest
almindelig aaben vogn med 2 heste ............ 16
tom vogn med 2 heste
8
6
rytter med hest
•

•••

o

o

•••

••••

o.

o.

•••••••••••••••

o

o

o

o

•••••••••••

••••••

o

••••

o

o

o

•••••

o

o

••••••

Retur samme dag halv pris. Men i de følgende aar ændredes taksterne flere gange og nedsattes.
Alle vi ældre husker saa godt den
gamle pontonbro, der gyngede saa sjovt, naar det blæste, og de 3 øre,
det kostede at komme over, tur-retur 5 øre.
Det viste sig desværre, at de lyse forhaabninger, som de 40 borgere
i 1859 nærede til broens soliditet, ikke holdt stik over for storm og
isgang, og at toldforvalterens profeti var rigtig. Allerede 1867, 68,
69 og mange gange senere splintredes den af is. og storm, og de gamle
færger og senere et par dampfærger maatte tages i brug. I 1879 og 81
maatte al passage i 2-3 maaneder foregaa over isen. I 1933 afløstes
pontonbroen af den store faste >>Limfjordsbro«, der indviedes den
30. marts og aabnedes for trafik den l. april; ogsaa her maatte man
indtil 1935 betale bropenge.
Der fortælles mange historier fra pontonbroens tid, og her er en
af de ældste. Det var vel sidst i 60erne, at >>Stærke Frederik« fra Biersted skulde til marked i Aalborg for at sælge sin lille nordbagge. Da
han kom til broen, vilde han løse en billet til sig selv, men bromanden
sagde: >>Du skal da ogsaa løse billet til hesten.<< >>A trowed, te dæi
kam gratis ower.<< >>Nej, nej, det er kun pakker, som du kan bære,
der kommer frit over.<< >>Naa,« gryntede Frederik, >>er der intj aaent
i wej!« Hvorpaa han krøb ind under hesten, slog armene op om den
og rejste sig op, for derefter med faste skridt og nordbaggen hængende over skulderen at passere vagthuset og den forbløffede bromand, somt helt glemte at afkræve Frederik billet.
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I aarene efter »Limfjordsbroen<<S indvielse blev der i »Søsterbyerne<< ved selskabelige lejligheder ofte sunget en fornøjelig sang
om den gæve færgeskipper Lars.
»Der var en skipper, han hedte Lars;
han sejlede med sin galeas
imellem Aalborg og Sundby.
Og stormen tuded' og gjord' halløj,
og bølgerne de gik himmelhøjt
imellem Aalborg og Sundby.<<
Og saa skildrer visen den gæve Lars' kamp imod storm og bølgegang, alt imens han drak sit øl, imellem Aalborg og Sundby. Men saa
kom den ny bro.
»Men nu har skipperen Lars lagt op;
nu ta'r han broen i tre-fire hop
imellem Aalborg og Sundby.
Tilsidst moralen, og den er god;
skal du til Sundby, saa tag den nye bro
imellem Aalborg og Sundby.<<
Det var ved at synge denne pudsige »Brovise<<, at Aalborgs populære borgmester Thorvald Christensen den 28. april 1963 i TV tjente
et pænt beløb ind til Aalborg børnehaver.
Jeg har forgæves søgt at
finde frem til »Skipper Lars'<< forfatter og første fremkomst. Nogle
mener, at den først er sunget af skuespiller Kaj Voigt paa det i 1908
opførte »Hotel Royal<< i Nørresundby. Her var i nogle aar revuteater, og det er tænkeligt, at visen stammer fra tiden op imod 1916,
da Aalborgs koncession paa pontonbroen var ved at udløbe, og man
var begyndt at snakke om en fast bro.
Visedigteren Ejgil Munk samt en lokal visedigter, journalist Palle
Lundsgaard, Aalborg (t 1936), havde begge tilknytning til Royal
revuen; en af dem, snarest Palle Lundsgaard, er sikkert forfatter til
»Skipper Lars<<. Men efter visens slutning at dømme maa man nærmest tro, at den er fra o. 1933, da >>Limfjordsbroen<< kom.
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Det har været mig umuligt at finde færgevæsenets regnskabsbøger
og dets forhandlingsprotokol og ligeledes Aalborg byraads forhandlingspotokoller fra færgeriets sidste aar. Det ser desværre ud til, at
Nørresundbys brand den 17. juni 1865 og Synagogens ødelæggelse
den 19. oktober 1945 har berøvet os vigtige oplysningskilder.
K il der.
Aalborhus Lens Regnskaber. Aalborghus Amts Regnskaber. Viborg Landstings
Skøde- og Pantebøger. Jydske Registre. Jydske Tegnelser. Samlinger til jydsk
Historie og Topografi. Kjær Herreds Tingbøger. Aalborg Raadhusarkiv (i Viborg
Landsarkiv). Forskellige kirkebøger. Forskellige folketællinger. Eric Pontoppidan:
»Danske Atlas<< 1769. Chr. Petresch Christensen: »Nørresundbys Historie«. Niels
Hancke: »Nord for Limfjorden<<. Niels Hancke: >>Skizzer<<. Tauber: >>Embeds- og
Bestillingsmænd i Aalborg.<< C. Klitgaard: >>Aalborg Købmænd 1431-1931<<, Trap:
>>Danmark<< 1921 og 1961. P. Riismølle·r: >>Aalborg<<. P. Knudsen: >>Aalborg<<.
Aalborg Vejviser 1861. Aalborg Amtstidende 3. og 28. januar 1962. Aalborgposten
1861-65. Otto Smith: Aalborg. Aalborg Stiftstidende 1858-65. Nørresundby Avis
1858. P. T. Hald: Aalborg Fattigvæsens Historie. G. Vilh. Hansen: Kong Christian den IXdes Pontonbro over Limfjorden. Approberet Vedtægt for Kong
Christian den Niendes Bro mellem Aalborg og Sundby 20. februar 1869. Aalborg
havnevæsens arkiv. Nørresundby kommunes arkiv samt ældre folks be·retninger.

Brorstrup Kirke
Ved A. Holst- Thomsen

V

ore gamle kvaderstenskirker med tykke mure, højtsiddende vinduer, der kun gav sparsomt lys, og de svære tværbjælker med
det flade kirkeloft stammer fra tiden ca. 1150-1250.
Brorstrup kirke, der ligger omtrent midt i sognet, er opført inden
for samme tidsrum.
Kirken i Brorstrup bestod oprindelig af skib, kor, tårn mod vest
og våbenhus mod nord. Skib og kor med fladt loft er opført af granitkvadre på profileret sokkel. Korbuen har kragbånd af granit, profilerede med en hulkel, men buen er spids, hvilket skyldes en ændring
i gotisk tid.l)
Tårnet blev i årene mellem 1758-1769 nedrevet i skibets højde,
og i 1935 blev underdelen af samme tårn også nedrevet og genopbygget i skibets bredde og forsynet med spir.
Skibet er meget smalt. Det er teglhængt, hvorimod kor og spir er
tækket med bly.
Det er formentlig omegnens fattige hedebønder, der har leveret
de rå kampesten på byggepladsen, hvor en stenmester så har hugget
dem til kvadre, som i dag udgør murene i den gamle landsbykirke.
Tårnet fra middelalderens slutning og våbenhuset fra omtrent samme
tid var fortrinsvis bygget af munkesten og kun enkelte kvadre.
År 1281 skænkede præsten i Smorupgård, hr. Åge Frost, sin gård
og et møllested til Brorstrup kirke. Han gjorde det for sin sjæls saligheds skyld 2 ), og efter sin død blev han begravet inden for den
søndre dør i Brorstrup kirke. 3)
Om en anden begravelse i koret har en 90 årig mand fortalt, at
han kunne huske, da man for mange år siden lagde nyt gulv i koret
og under gravearbejdet stødte på en begravelse, fandt en lang hårfletning og rester af en kiste.
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Ingen ved, hvem der er stedt til hvile i kirkens kor, og ingen sinde
kan det oplyses, hvem hårfletningen har tilhørt.
Gennem årene har der naturligvis været vedligeholdelser af forskellig art 4 ), men de har næppe været af større omfang før 1771, da
man måtte omsætte kirkens sydmur.
Tallet 1771 samt initialerne M. G. B. sad på sydmuren til 1936,
men ved kirkens udvidelse nævnte år flyttedes initialerne til kirkens
vestgavl og blev anbragt over indgangen til det nye våbenhus, mens
årstallet stadig sidder på kirkens sydmur.
Disse initialer betyder: Margrethe Grotum Bergh, og ikke som en
ung mand spøgefuldt bemærkede: »Menigheden går bort«.
Margrethe Grotum Bergh5 ) var enke efter Jørgen Mørk til Nørlund. Det er også hende, der er tale om, når der står: »Altertavle,
Skrifte- og Degnestole er ny og bekostede af Maddam Mørk 6 ) til
Nørlund«.
Det vides ikke, om disse bekostninger har været absolut nødvendige, eller de kan være et udtryk for kirkelig interesse. Fra anden
side karakteriseres hun som vidt berygtet for sin hårdhændede energi
og lyst til at regere over alt og alle, så ingen af hendes nærmeste
vovede at overtage godset, så længe den gamle aggressive dame levede. Men retfærdigvis skal der nævnes, at hun oprettede et legat
på 1000 rigsdaler 7 ) for godsets fattige.
1871 blev der foretaget visse forandringer. Den lukkede stol i tårnrummet blev fjernet, og der blev plads for almindelige stolestader;
samtidig blev der indmuret et spidsbuet jernvindue i vestgavlen.
Den lukkede stol var i 1763 bekostet af provst Hans David
Celius 8), der var sognepræst i Brorstrup-Haverslev-Ravnkilde fra
1755-96.
Anno 1876 viste det sig, at det blev nødvendigt igen at omsætte
sydmuren, og det lyder næsten utroligt, når kirkens protokol meddeler, at udgiften hertil var 140 kr.
Det vides ikke, om det er ved denne lejlighed, eller det har været
i 1771, at kirkens søndre indgangsdør er blevet tilmuret, men det
er formentlig sket et af disse år, og at der samtidig er blevet indsat
nye spidsbuede jernvinduer.
Brorstrup kirke har været vel vedligeholdt. I synsprotokollen for
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Års-Slet og Gislum Herreder 1847-63 står, at »denne kirke findes
i forsvarlig Stand, og har aldeles ingen Mangler - intet at udsætte «.
Derfor var der i en årrække ingen særlige udgifter til forbedringer
eller nyanskaffelser, men i 1865 siger synsprotokollen, at der skal
anskaffes fodskamler i >> Fruentimmerstolene«, mens mandfolkestolene skal repareres forsvarligt.
Alterbordet, der stod op mod muren, blev 1878 rykket frem for
at give plads for en armstol og et bord til præsten, og præste- og
degnestol blev taget væk fra koret. Degnen fik som erstatning en
skråpult i den øverste mandfolkestoL
Året efter - 1879 -blev altertavlen repareret, og i midterfeltet
blev opsat et ophøjet >>forgyldt<< trækors. En ny rundbuet alterskranke på drejede søjler blev opsat.
1887 fik kirken en såkaldt præstetavie med navnene på samtlige
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sognepræster ved kirken siden reformationen. 1898 fik kirken nyt
murstensgulv, som blev hævet 8 tommer, og der kom nye stole.
I skibets og korets nordvæg afdækkedes i 1936 to tilmurede rundbuede vinduer. Da puds og mursten var fjernet, fandtes to blyindfattede gamle vinduer. Vinduet i skibet var nogenlunde velbevaret.
planke, var ganske vist skørnet,
Rammen, som var skåret ud af
men blyindfatningen med de grøngule glasruder var hele, og de blev
i en ny ramme indsat på den oprindelige plads.
Vinduet i koret var delvis ødelagt og kunne ikke anvendes, men
der blev lavet en efterligning, og dette nye vindue blev indsat, hvor
det gamle tilforn havde siddet.
I dag ser det ud, som om der har været et tredje vindue i skibets
nordvæg, men det har der ikke. Forklaringen er, at man ved kirkeudvidelsen i 1936 i den nedbrudte vestgavl fandt en rundbuet granitoverligger til et vindue. Den sad helt nede ved sokkelen, og måske
kan man gætte på, at den oprindelig har siddet over et vindue i
vestgavlen indtil 1871, da man her indsatte et nyt spidsbuet jernvindue. Overliggeren blev anvendt mellem de øvrige sten til nordmuren på sådan måde, at der kan indsættes et tredie vindue.
Oppe på pulpituret står et par gamle stolegavle med dør. De har
følgende indskrift:
Anno 1661. Peder Pedersen Bay. Malene Samuelsdatter Winding9 ).
Disse stolegavle har stået for en lukket stol i de øverste kvindestole
og tydeligvis fortalt, at denne var forbeholdt præstefamilien fra
Smorupgård, hvor præsten boede.
Peder Pedersen Bay var sognepræst i Brorstrup-Haverslev-Ravnkilde i årene 1657-1705. Han købte i sin tid præstekaldet for en sølvkande og 300 rigsdaler.
Da kirken fik kakkelovn, blev disse siddepladser taget væk, og
mens. stolegavlene blev stående endnu i mange år og vidnede om
præstefamiliens siddepladser, var der i indelukket en sort kakkelovn
samt tørv og andet brændsel til kirkens opvarmning.
Et par andre stolegavle- også oppe ved orgelet - har stået nede
i kirken foran degnestolen. De bærer årstallet 1631 samt bogstaverne
M. C. - og endnu et tegn eller hvad? Det ser ud som et bagvendt G.
Døbefonten er af granit med tovsnoning. På et eller andet tids.-

en

Brorstrup kirke

71

punkt er den gamle granitfont blevet kalket hvid; thi i kirkens protokol fra 1868 står: »Kalken på Dåbsfonten skal aftages og afpudses
med Saltsyre.«
Dåbsfadet, som er et messingfad, bærer rigsråd Bjørn Andersen
Bjørn og hustru Karen Friis' våbenmærke fra 1591.
Brorstrup kirke blev udvidet 1935-36.
Årsagen var, at kirkebesøget under sognepræsterne A. R. Brostrøm
og Chr. Bartholdy blev større og større, så en udvidelse var påkrævet, og efter samråd med kgl. bygningsinspektør Packness, Aalborg, besluttede menighedsrådet at antage arkitekt Z. K. Zachariassen, Hobro, og at udbygge og forskønne kirken, hvad der i høj grad
kunne tiltrænges.
Sognets beboere var meget interesserede; ved en kollekt indkom
664 kr., og en indsamling i sognet gav omkring 2.000 kr.
Underdelen af det gamle tårn blev nedrevet og igen bygget op i
skibets bredde og forlænget mod vest.
I vestgavlen blev indgang til det nye våbenhus, som ikke er noget
egentligt våbenhus, men en forgang til kirken. Kirkens århundred
gamle indgang blev tilmuret, og det gamle våbenhus indrettedes til
ligkapel.
På nybygningen blev rejst et spir eller måske rettere en tagrytter.
I spiret, der blev skænket af beboere fra Brorstrup sogn, blev kirkeklokken ophængt, og klokkestabelen ved korets østgavl blev fjernet.
Kirkeklokken er fra 1875. Den er af støbestå1, ikke særlig klangfuld,
men kan høres viden om.
I dagene før indvielsen modtog kirken fra anonyme givere en
syvarmet alterstage og tre tolvarmede lysekroner til skibet. Den gamle
seksarmede malmlysekrone10 ), som gennem mange år havde hængt i
skibet, blev flyttet til koret. Denne lysekrone er fra omkring 1600
tallet. Den består af en stamme, som krones af en siddende løvefigur
og ender i et dyrehoved med en ring i munden.
Da indvielsen fandt sted, havde kirken 120 siddepladser, men
denne dag måtte ekstra stole, bænke og pladsen på pulpituret tages
i brug. Da harmoniet fra 1935 intonerede, var der feststemning i
Brorstrup kirke.
På alteret findes et par meget gamle alterstager og kirkesølvet:
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den gamle sølvkalk med sølvdisk, samt en blå vinkande med guldkant og kors og en tilhørende buddike fra 1880.
Endvidere står der en sølvkande og et sølvbæger, som er skænket
til kirken af Marie Blicher, hvis fader Diderik Nicolaj Blicher11 ) var
sognepræst i Brorstrup i årene 1871-1901.
Bægeret har følgende indskrift:
Til hr. pastor D. N. Blicher i Onsbjerg ved hans bortrejse i oktober
1871.
På foden står: Fra taknemmelige tilhørere i Besser sogn.
Sølvkanden bærer indskriften:
D. N. Blicher.
R. af D.
Fra taknemmelige beboere i Brorstrup sogn d. 22. december 1892.
Endelig kan nævnes en ny sølvdisk med inskription: Til minde om
Gud;un Møller.
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Beboerne gav penge til et minde om Gudrun, der døde 21. august
1961, og hendes forældre, rentier Chr. Møller og hustru Marie, købte
og skænkede den smukke sølvdisk til kirken i Brorstrup.
1940 fik kirken et pibeorgeL En kollekt i kirken og en indsamling
blandt sognebeboere klarede økonomien : 5.000 kr. Orgelet har fem
stemmer og leveredes af firmaet Frobenius & Co.
Nu skulle man tro, at der kunne siges som i den gamle synsprotokol: ingen mangler - intet at udsætte - men i 1956 viste det sig
desværre, at stolestader og gulv var »ormædte« og angrebet af svamp,
og menighedsrådet vedtog at lægge nyt gulv og opsætte nye kirkestole. Dette arbejde udførtes under ledelse af arkitekt Vindfeld Brorson, Års.
Samtidig blev der rettet henvendelse til Nationalmuseet om råd og
bistand angående formodede kalkmalerier.
Konservatorerne Egmont Lind og søn Michael Lind, Odense, foretog en teknisk undersøgelse, og ved nøjere forskning fremkom spor
af kalkmalerier på nordre halvdel af triumfvæggens vestside.
Undersøgelsen 12 ) viste, at der forekom to lag malerier, yderst en
tidliggotisk udmaling, som rummede fragmenter af et lykkehjul samt
forskellige skikkelser, blandt andet en kvinde med en kurv, -måske
Elisabeth. Dette yderste billedlag blev aftrukket og opbevares nu på
Nationalmuseet.
Det inderste lag, hvoraf spor var fremdraget, bestod af to billedrækker af senromansk oprindelse ca. 1250-60erne og er malet omtrent samtidig med kirkens opførelse.
Øverst i maleriet ses de seks apostle under en bred mæanderfrise.
Af apostlene, som er iført dragter af et snit, som er vanligt for tiden,
har to af dem pandediademer, hvilket normalt ikke forekommer på
denne tid og for så vidt ikke heller senere, med mindre det drejer sig
om ærkeengle.
Apostelrækken er blevet beskåret i højre side af hensyn til korbuens ændring til spidsbue. Hver af apostlene har oprindelig haft sit
navn skrevet over sig, men kun to navne kan læses nu, nemlig:
PETR VS & JACOBVS
Altertavlen er fra 1800 tallet, og prædikestolen, der er et enkelt
snedker- og billedskærerarbejde, er fra det 17. århundrede; de havde
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en trist, grå farve, der i høj grad trængte til at komme ud for en
kyndig maler.
Dette arbejde blev udført af kirkemaler Johs. Madsen, Aalborg,
som malede og staferede både altertavle og prædikestol på sådan vis,
som kunstnere kan det. Det blev en pryd for kirken.
Brorstrup kirke ejedes gennem flere hundrede år af Nørlund, men
1912 blev kirken selvejende, og sognets beboere har omfattet kirken
og hvad dertil hører med en ærbødighed og pietetsfølelse, at de ganske givet vil give Bjørnstjerne Bjørnson ret, når han i Synnøve Solbakken siger: >>Kirken står i bondens tanke på et højt sted, med
graves højtid omkring ... «
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Kirkegården
i Brorstrup har i ældre tider sikkert set ud som de fleste gamle kirkegårde: en grøn mark uden nogen som helst plan eller orden. En lavning i grønsværet eller en græsbevokset tue røbede de glemte grave 13 ).
Enkelte mindesten, jern- eller trækors, hvor >>malingen var slet<<,
stod hist og her med navne og årstal.
Det hele vidnede om død og glemsel. Og dog, - græssende får,
nyslået hø og høstakke fortalte om, at de dødes have ikke helt var
glemt. Der findes eksempel på stridigheder mellem præst og andet
godtfolk om retten til kirkegårdens græsning. Slige tvistigheder kendes dog ikke fra Brorstrup.
Et solidt kampestensdige hegnede kirkegården i Brorstrup.
Mod nord og øst i diget var indgangslåger, og i det nordvestlige
hjørne var en særlig indgang fra skolehaven. Den var beregnet for
degnen og præsten, når denne inden gudstjenesten i skolen skiftede
om til ornat.
V ed kirkesynet 18 62 blev bestem t, a t der skulle af stikkes. gange
fra de to kirkelåger. De skulle være 2112 alen brede og belægges med
grus.
Nu findes kun indgangen (dødeporten) i det nordre dige.
Kirkegården i Brorstrup var meget lille. Skulle der under en epidemi eller lignende pludselig blive brug for ret mange grave, kunne
der opstå problemer med at skaffe gravpladser, og derfor vedtog
menighedsrådet at købe et jordstykke, som lå op mod det søndre
kirkegårdsdige. Det kostede 850 kr. Efter dræning og beplantning
indviedes det til kirkegårdsjord den 26. august 1947, og samme dag
fandt den første begravelse sted på den nye kirkegård.
Set. Anna Kapel
er navnet på et andet Gudshus, som har stået øst for Smorup præstegård.
Navnet Set. Anna skriver sig fra Jomfru Marias moder, som hed
Anna14 ).
Hun havde en fremtrædende plads blandt middelalderens helgeninder, og mange kirker, altre, laug, plejestiftelser og lignende indviedes til Set. Anna.
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På reformationstiden var nævnte kapel med bedekammer ganske
forfaldent, og Kristian den III tillod, >> at Set. Anna Kapel, som stod
øde, måtte afbrydes og anvendes til Brorstrup Kirkes Behov og Bygmng.«
I følge kongebrev af 21. maj 1552 nævnes, >>at Stc. Anna Kapel
er nedbrudt.«
Hvorvidt kapellets inventar, tømmer og andet materiale er tilført
kirken, nævnes ikke, men man må vel formode, at det er anvendt,
som den kongelige tilladelse siger: til Brorstrup kirkes behov og
bygning.
Folkeoverleveringen siger, at klokken fra Set. Anna Kapel havnede hos præsten p å Smorupgård, som var præstegård og var på
ca. 830 tdr. land. .
Her var et stort folkehold og god brug for en madklokke, og som
bevis for denne tydning henviser overleveringen til Års museum,
hvor der findes en grydeformet klokke. Den er 28 cm høj. For oven
har den en diameter på 28 cm og nederst 32,5 cm.
Museumsprotokollen giver følgende oplysning: grydeformet klokke
af støbejern. Klokken stammer fra Smorup. Traditionen siger, at det
er klokken fra det nedlagte Set. Anna Kapel i Brorstrup.
Men da nævnte klokke er af støbejern, og støbejernsklokker her i
landet næppe er ældre end omkring 1850, kan sagnet om klokken fra
Set. Anna Kapel ikke være troværdigt.
Derimod er det rigtigt, at klokken gennem mange år hørte til på
Smorupgård.
Gårdejer Jens Asp, som ejede gården i årene 1912-18, havde den
hængende i et træ i haven, hvor bl. a. børnene legede med den.
Nuværende ejer af hovedparcellen af den gamle præstegård, Theodor Frederiksen, fortæller: >> Gården brændte 1926, og ved oprydning
af brandtomten fandtes knebelen. Klokken stod på jorden, men har
efter sigende været anvendt som madklokke og har hængt i et af de
to store lindetræer, som endnu står på gårdspladsen, og som før branden stod foran indgangen til folkestuen.<<
Theodor Frederiksen skænkede 1929 den gamle sagnomspundne
klokke til museet i Års.

Brorstrup kirke

77

Noter og henvisninger:
1

2
) I. P. Trap: Danmark. ) Stiftsbogen 1690, side 674. 3 ) Personalhistorisk Tidsskrift, bind III, 1894. 4 ) Aars-Slet og Gislum herreds synsprotokol 1847-63.
5) Pontoppidan: Danske Atlas. 6) Pontoppidan: Danske Atlas. 7) Danske herregårde og slotte. 8 ) Fra Himmerland og Kjær Herred. 1961. 9) Fra Himmerland og
Kjær Herred, side 108, 1961. 10) Troels Lund: Dagligt Liv i Norden. 11 ) Fra Himmerland og Kjær Herred, side 124, 1961. 12) Nationalmuseet. 13 ) Troels Lund:
Dagligt Liv i Norden. 14 ) Ny kirkehistoriske samlinger, 8. bind, 1872-73, side 4.
15 ) Peder Hansen Resen: Atlas Danikus.

Bryllup paa Hessel
AF PROPRIETÆR BRUHNSERINDRINGER

Ved F. Elle Jensen

I

Vinteren 1871-72 opholdt Vilhelm Bruhn sig i Ørum Præstegaard
hos sin ældre Fætter Pastor Vilhelm Beck 1). I Foraaret 1872 købte
han Proprietærgaarden Constantia i Vilhelm Beck's Anneks Ginnerup og holdt saa om Sommeren Bryllup paa Hessel ved Hvalpsund
med Christine Elle, som han var blevet forlovet med i sin Forvaltertid paa Gaarden 2 ). I Brudefærden deltog foruden Vilhelm Beck, der
var hans Forlover, Fru Nina Beck og Bruhns Moster, Fru Augusta
Køpke fra København og hendes Datter Mine. Brylluppet skulde
staa den 9. Juli; men da der var 16 Mil fra Ørum til Hessel, begyndte
Turen dertil Dagen før med Overnatning i Hobro. Der kørtes i to
Vogne, begge tilhørende Vilhelm Beck. I den ene, en Fjerdervogn,
sad han og hans Hustru, mens den anden, en Kaleschevogn, kørtes af
Bruhn med de to andre Damer som Passagerer. Om Morgenen den
9. Juli begyndte de paa sidste Afdeling af Rejsen og nærmede sig
saa efterhaanden deres Maal. - Vi giver nu Ordet til Bruhn.
Fra Gedsted kørte jeg forrest. Vi skulde dreje af til Alstrup, hvor
Vejene var meget daarlige, snirklende sig gennem den ældgamle
Kirkeby, hvor Alstrup gamle Kampestenskirke uden Taarn stod højt
paa Lyngbakken; de gamle Bindingsgaarde laa nede i Dalene og Slugterne, saa det var ikke helt let at finde Vej. I øvrigt var der smukke
Udsigter over Fjorden, Louns Bredning, hvor der cireves stort Aalefiskeri. Naa, vi kom da lykkeligt igennem Alstrups hullede, dybe
Spor, uden at Tante Gusta og Mine blev søsyge; jeg tror, at de mægtige Bakker og Lierne med deres Faarestier og de mange Faar, den
smukke blaa Fjo·rd, hvor Solen glitrede paa den blanke Flade, Fiskerbaadene med de røde og hvide Sejl lagde Beslag paa deres maleriske
Kunstsans. Men nu skulde vi køre ned ad Stagsdal, Egnens Skræk
og Rædsel i daarligt Vejr; nu gjaldt det om at komme ind i det rigtige
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Spor, for der var flere; men det gik, og der bredte saa Fjorden sig
i al sin Herlighed til den ene Side og med Louns Kirkebakke forude.
Ved Foden af Kirkebakken laa Præstegaarden. Der vajede Flaget,
og de to Døtre, Frederikke og Johanne, som forlængst havde opdaget
os paa Turen nedad Stagsdal, viftede os Velkommen; men Hessel
kunde vi endnu ikke se. Vi var dog saa at sige paa dets Grund, for
der saa vi saa det gamle Hessel og rullede snart ind paa Gaardspladsen.
Hurtigt kom jeg af Vognen og overlod Hestene til Frederik Svendsen, gamle Smed Svendsens Søn, min gode Ven fra Forvalterdagene,
paalidelig Fyr, dygtig og ivrig Jæger og Fisker, og ilede hen for at
præsentere mine kære Slægtninge for Familien her, hvorpaa vi fordelte os i de forskellige Gæsteværelser for at klæde os om, og saa ind
i Spisestuen til en pæn Frokost; det kneb jo med Tiden; det øvrige
Selskab havde allerede spist, da vi kom.
Saa rullede Vognene atter for Døren; Vilh. Beck, min Forlover, og
jeg kørte først, besteg Kirkebakken og stilede mod Vaabenhusets Dør,
hvor Pastor J acobsen 3 ) med sin mest værdige og højtidelige Mine og
med Uret i Haanden modtog os. Vilh. Beck vidste jo nu Præstens
Præcished og sagde smilende: >>Ja, kære Pastor Jacobsen, ja, vel er
den stejle Kirkebakke besværlig for Dem, men det er lettere for Dem
at komme præcis end for os, som har kørt 16 Mil. Put saa Uret i
Lommen; der kommer Bruden med sit Følge!<< Hvad Præsten mumlede, hørte ingen. Vilh. Beck var ikke i Ornat, men Selskabsdragt.
Degnen4 ), der var meget værdig og bukkende, førte os saa til Sæde
oppe i Koret, hvor en Række Stole var anbragt, hvorpaa han ilede
ud for at modtage Bruden og hendes Følge.
Hvor var det et højtideligt og skønt Øjeblik, da min Svigerfader
synlig bevæget førte sin Datter op til Alteret, og hvor saa hun skøn
og statelig ud i sin hvide Kjole og med Myrtekransen paa de gule
Lokker. Hvor havde jeg ofte tænkt mig dette Syn, naar jeg i min
Ensomhed sad smaadrømmende i Lysthuset paa Constantia og saa
op til Stjernerne, som tindrede gennem Løvet, idet jeg tænkte:
Hvor tindrer nu min Stjerne? Hvor dølger sig min Skat?
Paa Hessel i det fjerne min Sjæl er Dag og Nat.
Ja, saadan randt det mig i Hu, medens hun skred frem over Kirke-
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gulvet, fulgt af sine Brudepiger, Søstrene Andrine og Margrete, sin
Kusine Marie Jacobsen, Præs.tedøtrene Frederikke og Johanne Jacobsen, og efter dem det øvrige Følge, Svigermoder - hvor var hun dog
køn, statelig og elskelig - ført af sin Søn Jesper Elle5).
Kirken var fyldt af Sognets Beboere, og saa begyndte den hellige
Handling med Bøn og Sang. Præsten stod jo for Alteret, og vi to
lykkelige stod for vor gamle Ven, som talte kærligt og rart til os.
Han burde have ladet det blive derved, men nu fortsatte han med
en Lovtale over Bessels Beboere in pleno, særlig Svigerfader og
Svigermoder, ligesom han fik Lejlighed til at sige pæne, gode Ord
til min Ven og. Hjælper Vilh. Beck, i hvis Hjem jeg havde levet en
lykkelig Tid; og saa først kom den egentlige Handling. Da Præsten
havde forenet vore Hænder og lyst Velsignelsen over os og over
Menigheden, istemte Degnen >>Det er saa yndigt at følges ad«, hvorpaa vi begav os ned ad Kirkegulvet, ledsaget af mange, mange venlige Nik. Ude i Vaabenhuset blev vi aldeles omringet af Christines
mange Veninder og Naboer, saa Vilh. Beck og jeg næsten blev trykket hen i en Krog. Her hviskede han til mig med Henblik paa Præstens Lovsang over Slægt og Venner: »Nu kan vi da gaa hjem som
fyldte Syltetøjskrukker!« Jeg lige saa sagte: »Ja, men man binder for
Krukken!« Og han igen: »Ja vist, men naar det gærer for stærkt i
Krukken, prikker man Huller!« Vi var nu engang satirisk anlagte;
det maa undskylde os.
Den kære Fru Jacobsen, Christines. moderlige Veninde, ønskede
saa meget at se hende som Brud; det kunde kun ske ved, at vi spadserede ned ad den stejle Kirkebakke og ind i Præstegaarden, og Følget
maatte da vente saa længe ved Kirken. Maaske var det ikke saa glad
derved; men havde nogen set den Glæde, det kærlige Smil og de
aabne Arme, hvormed Christine blev modtaget, vilde han ikke have
skumlet. Ogsaa jeg blev modtaget med Hjertelighed af den kære
Frue; det var næsten som at blive viet endnu engang, da hun tog
hver af os i sine rystende Hænder og sagde: »Tak, kære Vilhelm og
Christine, at I kom! Gud velsigne jer, og du Vilhelm, du ved ikke,
hvor stor en Gave du i Dag har faaet; glem det aldrig!« Saa kyssede
hun os, og vi ilede dybt bevægede ud af Døren til Vognene, der ventede paa os.
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Følget var imens steget til Vogns, og nu gik det strygende tilbage
til Brudegaarden. Langsomt skulde der køres til Kirken, bød den
gamle kik, men rask hjemad; det betød, at nu havde Manden overtaget l ommandoen. Hjemkommen til He sel fik vi et lille Glas Vin
med l age - Afholdsfolk kendtes endnu ikke, de hører til de moderne nye Opfinde! er -; hvorpaa de, der kunde trak sig tilbage til
de indre Gemakker for senere at mødes til Middagen.
Ved S-Tiden kom Løjtnant Bunde og Frue6), medbringende en
Porcelænsvase i Brudegave; derimod havde Pastor Henrichsen fra
Gedsted 7 ), hos hvem Christine havde været i Huset, undskyldt sig
paa Grund af Svaghed, men hans Datter og Kapellan Hellemann
kom, hun med en meget smuk perlebroderet Brevmappe. Kapellanen
var et mærkeligt naivt, vistnok noget indskrænket Menneske; han
sværmede uafladelig om Pastor Jacobsens Døtre og fortalte inderligt
tilfreds med sig selv om sin sidste Prædiken og om, hvorledes Præstens Pige, for hvem han om Lørdagen havde holdt den, erklærede
aldrig at have hørt noget lignende - hvortil de unge Piger glædede
den selvglade Kapellan med at sige, at »det lu11de de saa godt fmstaa«.
Saa var naturligvis ogsaa Degnen med og gamle Smed Svendsen,
Elles Fætter med Kone, ligeledes Degnen fra Rødding, Onkel Jacobsen, Elles Svoger, en Hædersmand af den gamle Type, og med ham
hans Søn, cand. theol. Schou Jacobsen, og to Døtre, Mine og Marie,
alle fanatiske Grundtvigianere, som bragte en vis Mislyd i Selskabet,
idet de stadig ligefrem »tog Vare paa<< Vilh. Beck og vekslede Bemærkninger indbyrdes om ham. Denne Kandidat Schou, der sikkert
var et godt Menneske, hvis han ikke havde hørt til dem, som Vilh.
Beck kaldte »de løbske Grundtvigianere<< i Modsætning til »Guds
Riges Grundtvigianere<< som Birkedal, Hoff og mange af hans gode
Venner, vilde som Dreng være Sømand; men efter den første Sejlads
over Kattegat betakkede han sig for Gentagelse, blev Seminarist,
studerede videre, blev Kandidat og var virkelig saa heldig at blive
udnævnt til Præst paa Venø. Men da han skulde aflægge Embedseden, sagde han nej, det tillod hans grundtvigske Samvittighed ham
ikke, og saa røg Præstekaldet. Nu var han begyndt med en Friskole
i Aalborg og var efter Sigende blevet en virkelig god Skolemand 8 ).
6
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Af denne Beskrivelse af Selskabet vil det ses, hvor forskellig Sammensætningen af det var, og da min Svigerfader trods sin store og
oprigtige Gæstfrihed og Glæde over at se saa mange fremmede,
manglede Evnen til at dirigere denne Blanding, som min gamle Fader,
Obersten, om han havde været til Stede, vilde kaldet >>meleret
Parade«, hørte der ikke saa lidt til at bevare en god Stemning. Men
hertil havde baade Vilh. Beck og Nina betydelige Evner; navnlig
havde han Øvelse i at svare paa ret malplacerede Bemærkninger fra
den grundtvigske Fløj, hvad gerne endte med en fornøjelig Latter.
Svigerfader bevægede sig venligt rundt i Selskabet, som om han
legede »Komme fremmede<<; derimod var Svigermoder i alle Henseender en værdig Husmoder; min Svoger, Sagføreren i Randers, var
ligeledes en god og slagfærdig Selskabsmand, og Løjtnant Bunde, ja,
han var uforlignelig, elskværdig og morsom.
Saaledes var det Selskab, der samledes om det lange, festligt dækkede Bord oppe i Salen. Tante Gusta repræsenterede jo min Moder
og havde Svigerfader til Bordherre, hun var jo helt paa sin Plads,
ligesom Mine og Bunde havde fundet sammen og forstod hinanden
paa en fornøjelig Maade. Christine og jeg sad midt for Bordet, Vilh.
Beck lige overfor. Saa blev Suppen serveret, og saa viste det sig, at
vi to, Christine og jeg, ingen Skeer havde faaet! Almindelig Forfærdelse; hvad skulde det betyde? Var det et Varsel for Livet? Her
paa Hessel herskede der ikke liden Overtro; men saa tog Vilh. Beck
Ordet, idet han greb Sagen fra den gemytlige Side og sagde: »Suppe
med Boller og Asparges kan Brudeparret ikke spise uden Skeer og
vi andre heller ikke; men jeg kender de unge og er sikker paa, at de
ellers ikke behøver at faa alting ind med Skeer, af hvad saa Livet
maatte byde dem.<< »Det skal nok passe, << sagde Røddingdegnen, og
det kom til at passe, for aldrig har vi manglet Føde og Klæder. Maaltidet fortsattes derefter i en ret højtidelig Stemning; men da
Præsten havde talt for os to, og Vilh. Beck takket paa mine Vegne
- jeg havde endnu aldrig talt - takket Svigerfader og Svigermoder
for al deres Kærlighed mod os, holdt Løjtnant Bunde en meget munter Tale for os, idet han tog sit Udgangspunkt i en Henvisning til
Syngestykket »Jomfruen<<, som i sin Tid blev opført paa Lundgaard9). Talen blev modtaget med Munterhed; men den fornøjelige
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Maade, han holdt den paa, er ikke til at beskrive. En lille pæn Sang,
som var blevet digtet, blev sunget.
Efter Lammestegen og Kransekagen hævedes Bordet, og Selskabet
fordelte sig dels ved smaa Borde og dels i Haven, hvor Kaffen indtoges, og det gik meget fornøjeligt til. Oppe paa Højen var der
ualmindelig dejligt; Fjorden spejlblank med Thise Kirke og Eskær
Skove spejlende sig i den og med Livø længere ude. Tante Gusta og
Mine var begejstrede. De unge Piger morede sig med den lille Kapellan, paastod at han havde puttet Kransekage i Kjolelommerne og
ville gribe efter Skøderne, saa da flagrede som Møllevinger, da han
hele Tiden drejede sig rundt. Da han endelig slap fra dem, var der
en, vist Vilh. Beck, der hviskede til ham: »Jeg tror, Frk. Jacobsen
har tabt sit Hjerte paa Højen,« saa da vi gik ind for at drikke The,
var han ikke at finde. En Ekspedition blev da sendt ud efter ham,
og han gik virkelig derude og ledte efter Frk. Jacobsens Hjerte! Gode
lille Hellemann blev vist alligevel lykkelig, blev Præst i Gislum og
fik en god Hustru.
Pludselig lød der Musik i Salen, og Dansen begyndte. Jeg var ikke
fornøjet med, at alle vilde danse med Bruden, men da jeg ikke selv
dansede, slog jeg mig ned hos de to Præster, Kapellanen og Degnene.
Her fik jeg dog ikke Lov at sidde, da Christine kom og hentede mig
til en lille Polka, som ogsaa gik ganske godt.
Den næste Dag blev der, hvad Pastor Jacobsen tidligere havde bekendtgjort fra Prædikestolen, ved Vilh. Beck afholdt en Gudstjeneste
i Louns Kirke.
Da vi kom til Kirken, var den saa fuld, som den vist aldrig havde
været. Pastor Jacobsen og Degnen modtog Vilh. Beck i Vaabenhuset
og førte ham op i Koret. Præsten var ganske vist i Ornat, men Vilh.
Beck forrettede hele Tjenesten, baade fra Alteret og Prædikestolen.
Teksten, han havde valgt, var »Brylluppet i Kana«, hvor Jesus, hans
Moder og Disciple var indbudt. Indholdet kan jeg ikke erindre, men
meget alvorligt var det, og det kan egentlig omtrentlig læses i hans
Postille >>Nyt og gammelt<<. Det var en højtidsfuld Stund i Kirken,
og udenfor samledes Folk i smaa Klynger, ivrigt samtalende om
Prædikenen; Egnens Begivenheder var der ingen, der drøftede. Det
6*
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var klart, at Ordet ikke var gået let hen over Tilhørerne. Pastor
Jacobsen saa højst alvorlig ud, og senere hørte vi, at Befolkningen
ligesom havde delt sig i to Lejre.
Christine og jeg var bagefter nede i Præstegaarden for at sige et
sidste Farvel til den kære Fru Jacobsen, til Pigen Marie, Præstegaardens Faktotum, og til selve den gamle Præstegaard, hvor vi havde
haft saa mangen hyggelig Time.
Ved S-Tiden kom alle Naboerne, som var indbudt, og det var en
stor Skare. Der var gamle Anders Laustsen fra Skov og Hustru
Gertrude, hende, der kaldte Christine for sin Pige, fordi hun havde
baaret hende over Daaben, hende som for 5 Aar siden en Aftenstund
paa Hessel havde sagt til mig: J a, hinner J om fru Christine, de' er nu
min Pige, den villeste af aal' Børnene paa Hessel, hinner skuld' Forvalteren lægge sig efter, « - og saadan gik det jo ogsaa, dog ikke
efter Gertrudes Anvisning, for jeg gjorde selv den Opdagelse, hvor
god og opofrende hun var imod alk
Ja, saa var der ogsaa »Lange Anders << og Maren Birgitte, hans
Kone, en Fiskerfamilie fra Skovbakker, prægtige, frimodige Mennesker; Maren Birgitte havde i mange Aar været som Barnepige paa
Hessel og passet den gamle Bedstefader Elle; endvidere Jeppes og
Christen Olesens fra Overskov, og der var mange andre. Af dem
maa jeg nævnte Anders Byrialsens fra Aalestrup; det var jo hos dem,
jeg var traadt ind en Morgenstund, ligesom Konen var kommen ud
af Sengen og forfulgte min lille Hund, som sprang efter hendes Kyllinger, der tronede midt paa Gulvet paa en Hæk med Uldtrillinger10). Var hun svær dengang, var hun nu kolossal; hun fyldte
aldeles en Agestol i den flotte to Stoles Fjedervogn, Anders havde
anskaffet sig. Det var et Syn for Guder, som man siger, da Madammen skulde af Vognen, thi 2, siger og skriver to, Mænd maatte staa
paa den modsatte Side af den, for at den ikke skulde vippe over,
naar hun traadte ud paa Trinet, ligesaa da hun skulde op ved Afrejsen. Men munter og fornøjelig var hun, og det misklædte hende
slet ikke, nu da hun var i stiveste Stads, og jeg kan ikke nægte, at jeg
smilede, da hun selv mindede mig om hin Morgen, da Snap var efter
Kyllingerne. - Snap var nu ogsaa blevet svær, men var højt elsket
af Svigerfader og dito Moder. Den havde en dejlig krøllet Hvalp,
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som Fru Beck blev saa indtaget i, at hun fik den med, da vi næste
Dag rejste. Siden fulgte den hende, hvor hun gik og stod, ogsaa ind
i Kirken og la a ved hendes Fødder, naar hun spillede Orgelet. I Folkemunde hed den >>Kirkegangskonen«. Den døde af Sorg i hendes Seng,
da hun i en lang Periode laa paa Hospital i København.
Aftenen forløb ellers fortræffeligt; alle var glade; Vilh. Beck og
Nina forstod ret at tale med disse gode, jævne Folk, saa det blev
noget sent, inden Gæsterne brød op. Vi forsvandt hurtigt i vore
Senge; næste Dag var jo Afrejsens Dag, og vi skulde helst af Sted
i god Tid for at naa Randers inden Aften.
Afskedsfrokosten og Vognens Pakning med mange Ting tog imidlertid saa lang Tid, at vi først kom af Sted ved 12-Tiden. Det var
et højtideligt Øjeblik, da vi stod paa Vognene. >>Jeg vil være Kusk
for jer,<< sagde Vilh. Beck. >>Nu sætter du og Christine jer bag, og
Nina og jeg foran<<, og saadan blev det; men lige før vi skulde køre,
gik Svigerfader om paa den anden Side og tog endnu en Gang Afsked med sin Datter. Han var stærkt bevæget; et sjældent Syn, og det
rørte mig meget.
Hestene gik rask paa; det var, som om de længtes efter den hjemlige Krybbe, hvad de nu ingen Grund havde til, for de havde faaet
al den Havre, de kunde æde; men da vi naaede Kirkebakken, gik det
i Skridt forbi den og den gamle kullede Kirke, hvor vi havde sluttet
en Pagt for Livet. I Skridt gik det ogsaa forbi Præstegaarden, der
var aaben ud til Vejen, saa vi havde den Glæde at nikke til den kære
Fru Jacobsen, der sad ved sit Vindue og viftede. Præsten stod i daglig Uniform, det vil sige Slaabrok og Træsko, uden for Døren, svingende Piben højt i Luften, hvorfra en liflig Røg af Niels Christians
fine Tobak til 2 Mark pr. Pund af den friske Vind bares ud til os,
mens Johanne og Frederikke løb hen til os og halvt leende, halvt
grædende tog en sidste Afsked med deres kære Christine.
Nu skulde vi saa til at kravle op ad den trælse StagsdaL >>Vælt
os nu ikke, Vilhelm,<< hørte jeg Nina sige. Men i det samme kom et
Gaardmandspar for at sige Farvel; de var lige ude at fodre deres
Ænder. >>Aldrig har jeg set saa mange,<< udbrød Nina, »men hvad
fodrer De dem med?<< >>Det skal a sige Fruen,« lød Svaret, >>det er
saamænd Sildinger og lidt Kuen (Korn).« >>Ja, men vil Kødet saa
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ikke smage af Fisk?<< spurgte Nina igen. »Aa jow, en bette Krum,
men vi æder dem da et sjel, vi sæller dem i Hobrow og Rais (Randers).<< Der kunde her maaske have været Anledning til en lille Bemærkning, men Vilh. Beck satte Hestene i Gang, og vi kom lykkelig
op ad Bakken.
Noter:
Johan Vilhelm Beck, f. 1829, død 1901; den kendte Formand for Indre Mission var 1865-74 Sognepræst i Ørum-Ginnerup i Djursland. 2) Fra Himmerland
og Kjær Herred 1947, S. 96 ff., do. 1949, S. 70 ff. 3 ) Chr. Jul. Sim Jacobi Jacobsen (1862-72). 4 ) Lærer Christiansen, Louns. 5) Sagfører i Randers. 6) Fra Himmerland og Kjær Herred 1958, S. 228 ff. 7) I. F. Henrichsen (1856-76). 8 ) Oprettede
Realskole i Aalborg 1876. 9) Fra Himmerland og Kjær Herred 1849, S. 70 ff.
IO) do. 1947, S. 117 ff.
1)

Gl. Ullits skole
Af Jakob Regnar

I

Vesthimmerland vil man snart opdage, at næsten alle de gamle
landsbyer ligger på sydsiden af nogle bakker, der giver læ og ly
for de kolde nordenvinde og let adgang til vand, og solen kan varme
så dejligt ned over den sammenklumpede by. - Tit ligger store,
brede enge med en å syd for byen, og mod aften kan man nu som
før se manden eller drengen komme gennende gennem byen med
køerne, der skal hjem for at malkes, mens ungkvæget går nat og dag
derude i kærene. »De bredeste enge jeg nogentid så,« synger Jeppe
Aakjær om sin barndomsegn i Fjends herred ved Karup å, men
beboerne i Gl. Ullits kunne vist synge den samme strofe om engene
mellem Gjedsted og Gl. Ullits, hvor der også går brogede høvder
»med ravgullig tå«.
Hvor er en by som Gl. Ullits køn. Og i midten af byen finder man
kirken og skolen. Den sidste i læ ved kirkegårdsdiget, så tæt ved
dette, at degnens gæsteværelse i vestgavlen næsten når ind over diget.
Uden tvivl lå den første skole i byen så nogenlunde på samme
sted, hvor endnu skolen fra 1874 ligger - lige op ad kirkegårdsdiget. Sådan var det skik »af Arilds tid«. Skolehuset kunne endda
visse steder erstatte et stykke af kirkegårdsdiget, som man kan se
det i Sønderholm ved Nibe, i Ajstrup ved Tylstrup eller i Lynge
ved Sorø.
Provst Stistrup i Ullits-Foulum besvarer 1678 et spørgeskema fra
biskoppen bl. a. om kirkelader m. m. Provsten meddeler, at kirkelader ikke findes ved kirkerne her, men han foreslår, at der bygges
et hus ved Foulum kirke, så en mand kunne have opsigt med kirken
>> såsom den ligger på den vilde hede på en alfarvej, at der af, som
før sket, ej intet skulle bortstjæles, såsom kirken dertil have rum
(jord) og ejendom nok- mellem den agersundske alfarvej og kirkegårdsdiget på den vestre side og Ullits møllevej (præstevejen) og
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kirkegårdsdiget på den syncire side ... samme mand kunne oplære
ungdommen i skriften etc. og ringe fredsklokken.<<
Om forholdene i Gl. Ullits siges der i skrivelsen: >>Der findes ingen
rum, uden at degnen ved kirkediget haffuer et lidet rum 4 bindinger
lang og en fåresti - hans kål- og tørvestedsjord og bygningsplatz
er 10 faffne mod øster og 14 faffne mod norden, og dermed endes
hans dominium.« - Så klager provsten også over noget jord,
som kirken før har haft indtægt af, >>men formedels Ullits mands
hårdhed var blevet øde - for mange år ligget i hede.« - Jorden
kaldes Trolsmark (dateret Ullits 24 /1o 1678). Skrivelsen viser, at
degnen i dette år boede ved kirkegårdsdiget.
Den 9. april 1745 holdt Gislum herreds præster og enkelte andre
et møde i Gislum degnebolig. Ministeriet skulle have en >>tabel« over
stillingen i herredets skolebyggeri. Præsten i Ullits, hr. M arten Breum,
var ikke til stede, men sendte sin degn, Jacob Matzen, der oplyste, at efter sidste skoleforretning 27. februar 1741 >>har ungdommen siden af Ullits-Foulum sogne søgt skole hos degnen i Ullits,
og er han bygt en degnebolig af hr. generalløjtnant Lærche på 4 fag
skolehus, som begge sogne har gjort arbejdet til.« Ved samme møde
oplystes, at inventaret bestod af 1 bord, 3 bænke og en grydekakkelovn. Fuldmægtigen på Lerkenfeldt udtalte på sit herskabs vegne,
at hvis Foulum sogns beboere syntes, ungdommen havde for langt
til skole, >>det da måtte være dem tilladt at holde dem selv en omløbende skolemester i sognet.« Skoleinteressen er tydelig i den mødte
forsamling i Gislum, og meget drøftes. Blandt andet faldt der skarpe
udtalelser, fordi Strandby sogn var fritaget for at yde noget til den
fælles herredsskolekasse, men sognet skulle heller ikke have noget af
denne kasse, da hr. de Poulsen, Gunderupgård, der var meget interesseret skolemand, allerede havde bygget Strandby skole 1728 og betalt
alt - også lærerlønnen af sin egen lomme. Biskop W øldike skriver
om samme skole bl. a.: >>Den overgår alle andre skolehuse i Viborg
stift og fortjener at være et mønster for dem, som herefter vorde
opbygte.«
Den ovennævnte skole i Gl. Ullits må vel så være den, pastor Tjæreby
1806 angiver som ubrugelig længere. Nu er de adelige Læreker og
Llittichauer på Lerkenfeldt afløst af de bondefødte Kjeldsener, der
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er velvillig stemt for skolens restaurering. Bønderne i Ullits-Foulum
synes mindre begejstrede. Det var det pligtarbejde, de helst skulle
undgå så meget som muligt, men arbejdet blev dog udført. I 1853
blev lergulvet i skolestuen erstattet af teglstensgulv. I indberetningen
fra 1859 siges om boligen: af bindingsværk og temmelig god, tæt ved
kirken, børnetal 20-30. Løn: reguleringssum 241 rdl. 5 skl. Jordlod
5 tdr. land tæt ved - ret god - 2 1/2 skp. hartkorn. Der holdes
2 køer og 4 får. Læreren får for hvert barn 3 mark i skolepenge, skal
betale en ottendedel af sin løn til pensionskassen.
187 4 bygges ny skole af teglsten på samme plads, og den står
endnu, men bruges ikke som skole. 1911 blev skolestuen ombygget
og blev brugt til skole, indtil man i 1936 byggede den ny skole
på bakken nord for byen. Denne skole var tegnet af arkitekt Åge
Gårdbo, Skals, og den var skolehus, til børnene i 1962 flyttede til den
nye centralskole ved stationsbyen. Denne skole på bakken kostede
25.000 kr. i byggeomkostninger.
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Når man ser på skolens forhold i Gl. Ullits, kan man faktisk se
udviklingen, som den er foregået over hele landet, siden Kristian d.
Fjerde gav sin skoleforordning af 1626, da der skulle være en skole
for hvert pastorat; men efter Kristian d. Sjettes ditto af 1739 skulle
hver landsby have sin skole, selv om det kun blev i en lejebolig.
Degnen i Gl. Ullits havde, som allehans kolleger, der boede ved kirken,
pligt til at ringe med kirkeklokkerne - »freds- og bedeklokkerne«.
De Ullits degne har vel i ca. 300 år - i onde som gode tider i sorg som i glæde - ladet kirkeklokkens toner lyde ud over landsbyen, ringet til gudstjeneste og til bryllup - ringet over den nykastede grav, kimet til årets højtider, klemtet med klokken i farens
stund, når f. eks. ilden truede den tæt sammenbyggede bys stråtækte
huse og gårde. Dette hverv er for længst overtaget af andre. Mon
ikke lærer Kjær var den sidste af skolens folk, der ringede freds- og
bedeklokken i Gl. Ullits?
Degnens 4 bindingshus med fåresti - en usselig hytte - ved
kirkediget i Ullits, som provst Stistrup 1678 nævner, er efterhånden
ved tilbygninger ligesom trinvis blevet flyttet længere og længere
bort fra kirken, og for hvert trin vokset sig større og synede des mere
i landskabet, indtil det nu har udviklet sig til et helt kompleks af
bygninger ved stationsbyen. Skolen - kirkens datter - er blevet
voksen og kan nu selv ordne sine problemer. Men fra Aricis tid var
det sæd og skik i landet, at gode børn vedgik arv og gæld efter forældrene.

Lærere ved Ullits skole.
Et forsøg på at opstille en nogenlunde pålidelig liste over degnene
i Ullits tilbage til reformationen må vist betragtes som en håbløs
opgave. Selve personens benævnelse til daglig gør sagen vanskelig:
han er »degnen<<. Der var kun den samme, så misforståelse var
umulig. Tit fik han sit fornavn føjet til, som f. eks. »Sørren degn «.
Præsten var jo lidt højere oppe på rangstigen og benævnedes som
>> hr. Mads «. Eller måske i visse egne ret og slet >>vor Får«.
Nu er det heldigt, .at Ullits-Foulum kirkebøger går tilbage til 1648,
og »degnen« fremtræder hyppigt deri. På side 1 læses: 1648 St. Valborrisdag bleff føed Degnens søn - Dorethe Anders datter
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bar den«. Så har præsten glemt at indføre barnets navn, men 1649
får vi at vide, at drengen hedder Sørren. Og i 1652 d. 20. februarri
døde den gamle degnekone Karen Epers datter - var vel 90 år gl.
Måske har hendes mand også været degn i Ullits i sin tid. 1675
skriver præsten: den 7. may begroff jeg Søffren Pedersen Degn eller
tilnaffn i Ullits kirkegård i sin alders 77. år. Hans efterfølger var
nok Søffren Lauritzen Degn. Han og hans kone nævnes 1681 over
sognets beboere. I 1724 nævnes Hans Skolemester og hans kone
Maren Madsdatter, der døde 1724. Det er mystisk, at han kaldes
»Skolemester«, for så skulle han undervise i mere end religion, og det
var 17 år, før skoleloven af 1739-40 blev ført ud i livet.
Fra 1676 til 1687 fører præsten kirkebogen på latin, og degnen
benævnes »Diakon«. Kirkebogen har mange »huller« i den tid, idet
indførelser helt mangler fra 1687 til 1712.
Søren Andersen Storm er født 1658 og død 1738, 80 år gl. År 1738
den 4. november var den gejstlige skifteret i Gislum herred samlet i
Gl. Ullits for at gøre dødsboet op efter Søren Andersen. Der var 2 sønner og 2 døtre i ægteskabet. Den ene søn kaldes monsieur Søren Storm
og var ejer af Viumgård i Bølling sogn i Vestjylland, og denne søn
gik ind på at betale begravelsesomkostningerne, da boet intet kunne
dække, og de andre børn takker skifteretten i et smukt brev, der
viser deres kærlighed til det fattige hjem i Ullits. Det var værre,
at huset var i en så ussel tilstand, at der blev ret meget at bekoste,
men herskabet på Lerkenfeldt frafaldt sit krav og bekostede degnehuset istandsat.
Der opstår en strid mellem biskop W øldike og generalløjtnant
Lærcke i anledning af den ny degns kaldelse til Ullits. Bispen vil
kalde Jacob Matzen, men ham vil Lærcke »af visse årsager« ikke
have til degn. Disse årsager nævnes ikke, men 1739 d. 20. juni gør
biskoppen vitterligt, at han har kaldet Jacob Matzen, som skønt
ikke >>studiosus« i mange år har været skoleholder i Fjeldsøe og er
nu >>eksamineret« af bispen, der har fundet ham tjenlig.
Jacob Matzen var født i Vesterbølle 23. januar 1699, søn af Mads
Nielsen Fisker. Faderen var sandsynligvis fæstegårdmand under Lerkenfeldt, og de >>visse årsager« kan stamme fra dette fæstemåL Degnen døde 23. juli 1763. Skifte i Ullits degnebolig. Der var ingen børn
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i ægteskabet, og nogle få søskendebørn har noget besvær med at
komme til enighed om arven.
Jacob Matzen kan vist betragtes som den første, der foruden kirketjenesten også skulle varetage stillingen som skoleholder i UllitsFoulum. Der foreligger ikke noget her om gnidninger mellem den
gamle degn og autoriteterne, hvilket ellers ofte var tilfældet. Degnene
syntes, de havde så meget arbejde i forvejen med skriftemålet, ombæring af officielle skrivelser, omløben med provstetasken og meget
andet. Det kan nævnes, at biskop Brorson i Aalborg havde været ude
for flere misfornøjede degne, og han var vred. Han taler om, at
degnene må være lydige mod deres foresatte - >>men så længe samvittigheden sover, er ladhed sød, og ulydighed en førstegrøde på den
lades ager - det er en fordømmelig forblindelse, at en degn mener
dermed at have fyldestgjort sit embede, når han passer på en klokkestreng og kirkenøgle og i rette tid begynder kirkesalmerne - må en
lad degn ikke være andre degne til forargelse!«
Gl. Ullits degnehus var i Jacob Matzens tid igen bragt i orden. Præsten havde måske ikke mere indbo end degnen, der bl. a. efterlod
sig S gl. parykker og alt tilbehør til brændevinsbrænderi. Generalmajor Liittichau til Lerkenfeldt, Hessel og Mølgård, som ejede degnehuset, lod tage syn på dette, og der skulle kun repareres for 1 rdl.
4 mk. og 4 sk., hvilket beløb eftergaves enken. Til deling var der
82 rdl. 4 mk. og 12 sk.
De Stistrupske bibler.
I Pontoppidans Danske Atlas, Aarhus stift, Mariager amt, læses
bl. a.: »Hobro er i vore dage bleven navnkundig ved en besønderlig
stiftelse af en af sine medborgere, som til sidst boede og døde i
København, navnlig Laurids Stistrup, hvilken til Guds kundskabs
udbredelse har hengivet sine midler til at lade trykke fornødent forråd af bibler for dermed at forsyne de fattige af almuen i begge
Hans Majestæts riger indtil det yderste Island.«
Laurids. Stistrup var søn af den i Ullits-Foulum kendte provst
Stistrup, sognepræst i disse sogne. Vajsenhuset i København forestod
udgivelsen af disse bibler og små >>Bøgger« af gudeligt indhold. Præster og degne har sikkert haft megen døje med at holde orden på,
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hvor disse legatbibler var, hvis de var der, og ikke bortkastet. Biskop
T etens i Viborg gør i en skrivelse til stiftets præster og provster opmærksom på, at han hos provster har fundet lager af bibler, der for
længst skulle have været sendt ud til præsterne. Ved bispevisitatserne
skulle gøres rede for, hvor biblerne var.

Tilsynet.
Det stedlige tilsyn påhvilede præsterne. Protokol over skolens
bøger skulle føres af præsten, men det skete vist ikke i Ullits. Det
var klogest at lade degnen ordne sligt, hvilket nok også er sket, for
der er ikke eksempler på dybere uoverensstemmelse mellem præst og
degn. Provsterne kom jævnligt på visitats, og Gislum provsterne har
da også udtalt sig skriftligt om skoleforholdene i Gl. Ullits.
Biskoppernes besøg indtraf selvfølgelig sjældnere, men er til gengæld ofte interessantere, da bisperne kom over større distrikter og
havde bedre udsyn end præster og provster.
Søren Lintrup var biskop i Viborg 1720-1725 og berømt for sin
umådelige lærdom og for sin meget omhyggeligt førte visitatsbog.
Han var højt interesseret i skolevæsenet og ikke mindre i vore landsbykirkers tilstande. 1722 den 21. juni gæstede bispen Ullits og skriver: »-blandt ungdommen en del meget vel grundet i deres kristendom, men nogle temmelig slette . . . degnen var gammel og informerede ej ungdommen ... ingen skolemester i sognet ... ingen medtjenere hos præsten ... landsoldaterne indfandt sig ej til examen,
en stod alene i kirken, foregav, de andre var beordret til exersits.«
(Den samme historie med de fraværende soldater gentog sig i omtrent
hvert sogn, og naturligvis skete der indberetning til højere vedkommende om disse forsømmelser.) Bispen sætter ikke herredets degne
ret højt. I Louns skriver han: »Degnen aldeles intet tjente til andet
end sjunge, uanset, at han var en studiosus.« I Farsø: >>Degnen var
både gammel og aldeles udygtig til at informere. Jeg fandt ungdommen meget slet undervist og fast slettere end end på noget andet
sted før.« I Strandby står det bedre til: »Degnen, en gammel studiosus, var skikkelig og havde to sønner, som han holdt til bogen.<<
Men indretning af skolerne var i det hele slet. Almuen var fattig
og også derfor uinteresseret. Brødet kommer før bogen i menneskets
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liv. - Det forstod biskop Wøldike, der var biskop 1735-1770.
Han giver i en skrivelse til cancelliet en næsten rystende skildring
af bondens fattige liv i de tider. Det hedder: » •.. så at om et barn er
end ikkun 8-10 år gl., så bruges det om sommeren ... både hjemme
og til hoveri, fordi den usle trælbundne, fattige bonde formår ikke
at holde fremmede folk på kost og løn og nødes derfor at bruge
sine børn - undtagen om vinteren<<.
Da man senere får gang i skoleundervisningen, lyder der klager
fra tilsynet over alt for dårlige resultater af undervisningen, særlig
som følge af de talrige forsømmelser.
Biskop T etens noterer dog ved visitats i Ullits 1794, at børnene
>>gav gode og fornuftige svar« ... de havdelært catechismen,og nogle
begyndte på en ny lærebog (Balle). Mange andre af kirkens mænd
har i Ullits kirkebog udtalt sig om deres tilfredshed - eller det
modsatte - med hensyn til resultaterne af degnens og skolemesterens
arbejde i skolen.
1763 d. 29. august kaldes Niels Christensen til degn og skoleholder i Ullits-Foulum. Wulf Casper von Liittichau oplyser, at N. Chr.
i 4-5 år har været skoleholder i Ullits og 9-10 år skoleholder i Foulum i Gislum herred. De to sogne har vel haft hver sin skoleholder.
Han døde 1783, og om skiftet oplyses: Enken, Ane Rasmussen, og
den ældste søn, Christen Nielsen, skoleholder i Vognsild, mødte på
egne, en fraværende broders og en søns vegne. Degnen efterlod sig
bl. a. en mængde snedkerværktøj, så han har formodentlig været
både degn og håndværker. Hjemmet var velforsynet med indbo, og
der var 1 ko med kalv, 7 får med lam og »Mordingen« (møddingen),
der ansattes til en værdi af 8 mark. Der var rug og havre på Gl. Ullits
mark, jorden var lejet af løjtnant Kålund på Hessel. Så var der et
3 bindingshus, som man ikke vidste, om det stod på degneboligens
grund eller ikke, men det var bygget af afdøde, så arvingerne mente,
det tilhørte dem. Der holdtes auktion over boet samme år d. 4. august.
Der blev til deling 43 rdl. 2 mk. 6 skl. - Degneboligen fandtes i
upåklagelig stand og bestod nu af 6 bindinger.
Den ny degn, Frantz Jensen, var også tilfreds med boligens tilstand, og de 3 bindinger overdrog arvingerne uden videre til degnen. Kirkens patron havde intet derimod. - 1783 d. 13. juli kalder
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så Christian Cæsar v. Liittichau Frantz Jensen til sognedegn for Ullits-Foulum. Han er godsejeren bekendt som »en skikkelig og duelig
mand«. 1777 d. 27. september viedes i Louns kirke Frantz Jensen på
Hvans.trup og pigen Anne Ebbesdatter på Bessel, og der var fine
forlovere: Major Biilov på Mølgård, Havbro sogn, og major Liittichau på Lerkenfeldt. - Måske var degnen begyndt som skriver på
Hvanstrup?
Han blev dog ikke i Ullits så længe, idet han d. 31. december 1789
af Kålund på Bessel kaldes til degn i Lovns, og degnens søn i Lovns
Jacob Jacobsen Vismar kaldes til embedet som degn i Ullits-Foulum
d. 18. januar 1790. - Frantz Jensen døde i Lovns d. 22. april
1807,63 år gammel.
Lidt om >> Vismarslægten«.
Sagnet fortæller, at stamfaderen kom her til landet i Den store
nordiske krigs tid som flygtning fra Tyskland. - Af Randers pantebog - 1716-28 og 1694-1709 - samt Randers borgerskoleprotokol og kirkebøger erfares: 1703, 24. september, Jens Jacobsen
V ismar> skræddersvend, søgte om borgerskab i Randers, og det berettes, at han er født på Frederikshald på ... (navnet ulæseligt). Han
er udlært og har svendebrevet i orden. Han fik lov til at bo i Randers og ernære sig af sit håndværk, hvorpå han gjorde sin borgerlige ed i Jesu navn. - Jens Jacobsen giftede sig og fik mange børn.
1712 d. 15. april fødtes en søn, som i dåben fik navnet Jacob. Denne
Jacob Jensen Vismar kom senere til Lovns-Alstrup, hvor han døde
som degn 1789 d. 16. december. Han kom fra Overlade til Lovns
1762 d. 12. januar.- Han efterlod sig to sønner, Jacob og Johannes
Vismar. - Johannes var ved søetaten i København. - Jacob var et
års tid, før faderen døde, med kone og børn flyttet ind i degnehuset
i Lovns »for at være sin gamle svagelige fader til understøttelse«. Da faderen døde 1789, blev Jacob Jensen Vismar i 1790 kaldet til
degneembedet i Ullits-Foulum, idet Frantz Jensen, som før nævnt,
blev flyttet til Lovns. Han var gift med Hellene Christensdatter,
som døde i Ullits 1824, d. 11. maj, 81 år gl. Han selv døde også i
Gl. Ullits i året 1800. Hans søn, Peder Jacobsen Vismar, fulgte efter
faderen i degneembedet i Ullits-kaldet 1801 d. 13. juni. Han var
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gift med en pige fra Ullits, Inger Jensdatter - viedes i Ullits kirke
d. 7. august 1801. - De havde to børn selv og desuden to plejebørn:
Jensine Jensdatter, f. 6. september 1826 i Aalborg. Hun blev gift
med Vismars eftermand i embedet, lærer Monrad. Det andet barn
var sønnen Christen Peder Gravesen.
Lærer M an rad virkede i Ullits fra 1848 til 1853. Han var søn af
lærer Monrad i Vesterbølle, blev hjælpelærer i Ullits og gift med
Vismars datter. Han var beslægtet med den »rigtige« Monrad statsministeren og biskoppen i Viborg. - Monrad blev i Gl. Ullits til
1853, da han forflyttedes til Almind, hvor han døde 1896.
Der var vakance i embedet et par år p. gr. af lærermangel. Så kaldedes i 1855 Frands Volqvartz til embedet. Han var født 1803 og
dimiteret fra Lyngby seminarium 1829. -Han var svagelig. Biskop
Laub skriver efter en visitats i skolen i 1866 bl. a.: »Skolen i meget
ringe stand, er vel en følge af lærerens svækkede helbred. En forandring synes uundgåelig.<<
I 1863 d. 30. juni, da han var 59 år, giftede han sig med pigen
Lucie Magdalene Andersen i Ullits. Hun var kun 22 år. De fik to
børn: Carsten Johannes, f. 1863 d. 22. juli, og Henrik Julius, f. 1866
d. 22 juli. - Volqvartz døde 1871 d. 17. marts som pensionist,
67 år gl. - Enken giftede sig igen 1872 d. 22. november med gårdmand og enkemand Anders Christian Andersen i Gl. Ullits.
H. C. Hansen blev den næste lærer i Ullits. Han er født i Randers d. 6. oktober 1848, søn af ugift Borise Hansen, der havde en
rulleforretning i Randers. Han arbejdede sig frem, fik skolelærereksamen, blev gift 29. december 1869 med Ane Marie Gravesen fra
Foulum - en søster til lærer Christen Gravesen i Nr. Vinge. Begge 22 år. - Efter pålidelige udtalelser gik Ane Marie i heden
og vogtede får, da der kom bud efter hende. Hun skulle giftes med
degnen i Gl. Ullits. Han må vel have været i hendes hjem som bejler.
Hendes mor blev som enke gift med gårdejer Christen Sigvardsen fra
gården ved kirken i Foulum, hvor præsten gennem mange år spændte
fra.
Hansen omtaltes endnu i Ullits som en meget dygtig og afholdt
lærer. En søn, Emanuel Hansen, blev lærer i Vejlen ved Vadum, og
en anden søn, Chr. Hansen, bor i Års og er en meget anset mand.
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1878 flyttede lærer Hansen til Kjelstrup i Hillerslev sogn i Thy,
kom senere til Gjøttrup i Hanherred, hvor har var i 30 år. Han døde
1914 i Halvrimmen og ligger begravet på Brovst kirkegård.
Så kom en mand fra det milde Lolland til det barske og forblæste
Vesthimmerland. Lærer Peter Svend Pedersen er født 1848 i Branderslev på Lolland og dimiteret fra Blågård seminarium 1869. Han
var i Ullits fra 1878 til 1883 og flyttede da tilbage til Gurreby på
Lolland, hvor han døde 1914.
Kristian Tidemansen Kjær var søn af husm. Tideman Kjær og
hustru Kirsten Larsdatter. Født i Klim i Hanherred d. 15.november
1846, var elev på Ranum og fik privatundervisning, men tog dog
ikke eksamen. - I sommeren 1871 var han lærer på børnehjemmet
Villerslev i Thy, 1872 soldat og derefter hjælpelærer i Skarpsalling.
1875 blev han kaldet til lærer og kirkesanger i Flejsborg og virkede der, til han i 1883 blev kaldet til Gl. Ullits. 1875 d. 29. oktober
blev han i Farsø kirke viet til Lene Kirstine Kristensen, en søster til
den kendte gårdejer Jens Vestergaard, Gøttrup ved Farsø, der var
medlem af landstinget til sin tragiske død, idet han omkom ved et
ulykkestilfælde. Ved egen uagtsomhed blev han påkørt af toget
i Års.
Lærer Kjær virkede i Ullits i 31 år, indtil 1914.
Familien i Gjøttrup Vestergård var stærkt påvirket af det grundtvigske syn på kirke og skole. Man var derfra med til at oprette frimenigheden og friskolen i Søttrup. Det samme menigheds- og skolesyn førte lærer Kjær og hans hustru med sig til Ullits, begge stærkt
optaget af tidens folkelige og åndelige rørelser. Der blev holdt folkelige og kristelige møder i skolen, og der blev stiftet afholdsforening,
bogsamling m. m.
Der kan også i denne forbindelse være grund til at nævne »Søren
i UllitS«, en »sognekonge« i ordets gode betydning. Som mangeårig
sognerådsformand og medlem af skoledirektionen for Ålborg amt
havde han også meget med skolen at gøre. Det havde vel også sin
betydning, at denne sognekonge var broder tillærer Kjærs kone, Lene.
I skolen i Ullits opvoksede 9 børn. En af sønnerne, Ejner Kjær,
blev lærer i Brønderslev og var meget politisk interesseret, blev
folketingsmand og senere indenrigsminister i Knud Kristensens rege7
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nng i 1945. Han døde få år efter pludseligt efter en operation
18. juni 1947.
I 1907 blev der gjo-rt et forsøg på at få den fortvivlede lille løn 625 kr. årligt - forhøjet, men sagen henlagdes i skolekommissionen,
da man vidste, regering og rigsdag arbejdede med et forslag til forbedring af lønningerne. Loven kom da også i 1908 og fastsatte mindstelønnen til 900 kr. årligt som begyndelsesløn plus bolig og brændsel.
I embedsbogen for Gl. Ullits skole har lærer Kjær skrevet følgende
smukke mindeord om sin afdøde hustru, Lene Kjær: »Min inderlig
kære hustru, mine børns kærlige, opofrende moder, Lene Kjær, døde
i Ullits skole d. 17. august 1914 og blev begravet på Farsø kirkegård d. 22. august s. å ... I den store morgenrøde samles ven med
ven. I det store vennemøde skal vi ses igen. O, Gud ske tak.«
Kjær flyttede til Farsø og døde der 1929.
Lærer Kristian Svendsen blev Kjærs efterfølger i embedet. Han
var født i Sønderup, Ålborg amt, d. 29. maj 1886, søn af husmand
Thomas Svendsen, der senere flyttede til Søttrup ved Hornum.
Svendsen blev dimiteret fra Ranum 1909, blev lærer i Mygdal ved
Hjørring, i Macisen-Mygdals gl. hjem, vikar i Klastrup ved Hjørring
hos den kendte lærer K. Byrjalsen, var højskolelærer i Uldum i 1912
og blev så kaldet til Ullits 1915. Han virkede her til 1922, da han
tog sin afsked for at blive frimenighedspræst i Rødding i Sønderjylland, og her virkede han til 1954, da han tog afsked som præst. Kr. Svendsens kone var Kirstine Marie Sigvardsen fra Jelstrup. Hun
blev ham en trofast og god medhjælper i hans gemeng både som
præst og lærer. Begge var de opfyldte af de grundtvigske tanker i
hjem, skole og kirke, og Svendsen dygtiggjorde sig til sin præstegerning ved, mens han var i Ullits, at tage orlov fra skolen og tage
på præsteskolen >>Liselund« ved Slagelse hos pastor Dahl.
I Ullits virkede han meget for det åndelige livs trivsel ved aftenskole, bibellæsning, foredrag o. lign. - Sognepræsten syntes måske
nok, at >>degnen« gik lovlig meget ind i det arbejde, som fra »Arilds
tid« havde ligget hos præsten. Præsten var jo født fmd. for skolekommissionen, og da lærer og præsts syn på f. eks. udenadslæren i
kristendom var meget forskelligt, kunne det godt give anledning til
uoverensstemmelser.
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Lærer Svendsen havde også med hensyn til religionsundervisningen
i skolen beboernes fulde tillid. Der stod respekt om hans person.
Søren Kristian Madsen blev fødtiKlim 8. september 1889, dimiteret fra Ranum 1913, lærer i Ramsing i Salling 1914 - kaldet til
lærer i Gl. Ullits 1922 - gift med Karen Kirk, en gårdmandsdatter
fra Ramsing.
Madsen var en meget dygtig og livlig lærer, afholdt af både forældre og børn. Han holdt aftenskole og levede stærkt med i befolkningens sorger og glæder. Da det var hans lyst at blive lærer i
byen, søgte han orlov og tog ophold i København, hvor han i to år
dygtiggjorde sig til sin senere gerning. - 1928 kom han da ind til
Thisted skolevæsen, og han kom her til at øve stor indflydelse på
flere skolemæssige opgaver. Han blev forstander for den tekniske
skole, ligesom han var medvirkende til oprettelsen af gymnasiet i
Thisted. - Desværre blev hans løbebane ikke så lang som ventet,
sygdommen nedbrød hans arbejdskraft, og han døde 1957. Ved
hans båre blev der bl. a. sagt: »Han vil blive mindet som et menneske, der ville det overordentlige.«
7"
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Lærer Møller Østergaard fødtes 30. april 1900 i Sdr. Resen i
Fjends herred, søn af landm. Søren Østergaard, Kjellerup, dimiteret
fra Silkeborg 1926, gift med Lis Høy, Sdr. Hå i Thy, kaldet til
Gl. Ullits 1929.
I hans tid blev den ny skole bygget på bakken nord for byen. Det
var en smuk og statelig bygning, der var udført af de stedlige håndværkere. Den pynter godt i landskabet, men skolen var stadig kun
indrettet til 2 klasser, og på grund af det stigende børnetal måtte der
findes en midlertidig løsning, der kom til at bestå i, at sognepræsten
C. Frede Nielsen i 1951 påtog sig at holde en slags forskole i præstegården.
Udviklingen gik nu med stærke skridt imod en centralskoleordning for hele Ullits-Foulum kommune, og i 1961 stod den ny skole
færdig ved Ullits stationsby. Samtidig blev så begge skoler i kommunen nedlagt. Børnene fra Ullits-Foulum går nu atter i samme
skole, som de gjorde det efter skoleloven af 1739-40, men da efter
hr. Lerckes ordre.
Lærer Møller Østergaard var i Ullits i 25 år og arbejdede flittigt
i børneskolen og aftenskolen, som husflidslærer og i skolehaveundervisning, da han var meget interesseret i landbrug. Derfor blev der
også fra husmandsforeningernes side lagt meget arbejde på ham.
Det bør også nævnes, at han søgte forbindelse med en skole i Sverige,
så der kom en udveksling med breve, og der kom gensidige besøg i
stand mellem skolerne. Østergaard ønskede ikke at flytte til centralskolen og flyttede derfor til Hersom skole, hvor han kun var et års
tid, hvorefter han blev førstelærer i Hjorthede, og endelig flyttede
han derfra til Bjerringbro, hvor han blev overlærer i 1962.
Fra 1958-1959 virkede Carsten Klemmen Jensen som lærer i Gl.
Ullits. Han er født i Terndrup, dimiteret fra Skårup 1956. Han er nu
i Aalborg.
Den sidste lærer i Gl. Ullits blev Frederik Lynghus, der er dimiteret fra Skårup 1960, ansat i Gl. Ullits 1960 og året efter flyttet til
Ranum seminariums øvelsesskole.
Der har været dygtige lærere ved Gl. Ullits skole, og megen god
påvirkning er kommen fra den lille skole, hvor lærerne gennem tiderne har haft deres sejre og deres bekymringer og vel også under-
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Ullits centralskole bygget 1962.

tiden nederlag. Det gejstlige tilsyn kunne skabe bekymringer, og
ligeså kunne problemerne opstå i dårlige tider, når læreren gerne ville
noget godt, men sognerådet sad tungt på kassen. Men der har gennem tiderne næsten altid været et rigt samarbejde mellem hjemmene
og skolen; Grundtvigs og Kolds skoletanker fik grobund i den lille
skole ved kirkegårdsdiget. - Det var i Gl. Ullits, som så mange
steder, at livet gik foran loven, så det blev en skole for livet, og det
er at ønske, at noget af dette også må følge skolens arbejde i centralskolen, så ånden står over bogstaven.
Fortegnelse over degne og lærere i Gl. Ullits.
Omkr. 1600-omkr. 1635 N. N. gift med Karen Espersdatter (f. 1563, d. 1652) .
Omkr. 1635-1675 Søffren Pedersen Degn.
1681 Søffren Lauritzen Degn.
1724 Hans Skolemester.
1738 Søren Andersen Stærm.
1739-1763 Jacob Matzen.
1764-1783 Niels Christensen.
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1783-1790
1790-1801
1801-1848
1848-1853
1855-1870
1870-1878
1878-1883
1883-1914
1915-1922
1922-1928
1929-1958
1958-1959
1960-1961
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Frantz Jensen.
Jacob Jacobsen Vismar.
Peder Jacobsen Vismar.
Jacob 11onrad.
Frantz Volqvartz.
H. C. Hansen.
Peter Svend Pedersen.
Kristian Tidemansen Kjær.
Kristian Svendsen.
Søren Chr. 11adsen.
11øller Østergaard.
Klemmen Jensen.
Frederik Lynghus.

Kildeangivelse:
Ullits- V. Bølle- Lovns og Randers kirkebøger.
Gejstlig Skifteprotokol, Gislum herred.
Viborg Bispearkiv.
KaldsprotokoL
Do. hovedreversalen Gislum herred (1-5).
Do. Kopibog - Aalborg Stift 1737-1743.
Gislum herreds provstearkiv.
P. Severinsen: Viborg Domkirke.
Pensioneret lærer L. Sigv. Jensen, Landsarkivet i Viborg, bringes en stor tak for
al medhjælp ved arbejde på arkivet i anledning af artiklen om Gl. Ullits skole.
].R.

Pottemageri i Hvorup sogn
AfJohs. E. Tang Kristensen

Tige fra den grå oldtid har potter og kar af brændt ler været
L anvendt til dagligt brug. Først i vore dage er fremstillingsmaterialet >>leret« ved at blive fortrængt af kunstprodukter, som har
sine fo-rdele, men også sine ulemper.
Stil, former og frembringelsesmetoder har undergået forandringer,
men produktionsmaterialet >> leret« har været det samme.
I middelalderen omkring c. 1200 skete her i landet en betydningsfuld og skelsættende nydannelse med hensyn til fremstilling af lertøj.
Den fremkom med indførelsen af det ovnbrændte tegl. Teglstenen
har som forudsætning en forbedret teknik med en regulær brændingsovn, der ikke tillod en ufuldstændig brænding, og den ledsagedes
hurtigt af den farvede blyglasur. I kølvandet af den glaserede teglsten fulgte så det glaserede lertøj.
Hertil føjedes for det egentlige pottemagerhåndværk >> drejeskiven<<
og hermed de tekniske forudsætninger for en mere udviklet keramik,
end man tidligere havde set.
Med indførelsen af teglbrændingen fremkom den store spaltning
af pottemageriet, som er fo-rtsat til nutiden, idet den gamle form
repræsenteres af de sortbrændte jydepotter og den nye af det blyglaserede rød- og gulbrændte lertøj.
Forinden vi gå·r over til artiklens egentlige emne det blyglaserede
lertøj, som fremstilledes i Hvorup sogn i Kjær herred i Vendsyssel,
skal vi kortelig se på pottemageriets almindelige udvikling i det
nordlige Jylland.
I ældre tid havde nogle håndværk eller håndværkslignende fremstillingsgrene en tendens til at samle sig i bestemte egne, alt vel efter
de tilstedeværende vækstvilkår og måske også i enkelte tilfælde efter
den stedlige befolknings håndværksmæssige evner. Træsko og glas
blev fremstillet i skovegnene ved Silkeborg og Rold, hosebindingen
hørte til i Hammerum herred, hornskeer blev tilvirket i nordvest-
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jyske egne o. s. v. På samme måde var fremstillingen af lertøj koncentreret i visse områder. Den dominerende produktion af jydepotter
hørte til i V ardeegnen, ligesom f remstillingen af glaseret lertøj ko ncentrerede sig i Gjern herred i Østjylland og i Hellum og Hindsted
herreder i Himmerland. Det sidste område Hellum og Hindsted herreder var således hovedcentret for fremstilling af glaseret lertøj i
Nordjylland. Tilvirkningen kan her føres tilbage til begyndelsen af
1600 tallet, men oprindelsen til det er ukendt. Det må efter de foreliggende former at dømme sandsynligvis føres endnu længere tilbage,
og måske skal begyndelsen henlægges til den uklare periode, i hvilken
renæssancens former og dekoration så lyset herhjemme.
Danske Lov af 1683 forbød, at pottemagere, der fremstillede andet
end sorte potter, boede på landet. Denne indskrænkning kunne naturligvis ikke overholdes, og pottemagerne klarede sig i de to produktionscentre uanset lovens ordlyd. Forbudet ophørte først ved en forordning af 23. marts 1827, men retten til at handle var dog nødvendig for enhver pottemager.
Pottemageriet inden for de nævnte områder nåede sin største udvikling i 1800 tallets første halvdel. I Hellum og Hindsted herreder
var der i 1816 ifølge en commissionsprotokol 34 og efter Statistisk
Tabelværk 1842 i 1837 39 pottemagerværksteder. I Gjern herred var
der ifølge samme kilde i 1837 50 pottemagerværksteder.
Men der var jo også pottemagere i byerne og andre steder på landet. I Hjørring amt omtales forholdene af L. C. Brinch-Seidelin i
Landhusholdningsselskabets amtsbeskrivelse fra 1828: »Af pottemagere ere her kun få, Fabrikken på Øland er ej ubetydelig; den har
10 arbejdere, forbruger 50 favne brænde årligen, fabrikerede 1826:
40.000 kar, afsender hver sommer 3 ladninger til København og afsætter desuden betydeligt i Vendsyssel, Aalborg og Nibe. Pottemageren Eskild Hansen Bech anbringer en smuk og varig azurblå
glasur på en del af sit arbejde. I Vester Brønderslev sogn ernærer
10 familier sig tildels ved brænding af sorte kar eller gryder, men da
leret ej findes hos dem selv, da indretningen er sådan, at arbejdet
kun går langsomt fra hånden, og de må leje vogne til at transportere
de skøre varer til markederne, er det troligt, som de angive, at de
kun have meget liden fortjeneste. Endelig fabrikeres og sorte potter
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af en mand i J er slev sogn og røde kar ved Ørtoft i Volstrup sogn.
Ved Hjørring amts markeder sælges mange potter fra Randers, og
da de skulle føres derhen 16 a 20 mile på axelen ses, at pottemagerfabrikker med fordel kunne anbringes her, hvortil der vistnok i den
temmelig skovrige sydøstlige egn er lejlighed på flere steder.<<
I den nordlige del af Aalborg amt i Kjær herred nord for Limfjorden indførtes pottemageriet på et forholdsvis sent tidspunkt i begyndelsen af 1700 tallet.
Det skete sikkert på foranledning af herskabet på herregården
Rødslet, der fik et pottemageri oprettet i Hvorup by, hvis. jorder
hørte under godset. Omtrent på samme tid var der af samme herskab
etableret en anden gren af lerindustrien ved anlæggelsen af Nyborg
teglværk vestligst i Sundby sogn. Efter 1800 bredte pottemageriet
sig i Hvorup sogn, særlig i bebyggelsen Sønder og Nørre Uttrup, som
blev et nyt, men sent pottemagercentrum i Nordjylland.
Også i Sundby by og sogn opstod pottemagerier. Jacob Flemming
nævnes i Aalborg tingbøger 1755. Senere pottemagere er John Jensen
(1834), Jens Clemmensen, Østergade (1834), samt P. Pedersen, der
c. 1840 boede i Søndergade. Også i V ester Hassing sogn etablerede
et par pottemagere sig.
I Lindholm nævnes pottemager Stephen Nielsen, Rosenlund, f. 1825
i Jerslev sogn, Hjørring amt. Ane Marie Nielsdatter, hans kone.
Nævnes i folketælling 1860. Endvidere pottemager Jens Christian
Nielsen, født 1827 i Biersted. Ane Kirstine Christensdatter, hans
kone, født 1826. Nævnes i folketælling 1860, 70.
De første pottemagere i Hvorup.
I begyndelsen af 1700 taJlet blev der ikke fremstillet glaseret lertøj af betydning i Vendsyssel. Limfjorden dannede en naturlig hindring i adgangen til landet norden fjorden og besværliggjorde tilførsel af varer og dermed også af lertøj fra produktionsområderne
i Himmerland. Den lange og besværlige transport har vel heller ikke
kunnet undgå at gøre varerne dyrere.
Dette har herskabet på Rødslet sikkert haft for øje, og da der
var rigelige lerforekomster på godsets jorder, har det ment med fordel at kunne anbringe en pottemager i nærheden af herregården.
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Skår af stjertpotte i grågrøn glasur med vandrette riflinger fra det ældste pottemagerværksted i Hvorup by. Fundet ved udgravning af tomten i 1955. Aalborg
historiske museum.
Leif Jensen fot.

Pottemageren fik bopæl i Hvorup - kirkebyen i den nordlige del
af Sundsholmen - i en lille fæstegård med så megen jord, at der
også kunne drives jordbrug.
Den første pottemager, vi træffer på, er Hans Mortensen, der nævnes omkring 1720. Den næste er Laust Henriksen (blev viet 1716)
og herefter Lars Hansen (1750), der i 1759 sammen med to andre
»Interessenter« begærede tilladelse til på egen bekostning at måtte
lade indrette en indelukket stol i Hvorup kirke på søndre side fremmest på koret, hvoraf de ville give 8 skilling årligt, og det anførtes
herved, at dette ville tjene til ordentlighed i menigheden, blandt
andet derved, >>at unge børn og tjenende folk ej skal fortrykke de
gamle«.
Efter at have forfærdiget lertøj i ikke så få år fik han besynderligt nok først den 22. september 1775 bevilling til >>med egne hænder
at forfærdige gulpotter<<. Hans to sønner aplærtes som pottemagere.
Den ældste Hans Larsen, kaldet Salling (f. 1756, d. 1824 ), gift med
Ide Nielsdatter fra Lindholm mølle, en af >>de syv kønne mølle-
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Stjertpotte og salvekrukke i gr&grøn glasur fra det ældste pottemagerværksted i
Hvorup by. Fundet ved udgravning af tomten i 1955. Aalborg historiske museum.
Leif J ens en fot.

døtre« (f. 1749), overtog pottemageriet, og hans broder Jens Larsen
(f.1767), gift med den tidligere tjenestepigeMarenThomsen(f.1766),
arbejdede hos ham som svend og boede på nabostedet. Hans Larsen
nævnes 1796 som fadder i Sundby sammen med pibemager Johan
Adolph Rømer.
Ifølge »Commissionsprotokol over den ved forordningen af
1. aetaber 1802 påbudne afgift af visse bygninger på landet under
Aalborg amt« bestod pottemagergården (hus nr. 22) i 1802 af et stuehus til beboelse, køkken og potterp.agerværksted, et hus til pottemagerovn, et hus til stald og lade og to huse til tørv. Til stedet var
14 skæpper hartkorn.
På matrikelskortet fra 1796 ses pottemagergården liggende vestligst i byen ved vejen, der over Kammerdalen fører til Sundby.
Efter Chr. Petresch Christensen: Nørresundbys Historie skulle
Hans Larsen Salling være den sidste pottemager i Hvorup by, me-
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Æbleskivepande af rødler. Fremstillet af Peder Christian Nielsen (Rø gild), Nørre
Uttrup. Sundby-Hvorup kommunes sognehistoriske samling.
Leif Jensen fot.

dens de senere nedsatte sig i Uttrup. Det synes imidlertid ikke at være
tilfældet. Hans Larsens eneste søster Maren Larsdatter blev gift med
skoleholderen i Hvorup Peder Christian Michael Terp (f. 1757,
d. 1829), som også var urmager, men til stadighed lå i strid med
de Aalborg urmagere, fordi han reparerede urene billigere end de.
De havde en søn Morten Pedersen Terp (f. 1787), der også lærte
pottemagerhåndværket - sandsynligvis hos morbroderen Hans Larsen. Da Hans Larsen ingen mandlige arvinger havde, kunne man
have tænkt sig, at Morten Pedersen Terp skulle have overtaget dennes pottemageri. Han oprettede imidlertid sit eget andetsteds i byen
(hus nr. 26).
Han nævnes i folkeregistrene 1845, 1855 og 1860 og kaldes husmand og pottemager. Hans kone Ane Marie Nielsdatter var født
1841 i Dronninglund. 1860 havde han en pottemagersvend Morten
Christian Jensen, født 1840 i Hammer sogn - måske den samme,
som c. 1900 i Nørre Uttrup kaldtes Morten pottemager.
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Samtidig og lige gammel med Morten Pedersen Terp er Peder
Pedersen (f. 1788), gårdmand og pottemager i Hvorup by (hus
nr. 17). Jorden havde tilhørt Voerbjerggård. Hans kone hed Mariane
Christensdatter, og han havde to pottemagersvende Frands Henriksen og Jens Jensen.
Endnu nævner folkeregistrene følgende pottemagere i Hvorup:
1860: Lars Jacobsen, Hvorup skoledistrikt, f. 1817 (måske ikke selvstændig).
1870: Christen Jensen, f. 1828 i Hvorup by (måske ikke selvstændig).
1890: Jens Peter Christensen, tillige husmand, f. 1864 i Hvorup.
Havde en lærling Ferdinand Pedersen.

Udviklingen i U ttrup.
Fra 1830rne begynder pottemagerierne at vokse frem i Sønder
og Nørre Uttrup, og her udvikler sig i de næste årtier, særligt ~fter
1850, en betydelig pottemagervirksomhed. Det bliver et produktionscentrum i Vendsyssel, selv om det langt fra kan måle sig med de allerede omtalte i Gjern herred og i Hellum og Hindsted herreder. Af
den fordums herlighed er i dag kun een, men stor virksomhed tilbage,
nemlig K. Røgild og Sønner.
Når der opstod et betydeligt antal pottemagerier i Uttrup i løbet
af forholdsvis kort tid, må der have været mulighed for god afsætning, og når Uttrup netop blev stedet, må det formodes, at det
både har været de rigelige forekomster af ler på de stedlige lave
jorder og den lette adgang til vej og udskibning ved fjorden, der har
været medvirkende hertil.
Uttrup bestod dengang af en samling gårde og huse langs landevejen til Hjørring og Sæby. Befolkningen var bønder og husmænd,
hvoraf nogle også drev fiskeri. Af håndværkere var der en smed,
en snedker, en skrædder og en rebslager. Der var mølle - egnens
ældste, og så var der skole, ikke at forglemme.
Hvor er nu disse pottemagere kommet fra, der nedsatte sig i
Uttrup? Ja, det kan folketællingslisterne så nogenlunde give svar
på. En del er født i sognet og har lært af de pottemagere, der allerede
var der. Andre er kommet fra Vendsyssel, Himmerland og Thy
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Olielampe i blålig glasur
fremstillet i Nørre Uttrup
1851. Aalborg historiske
museum.
leif Jensen for.

enten som udlærte svende eller som unge, der har ønsket at lære
faget. En enkelt svend er indvandret fra Tyskland. Så vidt det kan
ses, er ingen kommet fra pottemagerområdet i Gjern herred.
I »Statistisk Tabelværk«, der udkom 1842, ses, at der i 1837 i
Nørresundby (det vil sige Sundby og Hvorup sogne) var 6 pottemagere, der tilsammen fremstillede 40.000 stykker lertøj.
Nu er statistik jo ikke altid nøjagtig og særlig ikke i ældre
tid, hvor det var vanskeligt at få materialet samlet, men oplysningen her om antallet af pottemagere synes at være rigtig, eftersom
folketællingen fra 1834 angiver 5.
Højdepunktet i antallet af pottemagere nåedes i tiden 1860-70.
Folketællingslisterne angiver i 1860 14 og i 1870 11 pottemagere. Herefter er antallet dalende, men om produktionen dermed er dalet er
ikke sikkert. Produktionen kan være gået over på færre og større
producenter.
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Når den vendsysselske skribent Niels Hancke i en af sine små fortrinlige skitser i »Nord for Limfjorden<<, 1873, siger, at Uttrup omkring 1860erne udelukkende er beboet af folk, der drev næring ved
pottemageri, så bekræfter det yderligere billedet.
Oversigt over antallet af pottemagere i Sundby og Hvorup sogne.
Hvorup by .. ... . .
Uttrup ...... . . . .
Nørresundby . ... .
Hvorup Kjær . . . .
Lindholm ... . .. . .
Talt ............. .

1787 1801 1834 1845 1855 1860 1870 1890 1901 1906 1911
2
l
11
l
1
l
2
2
4 10
9
6
6
6
5
2
2
2

5

3

6

14

11

7

6

6

5

Pottemagerværkstederne i U ttrup.
Endnu er der pottemagere i Uttrup, der kan fortælle om det gamle
pottemagerhåndværk, om værkstedernes indretning og udseende, om
lertøjets forarbejdning, brænding og salg.
I mands minde har der været arbejdet efter den samme fremgangsmåde. Det var de gængse former, deko-rationer og glasurer, der anvendtes, og det var i det store og hele kun brugsting til dagligdagen,
der fremstilledes. Til trods herfor var de enkelte pottemageres arbejder kendelige fra hinanden, de var mere eller mindre prægede af den
pottemager, der lavede dem.
Værksted og ovn var af praktiske grunde anbragt i umiddelbar
nærhed af hinanden, undertiden i samme længe som beboelsen. De
kunne også være anbragt i en vinkelfløj til beboelseshuset eller i et
hus helt for sig. Tagdækket var oftest stråtag, men da brændingsskorstenen kunne frembyde en vis brandfare, blev ofte de dele af
taget, der lå nærmest skorstenen, teglhængt.
Værkstederne var nogenlunde ens indretttet, men størrelsen kunne
være varierende. Ovnene var bygget efter samme system og anbragt
sådan i husene, at varmen fra dem også kunne udnyttes til tørring af
lertøjet inden brændingen.

Produktionsmaterialet i Hvorup sogn var hovedsagelig blåler, der
opgravedes på de lave jorder i Uttrup og Lindholm. Uttrup-leret
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Øreskål (kovs). Begittet med pibeler og med brunlig dekoration. Sundby-Hvorup
kommunes sognehistoriske samling.
Leif Jensen foc.

langs fjorden var temmelig kalkholdigt, hvorimod leret i Lindholm
var af en langt bedre kvalitet.
Til kogekar, såsom pander og flødepotter var det nødvendigt at
anvende rødler. Sådanne kogekar var porøse og kunne holde til
åben ild i modsætning til kar af blåler, der var for hårde og ville
springe ved opvarmning.
Rødler fandtes i mindre forekomster i lag mellem blåleret, således
kunne der graves rødler i Bouet, ved Loftbro og omkring selve
Hvorup by. Men helt godt rødler måtte skaffes andetsteds fra. Det
anvendtes også til begitning.
Leret til vinterforbrug blev hentet om efteråret ubehandlet fra
lergravene.
Kun enkelte havde en lerkælder til opbevaring af leret; de fleste
lod det opbevare i et hjørne af værkstedet - helst det køligste. Det
blev godt stampet eller trådt sammen med de bare fødder. Sådan en
lersamling kaldtes en stak. Den blev dækket med våde sække, som
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til stadighed skulle holdes fugtige. Kunne det hele ikke huses indendørs, blev det anbragt i en stak udenfor, hvorfra man forsynede sig,
når det andet var opbrugt. Det daglige forbrug blev skåret af stakken i tynde skiver ved hjælp af en krumkniv med to håndtag. Rødder, kridt og urenheder blev pillet fra, lerskiverne klasket sammen,
hvorefter det kom i håndvalsen eller ælteværket, som bestod af to
valser, der kørte mod hinanden. Ælteværket blev trukket med to
håndsving. Det var hårdt arbejde, som børn mange gange måtte
hjælpe med.
Senere var der nogle, der fik det trukket ved hjælp af en hestegang eller petroleumsmotor, men det var dog først omkring år 1900.
I pottemageriet er drejeskiven det vigtigste arbejdsredskab. Det
er en rund, flad træskive uden hul, men i centrum er den fastgjort
oven på en i en trækonstruktion anbragt lodretstående drejelig jernaksel. På akselen er foruden drejeskiven et stykke over gulvet fastgjort den såkaldte sparkeskive, 15 cm tyk og 1-1 1 /2 cm i diameter,
ved hvilken drejeren med små spark af højre ben kan sætte drejeskiven i bevægelse. På den ene side af drejeskiven er der en bænk til
drejeren. Den er så lang, at »kløserne« (lerstykker i passende størrelser skåret ud af det færdigæltede ler) kan ligge ved drejerens venstre side i et antal af 50-100 stykker eller mere. V ed hans højre side
er der på bænken anbragt en trækasse til >>slikler« (overflødigt ler
fra de nydrejede ting). Desuden er der også plads til en krukke med
vand, som pottemageren væder hænderne i under arbejdet. På den
anden side af drejeskiven er i et stativ anbragt de såkaldte >>pottebrætter« til frasætning af de drejede ting.
Drejeskiven skal være godt afbalanceret for at kunne løbe let.
Den er aftagelig for at kunne give plads for større eller mindre
skiver alt efter størrelsen af de fade eller potter, der skal fremstilles.
Mester og svende havde hver deres drejeskive, og de holdt ikke af,
at andre benyttede den. Derfor slog de gerne kors over skiven som
en slags forsegling, når de forlod den.
Drejeskiverne var anbragt på den lyseste plads i værkstedet ved
vinduerne. Dagslyset skulle benyttes mest muligt, men i øvrigt var
8
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Vaskeskt'J.l (vaskekovs). Begittet med pibeler. Dekoration i brunt og grønt.
Leif Jensen fot.
T ilhører Nie ls M ogensen.

der anbragt lamper med lysmalede blikskærme, der kunne lyse ned,
over hver drejeskive. Før petroleumslampernes tid benyttedes tranlamper eller tællelys.
Ved hver drejeskive var anbragt et mål, der kunne indstilles til
de forskellige højder og bredder, potterne skulle have. Endviderehang
p å væggen skabeloner kaldet >> skinner <<, der benyttedes til formning
af lertøjet. De var i ældre tid af hårdt træ, senere af kobber eller
messing. Pottemagerne skulle endvidere hav e en svamp ved hånden
til at glatte og suge efter med.
Drejeren begyndte arbejdet med at klaske »kløsen« hårdt på
skiven, dyppede hænderne i vandet, fattede om leret med begge
hænder, lavede et hul deri, drejede leret opad, hvis det var en høj
genstand, og udad, hvis det var en lav genstand, der skulle fremstilles. Når leret var kommet i en passende højde, benyttedes >>skinne!l>> til at skabe den endelige form. De færdigdrejede genstande
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BarberskJl (barberkovs). Begittet med pibeler og med brunlig dekoration.
Aalborg historiske museum.
Leif Jensen fot.

blev anbragt på pottebrættet. Når dette var fyldt, bar drejeren det
hen og anbragte det på tørrereolen. For at potterne ikke skulle blive
skæve, blev de vendte og drejede, indtil en vis hærdning var nået.
Inden begitningen kom de igen på drejeskiven til en sidste afpudsmug.
At lertøjet »begittes« vil sige, at det overtrækkes med en anden
masse end den, skærven består af. Det vil sige, at man giver lertøjet en anden farve. Det Hvorupske lertøj, som i almindelighed er
fremstillet af blåler, får i brændingen en lysegrå skærv, og da det
fra gammel tid har det Himmerlandske lertøj som forbillede, skulle
det som dette helst være brunt. Derfor blev det begittet med fint
slemmet rødler.
Der har dog også været fremstillet glaseret lertøj af blåler uden
begitning, men i mindre omfang.
I store lerkar, som indeholdt begitningen, blev lertøjet dyppet, eller
det blev overhældt ved hjælp af en træske.
Foruden begitningen blev en del lertøj forsynet med en vis enkel
dekoration. Det foregik ved hjælp af et kohorn, hvis yderste ende
var skåret af, og hvor der i det fremkomne hul var anbragt en gåses•
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Brændevins- eller øldunk.
Begittet med rødler. SundbyHvomp kommunes sognehistoriske samling.
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fjer. Der var netop så megen åbning tilbage, at farven, der var i
hornet, kunne løbe ud ved gåsefjeren. Under bemalingen var lertøjet oftest anbragt p å den langsomt roterende drejeskive. Denne
malemåde kaldtes >>hornmaleri«.
Efter begitningen og den eventuelle bemaling fulgte glaseringen.
Her anvendtes samme fremgangsmåde som ved begitningen. Lertøjet dyppedes ned i store lerkar med den flydende glasur.
I ældre tid fremstilled e pottemagerne selv glasuren. Den fremstilledes af bly, der blev smeltet i en stor jerngryde - enten under åben
himmel eller i en stor åben skorsten af hensyn til de giftige blydampe.
Det smeltede bly skulle være under stadig omrøring med en jernskraber, og der skulle røres, til blyet var omdannet til en gulligrød
aske. Denne aske blev finmalet i glasurmøllen (to over hinanden
liggende riflede cirkelrunde sten). Dette pulver sølverglød eller bly-
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mønie tilsattes pibeler eller rødler, pulveriseret flint, vand samt en
vis portion melklister. Hermed er vi fremme ved en rødlig farvet
masse »glasuren<<, der i brændingen ingen farve giver, men kun glans
og hårdhed.
Brændingsovnene kunne være af noget forskellig størrelse, men var
som regel c. 2 m brede, 3 m lange og knap 2 m høje. Foran i ovnen
var der 3 indfyringshuller. De var 3/4 m dybe, men knapt så høje.
Mellem disse indfyringshuller og selve ovnen var der et flammerum
3 /4 m bredt og i højde som ovnen. Muren, der adskilte ovnen og
flammerummet, var opbygget med mellemrum mellem stenene, således at flammerne fra flammerummet kunne trænge ind i selve
ovnen til lertøjet, derfra ud i den anden side af ovnen gennem en
lignende gennemhullet mur og videre op gennem en bred skorsten.
Den åbning, hvorigennem lertøjet sattes ind i ovnen, var i skorstenssiden.
Foruden ovnen, som jo ikke til stadighed afgav varme, da der
kunne være flere uger mellem brændingerne, fandtes der i ethvert
værksted en lang tørreovn kaldet »grisen«. Den var c. 1 m bred og
lidt mindre høj, længden afhang af værkstedets størrelse. I den ene
ende havde den forbindelse med skorstenen, og i den anden var der
et stort fyrhuL Ovnen var opbygget af mursten og gamle jernplader
og kunne, når der blev fyret i den, afgive en vældig varme. Over
ovnen var der bygget åbne reoler, kaldet »dejser«, hvori pottebrætterne med de nydrejede lerting blev stillet. Tørringen ved grisen
i værkstedet var fortrinsvis en vinterforeteelse. Om sommeren foregik tørringen i fri luft snart i skygge, snart i sol, alt efter lerets
hærdning. Pottebrætterne anbragtes ganske simpelt over almindelige
træbukke. Var sommervejret køligt, tændtes ild i >>grisen«.
V ar der forarbejdet lertøj nok til en brænding, blev det bragt
til ovnen, hvorefter pottemageren selv anbragte det i ovnrummet.
Visse steder i ovnen var under brændingen mere udsat for aske og
røg end andre. Derfor blev de uglaserede og grovere ting anbragt her.
Glaserede ting måtte under brændingen ikke berøre hinanden, da de
så ville brænde sammen. Der hørte derfor stor påpasselighed til at
stille tingene sådan, at det ikke skete, samtidig med at det var vig-
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Ølkmkke udført i blåler.
Foroven begittet med rødler.
Srmdby-Hvorup kommunes
sognehistoriske samling.
Leif Jensen fot.

tigt, at lertøjet kom til at fylde så lidt som muligt. Derfor blev
større og mindre krukker to og to sat ind i hinanden, og fade blev
stillet på højkant efter hinanden på lerplader eller fliser. Når ovnen
var fyldt, muredes åbningen til med de sædvanlige mellemrum mellem stenene, medens åbningen til skorstenen blev lukket med en
jern dør.
Opfyringen af ovnen begyndte tidlig om morgenen, da man så
kunne nøjes med at fyre en nat. Brændingen varede c. 36 timer, dog
afhængig af brændselets kvalitet og af vejret. Man begyndte at
>>smøge<< (fyre) ovnen op med svag ild. Pottemageren kunne se på
røgen, når dampen var af ovnen, og først da kunne man fyre kraftigere. Ved middagstid kunne man fra et hul i jerndøren se flammerne
nå gennem ovnen, hvorefter man kunne fyre stærkere, til ovnen
havde en temperatur af c. 900 grader. Den første del af fyringen
fra morgen til midnat kunne en ung medhjælper godt besørge, dog
var konen altid til stede for at påse, at fyringen blev passet rigtigt.
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Kage/orm ttd/ørt i blåler. Begittet med rødler. Sundby-Hvorup kommunes sognehistoriske samling.
Leif Jensen fot.

Samtidig kunne konen besørge strygningen af storvasken, der gerne
var henlagt til denne aften. Boltene til strygejernene var lette at få
rødglødende i indfyringshullerne. Fra midnat og til brændingen var
færdig, passede pottemageren selv fyringen.
For at få vished om, at ovnen var færdigbrændt, >>spejlede<< man
brændingen.
Det gik til på den måde, at man anbragte nogle tynde lerstænger
med glasur i den bageste del af ovnen, således at de var synlige
gennem hullet i ovndøren. De blev med mellemrum taget ud, og af
glasurens udseende fremgik det, om ovnen var færdigbrændt .. Var
dette tilfældet, blev indfyringshullerne hurtigt muret til og klinet
med ler og sand, så de var fuldstændig tætte. Der måtte ikke komme
kold luft til, da lertøjet så kunne kølesprænges. Derefter skulle
ovnen stå mindst et døgn til langsom afkøling.
Mens ovnen køledes, blev en ny forsyning træ bragt ind og stablet i
nærheden af den varme ovn for at blive tørret til næste brænding.
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Fad til kød (måske stegeso). Mærk et under bunden K. N. M. D. 1868. Efter traditionen er det fremstillet af »Morten Pottemager «, Nørre Uttrup. Glaseret på
skærven. Sundby-Hvorup kommunes sognehistoriske samling.
Leif Jensen for.

Når ovnen var tilstrækkelig kølet, blev stenene ved åbningen brudt
ned, og lertøjet kunne tages ud. Der kunne være noget imellem, der
ikke var helbrændt. Det blev stillet til side og kom med i næste
brænding. Fejlbrændte ting, kaldet >>vrags«, blev sorteret og enten
kasseret eller solgt for halv pris.
Lofterne over stuehus og værksted blev brugt til varelager. Her
blev potter og fade anbragt efter størrelse med bunden i vejret. Småting kom i kasser. Da salget ikke var så stort om vinteren, blev lofterne gerne fyldt inden foråret.
Overtroiske meninger var almindelige blandt pottemagerne. I Uttrup mente de, at en gammel kone forgjorde ovnene, så de ikke var
til at brænde i. Hun var dog i stand til at hæve forgørelsen ved at
gå ind i ovnen og læse en formular.
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Hvis man hørte drejeskiverne køre om natten, troede man, at der
ikke havde været arbejdet tilstrækkeligt.
Omtalt er allerede den almindelige skik med at slå kors på drejeskiven, når man forlod den.
Drog man ud på handel med lervarer, varslede det ilde for dagens
salg, hvis det første, man mødte, var en gammel kone, der hilste, eller
en kat, der løb over vejen.

Afsætning af lertøjet.
Når foråret nærmede sig, og vejene var blevet til at færdes på,
kom der gang i salget af lertøjet.
Fra oplandet indløb der ordre fra forhandlerne, men ligeså ofte
kørte pottemagerne selv ud med svingende læs af lervarer, som
de afsatte til købmænd, isenkræmmere, træhandlere o. l. Mange gange
blev der gjort en byttehandel, for eksempel fik man fra købmanden
en pakke kolonialvarer med hjem.
Lervarer forhandledes også af de såkaldte >>krejlere«, der efter
at have købt lertøjet hos. pottemagerne kørte rundt fra hjem til hjem
og afsatte varerne.
Gode og store kunder var skipperne, der med deres skuder lagde
til i Aalborg og ved stranden i Nørre Uttrup. De kom blandt andet
fra Læsø og Langeland og aftog hele skibsladninger. Ved Uttrup kastede de anker ude i fjorden, og for at få varerne ud til skuderne
måtte de i fladbundede kåge sejles derud fra stranden. Her var
gravet render vinkelret ind i strandkanten, hvor kågene kunne
lægge til.
Der blev også solgt mange lervarer på Aalborg torv hele året
rundt. Om onsdagen havde pottemagerne stadeplads på Gl. Torv,
om lørdagen ved Østerå og Nytorv.
Der blev ikke gjort meget ud af opstillingen af varerne, de var
simpelt hen anbragt i stabler på brostenene. Her kunne folk fra Himmerland købe lervarer fra Uttrup, og omvendt kunne folk nordenfjords fra købe lertøj fra Himmerland.
Og så var der de store markeder i Vendsyssel og Himmerland,
som ikke mindst var vigtige afsætningssteder. Der kan nævnes
markederne i Aabybro, Hjallerup, Jetsmark, Løkken, Frederiks-
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Torvedag i Aalborg c. 1895. Lertøj udstillet ved Østerå. I forgrunden til venstre
ses pottemager Jens Laurids Pedersen og til højre Søren Christian Pedersen Røgild.

havn, Thise, Brønderslev, Flauenskjold og Vester Hassing i VendsyseT og Hornum-Ulstrup og Gl. Skjørping i Himmerland.
Skulle pottemagerne til markeder, hvor man kunne nå frem og tilbage i løbet af en dag, tog de af sted tidligt om morgenen med hest
og vogn. Det gjaldt om at være tidligt på færde for at få en god
stadeplads på markedspladsen. Varerne blev gerne anbragt på grønsværet. Var ikke alt blevet solgt i løbet af dagen, kunne restpartiet
oftest afsættes til handlende på hjemvejen.
Til det store marked i Hornum-Ulstrup i Himmerland kørtes
hjemmefra ved aftenstid. Der bededes i Nibe, hvor hestene skulle
hvile et par timer. Man spiste den i tejnen medbragte mad, drak
et par kaffepuncher og fik en snak med andre handlende, som
også gjorde ophold på stedet. Herfra fortsatte man, til man nåede
bestemmelsesstedet hen på morgenen.
Et ganske særligt marked var kildemarkedet i Gl. Skørping, der
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Torvedag i Aalborg 1928. Lertøj udstillet ved Nytorv/Østerå.
H. Tønnies rot.

afholdtes ved Set. Hans i anledning af den store tilstrømning af folk
fra fjern og nær, der Set. Hansaften kom for at søge lægedom ved
Helligkorskildens vand. Der var alt, hvad der hørte et marked til,
karruseller, gøgl, kageboder, beværtningssteder o. s. v., men fremfor
alt havde pottemagerne stor afsætning, idet kildevandet skulle drikkes af ubrugte krus. Brugte krus blev slået i stykker, fo·r at andre
ikke skulle pådrage sig sygdom. Ikke alene pottemagere fra Himmerland, men også pottemagere fra Hvorup havde deres stadeplads her.
Et af de helt store markeder var Hundslund marked, også kaldet
Hjallerup marked. Her strømmede handlende til af vidt forskellig
slags fra fjern og nær. Ja, endog fra jydepotteegnen ved Varde kom
de kørende med læs af jydepotter. Markedet varede i 2 dage, og
flere af de handlende overnattede under åben himmel. Vognene blev
væltet om på siden, og man sov i halmen med dækkener over sig.
Det kunne godt gå for en nat - og hvor kaffen smagte godt om
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Tobakspibe med hoved i
brændt Ler fra Nørre Uttrup.
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historiske museum.
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morgenen i et af beværtningsteltene. Men ellers havde man maden
med i tejnen og øl i lerdunken til de to dage.
En næsten samtidig skildring af Uttrup-pottemagererne på Hundslund marked giver Niels Hancke i en af sine små skitser fra Limfjorden.
>>Ved siden af pottemagerne fra Vardeegnen havde pottemagerne
fra Uttrup, som dengang næsten udelukkende var beboet af folk,
der drev denne næring, deres oplag af lervarer: mælkefade, krukker,
tallerkener o. s. v. med gulgrå eller brun glasur, og nogle højst primitive efterligninger af roser og tulipaner samt stregsirater om muligt smagløsere end det berømte københavnske porcellains. - Det
er vel kætteri at sige det, men jeg har aldrig kunnet fatte, hvorfor
en så god porcelainsmasse som den sidstnævnte skal misprydes med
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en så smagløs dekoration, som den »det riflede« bærer. - Det var
ikke blot nyttige genstande, Uttrup pottemagere holdt fal, men der
var en afdeling af hver udstilling, som særlig interesseerde os småfolk. Der var svaner, som, når de blev fyldt med vand, og man blæste
gennem halefjerene, antoges at frembringe en smuk lyd. (Jeg nåede
aldrig videre, end til at blæse mig selv vandet op i øjnene gennem
sprækken i ryggen). Der var gult og brunt brogede hunde med krum
hale og fire mod de respektive verdenshjørner strittende ben, kort
sagt alskens dyr. Og så var der sparebøsser, en af de mest afskyelige
institutioner, jeg nogen tid har kendt. Det var mig en gru, når jeg
fik en sådan foræret, thi et sådant uhyre slugte ubarmhjertig enhver
stor kobberskilling, som en ung mand på en ærlig måde kunne tjene
eller få til givendes. Og når man så ved slig nødtvungen sparsommelighed havde fået bøssen fuld, risikerede man oven i købet, at der
blev købt et eller andet >>nyttigt<< for dens indhold, medens man,
hvis man ellers, dersom man selv havde måttet råde, kunne have
tilhandlet sig uberegnelige hjorde af køer og heste af vogterdrengene
for de mange to- og enesteskillinger, og det endog røde heste med
manke og hale af rigtige hestehår, skønt de ~aldt lidt dyre. Megen
kløgt har jeg spildt på at redde skillinger fra sparebøssens alt opslugende dyb og kan den dag i dag ikke andet end anse den for et
forhadt bånd på den personlige frihed.<<

Fornøjelser og adspredelser.
Til fornøjelser og forlystelser var der ikke megen tid og vel heller
ikke mange penge. Dog skete det om vinteren, at Uttrup bys folk
gik sammen til legestue i gårdene. Der dansedes i storstuen til musik
(violin eller harmonika) af en stedlig spillemand. Madkurven og
dramflasken bragte deltagerne selv med. Humøret var højt, og man
morede sig til den lyse morgen, men da var vadmelstøjet også gråt
af støv. Ved selskabelige sammenkomster blev der ofte spillet kort,
dog ikke altid om penge. Der blev spillet whist, skærvinsel med
skandser, for mændenes vedkommende også 66 med piber og trommer. Traktementet var kaffe med brød - ofte en sigtemellemmad.
Undertiden vankede også en kaffepunch.
En yndet adspredelse var ålestangning med lyster, som foregik om
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sommeren fra små både og om vinteren fra våger 1 1sen. Man tog
sig hertil gerne en hel eller halv fridag, tog en sæk med til fangsten
og en lommelærke med brændevin til at styrke sig på.
Ål var der nok af i fjorden, og folk gjorde for det meste en god
fangst. Det var en kærkommen spise, hvad enten de blev serveret
stegte eller i ålesuppe. De største saltedes i krukker til senere brug.
Sommerens forlystelser var pinsemarkedet i Aalborg og turene
ned til fjorden med hele familien og den medbragte madkurv. Her
kunne børnene soppe i det lave vand, mens konerne sad oppe på
stranden med deres strikketøj. Mændene sad eller gik på engene, alt
imens de snakkede og nød de tændte piber. Ved spisetid kom mellemmaden frem tillige med øldunken, der var stillet til køling i en grøft.
Når solen var ved at gå på hæld, søgte enhver til sit, og man havde
da tilbragt nogle gode timer i det fri.

Hvorup lertøjets oprindelse og udvikling.
Der har været drevet pottemageri i Hvorup sogn i halvtrediehundrede år, og der har været fremstillet potter, fade og andet lertøj i
tusindvis, men som med andre almindelige brugsting har man ikke
i tilstrækkelig grad haft øjnene åbne for at sikre noget af dette for
eftertiden.
Ganske vist har Aalborg historiske museum en betydelig samling
nordjysk lertøj - navnlig fra Hellum og Hindsted herreder - og
der findes også derimellem sager fra Hvorup sogn, men kun få stykker, som man med sikkerhed kan sige er fremstillet der.
I løbet af de sidste par år har Sundby-Hvorup sognehistoriske
s.amling fået en del typisk Uttrup lertøj - væsentlig af nyere dato.
Også andre nordjyske museer har Uttrup lertøj i sine samlinger.
Hvor skal man finde forbillederne for Hvorup lertøjet? Ja, det
kan vel ikke være så vanskeligt at besvare. Det mest nærliggende er
at vende blikket mod det nærmeste store pottemagercentrum i Hellum og Hindsted herreder, og sammenligner man lertøjet herfra
med Hvorup lertøjet, viser det sig, at former, farver og dekorationer
så nogenlunde svarer til hinanden. Dog er den brune tone, som
er typisk for begge parter, noget lysere for Hvorup lertøjets vedkommende. Grunden hertil er, at dette gennemgående er fremstillet
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Legetøjshest c. 1880. Aalborg historiske museum.
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af blåler og ikke rødler som det himmerlandske. Blåler bliver nemlig i brændingen gult, og for at få den brune farve frem blev lertøjet begittet med slæmmet rødler, som i brændingen gav den noget
lysere tone.
Når man fra de skriftlige og mundtlige kilder tillige ved, at en
del himmerlandske pottemagere bosatte sig i Hvorup sogn, kan man
nok uden at sige for meget fastslå, at Hvorup lertøjet har sin rod i
Himmerland.
Vi har set, hvorledes det jyske glaserede lertøj danner to hovedgrupper, det østjyske i Gjern herred og det nordjyske i Himmerland. Men selv om afstanden mellem de to grupper ikke er så forfærdelig stor, så har de ikke påvirket hinanden og har derfor hver
sit særpræg. I det østjyske kan påvises en udviklingslinie. Indtil
c. 1700 foreligger en almuerenæssance, der afløses af en almuebarok,
og som efter c. 1800 undergår en empirelignende udformning i forskellige variationer. Pottemageriet i Himmerland viser derimod ikke
nogen udviklingslinie, den vedligeholder trofast sin uefterlignelige
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Barselpotte udført i bl/iler
af Søren Christian Pedersen Røgild c. 1880. Begittet
med rødler og dekoreret
hvide, grønne og brune
farver.
Sundby-Hvorup kommunes
sognehistoriske samling.
Leif Jensen fot.

renæssancestil, og den farveglæde, som udmærker det østjyske pottemageri, finder man ikke her.
Traditionen tro tegnedes ornamentikken med pibeler på lerets
naturlige bund. En sparsom anvendelse af grøn glasur fandt undeTtiden sted. Det er disse enkeltheder, der giver det nordjyske lertøj sit
karakteristiske præg og gør, at det er let at skelne fra det østjyske.
Rester af det ældste Hvorup lertøj findes kun som skår, der er
fremkommet ved en udgravning i 1955 af tomten til det ældste pottemageri i Hvorup by ved antikvitetshandler Jørn Bower. Skårene,
hvoraf størsteparten er fra fejlbrændte ting, havde, så vidt det kunne
ses, ligget i lag og er altså fra faTskellig tid, men der var rodet så
meget rundt i jorden, at det var umuligt at foretage nogen bestemmelse af skårenes tidsmæssige rækkefølge. be opgravede sager findes
nu i Aalborg historiske museum.
En stor part af skårene er tydeligvis fra værkstedets tidligste tid.
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Der er således skår af trebenede stjertpotter, stjertpander, kander og
fade, der alle bærer renæssancens præg.
Et særkende for stjertpotterne er de inddrejede vandrette riflinger
enten dækkende et mindre parti eller hele fladen.
Stjertpotten og stjertpanden har deres rod i middelalderen, men
synes først at have vundet frem i renæssancen. De har været overordentlig faste typer, der har været i brug til 1800 tallets begyndelse.
Når de har været yndet så længe og har haft samme traditionelle
udførelse, må det skyldes, at de har været praktiske i deres formning
til brug i de åbne ildsteder. Når de gik af brug i århundredets begyndelse, hængeT det sammen med komfurets indførelse.
De yngste skår fra Hvorup tomten er af lertøj med marmoreret
glasur, som sikkert er fra sidste halvdel af 1800 tallet.
Fra c. midten af 1800 tallet blev påvirkningen fra andre pottemageregne mærkbar hos de Hvorup sogns pottemagere. Den ellers
gængse primitive dekorationsmåde tog andre former. Bemalingen
blev mere kunstfærdig, penslerne kom i brug, og der brugtes flere
farver.
Der har i Hvorup sogn været fremstillet et stort tal lertøjstype1."
gennem de forløbne 250 år: Kogepotter, stegepander, æbleskivepander, tranlamper, lysestager, fade af enhver art, skåle, krukker, kander, krus, øldunke, brændevinsdunke, dørslag, kageforme, stegefade,
barselspande, vaskekovser, barberkovser, kaffekander, flødekander,
sukkerskåle, pynteurtepotter m. m.
Og hertil kommer de mange småting, som lærlinge fik lov at lave
i fritiden, og som de fik en ekstra skilling for: Hunde, fløjteheste
(pipirøvheste), nattergale, svaner, løver, sparegrise m. m.
Omkring århundredskiftet var de mindre pottemagerier i Uttrup
forsvundet. De, der var tilbage, gik over til en mere fabriksmæssig
drift, og betegnelsen lervarefabrik fremkom. I dag er produktionsmetoderne lagt helt om. Det er ikke mere hånddrejede ting, der kan
fremvises. Alt er udelukkende maskinpresset, og det drejer sig om
masseproduktion.
Der er nu kun een lervarevirksomhed tilbage i Uttrup, nemlig
»K. Røgild og Sønner«, men her fremstilles flere lervarer årligt, end
9
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L ysestage udført i blåler
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der nogensinde er fremstillet i Uttrup. Man er her gået helt bort fra
husholdningslertøjet, for hvilket der ikke er et større marked i dag,
og man har specialiseret sig i pyntepotter til planter, den såkaldte
>> Røgilds plantekeramik«. Produktionen afsættes ikke alene over det
ganske land, men store partier går til det øvrige Skandinavien.
Et gammelt håndværk i Uttrup er slut. Det er ikke længere nogen
pottemagerby med lave huse og rygende skorstene, men en moderne
forstadsbebyggelse i rivende udvikling. Det ene boligkompleks efter
det andet er skudt op, parcelhusbebyggelsen har bredt sig, og arealer er lagt ud til industrikvarterer.
Moderne forretninger, skole, gymnasium, bibliotek, bank, posthus o. s. v. er skabt i takt hermed.

Pottemageri i Hvorup sogn

131

Pottemagere i Uttrup.
Efterfølgende oplysninger om pottemagere i Uttrup er bygget dels
på erindringsstof, dels på folketællingslisternes opgivelser. Det er dog
ikke helt sikkert, at alle pottemagere er med, idet der er ret store
og noget varierende intervaller mellem folketællingerne.
jens Larsen, Uttrup by (5, et hus), f. 1803 (nævnes i folketælling
1834). Laurense Jørgensdatter, hans kone, f. 1811. Børn: Lauritz
Jensen, Marie Kristine Jensdatter. Christen Larsen, tjenestekarl.
jens Mortensen, Uttrup by (3, et hus), f. 1812 (nævnes i folketælling 1834 ). Inger Christensdatter, 19 år, hans kæreste. Anders Sørensen, 31 år, ugift, pottemagersvend.
Pottemagersvend Peder Christian Nielsen (Røgild) købte i 1837
et kroghus (vinkelhus) i Uttrup for at nedsætte sig som selvstændig
pottemager. Huset, der vendte gavlen mod den »Gamle Kongevej<<,
var det sydligste i byen, og der var herfra en vid udsigt over markerne ind mod Sundby.
Peder Christian Nielsen (Røgild) var født i Sundby den 1. august
1814 som søn af Niels Jensen Røgel og hustru Ane Jensdatter af
Sønder Uttrup. Den 9. oktober blev han holdt over dåben i Sundby
kirke. Faddere var Thomas Thuesen Møller, pottemager Morten
Terp og Abraham Madsen, alle af Uttrup, Dorthea Sophia Frederika
Goode af Aalborg og Johanne Marie, Christen Nygaards datter af
Sundby.
Pottemagerhåndværket lærte han hos en af de stedlige pottemagere. Et par år efter at have købt huset giftede han sig med Karen Kirstine Springborg, født 1817 i Aalborg. Det fortælles, at den
unge kone pyntede op på det gamle hus, plantede efeu og gammeldags duftende hvide roser i haven - et udseende, der bevaredes gennem tre generationer.
Peder Chr. Nielsen havde i de første år ingen ovn, men måtte låne
sig frem hos kolleger, der boede i nærheden. Det var et besværligt
arbejde at bære det skøre, ubrændte lertøj, uden at alt for meget gik i
stykker. Hermed hjalp pottemagerens kone og den hjælp, der i øvrigt
fandtes i huset. Brændselet måtte også bringes til brændingsstedet.
9*
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Karen Kirstine Nielsen
(Røgild) f. Springborg
(1817-1874)
Nørre Uttrup

Det var derfor en stor lettelse, da de c. 1840 fik bygget egen ovn i
den korte fløj af kroghuset. Det var af stor vigtighed, at ovnen var
omhyggeligt og rigtigt bygget, således at flammerne kunne komme
rundt i hjørnerne og give en jævn brænding. At ovnen var god, er der
ingen tvivl om - kun små restaureringer og ombygninger fandt
sted i tidens løb, og først 1928 blev den brudt ned for at give plads
for en mere tidssvarende kulovn. To store kløvede kampesten, der
var brugt som fundament, kom for dagens lys og er nu anbragt ved
indkørselen til den nuværende lervarefabrik
I ægteskabet var 3 børn, to døtre Maren Johanne Pedersdatter
(f. 1841) og Ane Marie Pedersdatter (f. 1844) og en søn Søren Christian Pedersen (Røgild) (f. 1847), der også lærte pottemageriet.
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Pottemager Peder Christian Nielsen (Rø gild)

(1814-88)
Nørre Uttrup

Peder Chr. Nielsen (Røgild) døde 26. maj 1888.
På den anden side af landevejen lige over for kroghuset boede en
ung pottemager ved navn Kristen Laugesen (f. 1845), som var omtrent jævnaldrende med Søren Christian Pedersen (Røgild). De var
meget gode venner, og de blev også svogre, idet der skete det - vel
ikke helt usædvanlige -, at de blev gift med to søstre, døtre af
gårdejer i Øster Sundby fhv. søkaptajn Thue Hansen. Brylluppet
for de unge par Søren Christian Pedersen (Røgild) - Axelline Tomine Hansen (f. 1857) og Kristen Laugesen - Ane Dorthea Marie
Hansen (f. 1859) stod i Øster Sundby den 23. juni 1882.
Dagen efter kom de til Uttrup kort tid før, Set. Hansbålene skulle
tændes. Der fortælles, at de to brude skulle gå først over de nye
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Peder Christian Nielsen (Røgilds) pott-emagergård ved Hjørringvej i Nørre Uttrup
c. 1885.

hjems dørtærskeler hver medbringende brød og salt og deres salmebog
- et symbol på, at der ikke skulle mangle føde for såvellegeme som
sjæl i de nye hjem.
Navnet Røgel eller Røgild er navnet på stedet, hvorfra familien
stammer. Det var altså ikke noget døbenavn, men da Søren Christian
Pedersen (Røgild) gerne så, at familien fik navnet, ansøgte han om
at få dette beskyttet som familienavn, og det blev imødekommet.
Christian Røgild havde 8 børn, hvoraf 3 sønner lærte pottemageriet.
Da de to ældste udvandrede, måtte den yngste broder Kirstein
Røgild i 1915 overtage faderens virksomhed. Samme år blev han
gift med Ella Kjærgaard, datter af landmand og handelsmand Anders Kristian Kjærgaard, Lindholm.
I ægteskabet er 3 børn, 1 datter og sønnerne Kristian og Verner
Røgild. Den ældste lærte pottemagerhåndværket, og den yngste blev
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handelsuddannet. Fader og sønner arbejder under firmanavnet
K. Røgild og sønner.
Peder Lassen (nævnes i folketælling 1845, 55, 60, 70) træffer vi omtrent samtidig med Peder Chr. Nielsen Røgild ved Gl. Kongevej,
hvor han boede i et hus, der tilhørte tømrersvend og inderste Jens
Peter Larsen. Han var født i F ræer i 1817. I 1845 var han ugift
og hørte til husstand smed Anders Mortensen. Efter folketællingen
1855 var han blevet gift med Ane Michelsdatter, født i Hammer
sogn 1831. I ægteskabet var 3 børn:
Jens Laurids Pedersen (f. 1851), Ane Marie Pedersdatter (f. 1853)
og Peter J. Villiam Pedersen (f. 1863 ). Begge sønner lærte pottemager håndværket.
Peter J. Villiam Pedersen (nævnes i folketælling 1901, 1906, 1911)
blev gift med en gårdmandsdatter fra Uttrup Kristine Pedersen
(f. 1870). Han overtog faderens virksomhed, som han drev i mange
år, indtil han gik over i andet erhverv. Pottemageriet blev lejet ud,
men Villiam Pedersen og hans kone boede i ejendommen til deres død.
Broderen Jens Laurids Pedersen (nævnes i folketælling 1890,1901,
1906, 1911) byggede sit eget pottemager i ved den ny Hjørringvej.
Han giftede sig med en svensk pige Augusta Sofie Nielsen (f. 1858),
de fik 4 børn, 3 døtre og en søn. Jens Laurids Pedersen oparbejdede
en god virksomhed og havde flere af de senere selvstændige pottemagere som lærlinge, som Frands Pedersen, Carl Larsen og Niels
Hansen. Sønnen Jens Marinus Valdemar Pedersen (f. 1886) lærte
hos faderen og overtog hans virksomhed. Han blev i 1913 gift med
Ellen Katrine Christensen, en datter af Christen og Kirstine Christensen fra gården Ellebæk. I ægteskabet er 3 døtre og en søn Jens
Ellebæk Pedersen, der lærte pottemageriet hos sin fader. Ejendommen
solgtes i 1954 til et benzinselskab, der lod bygningerne nedrive. Lertøj fra hans pottemageri findes i Sundby-Hvorup sognehistoriske
samling.
Niels Sørensen, pottemager og jordbruger, Hvorup Kjær, født i
Sundby 1818. Ane Christensdatter, hans kone, født 1823. Morten
Jacobsen og Christen Jensen, pottemagerlærlinge. Nævnes i folketælling 1855, 60.
Hans Peter Hansen, pottemager og jordbruger, Nørre Uttrup
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Sukkerskål, flødekande og mælkekande med løbebegitning udført c. 1925 af jens
Marinus Valdemar Pedersen. Sundby-Hvorup kommunes sognehistoriske samling.
Leif Jensen fat.

skoledistrikt, er født i Skjæve sogn i Vendsyssel i 1818 (nævnes i
folketælling 1860, 1870). Hans kone hed Mette Elisabeth Christensen (f. 1819). 1870 havde han en fra TysKland indvandret svend
Gottlieb Benjamin Beer (f. 1836), der senere blev selvstændig pottemager i Uttrup.
Hans Peter Hansens søn Carl Ferdinand Hansen (f. 1851) lærte
pottemagerhåndværket og drev fra c. 1870-1900 pottemageri i den
gamle nu nedrevne teglværksgård, der lå over for det nuværende
Uttrup teglværk på den modsatte side af landevejen. Efter folketællingen 1890 havde han da kone og 6 børn. Carl Hansen var en
dygtig og agtet mand. Hans kæreste fritidssyssel var violinspillet.
Efter konens død, solgte han virksomheden til teglværket, som nedlagde pottemageriet og forpagtede jorden ud. Han døde i Aalborg
som en gammel mand.
Chr. Larsen (Toft) kom c. 1840 som ung pottemager til Uttrup fra
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Mælkefad udført i bidler af Jens Marinus Valdemar Pedersen. Begittet med pibeler. Dekoration i brunt og grønt. Sundby-Hvorup kommunes sognehistoriske
samling.
Leif Jensen fot.

Fræer ved Skjørping (nævnes i folketælling 1860). Han fødtes i
Brøndum sogn 1808. I Uttrup giftede han sig med Mette Marie Christensdatter (f. 1813), en datter fra den gamle »Søndergård<<, hvoraf
stuehuset endnu er bevaret ved Pottemagervej. Den ny »Søndergård«
blev opført i 1880erne, men er nu til dels nedrevet. Chr. Lassen og
hans kone fik overladt et godt stykke jord af den gamle gårds areal,
og herpå blev bygget en gård med et stort stuehus og tre længer (nu
Hjørringvej 126). I det nordre hus blev indrettet pottemageri, og
produktionen af lertøj blev ret betydelig. Chr. Lassen drev tillige
handel med korn, som opbevaredes på stuehusets loft. Først i 1860erne blev Chr. Lassen syg og døde. Hans kone sad alene tilbage med
7 til dels ukonfirmerede børn, og pottemageriet gik i stå.
Da fjenden i 1864 kom til Vendsyssel besattes gården såvel som
andre hjem i Uttrup. Gården brugtes som meldestation, hestene blev
beslaglagt til kørebrug, fødevarer beslaglagdes til soldaterne. Et
barnebarn frk. Antonie Lassen, Aalborg, fortæller om bedstemoderens trængselstid, om hendes vanskeligheder ved at klare sig mellem
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de tyske tropper og med at skaffe mad til de mange munde. En
broder til Mette Marie drev gården i en del år, indtil en af sønnerne
den senere kendte handelsmand Juul-Lassen overtog barndomshjemmet. Hans moder boede der til sin død.
Erik Knudsen, Nørre Uttrup, et hus nr. 40, f. 1820 i Sundby sogn.
Hustru: Maren Margrethe Danielsdatter, f. 1824. Børn: Knud Peter
Eriksen. Thomas Daniel Eriksen. Nævnes i folketælling 1855, 60, 70.
Lars Christian Springborg, Nørre Uttrup, f. i Aalborg 1826, søn
af Karen Sørensdatter, f. i Aalborg. Nævnes i folketælling 1855.
Anders Sørensen, Nørre Uttrup skoledistrikt, f. i Astrup sogn,
Hjørring amt, 1803. Pottemagersvend Søren Andreasen. Nævnes i
folketælling 1860.
Ole Christian Christensen, Nørre Uttrup skoledistrikt, f. i Skallerup, Thisted amt, 1836, ugift. Nævnes i folketælling 1860.
Jens Larsen, f. i Hvorup sogn 1817, havde sit pottemageri i et
>>kroghus« lige syd for gården Ellebæk (Hjørringvej 123) fra c.
1865-92. Hans kone Cicilie Marie Jensen - kaldet Bram-Cille var født i Hvorup sogn 1826. Hun hjalp med at passe det til gården
hørende landbrug på en mønstergyldig måde, en særlig omhu vistehun
dyrene. Jens Larsen døde 1892, pottemageriet nedlagdes og ejendommen blev solgt. Cille døde 1914. Nævnes i folketælling 1860, 70, 90.
Niels Christian Jensen, Nørre Uttrup skoledistrikt, f. i Sundby
1824. Inger Marie Andersdatter, hans kone, f. 1828. Jens Peter Nielsen, søn. Nævnes i folketælling 1860.
Gottlieb Benjamin Beer, Nørre Uttrup skoledistrikt, f. i Saxen
1826. 1860 var han svend hos Hans Peter Hansen. Havde 1870 Carl
Jensen som svend. Nævnes i folketælling 1860, 70.
Erland Andersen, Nørre Uttrup skoledistrikt, f. i Hvorup 1829.
Inger Marie Christensen, hans kone, f. 18 31. Havde 1860 Morten
Jensen som svend. Nævnes i folketælling 1860.
Søren Andreasen, Nørre Uttrup, f. i Vester Brønderslev 1829.
Nævnes i folketælling 1870, 90.
Morten Jacobsen, Nørre Uttrup, f. i Jetsmark c. 1834. Betty Christiane Dalgas, hans kone, f. 1854. Nævnes i folketælling 1870, 90.
Hans Peter Andersen, Nørre Uttrup, f. i Sundby 1836. Hustru,
to børn. Nævnes i folketælling 1870.
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Frands Karl Pedersen, Nørre Uttrup, f. 1873. Lærte pottemageriet
hos Jens Laurids Pedersen og arbejdede derefter en del år i København. Han giftede sig i København med Mariane Pedersen (f. 1879),
men vendte tilbage til Nørre Uttrup, købte et ældre: pottemageri
(Hjørringvej 58), kaldte det »Godthåb« og drev det i en årrække.
Da den nyoprettede Ø. K. cementfabrik begyndte sin virksomhed,
fik Frands Pedersen en stilling der. Han lod pottemageriet nedrive
og byggede på stedet et forhus, hvor han boede til sin død i 1960.
Nævnes i folketælling 1906.
Karl Sofus Larsen, Nørre Uttrup, f. 1869 i Hammer sogn. Han
lærte hos Jens Laurids Pedersen og byggede sit eget pottemageri (nu
Gartnervænget). Han giftede sig med Ane Bertheline Larsen (f.1872).
Der var en stor børneflok, hvoraf flere udvandrede til USA. Han
selv tænkte i 1916 på at udvandre dertil, men blev forhindret på
grund af sin kones sygdom. Han opgav pottemageriet og drev landbrug sammen med en søn. Efter konens død opnåede han at besøge
sine børn i staterne. Nævnes i folketælling 1906 og 11.
Kristian Pedersen Kristiansen Hald, f. 1865, havde pottemageri
ved den nuværende Pottemagervej. Hans kone hed Ane Petra Jacobsen (f. 1869). Nævnes i folketælling 1906.
Peter Henriksen havde pottemageri i Bouet ved Høvejen, der går
til Hvorup. Han flyttede virksomheden til Vester Hassing i 1905.
Kristen Laugesen, f. 1845. Han havde pottemageri ved Gl. Kongevej over for Christian Pedersen Røgild, som jo var hans svoger. Gift
med Ane Dorthea Marie Hansen fra Øster Sundby (f. 1859). Laugesen var en gemytlig mand fuld af lune og historier. Han havde kun
en søn, som udvandrede til USA samtidig med fætrene Røgild. To
døtre bosatte sig i nærheden af forældrene. Laugesen døde c. 1910.
Under den første brænding efter hans død gik der ild i det gamle
tørre stråtag, og huset nedbrændte til grunden. Nævnes i folketælling
1870 som ugift pottemagersvend.
Niels Christian Hansen, f. i Skjæve sogn 1876, kom som helt ung
til Uttrup og tjente der som dreng eller karl. Som 18 årig kom han
i pottemagerlære hos Jens Laurids Pedersen. Her blev han i 16 år.
Hans kone var fra Uttrup, de havde en datter og to sønner, som
begge lærte pottemageriet hos deres far. Niels Hansen købte i 1912
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af ØK's cementfabrik en lille ejendom på 6 tønder land. Gården lå,
hvor det nuværende ejendomskompleks »Engparken« er opført, og var
nyopført efter en i 1911 nedbrændt gammel gård. Ved gården anlagde han en stor have og lod derefter gården kalde >>Abildgård«.
I gårdens sydligste hus indrettede han værksted og ovn. Samtidig
med pottemageriet drev han det til gården hørende landbrug. Da
pottemageriet havde hans interesse, og landbruget blev ham for
meget, solgte han i 1918 ejendommen og flyttede virksomheden ind
til Østergade 64 i Nørresundby. Den ældste søn Hagbard Hansen
blev en dygtig drejer og kunne magte de allerstørste ting, blandt
andet krukker på 20 liter og derover. Han arbejdede 17-18 år hos
Kirstein Røgild, men på grund af faderens sygdom overtog han dennes værksted, som han stadig driver. Nævnes i folketælling 1911.
Anders Nielsen kom c. 1911 som ung pottemager til Nørre Uttrup
fra Skive. Han lejede nogle år pottemager P. Kristiansens hus og
begyndte som mester der. Men allerede 1915 købte han grund i
Hasseris, byggede der pottemageri med navn >>Aalborg Lervarefabrik<< og drev det med stor dygtighed. Han havde to døtre og to
sønner, men ingen af sønnerne havde lyst til pottemagerhåndværket.
Derfor overtog svigersønnen Verner Jensen, som havde lært og arbejdet der i mange år, virksomheden efter Anders Nielsens død.
K i l d e f o r t e g n e l s e.
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Korup Vandmølle
Af N. C. Skaanvad

N

avnet har tidligere været udtalt Kordrup, Korrop, Kårop og
nu Korup. Det stammer fra byen af samme navn, der ligger
2 km nordvest fra nuværende møllested, og da møllen tidligere har
ligget i Korup by, er det naturligt, at den kom til at hedde Korup
Vandmølle, selv om den til sidst blev opført i Visborg sogn.
Den ældste datering, vi kender, er fra år 1501. Da finder der et
skifte sted på Mariager gods til Munk-Jensens efterleverske fru Inger
Andersdatter, Visborggård. - Hun får tillagt til sig og deres børn,
Visborggård med 2 marker og derefter vandmøllen i Kordrup.
I 1571, da Jacob Seefeld til Visborggård får birkeret til samme
gård og alt det gods, han har og får, omtales også Kordrup mølle
i Solbjerg sogn. Derfor må møllen have ligget på den nordre side af
åen, da denne altid har dannet skel mellem Solbjerg-Bælum og Skelund-Visborg sogne.
Midt i Korup by findes en næsten nu udslettet mølledæmning ind
over ådalen som den sidste rest af den ældste Korup mølle. Både
Visborggård og Havnø har haft brug for møller og har naturligvis
været interesseret i at få dem lagt så nær godserne som muligt.
Korup å har engang været sejlbar langt op ad engdraget, op til
ruinerne af det i fordums tid værende Korothorp, som menes ødelagt
og afbrændt under grevens fejde i 1534. Denne gren af Mariager
fjord er nu efterhånden svundet ind til en liden bæk helt oppe ved
Korup Skovhuse, og der menes den allerældste mølle at have været.
Eftersom vandstanden sank, og vandmængden blev mindre, blev den
omdannet til en stampemølle, og kornmøllen blev flyttet ind til
Korup by. Det ligger klart, at lavere vandstand og mindre vandmængde måtte gøre mølleflytningen nødvendig, og da var der ingen
anden vej end ud mod øst.
En anden årsag til flytningen kan også være medvirkende dertil,
nemlig den nye »Hærvej<<, der antagelig blev oprettet i Christian
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d. !V's tid. Da hærvejen Randers-Aalborg blev forlagt over Hadsund i stedet for som tidligere over Mariager, hvor færgeriet gik over
til enten Stinesminde eller Vivebro, hvor den gamle hærvej udgik
på denne side Mariager f jord, varede det ikke længe, inden den
største del af færdselen syd fra og omvendt gik over færgeriet ved
Hadsund.
Denne nye færdselsåre giver gode muligheder for en mølle anbragt
ved denne, og da det skal være der, hvor åen skærer vejen, er valget
ikke svært. Der er jo heller ikke langt til korsvejen Hadsund-Solbjerg og Korup-Als.
I Markbogen 1683 nr. 1470 bagest i bogen har vi navnet Kårup
mølle. Ejer: Hr. proprietær assessor Henrich Jørgensen. Mølleren:
Peder Mortensen.
Der er godt 83/4 td. land under plov. Sønden og østen for møllen
ligger en del mark og jord, som mest er lerbanker og kærjord. Norden
for møllen findes to mølletofter. Høavl til møllen kan være cirka
8 læs hø.
Mølle gården.
Søren Jensen har en del mark og jord, skarp, sandet og tyndbåren,
besået første år med byg, andet år med rug, tredje år med havre og
bruges årligen. Engen ligger ved gården, er fast næsten som et vand-
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kær og med største besværlighed kan bjærges, hvorpå kan avles 10 læs
hø. Hartkorn 3 td. 51/4 skp. og areal under plov ca. 1!1/2 td.
Straks herfor ligger et hus kaldet Uhrenholdt, hvortil er en indlukket have af et stykke skov, som kaldes Mølleskov, det vides ikke,
om det ligger under gårdens taxt eller ej. Jorden er leret og kæragtig.
Disse forskrevne tillige med Visborg bymænd haver deres fædrift
i Visborg fælles skov og kær.
Ildbjergning kan intet bekommes, uden hvad gammelt, som kan
falde af i skoven, som proprietæren vil dem bevillige.
Gjerdselhugst (hugst af gærdestave) nydes til fornødenhed i proprietærernes tilladelse.
Dette således for mig at være angivet, som foranskrevet, bekender
jeg med egen hånd.
Schelund præsteboel, d. 22. maj 1683.
Modelbogen 1777, III, side 29: Kårup mølle, der har en kværn,
som drives med underfaldsvand, tilflydende af en liden å, som har
sin begyndelse af nogle moser og velder ude i Viffersholms skove,
har mangel for vand, medens det i tøbrud og langvarig regnvejr har
forhindring af bagflod, strømmens bredde er 7 kvarter (en god
meter).
Endvidere oplyses der om, at der kan avles 8 læs hø og 7 læs ond
hø (det vil sige hø af skarpe skæggræsser), ligesom der var god græsning til 6 høveder, og mølleskoven består af bøg, der er ansat til fuld
olden at kunne fede 36 svin.
Matriklen af 1833, side 268: Kårup mølle.
Ejer proprietær Henrich Jørgensens enke. Møller Peder Mortensen.
Gl. matr.
Nye matr.
Af avling 4 td. 3 skp. 3 fjdk. 5h alb.
2 td. 3 skp. 3 fjdk. O alb.
Kgl. Majestæt tildømt maling.
13 td. 1 skp. 3 fjdk. 5h alb.
4 td. 6 skp. 1 fjdk. O alb.
Der foruden var der tillagt møllen underhold for 4 fattige.
I matrikden af 1688 står den under kronens gods og er underlagt
det strøgods, der på en eller anden måde er blevet mageskiftet til
kronen og nu sorterer under Aalborg Hus Len. På samme tid var
der også meget ryttergods, som var underlagt samme instans.
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1718 d. 3. oktober skøde til Mads Wilsberg på Stefnshode Vive
for 300 rdl., som er betalt til Viborg amtstue på følgende gods, bortsolgt ved offentlig auktion, der var en del af 1. og 5. regiments
ryttergods, samt en del ved amtstuerne beholdne stykgods i Jylland
(af 5. regiments ryttergods) i Aalborg Hus Len, Hindsted herred, Visborg sogn, var Korup vandmølle.
I et fra Viborg Landstingsprotokol 1754 pag. 360: 16. august
skøder Mads Wilsberg til sin svigersøn Søren Chrestensen og hans
2 sønner Michael og Christen Sørensen, således at de tre i forening
er lige ladtagere i Karup mølle. Dog skal faderen ikke af de 2/a, som
sønnerne ejer, betale nogen afgift før deres 25. år, men give dem
efter bedste evne, faderlig kærlighed, samtidig holde dem til øve og
lære, samt kristelig optugtelse, dernæst med nødtørftig føde klæde
efter hans stand og evne, indtil de selv kan fortjene denne, og som
han selv sådan før Gud øg øvrighed vil være bekendt.
Stefnshode, den 16. august 1754.
Mads Wilsberg.
Anna Godske.
Til vitterlighed underskrives og forsejles efter begæring
præstegård.
C. Wøldiche.
Henning Peitersen.

Vive

Søren Chrestensen er født i Sallingsund den 21. februar 1713.
Året 1741 var han fo-ged i Dalsgård, hvor han var vitterlighedsvidne
på 1 pantebrev fra Thyge Høgh på Dalsgård til Dorthe Gedde, og
den 18. april er han igen vidne før sin husbond Thyge Høgh på Dalsgård at være skyldig til C. Frisenberg forpagter på Holbækgård.
Indgik 1744 ægteskab med jomfru Johanne Wilsberg, f. på Stefnshode den 11 juni 1717, fødte dem 4 sønner; Mathis og Johannes døde
som spæde og er begravet på Visborg kirkegård.
Johanne Wilsberg døde i Korup mølle den 9. juli 1754, men allerede 1756 den 13. juli indgik Søren Chrestensen sig i ægteskab; denne
gang med jomfru Anne Marie Bærring, der var født i Gunderup
præstegård den 25. oktober 1706. Dette ægteskab var barnløst. Søren
Chrestensen overlevede også sin anden hustru, der døde i Korup
mølle den 10. juni 1781.
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Søren Chrestensen var en brugt mand som brevforsegler og vitterlighedsvidne, både for Thyge Høgh og dennes søn Mads Thygesen
på Dalsgård, men også herredsfoged Søren Thestrup, Viffertsholm,
havde tit bud efter ham til samme.
Han døde i Korup mølle den 18. februar 1793, 80 år gammel.
I Visborg kirkes våbenhus findes tre store mindestene for Søren
Chrestensen og hans to hustruer.
Et vers derfra lyder således:
Vi under disse stene nu hviler uden møje,
skønt i livet fandt adskilligt at fordøje.
For verdens ond vi har fundet salighed,
trods satans avind og hvad misgunst, som vi led.
Gak læser, tænk dig om,- den stund du er i live,
lev alle tider så, at du kan salig blive.
Thi når dit legeme som vores skal forgå,
det da så vel som vi til glæde kan opstå.
Sønnen Michael Sørensen overtager nu møllen, han er født 1. april
1745. Indgik ægteskab den 8. august 1794 med jomfru Anne Sophie
Stilling. I dette ægteskab var der 2 sønner.
Mølleren Ludvig Pedersen Brunn, der har haft møllen i forpagtning i mange år, findes allerede nævnt som forpagter og møller i
1788. Da har han fået et lån på Viffertsholm. Dette har han haft
stort besvær med at klare terminerne til i rette tid. Og til sidst er
herskabets tålmodighed da også brudt, og Brunn stævnes til forlig.
Der kom et forlig i stand, således at ved en lempeligere afdragsmåde
blev han i stand til at få lånet betalt efterhånden.
Det var jo i statsbankerottens tid, og nu kommer møllen ud i en
hvirvelvind af kriser, der giver sig udslag i, at den stilles til tvangsauktion, og 181 O erholder proprietær Laust Djørup auktionsskøde på
Karup mølle.
1811 giver Laust Djørup købekontrakt til Ludvig Pedersen Brunn.
1812 endeligt skøde og tinglæsning af 20.000 rdl. 1813 tinglæsning
af en 2. prioritet på 7.000 rdl. 1816 en 3. prioritet på 1.300 rdl. Dette
viser nok mere end meget andet, hvor lidt pengenes værdi var: der
var ingen forslag i penge, og til sidst var alle lånemuligheder opbrugt.
IO
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Den 4. oktober 1819 afholdtes der tvangsauktion over Korup mølle,
Møllegården og Uhrenholdtgården, der alle hørte under Korup mølle.
Krigsråd Thomas Chrestensen får auktionsskøde på Korup mølle
og videresælger den i 1820 til Niels Chr. Lund, der ejer den til 1830.
1829 sælger kammerherre Frederik Arenstorff til Visborggård
gården, Uhrenholdtgården kaldet, i Visborg til forvalter Erhardt
Chrestian Frost; da var den bortforpagtet til Jens Jensen. 1830 køber
Frost også Korup mølle og lader opføre en vindmølle, vel på grund
af, at der er for lidt vand. 1840 sælger og skøder Frost til Andreas
Christoffer Holbech Korup vind- og vandmølle for 20.000 rdl.
I denne og følgende periode har præstesønnen S. L. Jermin fra
Haslevgårds mølle denne i forpagtning som et led i sin iver for at
oprette en slags kooperativ vareforsyning for købmænd, som en nyere
tid har det gennem flere købmandssammenslutninger. Det lykkedes
ikke for ham at få disse tanker virkeliggjorte; det hele gik til sidst
helt i stykker for ham, selv om han en vis periode var nået et stykke
vej på den afsatte bane. Jermin ofrede en del penge på møllen, da den
ved forpagtningens overtagelse var i en meget dårlig forfatning.
1850 sælger og skøder Andreas Christoffer Holbech Korup vandog vindmølle samt Uhrenholdtgården til forpagter Peter Skaubo;
da var den gl. matr. 3 td. 5 skp. 2 fjdk., ny matr. 6 td. 3 skp. 1 fjdk.
11/2 alb. Købesum 27.000 rdl. sølv. 1851 lyses en forpagtningskontrakt fra Peter Skaubo til Niels Poulsen på Korup vand- og vindmølle i 10 år.
1856 skøde den 23. december fra Peter Skaubo til Pashen Joakim
Christoffer Gramchow, købesum 32.000 rdl. sølv.
1866 døde Edv. Frederik Gramchow, der var bestyrer for moderen,
faderen var død nogle år forinden. Møllen sælges i 1868 til Visborggård, som den for øvrigt nu har tilhørt flere gange.
1886 sælges den til Søren Chrestensen Villadsen for 15.000 kr.;
da var der endnu både vand- og vindmølle, men det hele var i en
sørgelig forfatning, og han byggede alt om. Det 45 alen lange stuehus, der står endnu, kostede den gang 4.500 kr. at bygge; der blev
også bygget nyt møllehus.
1902 overtog sønnen Jens Villadsen den og drev den til 1933, da
dennes søn Søren Villadsen blev ejer af den indtil1962, da den solgtes
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til et aktieselskab, der vil oprette fiskedamme på det godt egnede
mølleterræn.
Gården Uhrenholdt har ligget nede ved siden af Korup vandmølle,
men blev i 1882 flyttet op på sin nuværende beliggenhed; laden er
en del af den, der lå nede ved møllen.
Korup vandmølles historie blev ikke efter dette meget længere som
mølle, for allerede i året 1906 købtes vandvindingsretten fra møllen,
og mølledammen blev udtørret.
Dette skete allerede den l. juni 1906. Men forinden var der gået
mange forhandlinger om købet af vandvindingsretten; der var indkaldt til et lodsejermøde den 20. marts 1905 på Korupgård, hvori
der deltog lodsejere fra Korup by og sogn, Visborg by og sogn, der
lider af skadeligt vand foranlediget af opstemningen af vandstanden,
der finder sted ved Korup vandmølle. Der var enighed om at købe
vandvindingsretten, dersom denne kunne erholdes for 15.000 kr.
Der blev nedsat et udvalg til at forhandle med ejeren; det blev
følgende: Jens Peter Larsen, Møllegården, formand. Peter Mikkelsen
og A. Andersen, begge fra Korup.
Korupgård, den 20. marts 1905.
Handelen kom i stand, og opstemningsretten købtes for de 15.000
kr. at afdrage på 18 år. Kommunernes andel var opgjort således:
Bælum-Solbjerg 1.600 kr., Skelund-Visborg 1.500 kr.
Det var i en periode, hvor også jordpriserne var for opadgående;
alene af den grund var det en forretning at tørlægge, men især var
det en stor fordel for de tilstødende og vandlidende arealer, som nu
kunne afdrænes og dermed blive en virkelig god agerjord, der kunne
give en fin afgrøde i de allerfleste tilfælde; men her var det en god
jord, der blev brugbar til dyrkning.
Der var alligevel så stor brug for en mølle, at man gik over til at
installere en peroleumsmotor som trækkraft en tid i stedet for vandkraften.
Den store fremgang i landbruget, der begyndte i 1880 og fremefter, førte med sig, at de fleste jordbrugere anskaffede deres eget
mølleri ved f. eks. petroleums- og vindmotorer, der livede vældigt
op i landskabet. Der var også en periode, hvor man brugte gamle
10•
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bilmotorer fra de udrangerede biler. I dag er det helt elektriciteten,
der har overtaget den moderne kraftleverance til de moderne landbrug, der også har deres eget mølleri.
Landskabet mistede trods alt noget af sit særpræg og den romantik,
som var over de gamle vandmøller og deres apstemmede mølledamme, men et nyt stykke natur er opstået: gyldne kornmarker, enge
med græssende kreaturer er mere end 7 læs ond hø.
At det nu til slut bliver fiskedamme af den gamle vandmølle, er
et nyt indslag i naturen og den gamle mølleå.
Som et kuriosum til Korup vandmølles historie kan nævnes, at
historikeren Klaus. Gjerding i »Hellum Herreds Beskrivelse og Historie« side 24 fremfører, at Lindenborg gods fører retssag mod dets
bønder i Gjerding, Blenstrup og Gunderup sogne, fordi de ikke vil
lade male i godsets mølle Øxenvad mellem Blenstrup og Gjerding,
men lod male andre steder. Der var endda en mand i Askildrup, der
lod male i Korup mølle.
Kildeoplysninger:
Viborg Landstings protokol med kopier af tinglæste dokumenter 1754. Fra Himmerland og Kjær Herred, 1927. Jydsk Histo·rie og Topografi, 2. rk., 1. og 2. bind.
Historiske efterretninger om Havnø og dennes ejere af V. Fribert. Fr. Møller:
Gl. minder fra Solbjerg sogn og omegn i Jydsk Historie og Topografi XX, 2. rk.,
IV. bind. Traps 2. og 3. udgave. Hellum Hindsted Herreds Skøde- og Panteprotokoller. Markbogen 1683. Matrikelen 1833. Modelbogen 1777.

Algade i Aalborg
Ved Kr. Værnfelt

Algade og Adelgade er det samme navn og betyder »Hovedgade«
»offentlig gade«, og i mange danske byer findes der en
Algade.
Det allerældste Aalborg var en lille samling huse omkring Gammeltorv, beboet af nogle fiskere, færgemænd og haandværkere; denne
lille torvebys hovedgade var det nuværende Adelgade. Tæt nordvest for byen laa en af udflytterbønder fra Gammel Hasseris dannet
landsby, hvis navn ingen kender, men som vi efter den kirke, den
senere fik, plejer at kalde »Pedersstaden«. Denne udflytterbys bygade var den vestlige del af den nuværende Algade, og paa hver
side af gaden laa en række gaarde, hvis tofter strakte sig i syd og
nord til de to baggader eller markveje, Vingaardsgade og Urbansgade. Betragter man et matrikelskort over Aalborg, ser man, at
Pedersstadens struktur er ganske den samme, som vi paa de gamle
udskiftningskort ser ved mangfoldige landsbyer.
Denne landsby samt dens udflyttersteder Brandstrup blev indlemmet i torvebyen, og dens gade fik navnet Algade; men da man ikke
saa godt kunne have to Algader i samme by, fik Adelgade navnet
Nørregade, et navn som brugtes helt op imod 1500.
Den nuværende Nørregade var hovedgade i en oprindelig øst for
Aalborg liggende landsby, hvis beboere var udflyttere fra Nørtranders, og som vi efter den kirke, den senere fik, kalder for »Fruebyen«; og saa sent som i 1682 kaldes Nørregade for »Algaden i Vor
Frue sogn«. Ogsaa Fruebyen blev indlemmet i Aalborg; ligesom
Pedersstaden havde den to rækker gaarde, hvis tofter strakte sig i
syd til Søndergade og mod nord til Kattevad.
Nørregade mistede nu Algadenavnet og hed i mange aar skiftevis
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Nørregade og Østergade, indtil endelig førstnævnte navn sejrede, og torvebyens gamle Algade, som nu i mange aar havde heddet
Nørregade, fik endelig sit nuværende navn Adelgade.
Oprindelig gik Algade vistnok kun fra »Hotel Phønix<< og til
Ladebroen over Østeraa; thi østen for denne aa og hen til Lilleaa
(Peder Barkesaa) laa det store graabrødreklosters arealer. Rimeligvis er Algades østlige del, fra Ladebro til Lilleaa, først opstaaet, da
klosterets grunde efter reformationen blev udstykket og afhændet til
private. Noget lignende antyder bankdirektør Chr. Iørgensen i sit
udmærkede arbejde om »Det underjordiske Aalborg<< (»Fra Himmerland og Kjær Herred<< 1934 og -36), og han beretter, at fundamenter
fra klosterets bygninger er fundet langt inde under gaden. Han
fremsætter ogsaa den sikkert ganske rigtige tanke, at vejen fra Gammeltorv til det ældste slot har været over Hestebro, ad Nygade og
Møllegade. Arealerne mellem Østeraa og Lilleaa hed >>Kronjorden<<,
og i kong Valdemars jordebog af 1231 takseres den til 6 øre guld,
d. v. s. 18 tønder land. Paa begge sider af Algade laa det store graabrødrekloster med dets mange vidtløftige bygninger, og lige syd for
det var Gammel Mølle og allersydligst paa kronjorden det ældste
Aalborghus.
Klosteret var anseligt, og o. 1740 skriver kammerherre Frantz
Thestrup: >>Angaaende klosteret, da skal det have strækket sig fra
Ladebroen paa sønder side af Algaden og siden langt ud til vejen,
som løber ned til Gammel Mølle<<. Men klosteret har ogsaa haft
nogle af sine bygninger liggende paa nordsiden af Algade, - se:
Chr. Jørgensen: >>Det underjordiske Aalborg<<, Aage Fjellerup: >>Aalborgs gamle graabrødrekloster<< (Aalborg Amtstidende 6. april 1950)
og Kr. Værnfelt: >>En vandring i fortidens Aalborg<< 1957.
Klosterets bygninger maa have været meget betydelige; thi i 1530
tænkte kong Frederik I paa at gøre det til kongeborg og s.æde for
lensmanden i stedet for det gamle forfaldne slot.
Algade nr. 1 er nu en del af Bredegade nr. 2 og regnedes i 1682 til
Hjelmerstald. 1682 og 1716: Jens Erlandsen, 3 boder (smaahuse),
taxt S rdl., og 1740 og -51 Søren Wulff, en lejevaaning. 1757 tilhørte ejendommen konsumtionsbetjent Jesper Mortensen og 1775 Jens
Hjersing, fuldmægtig hos borgmester Riibner. Derefter raadmand
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Johannes Gleerup, t 1. juni 1782, hvis enke, Helene Ruus, ægtede
raadmand Peder Topp, t 22. september 1804. Ingen af disse fornemme folk boede her i nr. 1, der benævnes »Et lejehus ved Vandporten paa søndre side af Algaden«. Herefter mange skiftende ejere,
fra 1870 vævermester Anders P. Braarup, som 1890 solgte til skomagermester Thomas Mortensen (Krog) fra Vester Hassing, hos hvem
»Vorbecks Isenkram« var lejer. Mortensen ejede ogsaa det østenfor
liggende hus pa hjørnet af Peder Barkesgade; han lod de to smaa huse
nedrive og opførte 1895 den nuværende ejendom hen over den i rør
lagte Lilleaa (P. Barkesaa). Nuværende ejer fra 1956 er læderhandler Kaj Espersen, som siger, at han har lidt døje med huset, der
vil synke; staar man i kælderen, kan man høre aaens kluk neden
under.
Nr. 3, parcel af nr. 5. 1682 Thomas Knudsen, et hjørnehus med
5 vaaninger. Thomas, der døde 1684, var en gammel ugift købmand, der ejede mange gaarde og huse, bl. a. nr. 5, Bispensgade 8,
et hus i Skolegade og 8 boder i Hjelmerstald (nr. 2-16). 1704 og -35
guldsmed Mikkel Jensen, der solgte Hjelmerstald 4, 6, 8 og 10 fra.
1735 Sr Laurids Wadums enke og fra 1799 købmand Niels Borup,
herefter Jonas Borup og skomagermester Magnus Nyborg. 1857 ejes
gaarden af kæmner Fr. Elkan Wulff, fra 1873 snedkermester Jens
P. Hvass" 1896 snedkermester J. P. Iversen, t 1917, 1918 snedkermester Valdemar Iversen og nu 1964 købmand P. Iversen og O. P.
Iversen.
Inden for den lange længe til Hjelmerstald findes et af byens
smukkeste gaardinteriører med snotrappe og svalegange.
Nr. 5 ejedes 1682 af Thomas Knudsen: Th. Knudsen, taxt 52 rdl.;
der bag ved et hus med 7 vaaninger, taxt 15 1/2 rdl. (det er Hjelmerstald 12, 14 og 16, som senere solgtes fra). 1704 og -16 købmand
Claus Pedersen Toft og derefter købmand Jens Thagaard, som 1734
solgte gaarden til sin broder Anders Thagaard, som 1757 svarede
52 rdl. i grundskyld af »sin iboende gaard«.
1775 købmand Mads Mathiasen og fra 1783 bagermester Truels
Holm, hvis enke ægtede bagermester Christen Hansen Gyrstinger,
hvis enke Sofie blev gift med bagermester Christen Baggesen. Herefter ejes gaarden af pastor Hoff, senere af bager Caspar Bach og
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Algade, set fra hjørnet af
Hjelmerstald mod vest.
Til venstre bagerem kringle
paa nr. 5, til høj re lygten
paa nr. 10 og i midten
Budolfi kirkes spir.

fra 1844 af bager Mathias Øhlenschlæger, t 1883, hvis enke, fru Magdalene Øhlenschlæger, født Dahl, i 1891 solgte gaarden til malermester E. Bendtzen, som 24. september 1902 afhændede den til købmand Johan Chr. Christensen. Fra 1914 restauratør Johan Olsen,
hvis enke i 1919 solgte til cigarhandler J. P. Jørgensen og købmand
A. Mouritzen; fra 1938 Jørgensen alene.
Nr. 7. 1682: Børge Lemmike, guldsmed; han tilhørte den bekendte
dansk-norske guldsmedeslægt, som havde forretning i flere nordjyske byer. Der boede guldsmede i nr. 7 i 200 aar. 1704 Hans
Clausen, 1716 Mathias Byrgesen Lemmike, 1735 Thomas Nielsen
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Aarsleuf og 1757 Børge Mikkelsen, alle guldsmede. 1775 ejes huset
af »juvellerer og guldsmed Lauritz Møller«, fra 1787 pensioneret
major A. H. von Jachein og o. 1830 guldsmed Samuel Krøyer. Fra
1856 smedemester Søren Frantz Jessen, fra 1898 købmand Jens Chr.
stensen Weirum, fra 1911 fotograf A. Løvstrøm, 1950 fru M. Løvstrøm, nu ejendomsmægler S. C. Nielsen.
Nr. 9 tilhørte 1682 Hollen Bøssemager, 1704 og -16 sønnen Kjeld
Hollensen Bøssemager og 1735 Kjelds søn Lars Kjeldsen Bøssemager.
En senere ejer var amtskirurg Carl Frederik Reuter, født 1716,
t 26. april 1793, saa kobbersmed Frederik Johansen, som 1798 solgte
til købmand Jacob Kjellerup (i Klingenbergs Gaard). Fra 1813 købmand Johan Henrik Carstens og derefter svigersønnen Christen Møller. Fra 1873 skomager Andreas Nielsen, 1907 bogtrykker Leander
Nielsen, 1913 faktor Wilhelm Burmester og fra 1928 bogtrykker
Otto Burmester. Nr. 9 er et fint gammelt gavlhus, et af de faa gavlhuse fra 1600rne, som byen endnu har tilbage.
Nr. 11 er en parcel fra nr. 13. 11. december 1813 solgte købmand
Poul Møller i nr. 13 »10 fag til gaden og 8 fag af det søndre hus« til
branddirektør N. Chr. Lund, f. 1779, t 15. december 1837. Lunds
enke, Frederikke, født Hesselholt, solgte ejendommen til stiftsprovst
Krarup og major Voss; 1857 og -74 ejes den af guldsmed og juvelerer
Jacob Chr. Smith, brodersøn af jernstøber Henning Smith. Smiths
enke, Ludovica, f. Holst, solgte 1881 til karetmager Johan Larsen,
fra 1914 skrædermester Th. Borup, derefter fru Inger Borup, saa
frk. L. Bøgh-Petersen.
Nr. 13 var en af Algades storgaarde. 1682: Maren Berings hoved
ejendom, taxt 62 rdl. Maren døde o. 1700, og børnene solgte gaarden til magister Poul Mørch ved Vor Frue. Gaardene fra Hjelmerstald til Møllegade havde grunde, der strakte sig ned til Hjelmerstald, hvis smaahuse var lejeboder til Algadegaardene. 1757 ejedes
nr. 13 af bedemand Christen Winther, som solgte Hjelmerstald nr. 22
og 24 fra. 1775 var provst Nicolai Clausen ved Vor Frue ejer, fra
1797 vognmand Bertel Jeeg, fra 1801 gørtler Anders Hovaldt og
fra 1801 distriktskirurg Johan Peter Gorgius (Brændevinsdoktoren),
f, 1754, t 1821, derefter købmand Povl Møller, der 1813 solgte
nr. 11 fra.
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Fornævnte Gorgius var paa grund af sit temmelig bramfri væsen
ikke særlig afholdt af byens finere lag; men menigmand satte stor
pris paa ham og ansaa ham for at være meget dygtig. Sit tilnavn fik
han, fordi han gerne sagde: >>Der er ikke noget saa godt for Deres
tilfælde som en god snaps.«
Hans samtidige kolleger var »Vanddoktoren«, Chr. Poul Scheel,
og » Vindoktoren«, Jens Koefoed, der havde disse navne paa grund
af deres universalmidler.
1857 murermester U. Elsner, fra 1876 stabssergent Peter Tetens
Hald, 1884 fotograf Herman A. Hald, fra 1896 købmand A. Blichfeldt, 1922 vognfabrikant P. Petersen, som straks solgte til købmand
H. P. Kolby, 1955 købmand Vagn Larsen. Ombygget i 1963.
Nr. 15, østhjørnet af Møllegade. I P. Knudsens bog om Aalborg,
bind II, s. 97, kaldes Møllegade for »Møe Gyden«. Det er en lapsus,
en fejllæsning af »Møl Gyden« i Aalborg Grundtakst 1682; men
andre forfattere har lanceret fejlen. Gadens ældgamle navn kommer
deraf, at den førte ned til Gammel Mølle. 1682 og 1704 var gaarden
lavshus for Aalborg smede, men ejedes 1716 og senere af snedkermester Niels K ynde og derefter af hospitalsforstander Johannes Juul,
der 1741 afhændede den til snedkerlavet, som i mange a ar havde sine
lavsmøder her. Efter flere skiftende ejere kan nævnes Lars Olsen
Holm og efter ham Jochum Henrik Holm. 1857 og 75 urmagermester L. Lundgreen, fra 1882 ovennævnte købmand Blichfeldt, 1922
vognfabrikant P. Petersen, som 1925 solgte til broderihandler Peter
Lundholm, nu købmand Vagn Larsen (se nr. 13). Ombygget 1926 og
1963.
Nr. 17, vestre hjørne af Møllegade, dannede sammen med nr. 19
een ejendom og ansattes 1682 til en grundtakst af 30 rdl. O. 1720
deltes gaarden i nr. 17 og 19, og o. 1760 deltes nr. 17 igen, idet Møllegade 6 solgtes fra. Paa nr. 17s plads har et af Graabrødreklosterets
store husestaaet og da man i 1912-13 byggede den nuværende ejendom, saa man, at kælderen havde strakt sig langt ind tmder Algade.
I et af kælderrununene fandt man i snesevis af skeletter, proppet ind
hulter til pulter; det var vel nogle af de faldne fra stormen paa Aalborg den 18. december 1534. Sønden for gaarden, østen for Roldgyden, skal klosterets store abildhave have ligget.
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1682: Amtsforvalter Willumsen, 4 boder og en have. Mogens Willumsen, f. 1632, t 1697, var amtsforvalter 1661-71 og blev tillige
amtsskriver og viceborgmester, gift 1663 med Dorthe Bering, f. 1644,
t 1715. De havde mange ejendomme og boede i Østeraagade 4,
» Weiles Gaard<<. 1704 staar fru Dorthe som ejer; hendes børn solgte
nr. 19 fra. 1730: Købmand Søren Hansen Kjellerup og 1757 Hans
Jensen Sporemager, der bor i et hus »paa hjørnet og tillige har et
lejehus i Møllegade<< (nr. 6). 1775 Bertel Lomholt, trykker, og 1804
gæstgiver Peter Fuur. 1857 tilhører stedet skræder Carleby, derefter
stolemager Evendorf og fra 1861 frisør J. C. Schousgaard; 25. april
1904 fik frk. Nielsine Martine Astrup arveudlægsskøde; fra 1905
købmand Niels Chr. Nielsen, »Kronen<<, nu I. Hermansen.
Nr. 19, Dramatiken, Bethesda, parcel af nr. 17, se ovenfor. 1716
ejes nr. 17 og 19 af Peder Willumsen paa Nøvlinggaard og Margrethe
Willumsen, enke efter ritmester Roose. 1735 Christen Christensen
Drejer, saa forskellige ejere; fra omkring 1811 byfoged P. M. Kofod
de Kløcker, f. 30 maj 1782, t 3. maj 1821, hvis enke Johanne
Ranøe i 1821 for 3505 rigsbankdaler afhændede gaarden til »Det
dramatiske Selskab<<, som 1823 opførte en teatersal her. I aarene
1823-30 opførte selskabet en række dilettantforestillinger, men derefter blev salen lige til 1878, da teateret i Jernbanegade opførtes, lejet
ud til forskellige teaterselskaber. Selskabet afhændede nu »Dramatiken <<, som i en aarrække ejedes af bogbinder Søren Chr. Kiergaard,
1857 af Th. og Ida Kiergaard og 1874 af Anine Louise Ryge, der
bor tilleje i nr. 11.
Fra 8. januar 1881 slagtermester N. Nielsen Grøntved, som kort
før havde opført Aalborg Teater, 1885 slagtermester A. P. O. Magnussen, som 1889 solgte gaarden til >>Arbejderforeningen af 1865 << ,
10. oktober 1918 blev foreningen >>Bethesda<< ejer, og fra 3. juli 1926
tilhører nr. 19 >>Kirkelig Forening for den indre Mission i Danmark«.
Nr. 21, østre hjørne af Rold gyden . 1682 Cort Hattemagers ejendom med en bod, 1704 Hans Organist og 1716 og -35 urmager Johan
Torbech. 1757 svarer by- og raadstueskriver Niels Hoffmann Sevel
>>af en lejevaaning paa hjørnet<< 15 rdl. i grundskyld. 1775 købmand
Jens Thagaard og derefter en række ejere, bl. a. forhenværende major
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Moritz Fr. von Heinen og kaptajn Magnus Bulov. 1857 skræddermester Michael Abrahamsen, fra 1872 købmand Søren Chr. Jørgensen, 1915 restauratør Steffen Peter Steffensen og 1918 restauratør
Martin Johansen, nu købmand Kay Johannesen.
Nr. 23, vestre hjørne af Roldgyden, parcel af nr. 25, fraskilt
o. 1730. 1735 Christen Mikkelsen, 1757 Mads Nielsen Kynde »paa
hjørnet« og herefter mange forskellige ejere. Fra 1872 forpagter
Chr. P. Christensen, 1883 købmand Poul Chr. Bertelsen og 1920
vildthandler A. M. Skibsted, t 1952, nu fru Anna Skibsted.
Nr. 25. 1682 Niels Christensen Hattemagers enkes ejendom og
1704 Nicolai Beidenbrug, tysk skoleholder. Beidenburg, der boede i
nr. 31 og, havde skolelokaler i nr. 29, ejede baade 25, 27, 29 og 31.
1716 sønnen Diederich Beidenburg, tysk skoleholder, som o. 1730
solgte nr. 23 fra. 1735 Lars Poulsen Drejer, saa forskellige ejere.
Fra 1872 snedker Severin Jensen, 1889 bogbinder Jens Hansen og
fra 1922 fru Anna Louise Hansen, nu boghandler M. E. Hansen.
Her laa Graabrødreklosterets kirke.
Nr. 27. Oprindelig een ejendom med nr. 29, der o. 1750 blev solgt
fra. 1682 Herman Werchmester af 3 boder, taxt 6 rdl. Nr. 27 er de
to østligste boder, nr. 29 den vestlige. 1704 Nicolai Beidenbrug og
1716 Diederich Beidenbrug, som solgte huset til maler Lorentz Roggenbri.ich. 1757 ejer prokurator Chr. Smith huset »med to leje vaaninger« og 1775 Bertel J ens en Handskemager. Ved 1801 værtshusholder Peter Hassing og 1857 høker Søren P. Madsen.
I 1874 ejes huset af fiskehandler Jørgen Chr. Thygesen; det er nu
atter forenet med nr. 29. Fra 1878 høker Simon Nielsen, 1904 postekspedient J. Hansen, nu skotøjshandler L. Kauffeldt.
Nr. 29, parcel af nr. 27. 1735 malermester Lorentz Roggenbri.ich,
som lejede huset ud til tysk skole. 1775 ejedes huset af den tyske
skoleholder Jacob Saurbier, der som de andre tyske skoleholdere
havde bopæl i nr. 31, se der. Fra 1855 skipper og fiskehandler Jørgen Chr. Thygesen, 1887 Niels Chr. Thygesen, 1896 høker Simon
Nielsen og fra 1904 postekspedient J. Hansen. Se ovenfor. Nr. 29 nu
del af nr. 27.
Nr. 31, østre hjørne af Algade-Boulevarden. Bag 23, 25, 27, 29
og 31 og ned til Skipper elementsgade laa graabrødrenes kirkegaard,

Algade i Aalborg

159

og her er der ved gravning i grundene fundet en stor mængde skeletter.
1682 Nicolai Beidenburg, tysk skoleholder, taxt 47 rdl. B. var
som ung kun tysk skoleholder, men blev i 1651 tillige dansk skoleholder. Herom siger Aalborg Raadstuekopibog af 30. maj 1651:
»Den ene af Budolfi sogns to danske skolemestre, Niels Bech, er nu
død, - og antages i hans sted Nicolaus Beimburg, som tilforn har
holdet tydsk skole, saaledes at han skal være en af de tre priviligerede
danske skoleholdere, - og derhos tillige at maatte holde tydsk skole
og overholde den afgjorte skoleanordning.<<
Den tyske skole var en art mellemskole med sprog og matematik.
1716 var Diderich Beidenburg, 1735 Hans Madsen Winther og fra
1741 købmand Daniel Linaae ejere. 1757 kobbersmed Emanuel Tauborg (Tauber) og 1775 svigersønnen, den tyske skoleholder Jacob
Saurbier, som i kompagni med bogtrykker Holtzberg havde det bogtrykkeri, hvor» Jydske Efterretninger<< (Aalborg Stiftstidende) i 1767
saa lyset. 1804 ejedes gaarden af stivelsesfabrikant Hans Mernhauge
og fra 1812 af fabrikant Johan Georg Galster, derpaa af cancelliraad W. Spies, t 23. marts 1840 (herredsfoged i Nørresundby), senere
af købmand August Worm, fra 1864 af sønnen købmand Balthazar
Worm, fra 1900 købmand Ferdinand Lund, i 1935 fru Gerda Lund,
nu forsikringsselskabet »Codan<<.
Nr. 33, vestre hjørne af Algade-Boulevarden. 1682 Anders
Hundtog medarvinger. 1735 og -57 kaldes ejendommen »et lejehus,
salig Laurids Wadums enke tilhørende.<< Saa var her glarmesterforretning i over 100 aar; først glarmester Hans Peter Lund, hvis enke
Maren Nielsdatter ægtede den svenske glarmestersvend Nordquist,
derefter Poul Dalin, som ægtede Nordquists 2. hustru og enke. Derefter havde brødrene Martin Nordquist og Carl Dalin ejendom og
forretning i fællesskab, og fra o. 1870 Nordquist alene. For 100 aar
siden var Carl Dahlin byens »modeløve<<, forargende de ældre og beundret af ungdommen. Han blev forelsket i byens kønneste pige
og bedste parti, den purunge Anna Raunkilde, datter af cancelliraad,
sagfører Raunkilde i Store V estergade 24 (nu Vesterbro 79), og
mødte, saaledes som det i de dage hørte til, hos faderen med en fin
buket og bad ham om datterens haand. Cancelliraaden hørte paa
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Gaardiuterinr
f ra Algade 39, set fra syd.

Carls tale og mønstrede imens bistert hans paaklædning, hvorpaa
han snærrede: »Pariserfrakker og \Vienerhatter er inte noget for min
datter -farvel unge mand! <<
Carl blev kort efter gift med en anden ung, velhavende pige, og
den smukke Anna blev forlovet med en ung læge, der svigtede hende
faa dage før brylluppet. Hun blev derover lidt sær, og efter forældrenes død boede hun i mange aar i familiens sommerhus yderst i
Korsgade, hvor hun døde for et halvt hundrede aar siden. Ældre
aalborgensere husker hende som »Heksen i Korsgade<< .
Nordquists enke Bothilde afhændede 11. juni 1881 gaarden til Aalborg kommune; efter flere ejere fra 1896 skræddermester N. Pejstrup, 1906 blikkenslagermester C. A. Christensen og forretningsfører
Chr. Christensen Jensen og 1916 isenkræmmer A. C. Johansen.
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Nr. 35, Grotums Gaard, er dannet omkring 1720 af to mindre
ejendomme. 1682: Øs.tligst Johannes Malers hus og vestligst 1682
og 1704 Christen Iversen i skræddernes lavshus. Saa købte borgmester Henrik Himmerig Grotum de to ejendomme, som han den
9. januar 1731 skænkede byen til skole.
En stentavle inden for
porten i gaarden berettede: »Til Guds Ære, Ungdommens Bedste, en
dansk Skoleholders Tieneste- er denne Gaard med 4re Jern-Kakelovne - som er Kiøbt for 600 Rixdaler - skienket og Funderet 1738 d. 28. April - til et Skolehus i Ste Budolphie Sogn i Aalborg
af Kongelig Mays Cancellie - Raad og Borgmester Henrich Grotum
- efter aftale med Tvende hans Salig Hustruer Inger Margrethe
Wegerslef og Zidsel Hansdatter Popp.<< Denne tavle findes nu paa
Danmarksgades skole. Grotums skole var oprindelig kun betalingsskole, men fik 1821 en friskoleafdeling. I 1879 flyttedes. de store
børn til Danmarksgades skole; de smaa klasser blev her til 1910.
1912 solgte kommunen gaarden til smedemester J. Krøijer.
Nr. 37 1682: Søren Sørensen Skrædder og 1735 og -57 toldvisiterer
og raadmand Oluf Juul, f. 1687, t 1765. Herefter er borgmester
Christen Wognsen, f. 1699, t 1774, ejer; han var søn af købmand
Wogn Christensen, Bispensgade 10, saa hans enke Karen Fogh Clementin, som 1779 ægtede justitsraad J. M. von Reiche. Næste ejere
var provst Niels Rasmussen Lassen fra Vadum og hans enke Kirsten
Bech Kjærulf, derefter købmand Mads Mathiasen (se nr. 5), o. 1820
slagter Kysse! Isach Kohn og 1840 slagter og bælgetræder Niels
Ersted. Gaarden blev nu en lejekaserne med 14 familier. Fra 1857
skomager Palle Christensen, 1887 S. Olsen, 1889 skomagermester
M. C. Poulsen, 1912 rentier J. C. Weirum (se nr. 7), derefter børstenbinder C. G. Weirum, nu A/S Ejendomsaktieselskabet af 2. juni
1936.
Nr. 39, nu østre hjørne af Budolfi Plads. 1682: Et hus og en vaaning, Jens Mortensen (i Bispensgade 5) tilhører, taxt 15 rdl., saa snedkermester Oluf Holm. Herefter synes gaarden at være ombygget,
og den ejedes og beboedes i mange aar af standspersoner. 1775 boede
borgmester Wognsens enke (se ovenfor) her; hun havde købt ejendommen af »Salig Jæger«.
Blandt senere ejere: Oberstløjtnant Søren Hirsnach, justitsraad
Il
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Esben Bruun til Birkumgaard, t 1829, hans enke fru Cassa Marie
Bruun og derefter sønnen Erik Bruun. Fra 1872 litograf Edvard
Bertelsen, 1884 snedker Fr. Vilh. Lebrecht Hansen, 1885 glarmester
A. L. Schou, t 1913, saa fru Ernestine Schou, herefter mange ejere,
indtil »Aktieselskabet 15. december 1932« i 1952 købte ejendommen.
Nr. 41, før østre hjørne af Algade-Kirkestræde. Gaarden forsvandt i 1936, da Budolfi Plads blev anlagt. 1682: Poul Ibsen, taxt
14 rdl., 1704 købmand Peder Nielsen Wadum, 1733 toldvisiterer
Lauritz Mollerup, som 11. april afhændede stedet til kgl. priviligeret
skoleholder Morten Trane, 1757 byfoged Erik Wormstrup, f. 1723,
t 1798, derefter hans enke Henriette Boe. Efter flere skiftende ejere
i 1857 Christian Ludvig Lange, f. 1789, t 1876, forf1en apoteker i
Hjørring gift med Margrethe Rubner fra Jens Bflngs Stenhus. Han
boede her i mange aar og var meget virksom for tilplantning af
byens anlæg, og han gav f. eks. 700 kr. til opførelse af en pavillon i
Karolinelund. Langesgade er opkaldt efter ham. Fra 1877 musiker
Hans Chr. Ludv. Møller, t 1909, og derefter fru Catrine Elisabeth
Hansen, født Fuchs.
Nr. 43, »De Smithskes Ejendom« var fra 1651 i mange aar bolig
for sognepræsterne ved Set. Budolfus. 1651-75: Stiftsprovst, magister Jacob Hansen Brunov. 1651 blev »Kalentegaarden«, Algade
42, erklæret for ubrugelig som præstebolig, og pastor Brunov fik nu
40 rdl. aarlig i boliggodtgørelse og købte saa den store gaard nr. 43.
Han var en meget dygtig og saare myndig mand, som holdt strengt
paa kirketugten. 1641 bandlyste han fra sin prædikestol Christen
Mortensen i Hasseris Nørgaard og udelukkede ham af menigheden,
og 1653 tvang han den rige borgmester Christen van Ginehel og fru
Zidsel til at staa offentlig skrifte, fordi de i nogle søndage havde
forsømt gudstjenesten, - endda Zidsel var moster til provstens kone,
Maren Popp.
Smøgen østen om gaarden, Kirkegyde, hed i mange aar »Mester
Jacobs Gyde« efter den myndige prælat. 167 6-80: Magister Christen
Blymester. 1682: Magister Peder Clausen (Reenberg), en gaard med
6 boder i Skolegaden, taxt 88 rdl. Herefter sønnen pastor Claus
Pedersen Reenberg, præst 1705-19, Christoffer D. J. Friedenreich,
præst 1719-26, og pastor Johan Feddersen Høyer, 1726-37. Her-
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efter synes gaarden at være solgt til private, og 1757 nævnes som ejer
silke-fabrikør Jens Jensen.
Eric Pontoppidan siger 1769: >>At forrige Silke-Fabriqveur Jens
J ens en har ladet den grundmurede gaard ved Budolphi kirke af
60 alens længde opføre«, men at fabrikken siden kom i forfald og
blev nedlagt, og at privilegiet 22. december 17 67 gik over til Anders
Gjødvad i Toldergaarden.
Han siger ogsaa: »For 50 aar siden vare i Aalborg langt flere
gaarde og huse end nu, men de nyere tiders overdaadighed her, ligesom i Kiøbenhavn og andetsteds, har fundet smaa huse ubequemme
at boe udi, hvorfor man undertiden har nedrevet to, tre a fire huse,
for at faa et anseeligt huus med mange store, kølige og vel indrettede
værelser.«
Omkring 1780 ejedes gaarden af conferensraad Johannes Benzon
til Sohngaardsholm, t 1784, og derefter af sønnen kammerjunker
Hans Benzon. Ved 1800 nævnes >>Direktionen for Aalborg Amts
Forbedringshus« som ejer, omkring 181 O agent Christoffer Quist,
t 1815, hvis sønner Carl og Johannes Quist 5. september 1835 udstedte skøde til guldsmed og fabrikant Henning Smith, f. i Randers
1. januar 1792, t Aalborg 29. janaur 1856. 1856 solgte enken, fru
Caroline Smith, >>De Smithske Jernstøberier« til et konsortium, der
førte virksomheden videre. Den 27. september 1935 købte Aalborg
kommune ejendommen for 210.000 kroner, hvorpaa den blev sløjfet.
Nr. 45, Bispegaarden. 1682: Dr.Mathias Foss, taxt 95 rdl. Foss
var biskop 1672-83, og da han ikke vilde ind i den gamle forfaldne
bispegaard, Bispensgade nr. 10, købte han nr. 45, som hans børn i
1685 solgte til kongen.
Her var nu embedsbolig for de 15 biskopper, der indtil1915 boede
her. I biskop Jansens tid blev gaardens hovedbygning erstattet med
det store hvide empirehus, som vi ældre husker saa godt; det var
opført i 1819-20, men blev allerede efter knap 100 aars forløb kasseret, og da biskop Ludwigs i 1915 kom hertil, boede han først i
>>Strøybergs Hus« ved havnen og flyttede 1916 ind i Frederik Obels
gaard i Adelgade, hvor der siden har været bispebolig. Gaarden stod
til 1935, og hovedfløjen var lejet ud til >> Justitsraad Møllers Handelsskole«. Den smukke gamle sidefløj fra biskop Foss' tid blev ind11*
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Algade 47, >Karen Poppes Gaard<. Til venstre enden af Bispegaarden,
til højre >Karm Poppesgyde. <

rettet til husvildeafdeling, men blev ved uforsigtighed brændt o. 1930.
Nr. 47, »Karen Poppes Gaard«, østre hjørne af Karen Poppesgyde,
ejedes 1660 af købmand Niels Pedersen, t 1676, og derefter af hans
enke Karen Povlsdatter Popp, t 1680, datter af Povl Popp (Feldthuus) og Maren Brandt. 1682 kaldes gyden »Salig Niels Pedersens
Gyde«, og gaarden ejes af Niels Hansen Gaardmand, som tillige
havde to boder i Skolegade (nr. 22 og 24); 1730 toldbetjent Lauritz
Mollerup (se nr. 41), 1735 og -57 stadsmusikus Petter Adam Hartwich og derefter landfysikus Knud Nicolai Carstensen, f. 1750,
'f1820, som 1802 solgte til stiftsfysikus Jens Koefoed (Vindoktoren),
f. 1766, t 1821 (se nr. 13). Herefter søløjtnant Jens Berlin Gjødvad
og toldinspektør Morten Strandgaard, f. 1768, t 1862. Fra 1875
ejedes gaarden af galanterihandler Nids Jørgensen Møller, der havde
den landskendte >>Søstrene Jøns' Broderihandel<< som lejer. Fra 1918
barber J. T. Fabiansen og 1935 Aalborg kommune, som nedbrød
ejendommen.
Nr. 49, vestre hjørne af Karen Poppesgyde. 1682 var rektor Mogens Wingaard ejer; han havde tillige 11 smaa lejehuse i det gamle
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Vingaardsstræde, som havde navn efter ham. Da den sydlige del af
Tiendeladen, Vingaardsstræde og Skolegade, i 1935-36 blev til een
gade, fik denne ny gade navnet Vingaardsgade; men i grunden burde
den have heddet Skolegade, eftersom denne gade var de to tredjedele
af den ny; men fordi en del af byens gæstfri piger holdt til her, var
skolegadenavnet kommen i miskredit. Rektor Wiingaard var en
frygtelig kværulant, som i aarevis kævledes med biskopperne Foss
og Bornemann, indtil det endelig lykkedes sidstnævnte i 1684 at faa
ham strittet ud af skolen. Næste ejer var pastor Frants. Lauritzen
fra Vrensted og fra 1687 byskriver Søren Nielsen Lunge, f. 1658,
t 1728. En søndag var byskriveren og hans kone gaaet i kirke, og
mens de var borte, myrdede deres 31 aarige tjenestepige, vel i et anfald
af sindsforvirring, paa en bestialsk maade den 14 aarige barnepige.
Efter at være blevet knebet med gloende tænger blev mordersken
halshugget paa skovbakken. Herefter pastor Henrik Stampe i Horsens-Hammer, hvis enke, Marie Lauridsdatter Witløw, 2. september
1712 afhændede gaarden til doktor J ens Lodberg, f. 1680, t 17 41,
hvis efterfølger landtys.ikus dr. A. F. Sundt, f. 1678, t 1746, i 1735
solgte til Sr Jacob Christensen, købmand i Bispensgade. I 1757 var
prokurator og byfoged Christian Schmidt, f. 1689, t 1758, ejer; hans
enke, Ida Marie Hubertz, afhændede gaarden til sognepræst ved Set.
Budolfus, den senere biskop Chr. Beverlin Studsgaard, f. 1727,
t 1806. Herefter rektor Hans Gottschalck og 1804 raadmand Poul
Mørch Gleerup, fuldmægtig paa stiftamtskontoret. 1840 tilhørte
ejendommen købmand og eligeret*) borger Jens Ferslev og derefter
slagtermester J. P. A. Magnussen, fra 1882 entreprenør Th. Nielsen,
som 1884 solgte til fabrikant P. C. Iversen, 1912 fru Gerda Hostrup
og 1920 gørtlermester C. Asferg. 1935 Aalborg kommune, som lod
ejendommen nedbryde.
N r. 51, østre hjørne af Svingelen. 1682 ejes stedet af købmand
Clemen Weidemann og bebos af Jost Pedersen. 1704 ejes det af
klokkeren ved Set. Budolfus, den gamle gudfrygtige ungkarl Niels
Dalsgaard, f. 1642, t 1718, der stiftede legater af sin formue og gav
''') deltager i det kommunale styre.
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sit hus til klokkerbolig. 1730 bor Jochum Beich her; han døde 1732,
men var formentlig kun lejer. 1757 klokker Søren Hassel, f. 1710 i
Hasseris, t 1762. Han var ugift ligesom Dalsgaard og stiftede som
denne legater til bedste for kirker, skoler og fattige. 1775 klokker
Jens Christensen Boe, t omkring 1800, der havde et historisk-naturhistorisk museum, derefter klokker og kantor Jens Gjørup Møller og
1840 klokker Jensen. 1857 gæstgiver L. C. Hansen, saa gæstgiver
N. Madsen og 1870 vævemester Fred. August Winkelmann; fra 1897
købmand Ferdinand Hansen, 1909 købmand Niels J ens en, 1916 blikkenslager Louis Larsen og 1924 skotøjshandler N. Engelbredt. Nedbrudt 1935-36.
Nr. 53, vestre hjørne af Svingelen. Dette lille hus laa lige inden
for Muret Port og takseredes i 1682 kun til 2 rdl. grundskyld. Navnet kommer deraf, at der i gadens munding stod en Svingel (spærremølle), der nok tillod gaaende at passere, men spærrede for gennemkørsel. I 1682 var huset et lejehus, tilhørende borgmester Jacob
Urbansen. 1716 ejes og bebos det af Daniel Skoflikker, og 1742
bebos det af Bernt Bøssemager, men tilhørte Jens Malli, som var
Budolfi præsts bonde i Hasseris. 1751 skatter købmand J ens Wahre
»af en leje vaaning ved Muret Bro 2 rdl.«, og 1775 ejes og bebos
stedet af Magnus Fernlund, hvis enke ægtede Mathias Wilchen; saa
fra 1809 Mogens Jensen Nyborg, alle skræddere. Sidstnævnte solgte
i 1812 til skomager Julius. Chr. Schultz fra Hjørring, som var ejer
i mange aar; han er stamfader til en kendt aalborgslægt. 1910 var
snedkermester Th. Stentoft ejer, 1930 Stentoft og Petersen (Ærø), og
derpaa A. Friis, nu landsretssagfører Ingv. Pedersen m. fl.
Nr. 55, jernbanegade 1 og 3. 1682: Iver Pedersen Riber og 1704
købmand Hans Christensen, t o. 1740. 1757 Jens Koch og 1775 og
1804 købmand Johan Arfmann. Herefter bl. a. stiftsfysikus. Hans
Palle Hoff Hansen, f. 1783, t 1856, fra 1857 købmand Emil Schrøder og, vist fra 1862, købmand Emil Petersen, t 1880, fra 20. februar
1881 enkefru Ernestine Petersen, født Mørup. I 1877 blev Jernbanegade anlagt; den »flækkede« nr. 55's grund paa langs. Fra 1898
Nationalbanken i København, nu Aalborg kommune.
Nr. 57, »Rolles Konditori«, er o. 1700 samlet af to ejendomme,
hvoraf den østlige i 1682 tilhørte Bertel Nielsen og den vestlige fru
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Cathrine Wittinghoff. 1716 er købmand Anders Hansen Begelund
ejer, derefter raadmand Chr. Larsen Hiibertz, f. 1737, t 1807, som
i 1772 (skøde af 5. februar 1773) solgte gaarden til pastor Johan
Pedersen Wandall, f. 1731, t 1797, kapellan ved Vor Frue, der i 1765
sammen med stiftsprovst H. P. Gudme og kapellanerne P. Clementin og P. Gudme havde købt Holtzbergs bogtrykkeri og 2. januar
1767 startet »Nyttige og fornøjelige jydske Efterretninger«, nu >>Aalborg Stiftstidende«, med Wandall som chefredaktør. I 1772 var han
forflyttet fra Vor Frue til Set. Budolfus og samme aar blevet eneejer
af avisen, der udkom een gang om ugen i 350 eksemplarer. Holtj/:berg, der vedblev at være teknisk leder af bladet, havde været i
kompagni med den tyske skoleholder Jacob Saurbier om bogtrykkeriet, der formentlig var indrettet i Saurbiers gaard, Algade 31, hvor
pastor Wandall ved auktionen 17. august 1772 erhvervede baade
blad og trykkeri for 41 O r dl. W andall var saa redaktør til 1794, da
sønnen Peter Friis Wandall (t 1826), der var student og uddannet
som bogtrykker i København, overtog >> Jydske Efterretninger«, der
nu udkom to gange om ugen. 18 30 tilhørte gaarden »Den gejstlige
Enkekasse« og 1840 og -7 4 bagermester N. Chr. Raunkilde, fra 1879
brygger Johan P. Johansen, 1898 proprietær M. Tygstrup fra Lykkeseje. Det var ham, der dannede Lykkeseje af de to udflyttergaarde
Skøngaard og Altona. Tygstrup døde 1916, og hans enke, Ottilie
Tygstrup, solgte 25. august 1916 ejendommen til konditor Fritz
Holle.
Nr. 59, parcel af nr. 61, solgt fra i 1814 af Jens N. Overlade,
se nr. 61. 1814 købmand Jacob Marcus, derefter vinhandler Jacob
Peter Schiinnemann og 1857 tømrer Joachim Zander, fra 1885 sadelmager H. Rasmussen, 1929 frk. Bertha Rasmussen, nu guldsmed
E. Weber.
Nr. 61, østhjørnet af Tiendeladen. Ved 1660 tilhørte gaarden
raadmand Niels Christensen i >>Mønsteds Gaard«, og 1682 »Salig
Niels Christensens enke«, Gundel Olufsdatter, der døde 1698, hvorefter stiftsskriver Mikkel Nielsen Lunge, f. 1661, t 1730, blev ejer,
herefter broderen byskriver Søren Lunge (se nr. 49). 1769 var apoteker
Riibner og 1805 snedkermester Jens Nielsen Overlade ejere. Sidstnævnte solgte 1812 »et stykke hus paa 4 fag med jordkælder under,
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Algade 53. Til vei!Jtre Svingelen, til hojre Muret Bro.

af takst 43/4 rdl. til hr. Jacob Marcus, borger og købmand for 1400
rdl., se nr. 59. 1840 og -57 købmand Israel Henrich Levy og derefter brænderiejer O. !h. Torbrøgger, fra 1874 købmand Peder
Andersen, 1895 inkassator S. Fælled og 4. april 1902 snedkermestrene
Jochum og Peter Th. Nielsen, nu møbelhandler S. Lund.
Nr. 63, vesthjørnet af Tiendeladen. 1682: Mads Nielsen, 1730
Niels Madsen, 1757 J ens Sørensen og 1775 Peder Madsen Sparre,
alle feldberedere''). Herefter mange ejere, fra 1854 bogbinder og
toldskriver, lotterikollektør J. C. Bech, t 1884, derefter enkefru
Nicoline Bech, født Borup, og 8. april 1896 klasselotterikollektrice
Kirsten S. Bech, 1903 købmand Ole Fr: Jensen, 1910 murermester
Therkilds.en,- sammen med nr. 65.
Nr. 65 tilhørte 1682 velbaarne Bernt Due til Krastrup, som her
havde vinterresidens; hans lejer var købmand Thøger Weidemann.
1704 bebos huset af parykmager Godtfred Calmer, men ejes af salig
Jost Pedersens enke Inger Jensdatter (se nr. 51). 1716 Henrik From,
saa Jens Poulsen og 1775 og 1801 prokurator og raadmand Anders
•:·) garvere.
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Kjær, f. 1732, t 1805. Saa købmand Peter Rasch og fra 1835 enkemadam Bodilsen, enke efter bager B., derefter en række bagere: 1857
Peter Harhorn, 1866 Niels Bodilsen, 1874 konditor Percy Andreas
Bodilsen, 1906 restauratør C. F. Wilson, fra 1907 snedkermester
J. C. Christensen og 1910 murermester Therkildsen m. fl. Den nuværende ejendom blev opført 1917, og det viste sig ved udgravningen, at den efter Klemensfejden nedbrudte Set. Peders kirke havde
staaet paa 65s. grund. 1930 ejede tandlæge Valdemar Jensen 63
og 65, - nu »AIS Lyfa«.
Nr. 67. 1682: Jochum Nielsens ejendom, Peder Andersen ibor,
taxt 13 rdl. I 1757 ejes stedet af bagermester Peder Andersen; her
var bageri i over 200 aar. 1801 Anders Andersen, 1804 Anders Chr.
Harhorn, 1866 Niels A. Bodilsen, fra 1875 Svend Larsen, 1897
F. O. Eisenhardt, der samme aar solgte til bagermester P. M. Enevoldsen.
1900 skomagermester H. C. Dahlsen, 1902 bagermester
N. P. Nielsen, fra 1906 bager Carl Petersen, 1915 direktør Emil
Arfelt og 15. februar 1918 bager A. P. Bech, saa isenkræmmer P. Mouritzen, nu A/S 1. juli 1960.
Nr. 69 forsvandt, da det ny Vesterbro først i 1930rne blev anlagt.
Var fordum tre mindre ejendomme. 1682: fra øst Anne Tidernanns
gaard, taxt 15 rdl., i midten amtsforvalter Peter Kleins gaard, Iver
Petersen ibor, 10 rdl., og vestligst Christoffer de Hemmers hus, Jens
Sørensen ibor, 6 rdl. 1716 har købmand Søren Jensen Bueholdt
samlet de tre ejendomme og opført sin gaard, der takseres til grundskat 31 rdl. Fra 1731 købmand Daniel Linaae, og 1752 bor købmand Jørgen Tommerup »paa Hjørnet« her. Efter flere ejere i 1804
købmand Anders Rasmussen Sommerfeldt fra Bispensgade 2, gift
med Benthe Marie Budtz af Popp slægten. 1840 ejes gaarden af
prokurator Niels Nielsen Dannisøe. Han var søn af »Murer Niels«
og >>Murer Maren« i Dannisøehuset ved den røde bod paa Restrup
enge, kom paa Aalborg Latinskole og blev senere dansk jurist. Da
var hans forældre meget glade og stolte, og Maren fortalte: >>Ja,
no er vor Niels da bløven Irisk!« »Nej, nej, vor Muer, han er blØven
Ridisk!« sagde manden. De mente jurist. Dannisøe og hans kone
var meget sparsommelige mennesker, og for deres efterladte penge
oprettedes >>Dannisøes Stiftelse«, Annebergvej 25. Da prokuratoren
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laa for døden, anbefalede lægen, at han skulde have hønsekødsuppe.
Men fruen sagde nej, »for alle mine høns er for tiden saa gode til
at lægge æg<<. Den syge, der overhørte samtalen, samlede sine sidste
kræfter og stønnede: >>Kok, kok, kok!<< for kokken lagde jo ingen æg.
Herefter amtsforvalter Georg Andreas Krag, f. 1805, t 1875, og fra
1879 cigarfabrikant H. F. Kauffeldt, 1884 bagermester S. P. Larsen
(s.e ovenfor), 1897 gæstgiver A. C. Pingel (Hotel National) og 1902
hotelejer A. Møller Sahl. 1930 havde tømrermester J. C. Christensen gaarden, som han solgte til Aalborg kommune, der lod den nedbryde.

Herefter gaar vi tilbage til Peder Barkesaa og følger Algades
nordside:
Nr. 2, østre hjørne af Lille Nygade, nu Bredegade nr. la. Tilhørte
1682 podemester Jacob Johnsen og 10 aar senere Budolfi kirke;
kaldes 1735 >>et lejehus, tilhørende købmand Niels Nysum (i Østeraagade nr. 12)<<.
1757 ejes huset af maler J ens Sloth og senere af mange forskellige,
der lejede det ud. Fra 13. august 1788 gæstgiver Niels Jensen Storvorde, 1811 skomager Jens oelberg, som i 1812 solgte Lille ygade 11
fra. Herefter skiftende ejere: 1874 gæstgiver Lam. Chr. Poulsen
derefter købmand Al, købmand Bjcrring og fra 1911 købmand E. P.
Jørgensen, fra 1933 hans børn, der 1961 solgte til fabrikant Kai
Bindslev.
I 1934 fandt man ved ombygning meget store tilbugne grundsten,
som viste, at her engang har staaet en større og tungere bygning,
maaske fra det gamle graabrødrekloster. Klosterets arealer har vel
sagtens strakt sig mellem Østeraa og Peder Barkesaa og fra Mølleplads til Store Nygade; men tidligere forfattere har ment, at klosteret
og dets jorder kun laa paa Algades sydside.
Nr. 4, v estre hjørne af Lille Nj'gade. 1682: Amta Jespersdatter
paa Langholt, et hus, hvori Christen Brøndum og Henrik Ib en ibor
taxt 17 rdl. Amta var enke efter Lars Nielsen Lindgaard, forpagter
paa Langholt; hun købte sen re Staagaard i Ve ter Has ing ogn og
døde der 1707; 14. november 1692 solgte hun »en gaard paa Algade
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i Vor Frue sogn, mellem Gunde Bagers paa vestsiden og det hus ved
Vandporten, som tilhører Set. Bodels kirke, paa den østre side, sønder
ud til Algaden og nør side indtil salg Peder Sørensens ejendom <<
(St. Nygade 20) for 200 rdl. 3 mk. 12 skil. til amtsforvalter Mogens
Willumsen, hvis enke, Dorthe Bjerring, 1704 ejer gaarden. Derefter
Dorthes børn, 1735 guldsmed Jens Mikkelsen, og i 1757 svarer glarmester Jochum Krøyer >>af en leievaaning paa hjørnet« 17 rdl. grundskyld. Af senere ejere: 1804 købmand Anders Wogensen i Bredegade
og derefter hans børn, Th. Wogensen og Irene Wogensen, af hvilke
sidstnævnte har oprettet »Jomfru Irene Wogensens Stiftelse« i Aagade.
1910 >> Aalborg Aktiebryggerier «, derefter Møller Nielsen (kaffeforretningen »Lona «), nu musikhandler H. Gribby.
Nr. 6, parcel af nr. 4. Fra 1853 Th. Wogensen og Irene Wogensen, fra 1892 glarmester H. P. Thays.en, 1905 isenkræmmer Andreas
Thaysen, 1912 skomagermester Sofus Sørensen og 1929 skotøjshandler PoulAarup (»Bata«).
Nr. 8 tilhørte 1682 Niels Pedersen Skrædders enke og 1704 Gunder
Svendsen, 1735 Peder Svendsen og 1757 Kjeld Winther, alle bagere.
1775 bager Troels Larsen Holm i nr. 5, hvis enke ægtede bager
Christen Hansen Gyrstinger, der 1791 solgte huset til Anders Goldtz.
I 1804 solgte Johanne Lorentzdatter til gæstgiver Peder Nielsen
Hasseris, der 1841 solgte til gæstgiver Andreas Møller, som 1876 afhændede ejendommen til kunstgipser Niels Carlsen. Herefter flere
ejere; 1928 solgte direktør S. E. Mayntzhausen stedet til drejermester
A. M. Andersen.
Nr. 10. 1682 Willads Snedker og 1716 konsumtionsbetjent Christen Bænd. 1757 svarer Jens Behm i Liibeck af en lejevaaning
71/2 rdl. Troels Holm i nr. 8 køber gaarden, og de to ejendomme
har nu fælles ejere, indtil vognmand Bertel Jeeg 1798 solgte nr. 10
til Mikkel Mortensen Møller. 1857-74 gæstgiver Jens Christensen
Aas, t 1882, fra 1884 urmager Jens Mogensen Christensen, 1894
urmager Th. E. Jensen, hvis enke Mariane Jensen 26. september 1918
solgte stedet til trikotagehandler A. Mouritzen, nu trikotagehandler
C. Davidsen.
Nr. 12 tilhører 1682 Hans Sporemager og derefter i mange aar
forskellige haandværksmestre.
O. 1830 undermester Diederich
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Mayntzhausen, saa hans enke, fru Karen Marie M. og sønnen malermester Fred. Vilh. Mayntzhausen.
I 1860 er skomagermester P. Chr. Jensen lejer her, og i 1868 køber
han ejendommen. Fra 1903 kurvemager Adolf Bjørner, t 1919, og
1923 købmand Th. Borup, nu trikotagehandler C. Davidsen, se
ovenfor.
Nr. 14. I 1682 Thomas Kleinsmed, derefter skomager Thomas
Sievertsen. Efter mange skiftende ejere o. 1800 værtshusholder Lars
Gyldendal og fra o. 1830 fælles ejer med nr. 12. Omkring 1865
kobbersmed F. W. Wendel, hans enke Sofie Wendel, født Kjærulf,
saa kobbersmed Thomas Kjeldsen og fra 1877 guldsmed Julius Frisenborg, 1891 ekspedient Chr. Rasmussen, t 1904, 1912 snedkermester
Christen Larsen, nu snedkermester O. Larsen.
Nr. 16. Omkring 1650 købmand Rasmus Andersen, hvis børn i
1682 ejer gaarden. 1704 Thomas Madsen Kræmmer og 1716 Mads
Christensen Klæstrup, fader til den kendte Anders Madsen Klæstrup
i nr. 54; saa skiftende ejere i mange aar. O. 1820 guldsmed Henning
Smith, der i 1834 stiftede »De Smithske Jernstøberier« (se nr. 43
og 54). Fra 1859 skræddermester Anders Jensen Ingstrup; han ejede
ogsaa nr. 12. Fra 1890 S. C. Larsen og C. P. Larsen, 1896 købmand
Ludvig Fischer, 1907 jernhandler John Mikkelsen, derefter jernhandler Poul Larsen og 1918 f r k. Marie Dy h r, 1941 træhandler I. C h ristensen, 1960 skotøjshandler J. O. Christensen.
Nr. 18. 1682: Jacob Andersen Sadelmager i Maren Berings hus
(se nr. 13); men 1704 er Jacob ejer af huset. Herefter en mængde
hurtigt skiftende ejere, indtil lotterikollektør Christen Grønnerup
o. 1830 købte det; hans datter Cecilie Grønnerup var ejer 1874. Fra
1881 bager N. J. Thorsen, t 1891, saa enkefru Sara Thorsen, født
Nørager, og 1899 bagermester W. Børsholt, fra 1943 Aalborg kommune, 1962 »Stormagsin Salling«.
Nr. 20. 1682: Frederik Tinstøber, taxt 20 1/2 rdl., derefter Christen Poulsen Sværcifeger (vaabensmed) og skipper Hans Berthelsen.
1757 ejes gaarden af kobbersmed Tauborg i nr. 31 og 1804 af sværdfeger og gæstgiver Søren Raunkilde, derefter af sønnen bager Hans
Raunkilde, senere Cort Carlsen og P. C. Gandrup, begge bagere.
Sidstnævntes store legat anvendtes ved opførelsen af »Aalborg
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Drengehjem<<. Fra 1875 bagermester N. J. Thorsen, som ogsaa ejede
nr. 18 og 22. 1899 bagermester W. Børsholt, der i 1913 opførte
Boulevarden 18, »Palæ-Teatret«, som han ejede i mange aar. Derefter ejede Aalborg kommune nr. 20; men solgte grunden til »Salling<<
i 1962.
Nr. 22, før østre hjørne af Algade og Hr. Ovesgyde, blev omkring
1750 delt i tre parceller, Algade 22 og 24 samt Hr. Ovesgyde 9.
1682: Jacob Sadelmagers hus (se nr. 18). 1704 har Hans Farvers
enke 4 fag (nr. 22) og Hans Jensen Sporemager 2 fag (nr. 24). Efter
mange ejere har stolemager Fr. I vendorf i 1804 og -57 huset, derefter
hans sønner, der o. 1860 afhænder det til bagermester Gandrup i
nr. 20. Fra 1864 Aalborg kommune. 1962: »Salling<<.
Nr. 24. Var før østre hjørne af Hr. Ovesgyde. 1735: Jens Hansen Sporemager, søn af ovennævnte Jens Hansen. 1775 ejes huset af
Christen Andersen Kaagmand »paa Hjørnet« og efter mange ejere
ved 1860 af Madam Smaagaard i Pølsegyden, som man den gang
kaldte Hr. Ovesgades sydlige del; hun havde - som mange andre
husværter i byen - soldater i logi. 1870 murermester Lars Wang,
fra 187 4 J ens Marthinus Nielsen, t 18 87, 18 88 skomagermester Peder
Chr. Jensen og 29. april 1929 skomager Th. Jensen, saa 1960 Aalborg
kommune, nu »Salling« fra 1962.
Nr. 26. Denne gaard er samlet af en have paa vesthjørnet af
Hr. Ovesgyde, et hus vesten derfor samt et lejehus i gyden. 1682:
Jens Christensen Raadmand, en have, taxt 6 rdl., Jørgen Danielsens
hus, taxt 9 1/2 rdl., samt Peder Sørensens hus, hvori Lars. Sundby og
Thomas Pedersen bor, taxt 8 rdl. Ved 1735 samlede assessor Sixtus
Adamsen Aspach, stiftsprovst ved Vor Frue og titulær biskop, de tre
parceller, brød husene ned og opførte den anselige hjørnegaard, som
i 100 aar var bolig for Vor Frue præster. Omkring 1740 doktor
Jens Lodberg, f. 1680, t 1741, hvis enke Ide Sørensdatter, 24. maj
17 41 solgte gaarden til pastor Peder Olufsen Hovedstrup ved Vor
Frue, f. 1681, t 1758, der var gift 2. gang med Ane Margrethe Lodberg. Hovedstrups enke, Anne Wahre, legerede ejendommen som
embedsbolig for sin mands efterfølgere. Fra 1758 til 1773 pastor
Nicolai Clausen, f. 1701, t 1773, gift med Anne Elisabeth Hauch,
1673-89: Stiftsprovst Ebbe Clemmensen Kynde, f. 1715, t 1789,

176

Kr.Værnfelt

UdJigt fra Ladebroen
mod nord.
Til vemtre Algade nr. 36,
til højre nr. 34,
og i midten skimteJ
KompagnihmetJ spir.

gift med Catrine Margrethe Brorson, en bispeclatter fra Ribe, 1789-96:
pastor Chr. Fr. Ludvigsen Milling, f. 1713, t 1796, gift 1. gang med
Karen Globsdatter, gift 2. gang med Frederikke Louise Bruun. Den
sidste af Vor Frue præster, som boede her, var stiftsprovst Peder
Mathias Gesmell Schierup, f. 1747, t 1827, gift med Anna Fedder
Munch. Vist i 1827 købt murermester Lars Wang gaarden, som
1840 ejedes af regimentskirurg Carl van Deurs, f. 1800, t 1862, derefter af skræddermester Niels Larsen og af hans enke Maren, født
Li.istrup, fra 1905 skomagermester N. Chr. Sørensen og 24. august
1917 bogbinder Frederik Christensen, 1960 Aalborg kommune, fra
1962 >>Salling«*).
Nr. 28, Løveapoteket, østre hjørne af Graabrødregade. 1682: Bir''·) Angaaende nr. 18, 20, 22, 24 og 26 se sene·re.
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gitte Thomasdatter, taxt 30 1/2 rdl., senere 25 rdl., idet en grund i
Graabrødregade (nr. 11) o. 1740 blev solgt fra. 1704 tilhørte gaarden raadmand Chr. Mouritzen Trap, derefter Kjeld Møller og Carsten Werchmester, alle købmænd. 1757 ejes og beboes den af by- og
raadstueskriver Niels Hoffruann Sevel, f. 1699, t 1759. Hans enke,
Ane Catrine Langhorn, solgte til svigersønnen, by- og raadstueskriver, raadmand Søren Bloch, f. 1731, t 1782, gift med Ane Marie
Sevel, der solgte til regimentsfeltskær dr. Barthold Junge, f. 1722,
t 1789. Derefter var her posthus i nogle aar. O. 1800 ejedes stedet
af løjtnant Diderich von Frisch, f. 1722, t 1806, som var postmester
1787-1806; før havde der i mange aar været posthus i Østeraagade 8
og 6. Postmester Frisch ejede en kort tid Sohngaardsholm, hvor han
før havde været godsforvalter; han oprettede i 1804 af gaarden
»Grønrøgel« i Sdr. Tranders sin lystgaard »Postgaarden« med 12 tdr.
hartkorn. Hans enke, Ane Marie Lehmann, afhændede i 1813 nr. 28
til cand. pharm. Georg Severin Kayerød fra København, f. 1782,
t 1845, som 19. februar 1813 havde faaet kongelig bevilling til at oprette >>Løveapoteket«. Kayerød aabnede apoteket den 15. juli 1814,
og han faldt hurtigt til her i Aalborg; han var meget ivrig for byens
forskønnelse og ofrede megen tid og mange penge paa Skovbakkeanlæget (Frederiksminde), hvor et monument tilligemed en gade i
østbyen bærer hans navn. Hans enke, Bolette Kayerød, født Ørstrøm, solgte apoteket til Christian Wilh. Kiersing, som efterfulgtes
af en række andre apotekere: 1854 V. Kosansky Schiøtz, 1865 Karmark Obel, 1870 Christian J. S. Engberg, 1877 Frederik C. C. Heuckendorf, 1883 Ludvig Hartvig Møller, 1896 Carl Anton Ballhausen,
der i 1889 ombyggede gaarden, 1904 Valdemar Husted, 1911 Sofus
Carstensen, 1915 A. B. Wibe Simonsen, 1921 Jørgen Ludv. Hansen,
1930 Hans Nielsen Schmidt, 1931 Carl Gustav A. Rasmussen og fra
1940 sønnen nuværende apoteker Gustav E. C. Rasmussen.
Omkring 1800 kaldte folk Graabrødregydens sydlige del for
»Postgyden<<.
Nr. 30, vestre hjørne af Graabrødregade. 1682: Jens Skrædders
gaard, taxt 30 rdl., 1704 Jacob Skrædder og 1716 hattemager Auning
Johansen. 1735 raadmand og obervisitør Oluf Juul, f. 1687, t 1765
(se nr. 35), derefter dr. Frederik Buchwald, f. 1706, t 1752, hvis
12
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enke, Marie Kirkegaard, f. 1730, t 1793, i 1758 ægtede krigs- og
landkommissær Elias Dietrich, t 1788.
Herefter tilhørte gaarden købmand Niels Hassing og svigersønnen
Niels Tranget, gift med Johanne Hassing. Fra 1843 smed Andreas
Hiibbe, 1890 bogtrykker Oluf Olufsen, t 1896, hvis enke, Anna
Alida, f. Hansen, 1921 solgte til direktør N. C. Olsen, og 1924 købmand L. Kauffeldt og frk. Anna Kauffeldt. De gamle sagde, at her
paa stedet boede i den katolske tid graabrødreklosterets abbeder.
Nr. 32, østlige del, et hus som 1682 takseredes til 4 1 /2 rdl. grundskyld og 1757 ejedes af organist Chr. Adam Herenius, senere af forskellige; det blev o. 1840 købt sammen med den vesten for liggende
nabogaard, Algade 32, nu Østeraagade nr. 2. Denne gaard ejedes
1682 af hospitalspræst Anders Mathiasen, t 1698, derefter af hospitalspræst Frants Arctander, t 1712, og 1716 og -57 af buntmager

Algade i Aalborg

179

Niels Jørgensen. 1775 har Anders Rasmussen og 1804 Anders Jensen
Stenum gæstgiveri i gaarden, og 1809 blev den købt af Johan Georg
Galster, født 1786 i Erlangen i Bayern, død 1848 i Nørresundby,
stamfader til den kendte nordjydske slægt, der her indrettede en
strømpefabrik; han købte senere nr. 30, 34 og 31. 1814 flyttede
han til Nørresundby, hvor han oprettede den første rigtige købmandshandel. Herefter auditør H. G. Koefoed og Johan Georg
Staudt, som i 1828 afhændede ejendommen til postmester Hans Sørensen, f. 1781, t 1863, som saa havde posthus her, indtil staten i
1847 købte Algade 42, >>Rottefælden«, til posthus. Herefter ejedes
nr. 32 af læge Carl Emil Tøttrup, f. 1816, t 1876, der 1855 flyttede
til København. Næste ejer var raadmand, by- og herredsfoged John
Johnsen, f. 1806, t omkring 1880, der havde hele komplekset mellem
aaen og Graabrødregyde og selv boede i den lange nordlænge langs
vandgyden, som fra Store Nygade førte ned til aaen. 1881 mejeriforpagter P. Simonsen og fra 1888 konditor Frederik H. Schlenzig,
20. april 1909 Aalborg kommune. 1930 ejedes gaarden af købmand
Aage Wisse og 1950 af skotøjshandler N. Engelbredt. I 1910-11
blev det nuværende hus opført som hjørnehus, idet den vestenfor liggende ejendom forsvandt ved Boulevardens gennembrud og
Østeraagades udvidelse.
Nr. 34, Algades nordlige hjørne østen for Ladebroen. 1682: Niels
Hattemager, taxt 17 rdl., herefter tilhørte gaarden en række haandværksmestre. 1775 ejes. den af naboen i nord Anders Haarboe i
Weiles Gaard, fra 1811 J. G. Galster og derefter auditør Koefoed i
nr. 32. Ved 1830 købmand Lars Nielsen og senere hans enke., jordemoder Vilhelmine Gefonia Nielsen, 1874 byfoged Johnsen, fra 1886
gørtler H. C. Sørensen og fra 1909 Aalborg kommune. Da Østeraagades østside blev flyttet en halv snes meter mod øst, forsvandt
næsten hele 34s grund; resten blev købt til 32.
Nr. 36, nu Østeraagade nr. 1, blev o. 1800 udskilt fra nr. 38. De
første ejere var Niels J ens en Møller og 1804 gæstgiver I v er Eriksen
Nebye, hvis enke endnu 1840 har huset. 1857 og senere skrædder
Magnus P. Hansen og derefter fru Marie Giilcke, født Krohn. Fra
18 76 enkemadam Semine Sørensen, saa børstenbinder J ens Christensen og fra 1896 frugthandler og værtshusholder Ole Chr. Christensen
12.
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i nr. 38, som 1909 afhændede begge ejendomme til murermester
H. Cordes m. fl., som 1911 opførte den gaard, som faldt i 1961.
1915 restauratør Th. Larsen (>>Boulevard Kaften«), 1917 restauratør
R. M. Hansen, derefter Aalborg kommune, som her i mange aar
havde en husvildeafdeling. Erhvervskontoret og Turistforeningen
havde ogsaa til huse her; nuværende ejer Ejendomsaktieselskabet
10. april1942. Huset blev nedrevet og genopført 1961-62.
Nr. 38, oprindelig een ejendom med 36. 1682: Hans Feldbereders
hus og V aaning, nævnes under Strandstien. 1704 feldbereder Peter
Calmer og senere bøssemager Christen Berntsen m. fl. 1775 distriktskirurg Christopher Friderich Møller, f. 1721, t 1799, og herefter
Aalborg Stiftshospital, der formentlig ved 1800 delte ejendommen.
Omkring 1850 høker Niels Hansen og fra 1875 frugthandler Ole
Chr. Christensen, se nr. 36.
Nr. 40. Her sydøst for Budolfi kirke laa i 1682 et lille beskedent
hus, som tilhørte Niels Ovesen; det takseredes til 2 1/2 rdl. grundskyld.
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Ligesom de andre ejendomme paa vestsiden af Strandstien kom huset
før 1750 til Berlinslægtens store gaard, Gl. Torv nr. 3. 1775 siges:
>>Et lejehus til Algaden, tilhører Jens Berlin«, og det indgik senere i
Bedingaardens lange sydfløj, som 1906 erhverves af fabrikant Berbom, murermester Jens. Rasmussen og brødrene Bendtzen, 1911 Georg
Bendtzen, 1919 >>L Langes og Comp.s Jernstøberi« og 1927 murermestrene Chr. Christensen og Fr. Clausen.
Herefter passerer vi Budolfi kirke, der fordum var omgivet af en
kirkegaard, der var i brug til 1806 og sløjfedes omkring 1850.
Nr. 42, Aalborg Posthus, en betydelig ejendom, der 1682 tilhørte
Poul Orgemester og 1704 rektor Søren W ah re, t 1712, og derefter i
mange aar hans enke Margrethe Elisabeth Wi.irger, derefter sønnen
købmand Jens Wahre, f. 1693, t 1767, ejer af Nørhaa og Faddersbøl
i Thy. Jens Wahre var ugift og skænkede sin store formue tillegater
for kirker, skoler og fattige.
1775 gav parykmager PeterWeyle af sin ejendom med have 30 rdl.
i grundskyld, derefter hans enke Øllegaard Torp; han er sagtens søn
af den parykmager Jens Pedersen Weyle, der 1753 nævnes som borger
her. Herefter landmaaler Jørgen Møller og byskriver Rasmus Bondesen Brorsson, f. 1761, t 1846, gift med Catrine Marie Ferslev, f.1771,
t 1853, som 13. oktober 1847 solgte gaarden til staten, der lod den
indrette til posthus. Den var opført kort efter 1651 og var nu
temmelig »bygfældig<<, hvorfor vittige hoveder havde givet den navnet »Rottefælden<<, og den blev i 1908-09 nedrevet og afløst af det
nuværende posthus. Her laa nok i middelalderen » Kalente gaarden<<,
det katolske præsteskabs lavshus. Efter reformationen skænkede
kongen gaarden til bolig for sognepræst og kapellan ved Set. Budolfus, og vi ved, at sidstnævntes bolig var muret ind i kirkegaardsmuren, og at gaarden laa op ad kirkegaardens hovedindgang ved
Muret Port. Under den tyske besættelse 1629-31 maltrakterede Wallensteins soldater gaarden saa slemt, at den nærmest var ubeboelig, og
1651 blev den kasseret og solgt, se nr. 43, hvorefter den ny ejer vel
har opført »Rottefælden«.
Det danske postvæsen er oprettet efter Christian IVs forordning
af 24. december 1624; men det var i mange aar forpagtet ud til private og kom først i 1711 under staten. Aalborg fik ret hurtigt post-
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Det gamle posthus
set fra Adelgade,
nu børnebibliotek i
Niels Ebbesensgade.

forbindelse med København, saa man med »Fodposten<< kunde sende
breve og mindre pakker; men det varede nogle aar, før man fik postmester og posthus. Den 24. maj 1661 ansatte magistraten købmand
Gjødert Schmidt som postmester. Han og hans efterfølgere »holdt
posthus<< paa deres private kontor eller lejede lokale til det, og byen
fik først sit rigtige posthus, da staten i 1847 erhvervede Algade 42.
Schmidt boede i »Helvig Kaas' Gaard<<, Ved Stranden 3, der maa
betragtes som Aalborgs ældste posthus; han døde i 1679, og om hans
efterfølger >>Anders Postmester« ved vi kun, at han først i 1690erne
havde embedet. Derefter Gjøderts søn, købmand Didrik Schmidt,
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f. 1670, t 1710; han holdt posthus i sin gaard Østeraagade 8 (Andelsbankens gamle ejendom), som hans enke i 1711 solgte til den ny
postmester Hans Jacobsen, t 1738. De næste to postmestre, fra 1738
Jacob Filstrup og fra 1749 raadmand Peder Torp, ejede og beboede
Østeraagade 6; herefter 1769 Lorentz Thomsen og 1779 Mikkel
Jensen. Fra 1787 til 1806 løjtnant Johan Diderich von Frisch, som
havde posthus i sin gaard Algade nr. 28. I 1813 solgte hans enke
gaarden til apoteker Kayerød, og posthuset blev vel saa flyttet.
Næste postmester 1807-15 var major J. J. von Bruun, der gjorde militærtjeneste under englænderkrigen, hvorfor postfører Gotthard Tornschou var fungerende postmester til 1814. 1815 Rasmus Jørgensen
og 1826-57 Hans Sørensen, der først havde posthus i sin ejendom
Algade 32 og fra 1847 i Algade 42; 1847-57 var postassistent Jens
A. Østergaard »adjungeret« postmester. 1857 Jacob Barner Worre,
1876 Theodor A. G. Schønberg, 1893 Valdemar O. Kiørboe, 1897
Henrik Gerner Sneedorff Mazar de la Gardie, 1912 Peter Chr.
Aarup, 1916 Carl Peter Hjort, 1926 P. P. Gottlieb, 1936 H. A.
Larsen, 1940 J. B. Nicolaisen og fra 1954 nuværende postmester
O. C. V. J. Willumsgaard. Posthuset blev 1908 nedrevet og genopført
i Niels Ebbesensgade og indrettet til bibliotek; nuværende posthus
opførtes 1909-1 O (professor H. Kampmann).
Nr. 44, parcel af nr. 42, men fraskilt før 1682, da huset ejedes af
købmand Niels Hansen, senere af bedemand Jørgen Jacobsen og 1730
af tinstøber Peder Olufsen. 1775 svarer jomfru Johanne Kirstine
Krabsdal 7 rdl. i grundskyld af >>Sit iboende hus paa hjørnet ved
vestre kirke port<<. 1804 Karen Hamborg Hviid, salig hr. pastor
Jep Jepsens, og senere byskriver Brorsson, se nr. 42.
Det vestre hjørne af Algade-Adelgade var fordum sydøsthjørnet
af Hospitalskirkegaarden, der blev nedlagt o. 1750 og 1792 solgt til
byggegrunde af prokurator N. C. Raunkilde. Paa hjørnet laa Adelgade 24, som forsvandt, da Museet i 1893 blev udvidet, og her fra
gik en mur langs Adelgades vestside til Latinergyden, en anden i vest
til Vesteraaen; bag disse mure var kirkegaarden. Gennem >>Muret
Port<< eller >>Inderste Vesterport<<, over Vesteraa ad >>Muret Bro<<
fortsatte Algade mod vest til Store V ester gade, nu V ester bro. Muret
Port var en to etagers bygning, der stod og skrævede over gaden,

184

Kr. Værnfelt

og selve portaabningen var saa lille, at et halmlæs lige kunde knibe
sig igennem. Den blev nedrevet 1732 paa nær et par stykker af
endemurene; disse pyntedes med fire forgyldte kugler og stod til
o. 1870. I dette porttaarn var embedsbolig for en bysvend (politibetjent), og i kælderen neden under var der et uhyggeligt fangehul,
>>Pumpen<< eller >>Rakkerens Hule<<, for de gemeneste forbrydere;
pænere borgere sonede deres forseelser i raadhuskælderen. En jernplade i gadens søndre fortov viser nedgangen til Rakkerens Hule.
Henne ved aaen stod en offentlig vandpumpe, og øst for denne, mellem gaden og kirkegaardsmuren, var der i 1600rne og senere en række
kød- og brødboder, som blev afløst af et langt muret hus (Algade 48),
og østen for dette hus var et af byens sprøjtehuse.
Nr. 46, Sprøjtehuset. 1857 siges >>Sprøjtehus for l. og 2. distrikt<<,
og vesten herfor havde der før været et hus paa 20 fag, >> indrettet
til Kød- og Brødboder<<, se ovenfor. Grunden tilhørte oprindelig
garver Johan Petersen, Gravensgade 21, saa hans enke og derpaa
entreprenør Niels Smith. Det var sagtens ham, som o. 1850 solgte
den til Aalborg kommune, der 28. maj 1877 udstedte arvefæsteskøde
til >>Det historiske Museum og Kunstmuseet<<. Museet opførtes i 1878
og udvidedes i 1893-95 mod øst.
Nr. 50, østre hjørne af Grav ensgade. Det ældste hus var her efter
Klemensfejden opført paa den dæmning, som skilte Vesteraaen fra
den yderste voldgrav. 1682: Steffen Skrædders hus, Inger Poppes
ibor; herefter ejes og bebos huset af flere haandværksmestre. 1750
siges: >>Johan Frederik Arfmann, købmand, svarer af et hjørnehus
2 rdl.<<, herefter snedkermester Jens Overlade og tømrermester Hans
Bosch og omkring 1800 prokurator N. C. Raunkilde; de lejede alle
huset ud. Fra 1850 læderhandler Johan Fr. Andersen, t 1887, derpaa hans enke Henriette Andersen, 1902 murer T. C. Andersen og
1922 ekviperingshandler A. Albertsen (>>Bristol << ).
Nr. 52, vestre hjørne af Gravensgade, var ligesom de andre huse
paa Gravensgades vestside opført paa den opfyldte vestre voldgrav.
Oprindelig hed Gravensgade da ogsaa >>Paa Gravene<<. 1682 boede
bager Christen Hansen til leje her, men huset ejedes af raadmand
Jacob Panck paa Gammel Torv, senere Bispensgade. Herefter Jacob
Nielsen og Lorentz Lorentzen, begge bagere, og fra 1718 byfoged
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Chr. Schmidt, der 1746 solgte til 5. lektiehører ved Latinskolen Niels
Christensen Schiersing. Senere Christen Knudsen (Juel) og Hans
Budtz, begge guldsmede. Sidstnævntes enke, Mariane Arfmann,
ægtede omkring 1810 guldsmed Christen Jensen Due. O. 1840 prokurator von Sprechelsen, derefter købmand Carl S. Wølferdt, død
ugift 1853. Fra 1857 lærer, senere tillige præst ved den mosaiske
menighed, Salomon Mielziner, 1897 assistent Moritz Cohn, buntmager H. Levinsky og forvalter B. Mielziener, som straks afhændede
huset til købmand H. C. G. Remien, 1904 købmand Joh. Hansen og
1928 enkefru Augusta Jensen (lejer: Slagterforretningen »Søren og
Valborg«), derefter slagtermester Røgilds.
Nr. 54. 1682: Købmand Anders Madsens ejendom med et hus til
graven, Niels Skomageribor (Gravensgade 16). 1704 tilhører gaarden stadig den rige købmand Anders Madsen Klæstrup; i 1706 skæn·kede han og hans hustru Agnethe W erchmester en smuk lysekrone
til Budolfi kirke. 1716 og -35 hospitalspræsten hr. Christen Krogh,
som ogsaa ejede det halve af nr. 56, som han lagde under 54. 1757
hr. Nicolai Clausen, sognepræst ved Vor Frue og 1775 købmand
Jens Thomsen Bomholt. Omkring 1795 ejedes gaarden af professor,
dr. teologiæ J. L. C. Pontoppidan, f. 1735, t 1799, sognepræst til
»Set. Boel« og stiftsprovst, derefter provst C. V. Claudi, f. 1752,
t 1829. Fra 26. januar 1830 til 1856 guldsmed og jernstøber Henning Smith, f. i Randers 1. januar 1782, t 29. januar 1856 (se nr. 16
og 43), hvis enke fru Caroline Smith døde 1891. Deres hovedarvinger var hendes niecer, søstrene Sofie og Laura Langeland, der 1895
oprettede stiftelsen »Caroline Smiths. Minde«. Herefter købmand
L. S. Lange, fra 1921 >>aktieselskabet L. S. Lange«, nu købmand J. P.
Christensen.
Nr. 56. 1682 er salig Johan Brinchs enke (Vesteraa 11) ejer og
Bernt Nielsen lejer. 1704 Anders Madsen Klæstrup i 54, saa kammerjunker Henrik Bjelke til Langhalt og derefter kammerraad Jens
Wisberg og 1711 raadmand Jørgen Louzou, f. 1668, t 1715; han
bor i nr. 58 og sælger det halve af gaarden til hr. Krogh i nr. 54.
Herefter jomfru Ane Louzou, f. 1711, t 1788, saa parykmager Peter
Weyle, se 42, o. 1795 major Caspar von Schøller. Efter flere ejere
proprietær Christen Mørch, t 1840, fra 1842 lærer og korttegner
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Gregers Fiorbach, fra 1891 provst Niels Albrechtsen, t 1901, hvis
enke, fru Johanne Albrechtsen, afhændede gaarden til malermester
Hermann Fischer. Fra 1903 malermester Anton Nielsen, nu installatør G. Hemmer Lund.
Nr. 58, »Coldings Gaard«, ejedes 1682 af købmand Johan Nielsen
Popp i Vesteraa og Niels Raakiers arvinger, fra 1688 kammerraad
Jens Wisberg: »Den 23. januar 1688 skøder Bertel Nielsen paa sin
myndling, Urban Nielsen Raakiers vegne, til hr. landkommissær
Jens Wisberg et hus i Set. Budolfi sogn paa den nordre si:de, imellem
salig Jacob Johansens ejendom (nr. 62), som Angerrette Jacobsdatter
nu ibor, og salig Johan Brinchis enkes ejendom (nr. 56)«.
Wisberg dør omkring 1710, og Louzou i nr. 56 køber gaarden. 1757
købmand Anders Ersleuf, der 1767 ombygger ejendommen, 1775
købmand Niels Christensen Overvad, og derefter Jens Jacob Overvad, hvis enke, Ingeborg Jelstrup, ægter købmand Christopher Qvist,
t 1815, og fra 1815 til 1830 sønnerne Carl og Johannes Qvist.
11. december 1830 gav købmand Henning Colding, f. 1802, t 1874,
1500 rigsdaler for gaarden, som hans enke, fru Sofie Cathrine Calding havde til sin dØd i 1903.
Sønnen J ens Colding styrede forretningen for hende og sine søskende, og da han i 1908 døde, blev svogeren, købmand Johan S.
Schrøder, ejer af gaarden; hans enke fru Julie Schrøder solgte 1928
til Aalborg kommune, nu fabrikant, cand pharm. Aage Vilting.
Nr. 60, »Budolfi Apotek« (Vesterbro 54 ), er en parcel af nr. 62,
skilt fra o. 1760. 1757 købmand Søren Schalstrup svarer af et lejehus 7 rdl. Omkring 1800 residerede kapellanen ved Set. Budolfus,
Knud Henneberg, f. 1756, t 1832, her, og derefter hans enke Mette
Cathrine Boe, t 1841, og datteren Johanne Florentine Henneberg,
der 1857 fulgtes som ejer af snedkermester Christen Kleis, 1874 litograf P. M. Fiskbæk, og fra 1880 uldvarehandler Chr. Larsen, 1893
uldvarehandler Andreas Hansen, 1904 købmand A. P. Munksgaard,
1923 købmand Ludvig Bove og 1929 Aalborg kommune, der lod 60
og 62 nedrive, da Store V estergade skulde udvides. V ed Vestergades
forvandling til det ny Vesterbro forsvandt den vestlige del af nr. 62s
grund, og resten kom under nr. 60. Malermester Bjørn Schæbel
opførte den nuværende hjørnegaard, som han kort efter solgte til for-
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sikringsselskabet »Danmark«. I 1901 indrettede apoteker A. V.
Hoffruann Jakobsen >>Budolfi Apotek « her, 1914 Thorvald N. Chr.
Kjær, 1924 Sofus Marius Møller, 1940 Sally Marcus Salomonsen,
1941 Carl Otto Nielsen og 1952 nuværende apoteker K. Ekstrøm.
Nr. 62 var samlet o. 1710 af to mindre ejendomme, af hvilke den
vestligste, se ovenfor, forsvandt 19 30-31, da Vesterbro blev anlagt,
medens resterne af den østligste blev lagt til nr. 60. Østligst fra omkring 1624-74 raadmand og købmand Jacob Johansen van Distelberg, 1682: Angenete Jacobsdatter og hendes søster, en ejendom med
gaardsplads og have, taxt 23 rdl., 1704 ejer Jens Wisberg (se 58)
4 bindinger, som Per Olesen Tinstøber ibor, medens Diderik Adamsen, Agnethes brodersøn, ejer 7 bindinger. Vestligst, paa hjørnet af
Store Vestergade, havde madam Jacobsen en ejendom, Hans Christensen Kantor ibor, taxt 7 rdl. Madam Jacobsen var enke efter købmand
Adam Jacobsen van Distelberg. 1704 ejer kantoren huset og har
prokurator Niels Sørensen Krog som lejer; men 1716 har Adam
Jacobsens enke begge ejendomme og 1735 bager Lorentz Lorentzen i
Urbansgade. Fra 1735 Oluf Ludvigsen Skrædder, der straks lader
købet gaa over paa købmand Søren Schalstrup, som i nogle aar
havde siddet til leje her. Omkring 1760 skilles nr. 60 fra, vel de
4 bindinger, som Wisberg havde i 1704. 1775 ejedes nr. 62 af Søren
Borup, faktor ved Aalborg bogtrykkeri (Stiftstidende), senere boghandler; 1804 regimentskirurg Christian Poul Scheel (Vanddoktoren), f. 1759, t 1823, der 1808 af 5 hele og 3 halve gaarde i Sofiendal oprettede sin lystgaard Scheelsminde.
1840 og senere prokurator Niels Dannisøe (s.e nr. 69), derefter hans
enke fru Marie Dannisøe, fra 1873 rebslagermester Adolf H. E. Madsen, 1884 fabrikant, cand. pharm. L. O. C. Mørch, 1912 købmand
Johan Hartvig og fra 1924 fabrikanterne Chr. N. Overgaard og Chr.
Christensen Elsøe, »Hygæa«, som 1927 afhændede fløjen mod Vestergade til vinhandler M. Engesgaard, der i 1929 solgte til Aalborg kommune, se videre under nr. 60.
Ejendommene paa »Budolfi Plads << , nr. 43, 45, 47 med flere, var,
som foran sagt, købt af Aalborg kommune, der i 1935-36 lod pladsen rydde.
Her var nu i en aarrrække grønttorv og parkeringsplads; men i
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1960-61 opførtes varehuset »Kvickly<< ud mod Vingaardsgade og i
1961-62 >>Andelsbanken« langs Algade.
I aarene op imod 1960 og før havde Aalborg kommune erhvervet
en mængde saneringsmodne ejendomme nord for Algade, og disse
blev nu nedrevne, og fra 1962 til 64 opførtes her »Stormagasin Salling«s vældige bygningskompleks. Dette dækker alle de smaa huse
i Store Nygade paa nr. 18 og 20 (Holsts røgeri) nær, Hr. Ovesgyde,
Tønnies' Gaard paa Nytorv, ynagogens grund, hvor »Skottergaarden « i middelalderen laa og denne gaards sidste længe nordlængen
det to repakbus i Graabrødregade bag ved )) Aalborg Bys og Omegm
Sparekasse<<. Angaacnde Algade nr. 18, 20 22, 24 og 26, der omtales ovenfor, da laa disse ejendomme der, hvor »Sallings Plads«
nu er.
Angaaende de to forsvundne gader, som >>Salling« nu >>dækker«,
da havde Hr. Ovesgyde navn efter Ove Lunge til Odden, der 1584-99
var lensmand paa Aalborghus. Store Nygade var vist opstaaet i
14-1500rne; de smaa huse paa dens nordside var oprindelig boder,
som hørte til Nytorvs store gaarde, og husene paa sydsiden var nok
opført paa Graabrødreklosterets grunde.
Graabrødregade hed i 1441 >> Brødregyde«.
Østeraagades og Boulevardens gennembrud 1910-12, V esterbros
anlæg 1930-31, saneringen af Budolfi Plads 1935-36 og Store Nygade
1960-61 gav en hel del ny gadelinjer; disse vises paa kortskitserne
ved en stiplet linje.
De vigtigste kilder:

Anibo rg bys skøde- os pnntebøge1·, Budolfi, Vor Frues og HospitaleiS kirkebøger (Viborg Lan l arkiv), Aa lborg Vejviser 1860- 1964 og Aniborg by raadsfo rhandlingcr (Nordjyske Landsbibliorck) T auher og A. H. Nicl ·en: E mbeds- o~; Destillingsmænd i Aalbor;; samt oplysninger fra mange folk i Aalborg. Kon- og
billedstof: Aalborg by samlin~; af marrikcl skorr og »Historisk Sam fU!\d «s billcdsamling paa Landsbiblioteket.
Anmærkning til Algade 13: Anders Thomsen Hovaldt, født 1763, død 1816.
Postrytte.r, gørtler, 1792-99 ejer af Voerbjerggaard.
Rettelse til Aarbog 1963, s. 12, l. 24: Wencher rettes til Mester.
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en lokaleforøgelse, vi efterlyste i sidste årsberetning, er indtruffet, og vi kan nu udstille en repræsentativ del af de borgerlige samlinger, som så længe har presset på, især siden jubilæumsårets
store forøgelser. Aalborg byråd har stillet Haraldslund til museets
rådighed, indtil anden disposition om husets fremtid bliver truffet.
Haraldslund er en villa - eller snarere et landsted - opført for
brændevinsbrænder Harald Jensen i 1880. I 1916 overgik den til
Aalborg by som børnehjem. Dette blev flyttet i år, og det store, velholdte hus blev ledigt. Det indeholder i stueetagen 8 rum og en større
sal, på første sal ligeledes 9 rum af forskellig størrelse. Foruden
værelser til registrering og kontorer kan der her udstilles essensen af
museets samlinger af møbelgrupper, enkeltmøbler, kunsthåndværk og
billeder.
Haraldslund skal således være anneks til museet på Algade. Det
.skal åbnes i foråret 1965, dels med en permanent udstilling af de
foran nævnte sager, dels med en særudstilling i den store sal, hvor det
er meningen at holde skiftende udstillinger hele året.
Det var i yderste øjeblik, denne forøgelse kom. Endnu mens
planerne lægges, indløber gaver af betydelig værdi, som straks vil
kunne udstilles på rigtig måde, så en stilhistorisk række af møblementer af lokal oprindelse kan vises. Af sådanne gaver skal nævnes:
Afdøde arkitekt Tyge Hvass havde i sit testamente bestemt, at
hans indbo, stammende fra hovedgården Randrup i Skibsted sogn,
skulle overgå til vort museum. I denne rige arv indeholdes bl. a.
et portrætmaleri af kong Frederik IV, en portrætgruppe af familien Brønsdorff von Deden, en nyklassisk ampel i bronzefatning,
et rokoko-møblement og en temaskine af sølv, tilsammen nok til
at danne et hele, en velhavende godsejerfamilies dagligstue i tiden
1750-80.
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Fra professor N. B. Krarup er modtaget et møblement fra 1830,
som har tilhørt bogtrykker og medudgiver af Aalborg Stiftstidende
Jens Chr. Borch og stået i hans hjem i Wissings gård på Algade.
Det er i senempire og dækker præcist en lakune i vor møbelsamling. Den yngste af sådanne møbelgrupper er fra omkring 1900,
et møblement af mester Martens, lavet til en møbeludstilling i Aalborg, vistnok i 1904. Det er skænket af fru Mary Rom Klausen.
Fra et medlem af slægten Kjellerup er modtaget som gave et
fuglespyd af sølv af mester Jens Kieldsen Sommerfeldt og sølvgafler af Povel Knudsen Lund og Peder Ørsnes. Dertil som depositum en sølvterrin af Jens Kieldsen Sommerfeldt, det største stykke
af en Aalborg-mester, der overhovedet kendes. Terrinen tilhørte
først slægten Glerup på Vang og blev i 1818 købt på auktion af
overkøbmand Jacob Kjellerup, i hvis efterslægt den endnu befinder sig. Foreløbig står dette pragtstykke altså som centrum i
museets store samling af lokalt baroksølv.
Fra fhv. postmester Aage Fock er modtaget en indvendig forgyldt flødeske af sølv af mester Andreas Arfmann og et sysæt af
engelsk sølv i originalt etui. Overpostbud Berg Olsens arvinger har
skænket en fyldehund af glas fra Aalborg Glasværk og et dukkehoved af porcellæn, begge fra firserne og med gode oplysninger.
Aalborg Teater har skænket en kakkelovn af grønne keramikkakler med en morsom pointe: Ovnen er gjort på De Smithske
Jernstøberier i Aalborg, som har støbt en speciellåge med Ridderen
af Randers Bro i gennembrudt relief - teatrets første direktør,
Julius Petersens yndlingsrolle.
Ved familien Castenskiolds flytning fra Kongstedlund fik vort
museum en række småting fra begyndelsen af vort århundrede, således nogle forfinede skrivetøjer, lampeskærme og dekorative glas.
Af håndværkshistorie er modtaget hele bødkermester E. Madsens
værksted fra Skørping, med værktøj, halvfabrikata og arbejdsbog.
Smedefirmaet Max Pedersen og Søn afgav ved flytningen fra
V esterbro firmaets gamle smedeskilt.
Det sidste af en gammel selvhjulpen tradition fik vi fra Gjøl,
resterne af købmand og gårdejer Frederiksens husflidssager både
til eget brug og salg: Tøjrekølle, knippel og høkrog, gjort i tiden
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omkring første verdenskrig. Fra samme tid stammer armbind og
indkaldelsespapirer for Aalborg Bevogtningskorps, skænket af
gartner O. Kjærsgård.
Som sædvanlig har gaverne overgået købene i tal, men der er også
perler blandt årets køb. Et bord fra højrenæssancetid på firsidede
balusterben og med originale fodbrædder er indkøbt til Aalborgstuen, som stadig søges kompletteret med de bedste ting fra samtiden
og stedet. Af møbler er i øvrigt kun indkøbt en standkiste fra Kjær
herred med meget velbevaret maling.
Aalborg-sølvet er i årets indkøb repræsenteret med en ske af Jens
Jensen Brun, dateret 1663. Af glas skal nævnes en humpe af en liters
indhold fra 1600-årene, uvist hvorfra, men mærkelig ved at være
glat og egentlig uanselig, et dagligglas fra renæssancetid.
Den nordjyske keramik er forøget med en halvlang pibe med
hoved af lertøj, lavet i Hvorup og med bestillerens navn. Et sæt
digler til støbning af metal er nok fra et gørtlerværksted, en løbekugle i træfad fra Storvorde er derimod husgeråd, til maling af sennep og kaffe.
Arkæologisk har året været rigt. Ved Harhøjgård i Rostrup sogn
begyndte en spejdertrop at udgrave en stenlægning fra bronzealderen,
men blev klar over, at det var et job for fagfolk og overlod til
museumsinspektør O. Marseen at fuldføre gravningen med hjælp af
lærer E. Lauridsen, Rostrup.
Den i fjor opdagede boplads ved Solbjerg blev videreundersøgt af
Marseen for en bevilling fra Statens almindelige Videnskabsfond.
Det viste sig, at svenske kolleger nylig i Skåne har fundet lignende
tomter fra samme tid, som sammen med erfaringerne fra Solbjerg
synes at fastlægge en hidtil ukendt form for bosættelse. Amatører fra
Jysk Arkæologisk Selskabs Aalborg-kreds ydede god hjælp ved opmåling og opsamling.
I en sandbanke i Skivum sogn nær Ottebakken har Marseen udgravet nogle grave fra ældre romersk jernalder, som blottedes ved
sandgravning. En af gravene indeholdt en olielampe af ler, en stor
sjældenhed. Gravpladsen vil stadig være under observation.
Arealet øst for Scheelsminde er ved at blive byggemodent og er
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derfor under stadigt tilsyn. Her fremkom en stor sten med skåltegn,
tidligere brugt som syldsten i en bygning. Stenen blev opstillet i
plænen ved Scheelsminde, hvor den indgår i anlægget som midtpunkt.
Lidt østligere fandt rangerformand Anders. Byrgesen et firkantet
bronzespænde med guldbelagt ornamentik fra germansk jernalder.
Spændet blev som danefæ indsendt til Nationalmuseet. Kort efter kom
endnu et fund af danefæ fra samme sted, denne gang en fingerring
af sølv fra 1300-årene med de hellige tre kongers navne i relief.
Ringen blev fundet af fru Olga Pedersen og ligeledes indsendt til
Nationalmuseet.
På toppen af Set. Jørgensbjerg, lige øst for landevejen AggersundFjerreslev, fandtes i januar resterne af massebegravelsen efter slaget
i 1441, hvor den nordjyske bondehær blev nedmejet af ko'ng Christoffers hær. Tandlæge Erik F. Christensen og museumsdirektør Peter
Riismøller udgravede de forstyrrede rester af ligkulen, som mindst
en gang før har været afgravet. En del kranier og lemmeknogler
blev medtaget til antropologisk undersøgelse, men herudover blev
absolut intet fundet. Man får en fornemmelse af, at intet er kommet
med de nøgne kroppe i graven. Men diskussionen om, hvor slaget
fandt sted, har ingen mening mere.
For en bevilling fra Statens almindelige Videnskabsfond har Peter
Riismøller udgravet tre tomter af glasværker fra 1500-årene. Det
ældste ved Glargårde i Visborg sogn (1552-75) med studenterne Erik
Levin Nielsen og Dorrit Andersen som medhjælper, Stenhule i
Tem sogn (1582-98) med etnologen Anders Enevig som medhjælper
og endelig Hyttekær i Tem sogn, samtidigt med Stenhule. De to
sidstnævnte glashytter opmålt af museumsinspektør Palle Friis, Hjørring. Disse glasværkers eksistens har været kendt, siden C. Nyrop i
1879 publicerede en del af kildestoffet i Historisk Tidsskrift, delvis
stedfæstet af overretssagfører Holtet i tiden 1920-40. Nu har Enevig
rekognosceret sig frem til 8 punkter i Silkeborg-egnen, mens Riismøller har pejlet sig frem til værker i Himmerland og Djursland, og
Lønborg Friis i Hjørring allerede i 1895 udgravede tre ovne i Vendsyssel - ved Skæve, Albæk og Stenum. Stoffet til en publikation
af renæssance-glasset tegner sig.
Billedsamlingen øges stadig. Aalborg Kunstmuseum har afgivet en
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samling stik, især portrætter, kort og ornamentik, af mere kulturhistorisk end kunstnerisk værd, deriblandt en del kongebilleder.
Kemigraf Minuths samling af lokale objekter er afgivet af arvingerne, og Arbejderforeningen af 1853 har ved foreningens ophævelse
afleveret sin portrætsamling samt 3 faner. Apoteker Hjorth, Gudumholm, har skænket fotografier fra 1864, mens komponisten Otto
Mortensen har skænket en samling lokale portrætter. Registrering og
identifikation af den stadigt voksende samling skøttes af arkivar
Knud Dynesen, som ved indflytningen i Haraldslund får chancen for
at udstille en udvalgt part af dette uhyre galleri.
Museet har ikke afholdt særudstilling i år - dertil har der ikke
været lokaler - men har bidraget til mindeudstillingen for træfningen ved Lundby i 1864 med billeder og med arkivar Dynesens assistance. Museumsforeningen i Hadsund har holdt udstilling på hotel
Hadsund, hvortil vort museum bidrog med udlån og sagkundskab.
Et stigende antal fagfolk fra såvel Norden som fjernere lande
kommer til Aalborg for at udnytte museets samlinger til deres studier.
Det er kærkomne besøg, idet samtale med kolleger tit giver nye oplysninger også om ting, man troede at kende godt. Skoler giver ofte
en klasse opgaver at løse i museet, og skolebesøgene stiger i det hele
taget.
Alt det nævnte er udadvendte hændelser, som tillige giver administrativt arbejde. Registrering, konservering og udstilling er stadig
løbende arbejder, som aldrig bliver færdige, men tilsammen optager
over halvdelen af personalets tid. For det videnskabelige personale
kommer dertil publikationen af årets resultater. Museet er en travl og
urolig arbejdsplads.
Peter Riismøller.
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or museet har året 1963-64 været præget af ret forskellige opgaver, selv om det i det store og hele har været et stille år. Der
har været nogle interessante opgaver, men der har været mange
pusterum.
Med hensyn til udgravninger har der været en del forskellige. V ed
anlæggelse af nye gader er der stadig dukket spor frem, der vidner
om fortidsbebyggelse. Der er således indtil nu påvist fire bålpladser
eller ildsteder, så vi håber på en skønne dag også at få en grav eller
måske et hus. Dette ønske må på et eller andet tidspunkt gå i opfyldelse.
Sidste år fremkom en mærkelig udgravning indeholdende en kompakt rød askemasse. I år er der fremkommet yderligere to. Desværre
har det ikke været muligt at finde dateringsmateriale, så indtil videre
må vi her sætte et spørgsmålstegn.
I oplandet har der ligeledes været nogle spor fra fortiden. I Ejdrup
lå der en samling ret store sten, men uden noget egentligt system.
Mellem, under og over disse lå en del skår - tilsyneladende af mange
kar. Hele objektet gav indtryk af at være stærkt forstyrret.
Bedre held var der med en tilkaldelse til gdr. Ingvardt Fogh, Guldager, hvor man var stødt på en del store sten, men desværre erkendtes
først ret sent, at museet burde foretage undersøgelsen. Det var en
romersk lerkar-grav, sat af ret store sten. Graven målte indvendig
164 cm i længden og 96 cm i bredden. Den havde været helt sat af
sten, men enkelte var taget op nu. Graven har været ret godt udstyret med det sædvanlige »bordservice«, idet der har været 7-8 forskellige kar, hvoraf desværre kun tre lader sig nogenlunde rekonstruere.
Den morsomste og langt interessanteste opgave var udgravningen
af tre grave fra slutningen af stenalderen. Fundet blev anmeldt af
gdr. Niels Sæderup, Morum. Gårdejeren var under forårsarbejdet
stødt på nogle sten, og da det viste sig, at de stod i række, blev museet
underrettet. Gdr. Sæderup viste megen imødekommenhed, og museet
skylder ham en stor tak for velvilje. Under den videre undersøgelse
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af gravfeltet viste det sig, at der lå tre grave side om side. De tre
grave lå så tæt på hinanden, at det ikke var muligt ved første øjekast at blive klar over, hvor den ene holdt op og den næste begyndte;
men det viste sig snart, at det kun gjaldt for pakstenenes vedkommende. De tre grave lå i retning vest-øst med en bøjning mod nordøst. Den østligste havde ejeren delvis udgravet. Den vestligste var
for mange år siden blevet delvis ødelagt ved sandgravning, idet man
havde gravet ind i dens nord- og vestside, men af sidestenene stod
de fleste urørte. Den midterste grav var urørt. Den indeholdt flere
morsomme detaljer. Således var »låget« på det nærmeste dobbelt, og
den østlige ende var opbygget som en >>dør«. Desværre var alle gravene tomme; men netop den gravform kendes udmærket her på egnen
og er i de fleste tilfælde uden gravgods. Det er vel næppe sandsynligt,
at der ikke har været gravgods med, men det må have efterladt sig
så svage spor, at vi ikke har erkendt det.
Også i dette år har mange mennesker tænkt på museet, og vi har
modtaget mange gaver. En del fotografier (portrætbilleder) optaget
af byens første fotograf er blandt nogle af gaverne. Fra broderigrosserer Harald Nielsen, Aars, har vi modtaget en dejlig dåbskjole,
der gennem flere generationer har været benyttet af hans slægt, dåbskjolen er særdeles velbevaret. Mange forskellige landbrugsredskaber og håndværksværktøj er overgivet til os; heri en dejlig blåmalet, gulstafferet kane. Desværre må dette stykke indtil videre opmagasineres, da vi ikke i øjeblikket har mulighed for at udstille den.
Hertil må føjes en del enkelte oldsager - overvejende stenredskaber.
Alt i alt en ganske god høst, som museet er taknemlig for.
I selve museet er der sket en lille forandring, som besøgende næppe
bemærker, men som er et mangeårigt ønske, der hermed er blevet
realiseret. Vi har fået forøget vor montreplads til vor glas-, fajanceog sølvsamling, således at disse nu har fået luft og virkelig kan beskues.
Et stort hjertesuk skallyde til slut. Vi har for få besøgende. Mange
skoler og foreninger kender vor eksistens, men det kniber herudover.
Skulle der blandt læserne være nogle, der endnu ikke har besøgt
museet, så giv Dem selv den fornøjelse. Vi kan vise Dem mange
ting og skønne ting.
V. B. Qvist.
13*
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fter at have virket som indsamler af brugsting fra gammel tid
gennem nu fjorten, femten aar vil der for et egnsmuseum som
Als Hjemstavnsmuseum ikke mere være større landvindinger at gøre.
Opgaven er nu at bevare det vundne for en eftertid. Alligevel dukker
der ind imellem flere glemte ting frem indleveret til museet. Det
meste kommer tilfældigt, noget fra dødsboer, mens der stadigvæk
findes ret værdifulde ting i privat eje, ikke til at faa fat i.
Til Als Hjemstavnsmuseum er der i løbet af sidste aar indgaaet
i samlingerne flere gamle karakteristiske tøndesække hjemmefremstillet. Et tørvegraverredskab, sædeløb, tækkebrædt, og enkelte ting
til køkkenet som hakkekniv og en saa sjælden ting som en »bænkekniv«, d. v. s. en brødskærer som forløber for vor senere saa kendte
brødmaskine. Videre til køkkenet er der skænket et vaffeljern, paa
hvis laag der er indstøbt recepten paa vaffeldejgen.
Af nyere dato, men ret enestaaende, er en indgaaet skærer af
tobaksblade. Denne skærer er i virkeligheden en miniature af den
velkendte hakkelseskærer, den saakaldte skærekiste«, den eneste hakkelseskærer, man havde indtil for snart et hundrede aar tilbage.
Tobaksskæreren er sikkert hjemmelavet rent privat.
Hvad som efter tiltag fra Als Hjemstavnsmuseums side bør paaregne største interesse er opledningen og erhvervelsen af gamle slægtspapirer. Alt, alt for meget af gamle dokumenter af forskellig art er i
tidens løb grundet paa ligegyldighed gaaet fuldstændig tabt. Disse
gamle papirer er uvurderlige for kulturhistorisk forskning, og det er
fra museets side lykkedes her at bjerge flere saadanne gamle skrevne
papirer. I et enkelt tilfælde maatte man afvente indehaverens død og
bortgang., inden det lykkedes at faa saadanne gamle familiepapirer
overladt. Als Hjemstavnsmuseum har imidlertid ikke arkivplads for
de gamle skrifter, men lader disse gaa videre direkte til Landsarkivet,
hvor de tilmed ogsaa har en mission at udfylde. Stærkt bør det derfor
lægges alle paa sinde at være opmærksomme paa hengemte og oversete gamle dokumenter for en aflevering til hjemstavnsmuseet.
Carl Raaschou ...

Litteratur om
Aalborg og Aalborg amt 196 3-64:
[Andelsmejerier og privatmejerier i Aalborg, Hjørring og Thisted amter.]
(i: Dansk mejeribrug. 1962-63. Bd. 2, side 330-460.)
1864 - et hundredårsminde. Redigeret af M. Friis Møller og Ernst Mentze.
1963. 362 sider, illustreret. Side 186-87 og 251-52: Omtale af begivenheder i Nørrejylland under krigen 1864.
Collaps. En kommende studenterrevy på Aalborghus Statsgymnasium i 1964.
Af Hans Jørn Christensen og Thorkil Algreen-Ussing. [Stencileret.]
Det danske Spejderkorps nørrejyske divisions historie, bd. 3: Arene 1947-1962.
1963.
Einar Egebo: LimfjordstunneL (i: Dansk teknisk tidsskrift, årg. 87, side 341-43,
1963.)
Foreløbig skitse til sammenlægning af kommuner i Aalborg Amt. Udgivet af
Sekretariatet for Kommunesammenlægningsudvalget for Aalborg A 7tt. 1964. 109
sider + bilag. [Stencileret.]
Foreløbigt skøn over indbyggertal og arealforbrug vedrørende ny bydel i Aalborg. Udgivet af Stadsarkitektens Kontor, Byplanafdeling B, Aalborg. 1963. 22
sider. (Rapport, 2.) Om planetbyen ved Nørre Tranden. [Duplikeret]
Viggo Hansen: Landskab og bebyggelse i Vendsyssel. 1964. 232 sider, illustreret.
Doktordisputats.
Bardeknuds Trop og Flok 1938-1963. 1963. 36 sider, illustreret. Omslagstitel:
Knude-klip.
Eigil Hastrup: Nordjysk universitet. En ideskitse. 1964. 23 sider

+

2 bilag.

Hvem, hvad, hvor. Sdr. Tranders-Gug. 1964. 11 sider. Vejviser for Gug.

J. Jeppesen Jensen : Hornsgaard. Nogle bidrag til dens historie. Udgivet i anledning af H. H. Wellings 75 års fødselsdag 17. marts 1964. 1964. 27 sider, illustreret.
Jens Marinus Jensen: Limfjordslandet og Digterne. 1963. 22 sider, illustreret.
Med akvareller af N. Mølgaard Andersen.
Alfred Jeppesen: Mærkværdigheder i Danmarks historie. 1963. 84 sider, illustreret. Heri bl. a. om Stenmesterens selvportræt, Gø! - Ålborgensernes røvertogt til
Nibe.
Jyske Trænregiment. Meddelelser. 1964. 31 sider, illustreret. Bl. a. om trænvæsen og ambulancetjeneste i krigen 1864.
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Emil Larsen: Urovækkeren Mogens Abraham Sommer. 1963. 212 sider, illustreret. Om lægprædikanten Mogens Abraham Sommers virksomhed i Nordjylland i
årene 1866-1870.
The Limfiord. Its towns and people. 1964. 218 sider, illustreret. Udg. af Det
danske Selskab.
Oscar Marseen: Skrivekunstens fremskridt. [Gravplads fra Lundegård i Nøvling.] (i: Skalk, 1963, no. 4, side 3-6.)
Oscar Marseen: Smedegårde og Livø. Grubekeramiske bopladser ved Limfjorden.
(i: Kuml, 1962, side 123-43.)
Jørgen Meldgaard: Mand og flint. Tekster og red. ved Jørgen Meldgaard. Forord af Anders Kragh. 1964. 62 sider, illustreret.
Min far var sagfører. Redigeret af Christian B. Schjørring, Vagn Bro og Detlef
Thomsen. 1963. Side 206-228: Eyvind Rafn: Bernhard Rafn.
Museum in Aalborg, Diinemark. (i: Alvar Aalto. Redaktionelle Bearbeitung:
Karl Fleig. 1963. Side 210-13.)
]. Chr. Myrhøj: En dag i Vitskøl kloster. Ved Poul Koch. 1964. 32 sider, illustreret. (Levende historie, 23).
Nordjysk Universitet. Udgivet af Nordjyllandsudvalget for højere læreanstalter.
1964 ff. no. 1 ff.
Henry Petersen: Den baptistiske vækkelse i Nordjylland. Aalborg og Viborg
stifter. Udgivet af Institutret for Dansk Kirkehistorie. 1962. 198 sider. (Vækkelsernes Frembrud i Danmark i Første Halvdel af det 19. Aarhundrede, 6.)
Redegørelse for trafikproblemer i city med hovedvægten lagt på parkeringen.
Udgivet af Stadsa·rkitektens Kontor, Byplanafdeling B, Aalborg. 1963. 26 sider +
23 tavler. (Rapport, 3.)
Rige og regiment. Strejftog gennem dansk historie. Redigeret af Niels A. Eigenbroth. Udgivet af Dronningens Livregiments venner. 1964. 34 sider, illustreret.
Omslagstitel: Dronningens Livregiment.
Carl Raaschou: Brugsen og sognet. Femoghalvfjerds aars praktisk formidling af
en social og økonomisk ide. [Als brugsforening 1889-1964.] 1964. 29 sider.
Træfningen ved Lundby den 3. juli 1864. (i: Danske Livregiments historie
1763-1963. 1963. Side 127-32.)
Kai U/dall: Gammel dansk fajance. Ny udgave. 1964. 111 sider, illustreret.
Heri bl. a. om Morsøfabriken. Gudumlundfabriken. Ølandfabriken.
Finn Vadmand: Aalborg mosaik. 1963. 45 sider, illustreret.
Aalborg Historiske Museum. [Nyerhvervelser i sæsonen 1962/63.] (i: Antikvitetsårbogen. 1963. Side 84-86.)
Aalborg Seminarium. Årsskrift 1964. 27 sider, illustreret. Aalborg seminariums
første årsskrift.
Aalborg Stiftsbog 1963. 1963.
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Aalborg Teknikum. (i: Teknisk Skoletidende, årg. 1963, nr. 10.) Referat af indvielsen torsdag den 29. august 1963, samt illustrationer af bygninger og lokaler.
»Aalborg viser vej«. 17. årg., nr. 1, 8 sider, 1963. Bl. a. »Nyt træk i byens
profil«. Udgivet af Aalborg Erhvervskontor.
»En ny side af Aalborg - den gamle«. Brochure udgivet av Aalborg Turistforening. 1964. Tekst af museumsdirektør Peter Riismøller og tegninger av Carlo
W ognsen og Ib Withen.
N ytårstryk:
J. Jeppesen Jensen: Nogle blade af Sohngaardsholms historie. 1963. 48 sider,
illustreret. (Aalborg Amtstidendes bogtrykkeri.)
Henning Knudsen: En rende paa tværs af jydernes land. 1963. 13 sider, illustreret. Med illustrationer af forfatteren. (Aksel Schølins bogtrykkeri.)
Carlo Wognsen: Rejse i Bretagne. 1963. 21 sider, illustreret. Med tegninger af
forfatteren. (Wilh. Burmesters bogtrykkeri.)

V o re to udflugter
Heldagsturen foregik i pragtfuldt sommervejr søndag den 31. maj med et deltagertal på ca. 200.
Gennem Østhimmerland over Hadsund og Randers nåede vi det første mål for
dagen

Tvilum klosterkirke
ved Gudenå efter først at ha kørt gennem de natm·skønne Gern bakker. Vi indledede som sædvanligt med salmesang, og derefter bød næstformanden rektor Kaj
Løber velkommen og bragte hilsen fra formanden, overbibliotekar Johs. E. Tang
Kristensen, der på grund av sygdom var forhindret i at delta.
Og så fortalte lærer Henrik Møller i store træk det tidligere augustinerklosters
historie; efter reformationen er kun kirken tilbage. Klosteret blev grundlagt av
Ribe-bispen Gunnar i årene 1246-49 som bolig for kanniker fra det berømte
augustinerkloster i Dalby i det sydlige SHne, og det fik jordegods fra en halv snes
av de nærmeste herreder. Ved ophævelsen av klosteret blev godset lagt under
Silkebo·rg slot, og i årene derefter blev de tre klosterlænger nedbrudt. Men kirken
har siden undergået adskillige ændringer. Alligevel står den stadig som et av den
tids skønneste enskibede kirkerum, påfaldende højt og bredt; ja, det regnes for et
lille mesterværk inden for den tids bygningskunst. Men ydret har desværre mistet
sit oprindelige præg og skæmmes meget av vistnok nødvendige stræbe- eller støttepiller.

Himmelbjerget
var næste mål. I hotel Himmelbjerget spistes den medbragte frokost, og derefter
fortalte Henrik Møller træk av Himmelbjergets historie. Her holdt Steen Steensen
Blicher i 1839 sit første folkemøde. Tæt ved mindet herfor blev 1915 plantet et
egetræ til minde om, at kvinderne fik stemmeret til rigsdagen. - Flere mindesmærker blev beset under den påfølgende spadseretur op til tårnet, der blev bygget
til minde om grundlovens giver, Frederik den 7.
~m klosterruiner
med museet i urtehaven ved Mossø var dagens sidste mål. - Her fortalte kustoden
om dette til for 50 år siden næsten glemte kloster for cisterciensermunkene, der
kom fra Vitskøl kloster, og som 1165 først oprettede kloster ved Sminge ved
Gudenå lidt syd for det sene•re Tvilum kloster. Mange genvordigheder medførte,
at de nogle h efter solgte og valgte at opføre klosteret på sandøen Øm ( = på øen)
og gav det navn efter stedet: Cara Insula, »den kære ø«. - Det er Historisk Samfund for Århus Stift, der har æren av at få udgravningen begyndt og fuldført,
bl. a. ved køb av ubeboede grunde, og det er overlæge Karsten !sagers far, der
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var læge i Ry, der har været medudgraver av de mange skeletter og i forbindelse
med anatomer har klarlagt datidens sygdomme og deres behandlingsmetoder, og
som museet st:l.r som et minde om. - Efter reformationen blev de sidste >>hvidebrødre<< flyttet til Sorø, og Frederik den 2. indrag godset under kronen, gjorde
klosteret til et slot med navnet Emsborg og reciderede en kort tid her i de skønne
omgivelser. - Besøget begyndte med rundgang i de udgravede ruiner med de velbevarede skeletgrave og endte med et indgående studium av museets store samling
a v skeletdel e, der viser, hvorledes læger i middelalderen k la rede kirurgiske opgaver, der hade sygdom og overlast til årsag, og som avslører, hvilke utrygge forhold munkene har levet under.
Hjemturen kørtes gennem det smukke Salten skovparti til Silkeborg og videre
til Rindsholm kro, hvor den berigende udflugt avsluttedes ved en kop kaffe, før
der kørtes til de hjemlige egne.

Voergård og Voer kirke
var emnerne for den såkaldte lille udflugt lørdag eftermiddag den 22. august.
I denne deltog ca. 250 eller hundrede flere, end vi hade regnet med. - Over
Vester Hassing og Hov kørtes til den smukt beliggende Vorså kro, hvor eftermiddagskaffen blev drukket.
Efter ankomsten til Voergård fortalte rektor Kaj Løber den skønne renæssancegårds og dens ejeres historie. Ældste Voergård nævnes 1481 og var under Børglumbispen til reformationen, da den blev ødelagt under skipper Klemen. Det var den
berygtede fru Ingeborg Skeel, der omkring 1590 byggede den nuværende stilrene
hovedbygning med den pragtfulde sandstens-portaL - Før konsul P. E. Riitzebeck, Aalborg, i 1946 blev ejer av Voergård, var den i ministerslægten Scavenius'
eje; men allerede 1955 avhændede Riitzebeck gården til den dansk-franske greve
Oberbech-Clausen, der indstiftede gården til et familielegat og museum for sin
værdifulde kunstsamling fra godset i Frankrig. - Det kneb med udbyttet av
rundvisningen på grund av de mange deltagere. - Sidst besøg i den nærliggende
Voer kirke, hvor også rektor Løber var lederen og fortælleren. Her lægger man
særlig mærke til det mægtige tårnlignende kapel tilbygget korets sydside. Det
gemmer efter en ombygning det prangende epitafium over Otto Eriksen Banner
og hans hustru Ingeborg Skeel til Voergård. Rektor Løber gav forklaring om den
middelalderlige døbefont og altertavle, stole og prædikestol fra renæssancetiden. Gennem Dronninglund storskov kørtes hjemad.

Henrik Møller.

Meddelelser fra styrelse og redaktion
Takket være kontingentforhøjelsen, en god tilgang af nye medlemmer og god
økonomisk støtte er vi i stand til at udsende en fyldig årbog 1964 til vore medlemmer. Men en særlig tak til amt, kommuner, banker, sparekasser og andre institutione'r og firmaer for udvist interesse for vort virke.
Årbogen er bind XXV, idet vi som vedtaget sidste år lader hver årbog udgøre
et se! vstændigt bind.
Der er desværre adskillige medlemmer, der ikke har fulgt vor henstilling vedrørende udsendelse af årbogen og betaling af kontingent. Rimeligvis har de ikke
læst de meddelelser fra samfundets ledelse, som findes i hver årbog. Vi overvejer
derfor fremtidig at indlægge en lille tryksag om nedennævnte foran i årbogen og
regner så med, at alle læser den.
Men vi gentager:
For at spare Dem for dyrere postopkrævning udsender vi årbogen som tryksag
vedlagt indbetalingskort til indsendelse af kontingent og tryksagsporto. Indsend
dette omgående! For har kassereren ikke inden en måned modtaget det, kommer
de'r en opkrævning på beløbet plus den ny porto, 1,55 kr. Kassereren kan fortælle, at han har måttet sende adskillige sådanne opkrævninger. Og hvad der
undrer allermest: af disse er en del ikke blevet indløst, - og man har endda beholdt årbogen! Nå, vi håber, sådant ikke sker oftere.

Vi kan tilbyde vore medlemmer følgende endnu ikke udsolgte årbøger til favørpnser:
1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1929, 1931, 1932, 1933, 1938 a 1 kr. pr. stk. 1946
ri! 1952, 1954 til 1959, 1963 a 3 kr. pr. stk. 1962 (jubilæumsårbogen) 10 kr. pr. stk.
- Vi har en rest af Seidelins fortegnelse over litteratur vedrørende Aalborg amt
i tiden 1656-1935 (ca. 1500 titler). Send 25 øre i frimærker til porto, og den kommer gratis. - Af festskriftet til arkæologen Vestergaard Nielsen, Aars, har vi en
lille rest null11l1ererede eksemplarer tilbage; de fås for 2 kr. pr. stk. Festskriftet
indeholder bl. a. 8 artikler af kendte historikere. - Alt ved henvendelse til kassereren.
1 :
1
:~
Om udsolgte årbøger kan der rettes henvendelse til redaktøren, der har forbindelse med antikvariater.
Vi gør igen opmærksom på følgende favør-tilbud til vore medlemmer:
>>Fortid og Nutid<<, det historiske medlemsskrift, kan der abonneres på for 15 kr.
pr. år (bogladepris 25 kr.), stort format, kommer to gange om året.
E. Kroman: »Skriftens Historie i Danmark fra Reformationen til Nutiden<<.
10 kr. (Bogladepris 18 kr.)
r

:....:
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Holger Hjelholt: »Skriftprøver<<. 6,80 kr. (8,50 kr.)
Helge Søgaard: >>Litteraturvejledning for kulturhistoriske Provinsmuseer<<. 5 kr.
(8,50 kr.)
>>Nationalmuseet og den lokale forskning<<. 2 kr.
Register til >>Fortid og Nutid<<, bind I-XVII. 2 kr.
Knud Prange: >>Heraldisk Nøgle til Nyt Dansk Adelslexikon<<, 16 kr. (27 kr.)
>>Dansk Navneskik<<. 5 kr.
H. Hansen: >>Om Opbevaring og Ordning af Købstadsarkiver<<, 2 kr.
S. Nygaard: >>Anvisning til at drive historisk-topografiske Studier<<. 2 kr.
Bauer: >>Calender for Aarene indtil 2200 e. Kr.<< (fototeknisk optryk). 12 kr.
(20 kr.) - Forannævnte skrifter fås ved henvendelse til Landsarkivet, Viborg.
>>Fra Nationalmuseets Arbejdsmark<<, museets store rigt illustrerede årsskrift,
som omhandler de årlige udgravninger og undersøgelser, fås til nedsat pris som
medlem af vort samfund. Bestilling, men ikke betaling til vor kasserer.
>>Arv og Eje<<, Dansk museumsforenings fine årsskrift, kan der tegnes abonnement på til favørpris 10,75 kr. pr. årgang (bogladepris 15 kr.) ved henvendelse
til museumskonsulent P. Halkjær Kristensen, Nationalmuseet, København K.
>>En dag i Vitskøl kloster<< bør blive læst af vore medlemmer. Den duplikerede
bog med tegning af klosteranlægget er udarbejdet af vesthimmerlændingen fhv.
lærer J. Chr. Myrhøj og giver et fint billede af klosteret og dets liv omkring 1250.
Den er ikke i boghandelen og fås kun hos forfatteren, >>Skovhytten<<, Skive. (5 kr.)
Vi gør igen opmærksom på, at størsteparten af vort lands forskellige historiske
samfunds årbøger findes på Det nordjyske Landsbibliotek. og at disse skrifter og
for øvrigt alle historiske skrifter kan lånes på biblioteket eller det lokale bibliotek,
der gratis skaffer de ønskede bøger.
Vi beder endelig vore medlemmer lægge mærke til følgende: Ifølge fredningsloven af 1937 er alle fortidsminder f redede. Der kan idømmes pligt til restaurering
og store bøder, dersom man beskadiger eller ødelægger oldtidsgrave eller andre
fortidsminder. I 1961 kom et tillæg til loven, og her hedder det, at der inden
for en omkreds af 100 m fra jordfaste fortidsminder ikke uden tilladelse fra fredningsnævnet må opføres bygninger, skure, master og lignende eller foretages beplantninger, ændringer i terrænet eller andet, der i væsentlig grad kan virke skæmmende eller ødelæggende på disse minder. - I øvrigt henviser vi til andre vigtige
bestemmelser i 1937 -loven, gengivet i årbog 1962, side 226.
Historisk Samfunds ledelse:
Overbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen, Nørresundby, formand.
Rektor Kaj Løber, Aalborg, næstformand og sekretær.
Regnskabsfører Ove Johansen, Nørresundby, kasserer.
Lærer Henrik Møller, Aalborg, redaktør.
Skoleinspektør Kr. Værnfelt, Aalborg.
Overlærer Viggo B. Qvist, Aars.
Rentier Thomas B. Thomsen, Ulsted.
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Skorstensfejermester Thomas Møller, Sulsted.
Rentier Chr. Kollerup, Vilsted.
Konsulent J. Jeppesen Jensen, Aalborg.
Gårdejer Regnar Pedersen, Nysom.

Forretningsudvalgets adresser:
Johs. E. Tang Kristensen, A. C. Jacobsensvej 16, Nørresundby, tlf. 2 80 27.
Kaj Løber, Katedralskolen, Aalborg, tlf. 2 28 36.
Ove Johansen, Kongensgade 36, Nørresundby, tlf. 2 14 27.
Henrik Møller, Teglvænget 17, tlf. 2 66 60.
Redaktionsudvalget:
Lærer Henrik Møller (redaktør) .
Skoleinspektør Kr. Værnfelt.
Overbibliotekar Johs. E. Tang Kristensen.
Rektor Kaj Løber.
Artikler og andet vedrørende årbogen bedes sendt til Henrik Møller under
ovenstående adresse.

Sammendraget driftsregnskab
for året l. april 1963 Kr.

31. marts 1964.
Kr.

Øre

Øre

INDTÆGTER

UDGIFTER
Årbogen - Tryksager:
700,00
Redaktørhonorar ............. •.
Forfatterkonorar. ............ . . . 1.570,00
Trykkeriudgifter, klicheer m. m . ... 13.921,49

Kontorartikler, porto m. m . . . . .. , , ... .. ...
Udsendelse af årbogen .... ...... .... ... . .
Møder og lignende ....... ..... .. .. ..... .
Repræsentation .......... . . . .. . . . .. .... .
Udflugterne, annoncer m. m . . .. . . .. . .... ..
Diverse udgifter ........... ..... .. ... . . . .

16.191
475
1.431
480
350
335
657

49
00
85
85
75
89
18

Saldo at overføre til 1964-65 . .. . . . .... . . . .

19.923
10.301

Ol
62

30.224

6"3

--

Tilskud
fra staten .............. . .. . .. . .
- amt og kommuner .... .... .. .
- banker og sparekasser . ... . ...
- institutioner og firmaer .. .... .

1.995,00
2.485,00
1.450,00
750,00

0:::

.,_
"'
.,_
~
1;;-

Medlemskontingent ............. .. . ......
Salg af ældre årbøger ........... • . . . .. . . .
Renter på sparekasse- og girokonto . . . . .. .
Refunderet forsendelsesudgifter ... .. . .. . .. .
Refunderet papirafgifter ......... .. , , . . . . .

6.680
19.109
629
116
1.260
125

00
00
85
45
lO
70

Overført fra 1962-63 .. ... . ... . . . .. . . . ....

27.921
2.303

lO
53

30.224

63

"'
"....
.......
;::
"'
~
....

"'
""o

1;;Oq

....
.,_
""
"'~

c;·

;:s

Regnskabet er gennemgået og har ikke givet anledning til bemærkninger.
Kassebeholdningen, kr. 10.301,62 er til stede.
Hals, den 20. august 1964.
A. B. Holm.

J. Gregersen.

Nørresundby, den 24. juli 1964.
Ove Johansen.
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NYE MEDLEMMER
Lærerinde fru G. Ammentorp, Nørresundby.
Journalist Anders Chr. Andersen,
Høng.
Gårdejer Martin Bjerring, St. Restrup.
Læge fru Gerda Bonnevie, Holken 21,
Århus.
Kaptajn A. C. Bruun, Nørresundby.
Højskolelærer S. Bæklund, St. Restrup.
Frk. Gerda Christensen, Bejlskovsgade
28, Aalborg.
Lærer N. Smalbro Christensen, Knudstrup, Aalestrup.
C. M. Christensen, Vesteraagade 7,
Aalborg.
Læge T. Bjørnshave, Aars.
Arkitekt Emil Christiansen, Als Østj.
Smedemester P. Falborg, Åbybro.
Gårdejer Adolf Fischer, Oudrup.
Lærerinde frk. Gudrun Hansen, Ranum.
Frisør Karl Vilhelm Hansen, Hals.
Lærer W. Hestbæk, Gistrup.
Førstelærer C. B. Jacobsen, Overlade.
Arbejdsmand Agner Jensen, Sønderholm.
Frisørmester Ejnar Jensen, Fjerritslev.
Fru Ella Jensen, Stenlillevej 9, Brønshøj.
Pensionist Carl S. Jensen, Tjørnevænget 14, Nørresundby.
Fotohandler K. Johannesen, Nørregade 9, Aalborg.
Overlærer Ejnar Kaas, Køge.
Grosserer N. Joh. Kjeldgaard, Nørresundby.
Fhv. gårdejer Niels Kragelund,
Rold pr. Arden.

Sparekassekasserer Jørgen Larsen,
Nørresundby.
Fru Lis Larsen, Thorsens Alle 32,
Hadsund.
Gårdejer Peter Larsen, Vilsted.
Fru Sigrid Lorenzen, Danmarksgade 4,
Aalborg.
Blikkenslager Anton Knudsen, Jagtvej,
Hadsund.
Gårdejer Kristen Ltibech, Helberskov,
Als Østj.
Gårdbestyrer Niels Llibech, Helberskov,
Als Østj.
Lærer P. Llibæk, Ullits.
Landpostbud M. Madsen, Overlade.
Savværksejer Poul Møller, Solbjerg
Øst j.
Fru Karen Møller, Schleppegrellsgade 46, Aalborg.
Gårdejer fru Herdis Nielsen,
Øster Uttrup.
Skoleinspektør N. Skaaning Nielsen,
Hornum.
Vejerassistent Werner Nielsen, Istedgade S, Aalborg.
Kommunelærer Hans Kjærgaard,
Magisterparken 223, Aalborg.
Lærer Skat Nielsen, Vilsted.
Husmand Otto Nørgaard, Årestrup
pr. Skørping.
Proprietær L. C. Olesen, >>Skovgaard«,
Vodskov.
Seminarieelev Poul Svane Olesen,
Skive.
Gårdejer C. Holm Pedersen, Vilsted.
Antikvarbogh. G. Pilegaard, Algade 17,
Aalborg.
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