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"En hundred-årig 
Hobropige ser tilbage" 
Fortalt af Ella Farsøe gift Andreasen, 
skrevet af journalist Anne-Birgit Willumsen. 

"Fortæl noget fra den gang du var barn". Det er vist den gængse 
sætning fra børnebørn til bedsteforældre. 
Min mormor, Ella Andreasen, født Farsøe, har så længe jeg har 
kunnet huske, med glæde fortalt om sin barndom. Om vores oldefar, 
som var smedemester i Hobro, om oldemor, som tog vare på hele 
familien og et folkehold for slet ikke at tale om sine svigerforældre. 
Allermest elskede vi, når mormor fortalte om, pvor mange skarns
streger hun havde lavet i skolen. 
Senere har vore børn igen opfordret deres oldemor til at fortælle, 
og en dag fik vi ideen om at nedfælde det hele på papir. Tanken 
blev styrket, da mormor for et par år siden mistede synet og syntes, 
at "nu er jeg vist blevet gammel, nu duer jeg slet ikke til noget mere". 
Jeg fandt på at sætte hende i gang med sin barndoms fortælling, som 
en slags "beskæftigelsesarbejde". Det kom der mange muntre timer 
ud af, men da første kapitel forelå, og min mormor fik det til korrektur 
indtalt på bånd, var hun lettere overrasket over, at det kunne inter
essere nogen. Manuskriptet blev sendt rundt til familien, og i løbet 
af kort tid kimede mormors telefon med opfordringer til at blive ved. 
Så fortsatte vi ungdomshistorien med to år i København og senere 
med uddannelsen til sygeplejerske og virket som sådan. 
Mormor og jeg har moret os dejligt, familien - som lå inde med oplys
ninger om data og andre ting - har også, og en dag opstod tanken om 
at delagtiggøre andre i historien. 
Mormor fyldte 100 år 18. marts 1983 og kunne den dag glæde sig 
over, at hendes historie vil være af interesse for mange andre end 
den nærmeste familie. 

Anne-Birgit Willumsen, Ribe. 
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Fru EllaAndreasen.jødt Farsøej'ot. c.l980. Fru Andreasenflyttedefra Hobro omkring 
århundredskiftet. Fra ca. 1908fik hun bopæl i Ar hus, hvortil hendes mor var flyttet efter 
at have solgt hjemmet i Adelgade i 1907. 
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J eg er født den 18. marts 1883 i Hobro som nummer fem i en søskende
flok på otte. Vi boede i Adelgade, og huset er der endnu omend i 
meget ombygget form 1). Det ligger lige efter kirketrappen, når man går 
ned i byen. Dengang var der port i huset ind til gården, hvor far havde 
sin smedie, og i porten var der bomme, hvori man kunne slå kolbøtter. 
Det vil sige, det var ikke velset, at en pige hang der og slog kolbøtter, 
men jeg ønskede den gang, at jeg var blevet en dreng, så jeg tog det 
ikke så tungt. Far havde et kælenavn til mig. Det var Ni-ti, og når 
han kom og så mine gymnastiske færdigheder i bommen, kiggede 
han mildt på mig og sagde: 
"Ni-ti, man slår ikke kolbøtter i porten, når man har hvide bukser på". 
"N ej far'', svarede jeg, "men hvorfor har jeg så det"? 
"Tja", sagde far og strøg mig over håret. 
Far var smedemester Niels Jacob Farsøe, og da han og mor blev gift 
i 1874, overtog de smedien efter bedstefar, som gik på aftægt. Bedste
far var kun 58 år den gang, men han må have haft det godt økonomisk, 
for han sagde allerede, mens far og mor var forlovede: 
"Niels Jacob, du skal have smedien, når du gifter dig". 
Bedstefar og bedstemor boede i samme hus som vi, men havde egen 
husholdning. Det vil sige, de ftk varm mad fra os. 
Mor, Marie Friis, var skipperdatter fra Bogense. Hendes far sejlede 
med eget skib, galeasen "De ftre søskende afBogense" til både London 
og Li.ibeck. Det var ikke noget stort skib, der var kun tre mands besæt
ning. Mor har fortalt, at når han kom hjem fra langfart og kyssede 
bedstemor, så stod børnene i flok omkring og sagde "vi skal også 
komme til". 
Da han lagde op, flyttede han og bedstemor til Randers, hvor to 
døtre boede. Vi så dem således jævnligt. 
Mor var født i 1851, og da hun var færdig med skolen, kom hun til 
Randers for at gå nogle tanter til hånde. Det var den måde unge piger 
fra bedre hjem kom ud på. Alternativet var at blive hjemme, til man 
blev gift eller måske at blive lærerinde i et privat hjem. Min mors 
tanter havde en forretning, og mor skulle hjælpe dem med at holde 
hus. Tanterne havde en slægtning, tante Steffensen, kaldte de hende, 
i Hobro, og det var under et besøg hos hende, at mor mødte far. 
Jeg har altid syntes, at min mor var meget køn, og blid var hun også, 
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og det var åbenbart også fars mening, for han forelskede sig i hende 
på stedet. Trods den strenge etikette den gang - en ung mand kunne 
ikke bare byde en ung pige ud - så ftk han lov af tanterne at byde 
hende på en spadseretur, som gik direkte til hjemmet i Adelgade. 
Der blev mor præsenteret for mine bedsteforældre og fars to søstre, 
Pauline og Christofme, og de må have syntes om mor med det samme, 
for kort efter modtog mor og tanterne i Randers en invitation til at 
besøge familien Farsøe og deltage i et bal i Håndværkerforeningen i 
Hobro. At de var kærkorrme gæster, var der ingen tvivl om. Der var 
fYret op i gæsteværelset. N aget ellers ganske uhørt. 

Forandringer. 
I bedstefars og bedstemors tid spiste alle af eet fad. Både familien 
og folkene. Men i fars og mors forlovelsestid, sagde far: 
"Marie, når vi bliver gift, køber jeg tallerkner''. 
Det var nok godt. Mor ville aldrig have kunnet spise af samme fad 
som andre. Hun dækkede op med pæne duge, som gik lige til kanten 
af bordet, så de ikke blev snavset til af smedenes tøj. Hun og far sad 
for bordenderne, og de spiste med sølvtøj, mens folkene havde jem
bestik, som blev pudset med skurepulver på en prop, til det skinnede. 
De spiste varm mad kl. 12, og maden var god og meget rigelig, for 
folkene skulle have noget at stå imod med til det hårde arbejde. Det 
var sund, daglig kost, men også af og til røget laks. Far var nemlig 
lys1ftsker og kom hjem med de dejligste laks, og mor var en sand 
kunstner til at ryge dem i skorstenen i vaskehuset 
Den gang havde alle mennesker deres folk på kost. Hvadenten det 
var apotekeren eller smeden, sådan hørte det sig til. Vore folk boede 
over smedien i et karlekammer med tre dobbeltsenge, nogle stole 
og et bord. Men der var ikke varme, og de vaskede sig i en spand i 
værkstedet. 
Når de havde spist om aftenen, måtte de tage materialer i værkstedet 
og arbejde der for at få en ekstra fortjeneste . De fremstillede beslag 
til træsko og solgte dem til træskomanden og tjente således lidt ekstra. 
Far holdt på, at folkene skulle være pæne og velfriserede og have 
renvaskede hænder, når de kom ind for at spise. Han forlangte, at de 
skulle have jakke og sko på, ikke noget med strømpefødder. Somme 
tider ftk en svend en af fars jakker, så han kunne se pæn ud. 
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To småpiger i 
bedårende kjoler. 
Dorthea og Anne, de to 
første børn er blevet 
foreviget i stiveste puds. 
Anne døde i 1883,jå 
måneder efter at jeg var 
født, så hende har jeg 
aldrig kendt. 

Otte børn på 13 år. 

9 

Far og mor blev altså gift i 1874. I 1875 blev Dorthea født. Så fulgte 
Anne i 1877, Olavia i 1879, Thor i 188l,jeg, Ella, i 1883, Poul i 1884, 
Hilmar i 1886 og Oscar i 18882

). 

Anne døde, da jeg var spæd. Hun fik først difteritis, som i sig selv 
var en alvorlig sygdom. Da der stødte strubehoste til, kunne hun ikke 
klare det. Doktoren opererede hende hjemme med far og mor som 
assistenter, men der var ikke noget at gøre. 
Min kære lillebror, Hilmar, døde som fireårig. Det kan jeg huske. 
Han, Poul og jeg havde kighoste og var forfærdeligt syge alle tre. 
Hilmar fik krampeanfald og døde i armene på mor. 
Hans lille kiste stod i dagligstuen, og mor pyntede den selv med 
blomster. Det er et syn, jeg aldrig glemmer, og jeg glemmer heller 
aldrig fars og mors sorg. 
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Lang arbejdsdag. 
Det er utroligt, så lang en arbejdsdag mor har haft. H vor hun har 
fået kræfterne fra til det hele, kan man næsten ikke forestille sig. 
Folkene begyndte arbejdet kl. 6 og havde spist inden da. Mor og 
pigen må have startet dagen omkring kl. 5 med at smøre mad og 
lave kaffe. Præcis kl. 6 slog far tre slag på den store ambolt i smedien. 
Den havde sådan en køn klang, som jeg kan høre endnu. Efter at 
folkene var sat i arbejde, tror jeg far kom ind og sad lidt med mor 
over en kop kaffe, mens mor drak sin te. 
Så var det på tide at få os op. Vi sov ovenpå, men kom ned i sove
værelset; hvor der altid var lunt om vinteren. Og så blev vi vaskede. 
Ikke klatvask. Vi blev skrubbede, og pigernes hår blev flettet i stramme 
fletninger. Efter morgenmaden hjalp mor de små med vanter, huer 
og halstørklæder, og hele flokken blev synet inden afgang. Takket 
være hende, er vi aldrig kommet for sent i skole. 
Så gik formiddagen med husholdning, indkøb og madlavning. Når 
vi kom hjem fra skole, stod maden i ovnen og ventede på os. Mor 
sad hos os, mens vi spiste, og under lektielæsningen sad hun der også 
med sine stoppestrøm per. Vi blev hørt allesammen, og vi skulle kunne 
tingene. Jeg var så uopmærksom, sad og tænkte på, at om lidt skulle 
jeg ud at lege. Men om forladelse, lektierne skulle kunnes udenad. 
"Læs det fire gange mere", sagde mor. Og det gjorde jeg og kunne 
det stadig ikke. 
"Så må du læse det seks gange mere". 
Det mærkelige er, at næste morgen kunne jeg det hele alligevel. 
Min mor gik sjældent ud på besøg udover på familiebesøg i byen. 
Men hendes dør var altid åben, og folk af alle sociale lag kiggede 
ind og fik en snak. Hobro havde et stort handelsopland, og mange 
af dem, som kom til byen en gang om ugen i hestevogn eller med 
tog, kom hos os. Hver fredag kom der en fattig kone. Hun kom for 
at få mad, og hun havde en kurv fyldt med krukker. Deri kom suppe, 
grød, lidt flæsk og måske et hjemmebagt brød bagt samme dag. Så 
fik de en god snak, og når vi kom hjem fra skole, skulle vi også altid 
fortælle om den. 
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Skolen. 
Først gik jeg i en pigeskole ved siden af præstegården. Det var nogle 
ældre frøkener, som drev den og stod for undervisningen. Kordegnen 
underviste i religion. Jeg tror ikke, far og mor syntes jeg lærte noget, 
og så blev jeg flyttet til en anden skole i et lokale i teknisk skole. 
Det var en privatskole, og vi skulle selv have stole med - og om 
vinteren tykke sjaler for at holde varmen. 
Senere komjeg på Realskolen hos Professoren3

). Han hed aldrig andet, 
hverken i tiltale eller omtale. Han var professor titulær, udnævnt af 
kong Christian IX, da han under Fred~ricia-Aalborgbanens indvielse 
gjorde ophold i Hobro. 
Professoren var fra landet og opvokset under meget beskedne kår. 
Men præsten og degnen så hans evner og sørgede for, at han flk en 
uddannelse, og han blev cand. mag. i historie og tysk. Han var det 
elskeligste menneske, dybt respekteret i alle kredse, og iøvrigt var han 
den fødte pædagog. J eg har aldrig hørt ham skænde. Han sagde blot 
tingene bestemt, så vi aldrig glemte dem. 
På hans fødselsdag blev hele skolen inviteret i privaten til chokolade, 
klasse for klasse. Hans lille blide kone, fru Rose, og deres pige skæn
kede op for os. En gang tog en af mine klassekammerater en ekstra 
kage og stoppede den op under sin matrosbluse. Professoren så det 
og sagde bare: "Der kan vist også være nogen i lommerne". 
Af andre lærere var der herr Andersen, som vi havde til en række 
fag. Og Kaptajnen4

), som var kapt(\jn i gendarmeriet, underviste 
drengene i gymnastik, mens vi piger havde hans kone. Vi havde 
altid sang og gymnastik i de sidste timer, og det var yndlingsfag. 
Så var der et par lærerinder. Den ene en fm og dannet dame, og 
den anden en sød frøken, som rødmede så let. Det var naturligvis 
en sport at få hende til at rødme. 
Når det var mere end tyve graders varme om sommeren, skulle vi 
have fri kl. 12. Sådan en dag, hvor termometeret begyndte at nærme 
sig de tyve grader, stod vi så i frikvarteret og gned på det, så det 
kunne nå op over det magiske tal. Når læreren så kom ind, jublede vi: 
"Herr Andersen, det er mere end tyve grader". 
Men inden han var nået derhen og havde fået set rigtigt efter, var 
det allerede faldet igen. 
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Karakterbog hver uge. 
Vi flk karakterer i hvert fag hver dag. Vi blev hørt allesammen, somme 
tider kun lidt, men op kom vi. J eg lavede alt det, jeg ikke skulle i 
skoletiden. Jeg snakkede, spiste min mad, syede dukketøj under bor
det og så videre. Hver lørdag flk vi karakterbogen med hjem, og der 
var naturligvis altid bemærkninger om min opførsel. "Ella snakker i 
timerne" eller "Ella er urolig". Bogen blev lagt på fars skrivebord til 
underskrift, og far så på mig og sagde: "Ella, kan du da ikke lære at 
sidde stille". 
"Jo, far'', svarede jeg, "jeg skal nok prøve". Men det blev jo aldrig 
bedre. 
Når vi havde været uartige, skulle vi sidde efter. Somme tider hele 
klassen. Professoren kom og så, om vi nu sad stille. Så snart han 
var gået, blev der sat en vagtpost, som skulle holde øje med, når 
han kom igen. Imens gik den vilde jagt. Vi sprang over borde og 
stole og havde det skønt. Men når råbet lød: "Professoren kommer'', 
så sad vi stille og så dydige ud. 
"Nå", sagde han, "har I så tænkt over det"? 
J o, det havde vi jo. Så blev vi sendt hjem to og to. Han kunne følge 
os med øjnene til det første hjørne, og så blev de næste to sendt 
af sted. Det var lidt flovt at komme hjem og sige, at man havde siddet 
efter, men som regel blev det opvejet af al den sjov, vi havde haft. 

Udflugt og bal. 
En gang om året var der skoleudflugt, og det var en festdag. Vi mødte 
på skolen med madpakker og saftevand og en ti-øre til at solde for. 
Så gik turen gennem byen til havnen, hvorfra vi skulle sejle til Mariager. 
Forrest gik musikdirektøren og to herrer mere, som truttede i deres 
blæseinstrumenter. Så kom en af de store drenge med skolens fane, 
og derefter børn og forældre. Forældrene fulgte til havnen og vinkede, 
og så sejlede vi ud og fordrev tiden med at synge fædrelandssange 
og andre. Altid "Jyden han er stærk og sejg". 
En dejlig dag ventede os i Mariager, hvor vi først spiste vore mad
pakker, mens lærerne flk varm mad. Så legede vi, og var det rigtig 
godt vejr gik vi til Ho-høj udenfor byen og legede røvere og soldater, 
hvilket lærerne deltog i. Professoren gik rundt og så smilende til. Han 
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var altid iført diplomatfrakke, og hans støvler var et helt kapitel for sig. 
De var reparerede både her og der, men de var altid skinnende blanke. 
En af fornøjelserne under udflugten var, når vi skulle på retiraden. 
For at komme der, måtte man låne nøglen hos krokonen. Til den var 
der bundet en hummerklo. Vi syntes allesammen, at det var enormt 
spændende, så der var et leben hele dagen for at låne den nøgle. 
Hvis det blev dårligt vejr, så spillede musikerne for os indendøre, 
og så dansede vi. Vi skulle være hjemme kl. 18, og tit blev vi hentede 
ved skibet i hestevogn, som jo alle havde den gang. Så gik turen 
under sang og hurraråb hjem. 
Efter at have spist, blev vi vasket og klædt om, for så skulle vi til 
bal. Vi piger var i hvide mollskjoler og hvide skindhandsker. Far 
syntes ikke rigtigt om det med skindhandskerne, men mor sagde, at 
det hørte sig til. Det var far, som hjalp os dem på, og vi skulle sidde 
med hånden på en bestemt måde og lade være med at stritte med 
tommelfmgrene. Så blev vi iført sjaler og af sted gik det til Klubben, 
hvor ballet blev ledet af herr Andersen. Han var halinspektør, og vi 
havde fået tildelt partnere til første dans. Det var vores søskende! 
J eg skulle således altid danse den første dans med min ældre bror, 
Thor, og han gad selvfølgelig ikke danse med mig. Min klassekamme
rat, Aksel, som jeg tit læste lektier sammen med, skulle danse med 
sin ældre søster, og var ligeså ked af det. Men efter den første dans, 
måtte vi danse med andre. Herr Andersen kaldte os frem ti par ad 
gangen, og så skulle vi vise al vor kunnen for vore forældre, som sad 
og så på. Derefter kunne vi stille os bagest og vente på næste frem
kaldelse. Vi dansede polonaise, kvadrille, kvartet, lancier og kotillion, 
og jeg elskede at danse. I løbet af aftenen blev der trakteret med 
afbrændt rødvin og hummerposteg, og vi sad så nydeligt ved bordene 
og gjorde vore forældre ære, mens lærerne gik rundt og så smilende til. 
Så var ballet helt frit, og yndlingsdansen var "Den gang jeg drog af 
sted". Den kunne vi slet ikke få tit nok, men så var dagen ved at 
være slut. 

Gule ærter. 
Far og mor ville have, at vi skulle kunne spise alt. Vi havde ganske 
enkelt ikke lov til at være kræsne. Men der var een ret, som jeg 
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næsten ikke kunne få ned, og det var gule ærter med fedt flæsk. J eg 
kunne blive ved med at drikke vand og spise rugbrød for at få det 
ned, og ned skulle det altså. En aften så jeg, at der var sat ærter i blød 
til næste dag, og da jeg kom i seng, udtænkte jeg en plan for, hvordan 
jeg kunne slippe for at få del i den forhadte ret. Næste morgen bad 
jeg mor om et ekstra stykke mad i min skolemadpakke, og da jeg 
kom hjem fra skole, sagde jeg allerede i døren: "Ih, hvor er jeg mæt, 
jeg kan slet ikke spise varm mad i dag". "Det gør skam ikke noget", 
svarede mor, "så gemmer vi dem til iaften". Da kunne jeg heller ikke 
spise dem, så de kom på bordet til morgenmad næste dag. Og da 
blev de serveret kolde! 
En gang havde mor kogt ærter på en gås, og set med min smag blev 
den ikke bedre af det. Men hun havde skåret brystet af og røget det. 
Det er det fmeste pålæg, jeg nogensinde har smagt. 

Øl hver dag. 
Vi Hk rugbrød ugen igennem, men om søndagen blev der serveret 
sigtebrød. Det var uden ost på, det kunne man kun få på rugbrød. 
Far købte flere oste hjem ad gangen, og de lå i kælderen i en sand
kasse, til de skulle bruges. Mor og pigen stod i spisekammeret ved 
et langt bord og smurte mad, og der var mange skiver at smøre hver 
dag. Under bordet stod en ølkrukke, og på bordet stod en kop på 
en underkop. Når vi var tørstige, dyppede vi bare koppen i krukken 
og drak. Alle af den samme kop. I værkstedet stod der også en øl
krukke med et krus til, så folkene kunne drikke, når de havde lyst. 
Også af det samme krus. Det kom ind om aftenen og blev vasket af, 
men ligefrem hygiejnisk har det ikke været. 
Det var tyndt øl, vi børn Hk, vel nærmest det man i dag kalder hvidtøl. 
Far kaldte det slyngeløl, og så måtte det jo hedde det. En gang var 
vi løbet tør, og jeg blev bedt om at gå hen i ølkælderen og hente et 
par flasker. Jeg bad selvfølgelig om slyngeløl, og de skrupgrinede af 
mig. Det gjorde familien også, da jeg kom hjem og berettede. 

Far. 
Min far elskede dyr, og han ville gerne have været dyrlæge. Men da 
han var eneste søn, var der ikke noget at gøre. Han skulle have smedien, 
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Ungdomsbilleder af Anne Marie Friis og Niels Jacob Farsøe: 
Jeg vil tro, det er forlovelsesbilleder. 

men som trøst fik han lov at komme på beslagsmedskole ved husarerne 
i Næstved. Derfra fik han duelighedsbevis med første karakter og 
betegnelsen "meget dygtig" i 1866. 
Der var mange godser og store gårde omkring Hobro, og de havde 
de dejligste heste, som også tit var temmelig fYrige. Når de skulle 
beskæres og beslåes, kom de ind til far, og han kunne næsten altid 
tale dem til ro. Han hentede sit fme etui med filene og knivene i 
skrivebordsskuffen, og så gik han og førstesvenden i gang. Af og til 
var der en ekstra fYrig hest, som ikke ville falde til ro. Så blev der 
sendt en dreng over for at sige, at ingen måtte komme i gården, og 
så vidste mor besked og var bange. En anden dreng blev posteret 
udenfor porten til Adelgade for at sørge for, at ingen kom ind. Alle 
portene til værksted og vognport blev lukkede, og så travede far 
hesten rundt i gården. 
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J eg sad altid med næsen mod ruden i køkkenet og fulgte med. J eg 
var aldrig bange, for jeg vidste, at far kunne klare det, og det var et 
spændende skuespil at overvære. Hesten hoppede og dansede og 
stejlede, og far hang i hovedtøjet og holdt ved, selvom hesten gik 
baglæns på bagbenene og slog gumpen mod portene, så det gav 
nogle dumpe drøn. Så travede de igen, og far blev ved, til hesten var 
træt. Så kom den ind i smedien og blev talt til og kælet for, og så 
kunne de gå i gang. 
Det må være fra far jeg har min store kærlighed til heste, en kærlighed, 
som har holdt hele livet igennem. Og ingen hest var dejligere end 
vores egen Mazeppa. En kanetur med Mazeppa for kanen og far ved 
tømmerne, det var højdepunktet aflykke en vinterdag. 

Mor. 
Mor var, somjeg har nævnt, køn og blid. Men hun var også bestemt. 
Naturligvis, for hun var det samlende midtpunkt for os alle, og på 
hende hvilede omsorgen for mand, børn, svigerforældre og et stort 
folkehold. Men heldigvis var hun af sind en hjemmets kvinde, og 
både hun og hendes søstre var uhyre talentfulde, når det gjaldt teg
ning, maling, broderi og sang. 
Mor havde det kønneste forhold til sine svigerforældre, og helt let 
kan det jo ikke altid have været at bo så tæt på hinanden. Men der 
var ingen tvivl om, at begge mine bedsteforældre elskede og respek
terede deres svigerdatter. Hvis de havde "små bemærkninger" om 
vores livsstil, gjaldt de altid far. J eg kan for eksempel mindes et lille 
ordskifte, som fandt sted mellem far og hans mor hver eneste dag. 
Far lagde sig efter middagen en halv time på divanen, og når bedste
mor kom igennem stuen med bakken, som de havde fået deres varme 
middagsmad på, sagde hun altid: 
"N å, ligger du der Niels Jacob"! 
"Ja mor, det gør jeg". 
"Det har din far aldrig gjort". 
"Nej mor, det ved jeg". 
Mere blev der ikke sagt, men det var de samme ord hver dag. 
Da bedstemor blev gammel og sengeliggende stod tante Pauline og 
tante Christofme hver aften ved hendes seng sammen med mor, og 
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det daglige spørgsmål var: "N å mor, hvem skal nu gøre dig i stand 
til natten"? .Svaret var uvægerligt hver dag: "Jeg ved ikke" -og så så 
hun fra den ene til den anden - "jo, jeg tror det skal være Marie". 
Om søndagen havde mor sin faste plads ved sit nøddetræssybord i 
den nye stue. Sådan kaldte vi den, fordi den kun blev brugt til søndags
og højtidsbrug. Sybordet stod på et broderet tæppe ved vinduet, og 
hun sad på en stol med polstret ryg og broderede. Den dag var 
stoppestrømperne lagt væk. Min storesøster, Olavia, som var så dygtig, 
havde et sekskantet bord ved et andet vindue, og der sad hun. Ved 
midtervinduet stod et stativ med blomster, som dækkede hele vinduet. 
På vinterdage, hvor ruderne var frosset til, morede vi mindre os med 
at ånde på en kobberto-øre, som så blev sat på ruderne. Derved 
fremkom der et lille kighul, hvor igennem vi kunne se kirkegængerne 
på vej til kirke. Far og mor gik sjældent i kirke. Far sagde, at han 
bedre kunne fmde Vorherre i skoven, og han gik meget i naturen 
om søndagen, eller tog Mazeppa og kørte til · Glenstrup sø for at 
fiske. Men af og til gik mor alene i kirke, og hun kom altid hjem og 
sagde, at det havde været rart. Jeg tror bestemt det var, fordi hun 
kunne sidde og sove deroppe uden at blive forstyrret af os. 
Når mor var gravid gik hun ikke på gaden, når hun var så langt henne, 
at det kunne ses. Så luftede far hende om aftenen, når det var blevet 
mørkt. løvrigt fik vi børn ikke at vide, at der var en lille bror eller 
søster i vente, og jeg har aldrig lagt mærke til, at mor så anderledes 
ud. En morgen, når vi kom ned, stod madam Nielsen på mors plads, 
og så fik vi at vide, at vi havde fået en lillebror. Hvor han var kommet 
fra, spekulerede jeg aldrig over. 
På et tidspunkt må vi have talt om det i et frikvarter i skolen. En 
af mine klassekammerater var datter af jordemoderen, og hun vidste 
besked. Hun fortalte os, at hendes mor havde en stor taske, hvori 
der lå et nøgle garn og en saks. Jeg forestillede mig, at maven blev 
klippet op og surret til bagefter. 
Først da jeg var nitten år, og sygeplejeelev, fik jeg at vide, hvordan 
det gik for sig. Det var doktoren på sygehuset, som påtog sig at for
tælle mig om samlivet, og han gjorde det meget fmt. 
Vi var altså otte børn, og overfor os boede sagfører Andersens, som 
også havde otte børn. Den ottende kaldte de Oktavius, og da han 
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var født, sagde far til sagfører Andersen: "Nå, skal vi så holde inde". 
Og derved blev det. 

Fødselsdage. 
Vi ftk vist aldrig fødselsdagsgaver af vore forældre, men alligevel 
var en fødselsdag en festlig dag. 
Når vi kom hjem fra skole, havde bedstemor købt en fødselsdags
krans til to kr. hos bageren, og så blev der serveret kaffe for familien 
og folkene. Ellers fik vi aldrig kaffe. 
Derefter skulle vi med bedstefar ind til dem, og han så een lige ind 
i øjnene med sine rare øjne og sagde: "Vil du love mig, at du altid 
vil blive ved med at være en god lille pige". 
"J a, bedstefar", svarede man naturligvis, og så ftk man en blank 
krone til sparebøssen. 
Fars ungdomsven, guldsmed Sørensen, som var ungkarl, og som far 
besøgte hver dag, skulle man også besøge på dagen. Han gav altid 
en tokrone i rød guldsmedeæske med lyserødt vat. 
Men ellers var den fødselsdag forbi. 

Guldbrylluppet. 
Den største dag i hele min barndom -ja den gang troede jeg faktisk, 
det ville blive den største dag i hele mit liv - var da bedstefar og 
bedstemor havde guldbryllup5

). 

Det var i maj 1894, og maj var jo en dejlig måned til sådan en fest. 
Dertil kom, at far havde bestemt, at der skulle være stor familiefest, 
hvortil alle de ældre i familien skulle inviteres, foruden naturligvis 
de unge. 
Mors forældre og søskende, bedstefars og bedstemors søskende, tanter, 
onkler, fætre og kusiner. Hvor mange vi var, husker jeg ikke, men 
det var udelukket, at vi kunne være indendøre. Så blev der pyntet 
i vognporten. Dannebrog blev hængt på væggen, og far kendte en 
gartner, som smykkede hele vognporten med blomster, så det blev 
en gildessal så flot. 
Dagen startede i strålende sol, og efter bedstefars ønske skulle vi alle 
i kirke og de voksne til alters. Alle de ældre kørte i landauere til 
kirken, vi andre gik. J eg fulgtes med min tre-årige kusine gennem 
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Ane Dorthe og Niels Peter Farsøe i stiveste skrud. 
Mon ikke dette billede af mine bedsteforældre er taget i anledning af deres sølvbryllup i 
1869? Det kan ikke være nogen helt tilfældighed, at det er en datter og svigersøn af en 
skræddermester, som her er fotograferet i standsmæssig påklædning. Bedstemor gik 
altid med kappe, og bedstefar altid med en lil/efløjlskalot. 
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Tre generationer fotograferet i gården. 
Farville så gerne have et billede afsineforældre, og overtalte delfor en lokalfotograftil 
at komme og ,fotografere gården': Fotografen sagde, at den ville blive bedst med per
soner i, og således blev bedstefar og bedstemor lokket ud. Men de insisterede på, at vi 
andre også kom med. Vi børn må have været noget beklemte ved det, for jeg kan se at 
Poul og jeg (til venstre) krammer hinandens hænder. Så følger mor, og bagved bedste
mor og bedstefar står Olavia. Til højre Thor, som lufter sit konfirmationstøj med urkæde 
over maven, og til højrefar med Oscar, der står i stram retstilling. Billedet må værefra 
sommeren 1895. 

en flagsmykket by, og jeg var så stolt over, at alle flagede for mine 
bedsteforældre. 
Da vi kom tilbage blev huset hurtigt fyldt med gratulanter, og der 
kom deputationer, blandt andet fra Håndværkerforeningen, som 
bedstefar havde været medstifter af og siddet i bestyrelsen for. Bedste
far blev i dagens anledning udnævnt til æresmedlem. 
Over middag skulle bedsteforældrene hvile inden middagen om afte
nen, og netop da de havde trukket sig tilbage kom også borgmesteren6

) 

for at lykønske med den store dag. Tante Pauline ville hente sine 
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forældre, men borgmesteren sagde: "Ikke tale om, jeg kommer igen 
senere". 
Middagen i vognporten var noget helt særligt. Guldbrudeparret sad i 
stiveste puds med Dannebrog bag sig, og alt var festligt. Der var 
ganske vist ikke plads til alle de yngre børn ved det store bord, så 
vi sad for os selv. Men vi var med og kunne høre alle talerne og 
nyde hele det store opbud og al den lækre mad. Det var bestemt en 
dag af de store. 

Sygdom. 
Jeg er opvokset i de store epidemiers tid, og efter Annes død var 
mor næsten panisk bange for difteritis. Derfor blev doktoren tilkaldt, 
hver gang en af os havde feber, og vi måtte ud af sengen og hen til 
vinduet i vores soveværelse, så han kunne se os grundigt i halsen. 
Man kendte ikke til, hvordan der skulle desinficeres og vidste heller 
ikke hvilke ting, der skulle holdes bakteriefri. Mor har senere fortalt, 
at efter Annes død i 1883 blev hele huset endevendt og skrubbet fra 
øverst til nederst. Kort efter fik vores unge pige også difteritis , og 
doktoren ville have hende på sygehuset. 
"Nej", sagde mor bestemt, "når jeg kan passe min egen datter, så kan 
jeg også passe min unge pige". 
Hun døde også, og huset blev igen endevendt. Denne gang blev 
dynerne brændt og porcelænet gravet ned. Den næste unge pige blev 
også syg, men den gang gav mor sig og lod hende komme på syge
huset, og hun overlevede. 
Jeg var meget ofte syg som barn, havde næsten altid ondt i maven, 
eller tandpine eller næseblod. En gang fik jeg under et skolebal næse
blod i så voldsomt omfang, at doktoren måtte hentes. Om vinteren 
havde jeg frost i fødderne , og kuren mod det var at få fødderne 
pakket ind i hvidkålsbiadel 
Der var en dejlig ting ved at være syg. Så fik man æggesnaps, og 
det var skam ikke en almindelig æggesnaps. N æh, vi havde et dværg
hønsepar, Jens og Jensine, og vi fik altså et Jensine-æg til at røre 
æggesnaps af. Det var den bedste medicin, syntes vi. 
Jensine havde af og til et kuld kyllinger, og en gang, da Oscar var 
lille, har han vel tænkt at de løb væk, hvis de ikke blev lukket inde. 
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Her er mit barndomshjem i Hobro. Ja ikke bare mit, men ogsåfars og bedstemors. Min 
oldefar købte Adelgade 48 i 1816. Da mine bedsteforældre blev gift, overtog de huset og 
fik den ældste generation på aftægt. Og da far og mor giftede sig, overtog de husetogfik 
mine bedsteforældre på aftægt. Mor solgte huset i 1907 og flyttede til Arhus. 

Han samlede dem allesammen op i mors klemmeforklæde, bandt godt 
til og hængte forklædet i gården. Da mor kom derud, gik Jensine 
og kaglede så underligt, og så fandt mor kyllingerne. De var døde 
allesammen, og dervar naturligvis sorg. 

Tordenvejr. 
Som vi frygtede sygdom, så frygtede vi også tordenvejr. Med den 
tids slukningsmidler og med de mange stråtage, var der ikke meget 
at stille op. Vi måtte regne med, at blev der brand, så ville huset 
brænde helt ned. 
Vore hjælpemidler til en eventuel brand var en brandhage og to 
læderspande, som hang i porten, men de rakte ikke til noget som 
helst. Derfor var det helt fast, at hvis det blev tordenvejr om natten, 
så blev hele børneflokken vækket og klædt på. Derpå kom vi ned i 
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vore forældres soveværelse, hvor vi som regel krøb sammen i en 
krog og var bange. 
Far ville have, at vi var samlede, sådan at han vidste, hvor vi var, hvis 
det skulle slå ned. Så kunne han koncentrere sig om at hjælpe sine 
efterhånden aldrende forældre. 
Vi boede som nævnt lige ved siden af den stejle trappe op til kirken, 
og når tordenvejret var ved at stilne af, gik far altid op til kirken, 
hvorfra der var udsigt vidt omkring. Så kom han tilbage og fortalte, 
hvor mange huse og gårde der brændte. 

Jul. 
Julen var den dejligste af alle fester året igennem. Længe før be
gyndte vi at samle de fme poser vi fik te og kaffe i. Dem klippede 
jeg julekurve af. Lim havde vi ikke, så jeg spyttede på fmgeren, og 
hængte kurvene til tørre. Men naturligvis faldt hankene af, indtil jeg 
fandt på at sy dem på. Af tændstikæsker blev der lavet små kufferter, 
og af valnøddeskaller, som blev forsølvet, skibe med sejl. Og vi flet
tede bittesmå spånkurve. 
I køkkenet var der travlhed med slagtning og bagning, og en dag 
begyndte vi at spørge far, om juletræet var købt. 
"Juletræ", sagde han, "det kender jeg ikke noget til". 
Men så stod det pludselig i gården, og lillejuleaften, når vi var kommet 
i seng, satte far det på fod og bar det ud på gaden og ind af gade
døren til dagligstuen. Næste dag pyntede han det bag lukkede døre. 
Mor, pigen og mine store søstre havde travlt i køkkenet og spise
stuen, bedstefar og bedstemor sad i sofaen iført deres fme tøj, og 
bedstefar læste stille i bibelen. Vi mindre søskende sad på trappen 
ned til dagligstuen og var spændte. Døren var ikke låst, men vi ville 
ikke drømme om at lukke den op. 
Så sagde mor "værsgod", og vi gik alle til bords. Alle ved eet bord, 
både familien og folkene og fik risengrød og gåsesteg. En gås kostede 
den gang to kroner, så vi fik gås både til jul og til nytår. Bagefter 
hjalp alle med at tage ud og vaske op, og så kom det store øjeblik, 
da far åbnede døren og vi måtte komme ind. 
Træet var pyntet med flagguirlander og al vores hjemmelavede pynt, 
og i toppen var der ikke en stjerne, men en julemand. En dejlig stor 
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nisse, som havde både for og bag. Forfra så man hans milde ansigt, 
og bagfra en sæk med gaver. Træet havde både røde og hvide lys for 
at understrege det nationale. 
Så tog bedstefar og bedstemor det yngste barnebarn mellem sig og 
gik ind. Derefter kom mor med de mindre søskende, så de større, og 
til sidst pigen og folkene. Og så dansede vi om træet og sang alle de 
dejlige julesalmer. Folkene og pigen flk hver en marcipanflgur, som 
forestillede noget fra deres fag. En ambolt eller en hammer, og pigen 
flk en kost. Vi børn flk en sukkerflgur, mere kunne der ikke blive til. 
Men vi fik også hver en gave. Et år flk jeg det sødeste lille kaffestel 
til mit dukkehus. Kopperne var på størrelse med fmgerbøl, og der 
var både sukkerskål og flødekande til. J eg havde det dejligste dukke
hus, som far havde lavet til mig. 
Så fulgte juledagene med familiehygge og sammenkomst. Alt arbejde 
lå stille, og der blev kun gjort det nødvendigste i huset. Vi var i den 
nye stue hver dag og nød samværet. 

M oderne fa c i li te ter. 
Min far var altid med på det sidste nye, når han flk kendskab til nye 
opfindelser. Han var utrolig fmgernem og fremstillede selv mange 
ting, som kunne lette mors hverdag. I 1888 rejste han til Lands
udstillingen i København og sugede til sig af indtryk, og var det 
praktiske ting, som kunne omsættes til vores hverdag, skulle vi have 
dem. Vi var således blandt de allerførste - hvis vi ikke var de første -
i Hobro som flk telefon. Selvom der ikke var så mange at ringe til, 
så havde vi alligevel megen glæde af den, for der blev ringet beskeder 
til os, og vi børn blev sendt rundt i byen med budskab om dette og hint. 
Man havde ikke indlagt vand den gang, men i stedet en pumpe i 
gården. Vi havde også en pumpe i køkkenet , en lille en på køkken
bordet, og den var naturligvis en stor lettelse i mors arbejde. Jeg tror 
også, hun var blandt de allerførste, som fik brødmaskine og kødhakker. 

Social placering. 
Man kan spørge, hvordan en smedemesterfamilie var placeret socialt 
på den tid. Svaret er: Ret højt. Vi var ikke "fme", men vi var respek
terede i byen. De gamle håndværkerslægter var standsmæssige per-
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soner. Fagene havde deres egne laug, og det var ordentlige folk, 
som kom med i dem. Senere kom Håndværkerforeningen, som bedste
far altså var medstifter af og kasserer i i nogle år. Bedstefar sad des
uden i ligningskommissionen og i byrådet i en årrække. Hans sviger
søn, skomagermester Dyhrberg, var protokolfører for byrådet, valgt 
til det på grund af sin smukke håndskrift, men naturligvis også fordi 
han var en respekteret mand. Onkel Dyhrberg var også i en årrække 
med i Håndværkerforeningens bestyrelse, og han sørgede for at der 
kom gode foredragsholdere til byen. F o ruden det årlige bal i foreningen 
var der også skuespil hver vinter, og foreningen har flere gange arran
geret udstillinger. Far var blandt andet også forstander for fattigvæsenet 
Bedstemor var datter af en skræddermester W i ve, og da hun og 
bedstefar blev gift i 1844 overtog de W i ves hus, men havde bedstemors 
forældre boende, ligesom vi havde vore bedsteforældre boende i en 
selvstændig lejlighed. 
Selvom man altså socialt passede både her og der og talte og omgikkes 
med både rig og fattig, så fandtes vennekredsen indenfor håndvær
kerne, stort set. Bedstefar havde ambitioner på sine døtres vegne og 
godtog ikke hvilken som helst frier, og for både tante Pauline og tante 
Christofme holdt det hårdt, har mor mange år efter fortalt os. 
Tante Pauline havde forelsket sig i en ung mand, som efter bedste
fars mening ikke var passende at indlemme i en håndværkerfamilie. 
H ve m han var, ved jeg ikke, men det blev til et nej , givet af bedstefar, 
og tante Pauline blev derhjemme på piedestalen. Så stillede bedstefar 
med en frier, skomagermester Dyhrberg, som var søn af en af bedste
fars gode venner. Det blev til ægteskab, et fornuftsægteskab tror jeg, 
men de virkede harmoniske. De kom hver eneste aften så længe 
mine bedsteforældre levede, blot på et lille besøg. 
Tante Christofme forelskede sig i et postbud J en sen. Men også her 
sagde bedstefar nej. Ikke alene var frieren postbud, men han havde 
endog luftet socialistiske ideer, og den slags skulle man ikke gøre 
overfor en højremand. 
Post Jensen rejste til Fredericia et årstid og tante Christofme gik 
hjemme og sukkede og modtog i hemmelighed breve fra sin post. 
Da han kom tilbage, var han dels avanceret i etaten og dels stadig glad 
for sin Christofme, og til sidst gav bedstefar sig. Vist også fordi Chri-
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stofme så klart som hun turde sige det, havde sagt, at ftk hun ikke 
post Jensen, ville hun slet ikke have nogen. 
De blev faktisk meget lykkelige, og også meget velhavende. De satte 
alle penge i jord, og det viste sig at være så god en forretning, at de 
kunne bygge et meget flot hus ved fjorden. Onkel Jensen tog navne
forandring til et meget fmt og dyrt navn, han blev en solid højremand, 
kom senere i byrådet, og en gade i Hobro er nu opkaldt efter ham. 

Mors familie. 
Mor var altså af skipperfamilie på både fædrene og mødrene side. 
Skippere, det var dem, der sejlede med sejl, og de har været mandfolk. 
Mor havde haft tre brødre, som naturligvis alle sejlede. Den enes skib 
gik ned med mand og mus da han var 16 år, ingen vidste hvor. Bedste
mor levede i det håb, at han var strandet på en øde ø og en dag ville 
komme hjem igen. Hans tvillingebror døde som 26-årig af gul feber 
på De Vestindiske øer. Det var slemt at have mistet ham også, men 
ikke så stort et slag, som ved den første, for som bedstemor sagde: 
"Jeg ved jo, hvor han er''. Af og til kom en kammerat med en kvist 
fra hans grav derude. 
Den tredie søn, onkel Christian, sejlede først, men besluttede så at 
gå i land. Det kunne bedstefar næsten ikke tilgive ham, og det var 
vist først, da han blev havneinspektør i Aalborg, at det begyndte at 
linde. Knægten var trods alt blevet til noget. 
Ingen af de ftre døtre giftede sig med skippere, og hvordan det har 
været for bedstefar at give dem væk til landkrabber, har vi aldrig 
hørt. J eg ved, at bedstefar holdt meget af far, og to af døtrene giftede 
sig rigt og godt, mens den sidste - og kønneste - forblev ugift. 
Mors søster, Christiane, blev gift med manufakturhandler Peter 
Bonnen, og de førte stort hus i Randers. Tante havde lyseblå morgen
kjoler og gik med parasol. De havde barnefrøken og stort hus og alt 
tegnede godt. Men en dag gik onkel Bonnen ned med hele herlig
heden. De flyttede til København og startede i det små. Men de var 
lykkelige til det sidste. 
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Ne krolog over 
Niels Peter Farsøe, 
d. 28.3.1896. H obro Avis. 
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I 1896 døde bedstefar i Hobro. Han havde fået en hjerneblødning 
et årstid før og var ikke sig selv den sidste tid. 
Året efter, kort efter jeg var fyl9t 14 år, blev far syg. Hvad han fejlede, 
ved jeg ikke, men han stillede selv diagnosen, som han kendte "fra 
hestene", sagde han. Han vidste også selv, at han skulle dø. 
Vi børn blev som altid, når der var sygdom, sendt ned til tante Pauline 
og onkel Dyhrberg og kom først hjem ved sengetid. En aften kom 
onkel Dyhrberg hjem fra sit daglige besøg i Adelgade mere alvorlig 
end ellers og sagde, at vi skulle gå hjem. 
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Far lå i sin seng, og han kaldte os ind een for een og bad os love, 
at vi altid ville være gode mod mor. Så sagde vi farvel til ham, og jeg 
blev sendt i seng med de små. Det har jeg aldrig kunnet glemme. 
J eg ville så gerne have siddet sammen med mine store søskende og 
mor den sidste aften, far levede, men de sagde: "Du hjælper os bedst 
ved at tage de små med i seng". 
Næste morgen var far død, og mor lå i gæsteværelset, fuldstændig 
forstenet og så bare lige op i loftet. Hun var 46 år og stod nu alene 
med omsorgen for sine seks børn og sin gamle svigermor. 

Konfirmation og ud i livet. 
Jeg husker ikke så meget fra tiden efter fars død, bortset fra at hele 
vores verden jo var slået i stykker. Bedstemor og mor prøvede at 
holde os oppe, og vi dem. 
Om efteråret blev jeg konfirmeret, og den dag husker jeg så tydeligt. 
Jeg var den eneste af konfirmanderne, som var i sort, og jeg havde 
så ondt af min mor, som - også iført sort kjole - sad alene, mens alle 
mine kammerater havde både en far og en mor. 
Skolen sluttede, når man var konfirmeret, og så gik jeg hjemme og 
hjalp mor. 
En dag, da jeg havde gået nogle ærinder, kom jeg hjem og fandt fru 
pastor Thaaning7

) fra Kongens Thisted sammen med mor. Det var 
der ikke noget usædvanligt i, for Thaanings var mine forældres gode 
venner, og de kiggede altid ind, når de var i Hobro på indkøb. Fru 
Thaaning spurgte, om jeg havde lyst til at komme ud til dem, og 
jeg svarede: "Jo tak, det viljeg meget gerne". 
Da hun var taget af sted, fortalte mor, at jeg ikke blot skulle derud 
for en dag som tidligere, men for at være lærerinde for deres børn. 
Den ældste datter, som var på min alder, skulle være et år hos sin 
bedstemor i København, og jeg skulle træde i hendes sted. 

Og så blev jeg altså lærerinde. Hver formiddag sad jeg med præste
børnene i spisestuen og læste med dem, alle fag pånær historie. Det 
underviste præsten os alle i. Børnene sagde "frøken" til mig, men når 
skoletiden var omme, løb vi ud i haven og legede, og så hed jeg Ella 
og var blot een af flokken. 
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Mine øvrige pligter var at tørre støv af i dagligstuen og at vaske sølv 
og glas af efter middagen, men jeg var familiemedlem og deltog i alt, 
hvad familien gjorde. 
Hver søndag fulgtes vi ad til kirke, men da pastor Thaaning havde 
tre sogne at betjene, skulle han altid holde to gudstjenester. Det blev 
så min opgave at følge ham i hestevogn til det andet sogn og hjælpe 
ham præstekjolen på. Om vinteren var der så iskoldt i kirkerne, at 
vi måtte have fodposer med, og pastor Thaaning havde en lamme
skindsvest på under præstekjolen. 
Han var i grunden ikke nogen god prædikant. Han talte alt for længe, 
og fru Thaaning sagde altid til mig, inden vi kørte: "Ella, husk nu 
at nikke til min mand, når han skal slutte". Der sad jeg så og holdt 
øje med menigheden, og når de begyndte at nikke med hovederne, 
prøvede jeg at fange præstens blik. Når han endelig så på mig, skyndte 
jeg mig at nikke til ham, og så fandt han en slutning på sin prædiken. 
Så gik det hjem igen i hestevogn, og vi sang himmelhøjt på hele turen. 
Senere blev pastor Thaaning seminarieforstander, og der kom han på 
sin rette hylde. Han elskede unge mennesker og havde et fantastisk 
tag på dem. 
Det blev et meget lykkeligt år for mig i præstegården, for selvom jeg 
længtes efter mit hjem, så var alt så hjemligt for mig. Og en gang 
imellem sagde fru Thaaning: "Ella, jeg havde tænkt, at du kunne 
tage til Hobro i morgen og bestille varerne til os". 
Det elskelige menneske. Det betød, at jeg kunne have nogle timer 
hos mor, inden toget kørte tilbage. 
Da året var gået og Titti kom hjem fra København, rejste j~g så tilbage 
til Hobro. 

Med "Thy" til København. 
Hvert år, når fjorden blev lagt til med is, kunne den lille fjordbåd, 
som ellers sejlede mellem Hobro og København en gang om ugen, 
ikke klare ismasserne. I stedet kom så onkel Thor med De Forenedes 
"Thy", som han var kaptajn på. "Thy" sejlede ellers på Aalborg
København, men da det var en stor og stærk damper, blev det den, 
som skulle holde os i forbindelse med omverdenen, når isen pak
kede i fjorden. 



30 En hundred-årig Hobropige ser tilbage 

Onkel Thor var bedstemor Friis' bror, og således min grandonkel. 
Han var djærv og ligetil, havde sejlet på langfart med sejlskibe, og 
varnu-vel som en slags retrætepost- blevet kaptajn på "Thy". På det 
tidspunkt jeg lærte ham rigtigt at kende, var han 74 år. Han var gift 
med tante Bolette, og de boede i Fredericiagade i København sammen 
med deres yngste datter, Mathia, som var svagtseende og ugift. 
En dag fik mor brev fra tante Bolette, om jeg ville komme til Køben
havn og gå tante til hånde, og mor sagde ja. Sådan var hun selv 
kommet ud, og det ville være utænkeligt, at jeg skulle ud hos frem
mede. Jeg tror,. at mor har forestillet sig, at jeg skulle være som en 
datter af huset og give den håndsrækning, man altid gav. Tante Bolette 
havde helt andre meninger om den ting. Hun var mildest talt vanskelig, 
og hun har nok haft svært ved at holde piger. J eg går ud fra, at hun 
har forestillet sig, at hendes nieces døtre alle måtte være meget dygtige, 
idet min mor jo havde en kæmpehusholdning at tage vare på. 
En skønne dag i oktober 1898 stod jeg så på kajen i Aalborg sammen 
med min mor og hilste på onkel Thor. Så blev min kommode båret 
om bord, og jeg skulle tage afsked. Mors sidste ord til mig var: "Hvis 
der bliver søgang, så skal du lægge dig i en tværkøje og blive liggende 
på ryggen". 
Det råd fik jeg god brug for. Kahytsjomfruen fulgte mig ned og viste 
mig, hvor jeg skulle være, og så sejlede vi af sted kl. 17 om efter
middagen med forventet ankomst i København næste dag kl. 9. 
Det rullede, og vi blev løftet og sænket, så lå vi omme på siden, 
porcelænet raslede ned af hylder og borde, lyset gik ud og det bragede 
og larmede. Der var både kvæg og øltønder med. Køerne var søsyge 
og faldt, og øltønderoe raslede rundt, så hele lasten forskubbede sig. 
På et tidspunkt kom kahytsjomfruen farende og sagde, at jeg skulle 
stå op, for nu satte de bådene i vandet. Altså stod jeg op og indfandt 
mig på broen hos onkel Thor for at fa nærmere ordre. "Hvad f ..... 
vil du her'', brølede han. Jeg sagde, at det var kahytsjomfruens ordre. 
"Så skulle da også .. . , det forb ...... kvindemenneske, og hun har sejlet 
på Amerika ... ". 
Det der var sket var, at "Thy" måtte gå et andet skib til assistance, 
og derfor var der sat en båd i vandet. Men vi gik ind til Grenaa og 
fik ordnet lasten og kom lidt til hægterne, før sejladsen fortsatte mod 
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København. Vi kom med 16 timers forsinkelse og lagde til kl. 23 om 
aftenen. 
J eg havde overhovedet ikke været søsyg, og iøvrigt var jeg heller ikke 
på noget tidspunkt under turen bange. Det kom måske af, at jeg kun 
havde sejlet på sommerdage på fjorden, så jeg troede, at en sejltur 
til København skulle være sådan. 
Onkel var vældig stolt af mig: "Det kalder jeg sgu en skippertøs" 
sagde han anerkendende. Så gik vi til Fredericiagade, dødtrætte begge 
to, og det regnede. Da vi gik over Amalienborg slotsplads, og onkel 
fortalte, at "her bor kongen", kunne jeg slet ikke fornemme den 
glans og herlighed, jeg troede der måtte være forbundet med kongens 
slot. Jeg kan huske, at jeg tænkte "herregud, er det det hele". 

Min hverdag i København. 
Tante og onkel boede i et af de første huse i Fredericiagade. Det har 
muligvis været tjenestebolig, for der boede tre kaptajnsfamilier i huset, 
som lå lige overfor Christian VIII's palæ. Vi boede i stueetagen, men 
besøgte ofte familien på første sal, og fra deres stuer var der udsigt 
til den kongelige have. 
Det var en frre-værelses lejlighed, tante og onkel havde. Der var 
spisestue og dagligstue, samt soveværelse og Mathias værelse, som 
hun og jeg delte. Fra køkkenet var der døre både til spisekammeret 
og klosettet, side om side. Klosettet var et gammeldags das med 
spand, som jeg skulle tømme to gange om ugen. Badeværelse var der 
naturligvis ikke, men i Mathias værelse havde vi et servanteskab, som 
indvendig var beklædt med zink. Man åbnede lågerne, og der var 
så vaskestellet 
Nu skulle jeg så lære familien at kende, for med de store afstande, 
der var den gang, rejste man ikke rundt og besøgte hinanden. Til gen
gæld var der sammenhold i familierne, og det skulle vise sig, at jeg 
havde masser af familie i København, og jeg blev inviteret hos alle. 
Foreløbig var der altså tante Bolette, som var kuglerund. Min fætter 
Christian Friis sagde en gang: "Der kunne blive en dejlig sylte af 
tante Bolettes hovede". På grund af sin enorme vægt var hun noget 
gangbesværet, og hendes ben var viklet i gaze. Det var en af mine 
opgaver at skifte forbindinger på hende, og det var noget, jeg altid 
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fik ros for. Så var der Mathia, som var 37 år, da jeg kom der. Jeg 
undrede mig over, at nogen kunne være så gammel og så alligevel 
være hjemme hos sin mor. Men hvor har jeg tit senere tænkt på, at 
hendes tilværelse har været trist og grå. Dag ind og dag ud gik hun 
sammen med sin gamle mor, og skulle hun nogen steder, måtte jeg 
følge hende på grund af det svage syn. Privatliv havde hun intet af, 
ikke en gang om natten, fordi jeg jo delte værelse med hende. Og 
tante var heller ikke altid rar mod hende. En anden datter var Thea. 
Hun var oldfrue på Københavns Kommunehospital, og hun var myn
dig og rar og plejede at komme hjem og "ordne" ting, når tante var 
for striks. Jeg blev jævnligt sendt hen til Thea med besked, og jeg 
elskede at komme der. J eg skulle gennem det meste af hospitalet, 
for at komme allerinderst ind i komplekset, hvor Thea havde en 
hyggelig lejlighed. Hun trakterede med chokolade og var altid rar 
og forstående. 
Så var der to døtre mere. En gift med en forvalter på Fyn, og hende 
mødte jeg aldrig. Den anden var proprietærfrue og en meget fm 
dame. Hun sagde naturligvis du til mig, mens jeg skulle sige De til 
hende, selvom hun var mors kusine. Hun havde en datter på alder 
med mig, og hun skulle også tiltales med De, men sagde du til mig. 
Når proprietærfruen kom for at besøge sin mor, skulle jeg melde 
hende i dagligstuen, åbne døre og lade hende sejle ind. Til gengæld 
var hendes mand noget af det rareste. J eg tror han morede sig lidt 
over sin kones manerer, og han var også klar over, at hans svigermor 
ikke var nem at gøre tilpas. 
Tante havde den ide, at jeg kun måtte få to stykker rugbrød til frokost. 
Det var for at spare på pålægget. Til gengæld måtte skiverne gerne 
være tommetykke. Mine skiver lå i den ene ende af brødkurven, så 
ingen tog fejl. En gang, da proprietærfamilien var der, tog han een af 
mine skiver. "De tog af min ende af brødbakken", sagde jeg. "J amen 
dog", svarede han og begyndte ufortrødent at komme godt med smør 
på. Ovenpå dyngede han det bedste pålæg, han kunne udse sig. Da 
hele anretningen var færdig sagde han "jamen så bytter vi". 

Arbejdsdagen. 
Hjemme havde jeg altid hørt til blandt de små. J eg var den, som 
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skulle lege med mine mindre søskende, mens mine store, dygtige 
søstre hjalp mor. Nu skal jeg love for, at jeg blev sat i arbejde fra 
tidlig morgen til sen aften. Tante var proper, og det hele skulle skinne. 
Dertil kom, at hun var nøjeregnende, så indkøb blev foretaget med 
omhu og i de billigste forretninger, og jeg havde mine unge ben, så 
det var ingen sag at gå efter det hele. 
Der blev gjort rent, pudset kobber- og messingtøj, hakket kød pr. 
håndkraft på et brædt, tørret støv af, dækket bord, vasket op o. s. v. 
Jeg havde fri hver torsdag eftermiddag. Det vil sige fri var det ikke, 
men den dag måtte jeg vaske mit eget tøj, stoppe mine strømper og 
læse aviser. Selvfølgelig snød jeg. Når der skulle hakkes kød eller 
pudses kobbertøj, blev køkkenbordet altid dækket med aviser først, 
og så stod jeg der og læste. Tit ftk kobbertøjet kun en støveklud, og 
det opdagede tante aldrig, tværtimod fik jeg ros for mit pudsearbejde. 
Vores købmand boede i Nyboder, og hvis der blev købt stort ind, op
nåede man en rabat på en halv eller en hel øre pr. enhed. Så vi købte 
altid fem pund sukker og fem pund mel ad gangen. Vi skulle også 
have en dunk petroleum hver uge, og jeg skulle bære dunken til 
købmanden. Ih, hvor jeg synes det var flovt at gå med den dunk på 
gaden. Jeg har brugt masser af tid på at få den pakket pænt ind, så 
ingen kunne se, at det var en petroleumsdunk. Tante måtte natur
ligvis ikke se det, så havde jeg faet at vide, at jeg var fm på den. 
Bortset fra det med dunken kunne jeg godt lide at komme til køb
manden, for det var nemlig familie. Noget af bedstefar Friis' familie, 
tror jeg. Den allerførste gang jeg kom der, spurgte førstekommis'en 
om jeg hed Ella, og da jeg svarede ja, sagde han: "Så er vi i familie, 
og nu skal du med ind og have kaffe". Det var en dejlig familie, og 
vi havde det rart ved de ugentlige indkøbsbesøg. J eg gik glad hjem 
den første gang, og karlen kom lidt efter med varerne. "Hvem var 
det som ringede på", spurgte tante. Da hun hørte, det var købmands
karlen, fik jeg en omgang. "Er du for fm til selv at bære varerne 
hjem". Så måtte jeg jo slæbe fremover. 
Du godeste, hvor har jeg gået mange kilometer i København. Tænd
stikker købte vi i Store Kongensgade, der kunne vi få store pakker 
uden strygeflade på selve æskerne. Man ftk eet strygestykke med til 
samtlige æsker, og så var det billigere. 
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Tante hæklede og strikkede dejlige slumretæpper, og ind i hånd
arbejdet blev der lagt kulørte silkestrimler, så tæppet blev tykt og 
lunt. Det var mit arbejde dels at klippe silkestrimlerne, dels at gå 
rundt i byens forretninger og købe silke til at klippe op. En sjælden 
gang skulle tante i Magasin for selv at se på materialer. Så hjalp 
jeg hende til Bredgade og op i sporvognen, og løb foran sporvognen 
til Kongens Nytorv for at tage imod. Det ville være utænkeligt at 
ofre to øre på en sporvognsbillet til mig. 
Den gang var der virkelig service i forretningerne. Ved disken stod 
et par stole, og når man havde fremført sit ærinde, blev man budt 
en stol, og så fandt ekspe_dienten varerne og præsenterede dem for 
kunderne. Når mor og jeg gik ud i Hobro for at købe ind, sad vi altid 
der og så på udbuddet. Så den første gang jeg ledsagede tante til 
Magasin, dejsede jeg naturligvis om på den budte stol, da ekspedi
enten sagde: "Vil fruen og frøkenen ikke sidde". Der sad jeg så og 
svingede med benene og nød det efter løbeturen gennem Bredgade. 
N æh, hvor tante var forarget, og sikken en omgang jeg ftk, da vi kom 
ud. Sådan et ungt letfadet menneske skulle sandelig ikke have behov 
at sidde. 
Tante Bolette havde en stor hobby. Hun lavede salver og urteafkog 
for alskens lidelser. En af mine ugentlige indkøbsture gik til apoteket 
med en alenlang liste over alt det, der skulle bruges til hendes miks
turer. Pharmaceuten kom aldrig med kommentarer til listen, men 
han smilede på en særlig måde, og ud af de blikke, de ansatte på 
apoteket sendte hinanden, kunne jeg tydeligt se, hvad de mente om 
tantes medicinbryggeri. Selvfølgelig skulle jeg også gå til hånde, når 
der kogtes urter og salver. Det var min opgave at røre i gryden, men 
man kunne godt bestille noget ved siden af, så strikketøjet kom i 
gang. Det var altid servanteklude, som blev fabrikeret, mens der blev 
rørt i gryderne. Imens underholdt tante mig om onkels eskapader 
livet igennem. J eg var målløs. Et var, at onkel havde foretaget sig, 
hvad man regnede med mænd foretog sig, når de var ude at sejle. 
Men at jeg på 15-16 år skulle høre om det! 
Hver torsdag ved middagstid, når "Thy" lagde til, kom så onkel hjem, 
og blev modtaget af sin kone, som altid sagde: "Kommer du der 
søde Thor'', og så spidsede hun munden til et smækkys. 
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Onkel blev altid fulgt hjem af to matroser, som bar hans lille skibs
kiste- og en torsk. Så stod menuen på kogt torsk og mælk og tvebakker. 
Onkels første opgave, når han kom hjem, var at kontrollere, at jeg 
havde tørret støv af på gerichterne over entredøren. T an te kunne ikke 
selv kravle op på en stol og se efter, så det skulle han gøre. Jeg tror, 
han var flov over at skulle kontrollere mig, så han dækkede over det 
ved at sige, når døren var lukket til stuen: "Nå, skal vi så se, om 
Bo-tung har noget at gøre vrøvl over". 

Onkel Thor. 
Når onkel var hjemme, hver uge fra torsdag formiddag til lørdag 
formiddag, gik den daglige tilværelse noget nemmere. Det vil sige, 
den var mere koncentreret om ham og hans ønsker, men han var 
vant til søens barske liv og tone, så tantes snobberi og den slags faldt 
lidt til jorden, når han var der. 
Onkel førte skib til han var 76 år, men han kunne ikke selv tage støvler 
og bukser af. Han sad på en stol, og Mathia trak begge dele af. Resten 
kunne han så selv klare, og han var det herligste syn, når han iført 
natskjorte og halstørklæde og rygende på en lang pibe gik til sengs. 
Først gjorde han dog holdt ved et billede af det sejlskib, han havde 
sejlet på langfart med og sagde "Godnat gamle Sara", så satte han sig 
i sengen med avisen og en lang pibe. På en puf ved siden af sengen 
stod to piber mere. Jeg havde stoppet dem alle tre, og var det ikke 
gjort godt nok, råbte onkel: "Kan du komme herind min tøs og smage 
piben". Så stod man der på bare tæer og røg og indrømmede, at det 
var sikkert ikke godt nok. 
Mathia og jeg sov altid med åben dør til tante og onkel, så vi hurtigt 
kunne tilkaldes, så de to dage onkel var hjemme, faldt vi i søvn i 
tobaksos. Tante var naturligvis vred over det rygeri i sengen, og det 
skete da også jævnligt, at der faldt gløder ud på kludetæpperne, når 
onkel faldt i søvn, og piben drattede på gulvet. 
På et punkt var onkellige så lidt af en helt, som de fleste andre mænd. 
Han var dødsensangst for at komme til læge. Den gang lod man også 
lægerne tage sig af dårlige tænder, og onkel gik i fjorten dage med en 
tand, som dinglede, uden at han selv tog affære eller ville lade lægen 
gøre det. Ban spiste kun vælling, og vi hørte kun om den tand. Til 
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sidst blev det tante for meget. Da huslægen kom på sit ugentlige 
besøg, bad hun ham vente i næste uge, til onkel var hjemme. Alt gik 
som klappet. Lægen kom, flk en god snak med onkel og sagde så 
pludselig: "Hør kaptajn, jeg synes sgu, De er blevet skeløjet, kan De 
ikke komme hen til vinduet". Onkel gik intetanende hen i lyset, og et 
øjeblik efter var tanden ekspederet. Sikken et brøl der lød. 
J eg tror, onkel syntes, det var synd for mig, at jeg var endt hos to ældre, 
lidt sære damer. Han kendte jo mit barndomshjem, og vidste hvilken 
lys og dejlig tone der var. Så for at muntre mig op sagde han jævnligt, 
at jeg skulle med om bord og hente noget. Så sad vi med besætningen 
og flk noget at drikke. Hvad det var, ved jeg ikke, men jeg drak det 
da, og onkel uddelte sin højeste ros. "Du er sgu en rigtig skippertøs". 
Det var under et besøg på ''Thy", at jeg så de kongelige skibe. Det 
var jo i de store Fredensborg-dage, hvor Christian IX havde besøg af 
sine børn med familier. Der lå det engelske kongeskib, som kron
prinsesse Alexandra var kommet med, og desuden det russiske 
kejserskib, som kejserinde Dagmar var sejlet til Danmark i. Jeg har 
aldrig set nogen af dem, men besætningen var i flotte uniformer. 
Hvor har jeg dog været et guds ord fra landet. Jeg var overhovedet 
ikke klar over, hvorfor det svirrede med "fme" damer på kajen, blot 
undrede jeg mig over, at de udenlandske officerer kunne tale med de 
danske damer. Jeg forelagde spørgsmålet for onkel Thor, og han 
sagde diplomatisk, at han troede ikke, det var det store problem. 

Mine fridage hos B onm!ns. 
Hver anden søndag havde jeg fri, men der kunne gives fri hver søndag 
formiddag, hvis jeg ville i kirke. Det ville jeg så, og på den måde har 
jeg set alle kirker i det indre København. 
Men den faste frisøndag blev så godt som altid tilbragt hos familien 
Bonnen. Tante Bolette var uendelig snobbet, og hun havde bestemte 
meninger om, hvem jeg, som deres unge pige, måtte komme sammen 
med. Selvom Christiane Bonnen var min mors søster, og altså tantes 
niece, kom de ikke meget sammen, hvilket hang sammen med, at 
Bonnens var fattige. Derfor var det passende, at jeg kom der, men 
ikke tante. Gudskelov for det, for Bonnens gav mig et fristed. Det 
var det lykkeligste og muntreste hjem, man kunne forestille sig. 



En hundred-årig Hobropige ser tilbage 37 

Familien boede på Fælledvej lige ved Set. Hans Torv. På den ene 
side af gaden lå privaten, og på den anden manufakturforretningen, 
som onkel Bonnen havde. I baglokalet sad tante Christiane og syede 
en del af det, der blev solgt i forretningen. Hun var knusende dygtig 
med sine hænder. Så var der et lille køkken ved siden af, og fra et 
af mine første besøg mindes jeg, at min fætter, Folmer8

), som den 
gang var fjorten år, sad i dette køkken og malede et billede af en 
nonne, som knælede i bøn. Den gang vidste vi jo ikke, at det skulle 
blive en levevej for ham at male, men talentet var der. En anden 
fætter, Helge, som også senere skulle vise sig at være uhyre talent
fuld på musikkens område, var en lille purk på to år. 
Det var næsten som at være hjemme, at komme hos Bonnens. En 
stor søskendeflok og et dejligt sammenhold, men hvor der i mit 
barndomshjem var orden i både økonomi og hele hjemmet, så gik 
det mere gelinde hos Bonnens. Manglede man penge gik et af møb
lerne på lånekontoret, og jeg tror bestemt, at det meste af møblementet 
på skift har været af sted. En gang, da jeg kom, var klaveret lige 
blevet indfriet, og sikken en glæde, der var. De små var anbragt 
ovenpå det, og resten af familien samlet ved og rundt om klaveret, 
og der blev sunget og spillet og alt andet var ligegyldigt. 
Om sommeren tog vi på udflugt til Fælledparken med madpakker 
og Helge i trækvogn. En søndag måtte vi vende om på grund af 
regnvejr, men det ødelagde ikke udflugten. Onkel Bonnen bredte 
et tæppe ud på gulvet, en dug ovenpå og så spiste vi vores mad, lejret 
på gulvet og sang og legede, at vi var på udflugt. 
Skulle det ske, at der var et lille overskud i kassen, blev pengene 
uvægerligt brugt på musik. Det var jo før radioens tid, og skulle man 
høre musik, skulle man ud. På en restaurant ved Dronning Louises 
bro var der altid levende musik om søndagen. V ar der råd gik hele 
familien, inklusive jeg, derhen. Vi tre voksne fik kaffe og børnene 
hver en kage, det var det mindste man kunne nøjes med som adgangs
billet. 
Efter sådan en dejlig søndag begyndte så hjemturen. Til fods natur
ligvis, og det var en lang tur. Jeg var dødsensangst for at blive tiltalt 
af fremmede mænd, og hvor der var sporvognsskinner gik jeg midt 
på gaden mellem skinnerne. Ellers sprang jeg fra ægtepar til ægtepar 
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og prøvede at få det til at se ud, somom jeg var deres datter. Aah, 
men så skulle de altid se på forretninger, og jeg stod og så mig om 
efter det næste ægtepar, jeg kunne hægte mig på. Bredgade turde 
jeg slet ikke gå i alene, for den var kendt for at være gaden, hvor de 
løse fugle altid trak. Så på Kongens Nytarv lykkedes det som regel 
at få en betjent til at følge mig det sidste stykke. 

H os min rige familie. 
En dag ringede det på døren, og udenfor stod en meget rar mand, 
som ville besøge tante Bolette. Jeg viste ham ind og fortrak så til 
køkkenet. Lidt efter kom han derud og sagde: "Nu skal vi hilse rigtigt 
på hinanden, og du skal sige du til mig, for vi er i familie". Det var 
min mors fætter, isenkræmmer Bøgelund Jensen på Rådhuspladsen. 
Han inviterede mig til at besøge familien, og glad var jeg. Men jeg 
havde gjort regning uden tante Bolette. Så megen stads skulle der 
rigtignok ikke gøres af deres lille grandniece fra landet, så hun fandt 
hele tiden på noget, så jeg ikke kunne gå. Onkel Bøgelund Jensen 
lugtede lunten og inviterede så også tante Bolette og Mathia. På 
selve dagen sagde tante Bolette: "Du har så ofte talt om de unge 
hos købmandsfamilien, nu kan du besøge dem i dag, og så kan du 
hente os kl. 19,30 hos Bøgelund Jensens". 
Det var ikke lige hvad jeg havde regnet med, men præcis kl. 19,30 
stodjeg så foran Bøgelunds dør og ringede på. Onkel Bøgelund åbnede 
selv og førte mig til bords i en meget smuk spisestue. Der var dækket 
til to, ham og mig. Sådan havde han arrangeret det, da han fandt ud 
af, hvad tante Bolette havde udpønset. Hans kone havde spist med 
damerne, og han havde ventet på mig. Det blev et hyggeligt måltid, 
og da det var endt, bød han mig armen og førte mig ind i dagligstuen, 
hvor damerne ventede. Efter at jeg havde hilst på tante Bøgelund, 
sagde onkel pludselig til sin kone: "Hvad siger du, skulle vi ikke vise 
Ella vores sidste nye opfmdelse". 
"Hvad er det, vi vil sandelig også gerne se det", pippede tante Bolette, 
og således gik det til, at vi i samlet trop styrede gennem huset til: 
Familiens wc med træk og slip. En overdådighed med mahognisæde 
og porcelænshåndtag til at trække i, og onkel Bøgelund trak, mens 
vi alle beundrede vandfaldet. Og jeg skrupgrinede og syntes, det var 
urkomisk. 
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Men tante Bolette var forarget. WC'er var noget, man slet ikke talte 
om, og så havde de rige Bøgelunds ligefrem vist det frem. Hun kunne 
ikke så godt sige til dem, at hun var forarget, så i stedet gik det ud 
over mig på hjemturen. Jeg fik en tur, fordi jeg havde grinet. Det 
kunne man slet ikke tillade sig. 

"På hat" med de kongelige. 
Vi boede, som nævnt, i Fredericiagade lige bagved Amalienborg. 
Og dagligt så vi såvel Christian IX'ende som prins Frederik (VIII), 
når de uafhængigt af hinanden gik forbi for at komme til Langelinie. 
Kongen høj og rank i mørkt tøj og høj hat, prinsen elegant og med 
et sikkert blik for kvindelig ynde. Således sendte han altid et smil til 
en yndig sypige, som sad i systuen i den høje kælder under vores 
lejlighed. En dag kom prins Christian (X) i fuld galop gennem gaden, 
hvilket jeg så fra vinduet. Da jeg sagde til tante Bolette, at det var 
prinsen, sagde hun, at så skulle vi snart tælle salutskud. Det var den 
11. marts 1899, og på antallet af skud vidste vi, at der var født en 
prins, Frederik (IX). På den måde har jeg "oplevet" fire konger i den 
tid jeg boede i København, og fra stuerne hos kaptajnsfamilien som 
boede ovenpå, har jeg set alle fire generationer i haven bag Christian 
den VIII's palæ, som prins Christian og prinsesse Alexandrine havde 
overtaget i 1898. 

Farvel og goddag til København. 
Selvom jeg efterhånden havde fået mange åndehuller i den daglige 
trummerum, længtes jeg alligevel meget hjem til Hobro, og ikke 
mindst til min dejlige mor. Tante var vanskelig, og hun krævede 
meget mere af mig, end man kunne forvente, at en 16-års pige kunne. 
En dag lod hun sin ærgrelse over mig komme til udtryk ved at sige: 
"Jeg ville da have troet, at en datter af Marie ... ". Længere kom hun 
ikke. Jeg havde bidt så meget i mig, menjeg tålte ikke, at nogen sagde 
noget om mor, så jeg svarede prompte: "Tante vover ikke at sige 
noget om mor''. Det hjalp, der blev ikke sagt mere. 
Kort tid efter kom fru pastor Thaaning, som var på besøg hos sin 
mor på Østerbro. Jeg blev så lettet over at se et elsket ansigt der
hjemmefra, at jeg tudskrålende puttede mig ind til hende og øste 
mit hjerte og min sorg ud. 
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Fru Thaaning blev præsenteret for tante Bolette, der var så benovet 
over at huse en præstefrue, at hun uden videre dikkedarer gav mig 
fri til at gå med fru Thaaning til Østerbro til middag. Thaaningernes 
mormor var en elskelig dame, som tog imod mig med åbne arme, 
og jævnligt sendte hun bud efter mig. J eg Hk altid lov at gå, for fru 
Thaaning havde gjort det klart for tante Bolette, at hendes mor 
trængte til mine besøg. 
Alligevel var jeg glad, da mit år i København var ved at være til ende. 
Hele mit privatliv var min kommode i entreen, og når damerne hvi
lede, stod jeg derude og kiggede på mine ting i skufferne. Min dukke
dreng lå der også, og ham havde jeg taget op en dag, da onkel Thor 
kom igennem gangen. Da han så mig store pige med en dukke sagde 
han: "Det er sgu da godt, du snart skal hjem, før du bliver sær som 
de andre". 
Og så en dag slog frihedens time. Tante og Mathia skulle en måned 
til Fyn hos forvalterfamilien, og min kommode blev kørt til Hobro
båden. Jeg sejlede hjem på dæksplads, og var oppe på broen, så 
snart det blev lyst. Derfra hørte jeg fra bakkerne ned til fjorden en 
ko brøle, snart efter var vi så langt inde, at jeg kunne høre hanerne 
gale på gårdene, og jeg tænkte: "Aah, gudskelov, nu er du hjemme 
i Jylland igen". 
Mor og jeg lagde ikke planer for, hvad der nu skulle ske. Jeg tror 
mor havde regnet med, at jeg skulle være hjemme hos hende og 
hjælpe, og jeg nød at se hende hver dag og fortælle om alt, hvad jeg 
havde oplevet i København, ja, i det hele taget at gense hele min 
nære familie. 
Men en dag kom der så brev fra tante Bolette. Hun skrev fra Fyn til 
mor og fortalte, hvor glad hun havde været for at have mig, og hvilken 
stor glæde det ville være, hvis jeg ville komme og være der et år 
mere. Mor var lykkelig over så megen ære, jeg havde gjort hende og 
hjemmet i København og strålede som en lille sol over sin dygtige 
datter, der havde gjort sig selv uundværlig. Og jeg? Jeg nænnede 
ikke at fortælle min søde mor, som havde så mange at tage vare på, 
hvordan det i virkeligheden var at være i København. Så jeg smilede 
med mor og gik så op i pulterkammeret og tudede. Så badede jeg 
øjnene i koldt vand og gik igen ned i stuen til de andre. Efter en 
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måneds dejlig ferie i Hobro tog jeg igen til København og tilbragte 
et år mere på samme måde, som det første var gået. 

Sygepleje. 
I efteråret 1900 var jeg så endelig tilbage i Hobro, og spørgsmålet 
for mig var "hvad nu". Jeg havde i flere år haft lyst til sygepleje, men 
det havde familien taget som en grille. Sygepleje var ikke noget for 
en ung pige, hun skulle uddanne sig til at blive en dygtig husmor, 
og en dag ville der nok dukke en frier op. De, som gik ind til syge
plejegemingen, var i høj grad kvinder, som havde opgivet håbet om 
nogensinde at blive gift, og via Røde Kors kom de så ind i noget 
meningsfYldt arbejde. 
Foreløbig var der god brug for mig hjemme. Mor var ikke stærk, 
og ind imellem var hun også sengeliggende, så jeg "øvede" mig på 
sygeplejegemingen på både hende og bedstemor. 
En dag, da vores rare huslæge gik efter et besøg, klappede han mig 
på kinden og sagde: "Du er rigtignok en dygtig lille sygeplejerske". 
Det var jo vand på min mølle, og jeg skyndte mig at sige: "Jamen det 
er også det, jeg vil være". 
-Hm hm, rømmede han sig og kiggede på mig over brillerne. "Jamen 
så må du se at blive lidt større og stærkere, og hvis du stadig har lyst, 
skal jeg skrive til professor Tage Hansen på Aarhus Amtssygehus". 
Jeg nærmest svævede de næste dage. Tænk, at vores læge ikke havde 
taget det som noget pjat, men var gået ind for min ide. 

Endelig sygeplejeelev. 
Så skete der noget, som satte skub i sagerne. Dorthea kom hjem 
på besøg, og hun havde rejst i tog med en ung pige, som havde 
grædt næsten fra det øjeblik toget havde forladt København. Som 
naturligt var, havde Dorthea spurgt, om der var noget hun kunne 
hjælpe med, og den unge pige havde betroet hende, at hun var på vej 
til Farsø sygehus, hvor hun skulle være elev. Men det var gået op for 
hende, at det var en fejltagelse, hun kunne ikke undvære sin mor. 
At komme fra den ene ende af landet til den anden, tog omkring 
århundredskiftet så lang tid, som det tager at komme jorden rundt 
med fly i dag, så de to unge piger havde rig lejlighed til at lære hin-
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anden at kende. Dorthea havde derfor inviteret den unge pige til at 
besøge os i Hobro på de fridage, vi troede hun ville få, og de havde 
udvekslet navne og adresser. Desuden havde Dorthea opmuntrende 
sagt til hende: "Min søster, Ella, ville være lykkelig, hvis hun nu var 
i Deres sted". 
Omkring en måned efter dette, flk mor brev fra Farsø. Ikke fra den 
unge pige, men fra sygeplejersken frk. Christensen. Hun skrev, at 
hjemlængslen var blevet for stor for den unge pige, som nu var rejst 
tilbage til Sjælland, men hun havde foreslået, at jeg skulle overtage 
hendes stilling. 
Mit hjerte gav et hop af glæde, sikken en chance at fa. Men mor var 
ikke meget for det. "Sig ja, mor'', blev jeg ved med at sige, og til sidst 
blev vi enige om et års prøvetid. 
Der blev sendt besked til Farsø sygehus, at jeg kom. Mine ting blev 
pakket og sendt, og hele familien fulgte på banegården og vinkede 
farvel. Det var en årstid uden blomster i haven, men tante Pauline 
syntes, jeg skulle have en buket med. Så hun havde sat en yndig 
buket sammen af, hvad hun kunne klippe af sine potteplanter. Med 
buketten i hånden vinkede jeg farvel til familien og kørte så først 
med tog et par timer, og derefter med dagvogn i halvanden time og 
nåede så Farsø. 
Der blev jeg modtaget af frk. Christensen, som skilte mig af med 
tante Paulines buket med ordene: "Det var sødt af Dem at tage blom
ster med til mig, tak skal De have". 

Epidemisygehuse. 
Farsø sygehus var den gang ret nyt. Det var et af de mange sygehuse, 
som blev bygget landet over omkring århundredskiftet, hovedsagelig 
til epidemipatienter. Det var patienter med difteritis, skarlagensfeber 
eller tyfus. Desuden kom der også tuberkulose patienter. 
Farsø sygehus var to bygninger, en hovedbygning og en udhusbygning. 
I hovedbygningen var der indgang i gavlen, og omkring en midtergang 
var grupperet to tre-sengsstuer, en to-sengsstue, operationsstue, læge
værelse, en celle, to sygeplejeværelser, skyllerum, badeværelse og 
køkken. På gangen hang der et medicinskab og et isskab, og der var 
rindende vand i både badeværelse, køkken og skylle rum. V andet 
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Farsø sygehus, opført 1894. De to bygninger er nu forbundet ved en senene tilbygning. 

kom fra en pumpe udenfor bygningen, hvorfra karlen hver dag pum
pede op til to store trækar på loftet. 
I udhusbygningen var der vognport, desinfektionsrum, ligrum, karlens 
værelse, vaskehus, strygestue og ishus. Al den is, som skulle bruges 
til isposer og den slags, blev hugget om vinteren og pakket med tørv 
for at holde. Den is, som patienterne sku1le suge, købte vi på apoteket, 
og der købte vi også hindbærsaft, som regnedes for diætkost 
Sygehusets personale bestod af sygeplejersken, en kokkepige, en karl 
og så mig. Lægen var både sygehuslæge og distriktslæge, så man 
vidste aldrig, hvornår han blev kaldt ud. Når han ikke var hjemme, 
spurgte vi i stedet apotekeren til råds. 

Løn - otte kroner. 
J eg blev ansat til otte kroner om måneden i løn, for hvis årsindtægten 
blev på over 100 kr., skulle man betale skat. Jeg kom altså på 96 kr. 
om året plus kost og logi. 
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Så begyndte den daglige dont, og mine drømme om at lindre feber
hede kinder med en svalende hånd, druknede i sæbevand. Det var 
hovedrengøringens tid, og vægge, paneler, døre, gulve og vindues
karme blev skuret med brun sæbe og sodavand. Kakkelovnene ftk 
ovnsværte, og den store kobberovn til varmt vand i badeværelset ftk 
både knofedt og pudsemiddeL Den kobberovn skulle iøvrigt pudses 
hver gang den havde været tændt, og det var den i hvert fald en gang 
om ugen. Patienter med skarlagensfeber ftk nemlig et ugentligt bad. 
De øvrige kun "når de trængte til det". Det lyder morsomt i dag, men 
den gang var et ugentligt bad noget af en luksus. 
Sygeplejersken var morfmist Det tog nogle måneder, inden det gik 
op for mig, men hver aften, når vi havde spist, gik hun ind på sit 
værelse og låste døren. Så så vi hende ikke før næste morgen. Natte
vagten var min afdeling, og skulle jeg have lægehjælp, løb karlen ned 
i byen og ftk fat på ham. 
En aften, da vi sad og spiste, faldt frk. Christensen pludselig om på 
gulvet, og blev liggende. Jeg troede bestemt hun skulle dø, og bar 
hende ind i seng, hvorefter jeg nærmest spurtede ned til lægen. Han 
var ikke hjemme, sagde fruen, så turen gik videre til apoteket, hvor 
apoteker Topp gav mig noget kamfer og sagde, hvad jeg skulle gøre. 
Frk. Christensen lå stadig i samme stilling og så død ud, men efter 
at have lugtet til kamferen og fået lidt på tungen, kom hun hurtigt 
tii sig selv. Kors, hvor blev hun gal over, at jeg havde været hos både 
læge og apoteker. Kort efter rejste hun, og det mærkelige er, at jeg 
til afsked sagde til hende: "Vi mødes igen på Aarhus Amtssygehus". 
Hvorfor jeg sagde det, aner jeg ikke. Men vi mødtes der. 
Den ny sygeplejerske var ikke stort bedre. Det lyder utroligt, men 
det var faktisk karlen og mig, som gjorde det meste, og vi var begge 
19 år. Der var i grunden ikke noget at sige til, at patienters tillid til 
sygehuse var begrænset. 
Det var heller ikke meget, vi kurme gøre for at helbrede og lindre. 
Difteritispatienter kom i damp, og tyfuspatienter levede udelukkende 
på mælk. Vi havde en tuberkulosepatient, som havde fået amputeret 
det ene ben. Han havde træben, et stort tungt et, som han ikke kunne 
bruge. Han havde boet på sygehuset i flere år, og kom aldrig ud. 
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Storvask på Farsø sygehus c. 1900. 

Ham bar jeg ud i haven om sommeren og lagde ham på en båre, så 
han kunne få frisk luft og nyde haven. 
Egnen var meget indremissionsk, og jeg husker en lille dreng, som 
blev indlagt med tuberkulose. Der var intet håb om, at han kunne 
blive rask, men han glædede sig inderligt til at dø. Han havde en 
billedbibel, og den læste han i og fortalte mig, at han så hen til at 
komme i himlen og synge med englene. Det gjorde et meget stærkt 
indtryk på mig. 
Hygiejnen var ikke i højsædet. Vores læge var mere end malproper, 
og jeg har aldrig set ham vaske hænder. Men han var rar, både mod 
patienterne og mod mig, og da han fandt ud af, at jeg gerne ville lære 
noget, kom han med en lille anatomibog og læste med mig. 

En dramatisk nat. 
En gang havde vi en sindssyg patient i cellen. Han var i spændetrøje, 
og jeg skulle våge over ham om natten. Det vil sige, det var vist 
karlen som skulle, men han var bange for sindssyge, så jeg sad der. 
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U d på aftenen kørte en hestevogn op for døren, og en landmand 
kom ind og sagde, at de havde en dillerist med (en patient med dile
rium tremens). Jeg vækkede karlen og sendte ham ned efter lægen, 
men han sendte bud med tilbage, at patienten blot skulle have en 
skefuld chloral hver time. 
Landmændene hjalp med at fa patienten klædt af og puttet i seng i 
cellen, hvor der blev stillet en ekstra seng ind, så jeg kunne våge over 
begge patienter. 
Så kom det vanskelige punkt, da dilleristen skulle have chloral. Han 
var overbevist om, at jeg var kropige, som ville give ham et glas til, 
så han ville give mig et smækkys på munden, samtidig med at han 
sang, at jeg var en lille skat. Det var en nat, jeg huskede længe. Ud 
på natten døde begge patienter, og karlen og jeg gjorde dem i stand 
og bar dem i lighuset Såvarviklartildagensarbejde! 

På Amtssygehuset. 
Det hårde arbejde havde ikke frataget mig lysten til sygeplejen. Men 
jeg ville lære noget, og en dag satte jeg mig og skrev til professor 
Tage Hansen i Aarhus. Jeg havde ikke begreb om at skrive en an
søgning, og skal nok være begyndt på den med "Kære professor ... ". 
Men der kom brev, og jeg blev bedt om at møde i professorens privat
konsultation i Ryesgade i Aarhus en bestemt dag. Det medførte, at 
jeg skulle have en fridag, og da det var noget, man ikke havde, spurgte 
lægen naturligvis, hvorfor jeg skulle have fri. Jeg sagde, som det var, 
og han gav mig en anbefaling. Med den i tasken rejste jeg til Aarhus. 
Tage Hansen så på mig med sine rare øjne og spurgte: "Vil De være 
god ved patienterne"? Det lovede jeg. - "J a, for det skal De sgu", 
føjede han til. Så sendte han mig op til en ældre herre, som var for
mand for sygehusbestyrelsen, og desuden ftk jeg besked på at møde 
på Amtssygehuset kl. 15 og hilse på diakonisserne. De var mere end 
elskelige, og efter en dejlig samtale med dem, tog jeg toget til Hobro 
og fortalte mor om min dag. Kort efter kom der brev, at jeg var ansat. 
Det blev en tid, hvor jeg lærte noget. Der var ikke nogen egentlig 
uddannelse, så det gjaldt bare om at suge til sig, at spørge, høre efter 
og navnlig huske alle de latinske ord. Men diakonisserne var søde, 
og jeg ftk lov at være med alle steder, hvor der kunne læres noget. 
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Vi mødte hver morgen kl. 9 på operationsstuen. Det var næsten som 
at blive ladt ind i en helligdom at komme der. Professoren elskede 
sine patienter, han var en dygtig kirurg, og han ville gerne have, at 
vi alle skulle lære noget. J eg stod helt oppe på tæerne for at kunne 
se alt. Der var mange tuberkulosepatienter, og det værste var, når der 
skulle foretages amputation. Det var de værste operationer at være 
med til. Specielt når karlen gik med det, der var amputeret, et ben 
eller nogle fmgre. Jeg var syg hver gang. En gang afreagerede jeg ved 
at gå i skyllerummet og rive et gazebind i små stykker. En af lægerne 
kom og fandt mig der. "Hvad laver De da lille Farsøe", spurgte han. 
J eg kiggede på alle stumperne og sagde oplysende "J eg river gaze i 
stykker''. "Hm hm", sagde han og gik grundende ud igen. 
En dag hørte jeg professoren sige til en reservelæge: "I morgen har 
vi så frk. Christensen, jeg tror sgu hun er morfmist". Jeg hørte mig 
selv sige: "Ja, det er hun". Man blandede sig ellers aldrig i lægernes 
samtaler, så professoren spurgte: "Sagde De noget bette frøken"? 
Jeg gentog spagfærdigt, at det var hun og fortalte, hvor jeg kendte 
hende fra. Det var "min" frk. Christensen fra Farsø, og jeg blev bedt 
om at kigge ind, da hun var i narkose for at se, om det var den rigtige, 
af hensyn til hendes videre behandling. 

Afdelingssygeplejerske. 
Man blev antaget for et år ad gangen, og da jeg havde været på 
Amtssygehuset et år, kom professoren og sagde: "Bette frøken, vil 
De ikke blive og have søster Lines afdeling, når hun nu skal pen
sioneres"? 
Det var vel nok et skulderklap, men det var lønnen til gengæld ikke. 
Professoren gjorde, hvad han kunne overfor bestyrelsen, men diako
nisserne ftk ikke meget, og jeg kunne ikke fa mere. Tage Hansen kom 
tilbage med den nedslående meddelelse - "Ti kroner om måneden, 
det er sgutte meget, men hvad siger De"? Jeg sagde ja. Amtssygehuset 
var et dejligt sygehus, der var en god tone, og der var mulighed for 
at lære meget mere. 
Det blev til halvandet år som afdelingssygeplejerske, så ville jeg ud 
for at prøve om vingerne kunne bære. Jeg havde søgt og fået Kalund
borg sygehus, hvor jeg skulle være alene om ansvaret. 
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Kalundborg, aah nej. 
Mit første indtryk afKalundborg sygehus var, at det lignede en fattig
gård. Der var utrolig uhumsk. På stuerne var der spytbakker og 
wc-stole, og klokkestrengene ved sengene var bundet op, så patien
terne ikke kunne nå dem. På den måde kunne vågekonen sove i 
fred og få sin løn for det. På gangen var der en løber, som var sømmet 
på. Den var noget af det mest snavsede jeg har set. 
Det skulle vise sig at blive mere end svært at få gennemført for
bedringer af nogen slags på Kalundborg sygehus. Karlen var gift 
med kokkepigen, og det var dem, som bestemte. Der var en pige til 
hjælp, men hun var vist i familie med karlen eller kokkepigen og 
måtte gøre, som de sagde. Sygehusbestyrelsen ville ikke have ballade 
med de gamle medarbejdere, og lægen var distriktslægen, som kun 
kom af og til. 
Altså blev det mig, som måtte kæmpe med det eksisterende personale. 
Spytbakker og wc-stole fjernede jeg selv fra stuerne, skrubbede dem 
og satte dem på loftet. Næste dag havde karlen båret dem ned igen. 
J eg bar dem op på loftet, og sådan blev vi ved et par gange til jeg 
vandt. Løberen på gangen fjernede jeg også selv. Når patienterne om 
aftenen var godnat'tet, tog jeg fat på at trække søm op, og til sidst 
var den løsnet og kunne fjernes. Så lagde jeg mig på alle fire og 
skrubbede gangen i brun sæbe og sodavand. 
Sygehuset havde ni senge og den obligatoriske celle, plus en stue 
med tremmer for til arresterede, som ikke kunne tåle miljøet i arresten. 
Imens jeg var der, havde vi en indsat. Det var en af byens store, og 
hvad han havde lavet, ved jeg ikke. Men vennerne havde holdt stort 
afskedsgilde for ham aftenen før indsættelsen, og han kom til afsoning 
i løftet stemning ledsaget af venneflokken. De bragte mad og drikke 
til ham hver dag i en kurv, som jeg skulle undersøge. Den indsatte 
tog det hele som en kæmpeoplevelse. 
En eftermiddag kom en af landevejens riddere med en indlæggelses
seddel fra distriktslægen. Patienten humpede og klagede, men var 
ikke blevet undersøgt af lægen. Han havde nemlig sagt: "Hvis De 
tager støvlen af mig, så får De den aldrig på igen". 
Patienten kom i bad, og han havde lus. Så blev han afluset og klippet, 
og hans tøj blev desinficeret. Benet kunne jeg ikke se noget på, men 
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ikke desto mindre klagede han, blot jeg rørte det. Altså måtte den 
stakkels mand i seng. 
Der gik nogle dage med skrig af smerte, blot jeg rørte benet. Men så 
en aften, hvor min dør stod på klem, så jeg ham gå rask og kvikt af 
sted hen ad gangen til toilettet. Vi flk en god snak, og vagabonden 
tilstod, at han trængte i den grad til at blive afluset og vasket, at han 
havde fundet på det med benet. 
Vi blev fme venner, og jeg mælede naturligvis ikke et ord om hans 
lille bedrageri, og det blev til en hjertelig afsked, da han blev udskrevet 
med rent tøj og en god madpakke. 
Der var ikke nogen egentlig sygehuslæge på Kalundborg sygehus. 
Distriktslægen kom nærmest på at være det, men ellers kom oplandets 
læger hver især med deres patienter og opererede dem selv. De havde 
ikke forstand på at give narkose, og ofte begyndte de at skære i pati
enterne før de var ordentligt narkotiserede. 
Jeg kunne simpelthen ikke bære det mere, og spurgte så distrikts
lægen om tilladelse til at give narkose. "Hvad fanden", sagde han, 
"tror De da, at De kan klare alt selv". Men tilladelsen blev givet, og 
det var en umådelig lettelse at kunne stoppe en læge med ordene: 
"Patienten reagerer endnu, De må vente". 

Opfordringfra Farsø. 
Når jeg tænker tilbage, står det år i Kalundborg som en meget ubeha
gelig tid. Men jeg havde også venner. For det første havde jeg nær 
kontakt med diakonisserne i Aarhus, og de opmuntrede og bad mig 
holde ud. For det andet havde jeg fundet en ven blandt patienterne. 
Det var en lærer Clausen, som havde været indlagt et stykke tid. 
Han boede sammen med sin datter, som styrede hus for ham, og de 
to inviterede mig hele tiden. Lærer Clausen var et fmt og klogt 
menneske, og hos ham kunne jeg læsse af om sygehuset. Men han 
var også klar over, at jeg ikke nåede langt med sygehusbestyrelsen, 
så både han og datteren holdt mig oppe i det år, jeg havde bundet 
mig for, men støttede mig i at søge noget andet. 
Og så kom der brev fra Farsø, underskrevet af en kreds af beboerne 
i byen. De opfordrede mig til at søge stillingen som sygeplejerske ved 
Farsø sygehus, da den var ledig. Der var kommet en ny læge, siden 
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jeg var rejst, og jeg skrev til ham. Så kom der svar, at han havde hørt 
mig godt omtalt, og han ville gerne have, jeg kom. 
Nu var det så mig, som skulle få Farsø sygehus til at fungere. Det 
var noget i miskredit at blive indlagt, og jeg skulle være det smilende 
ansigt i byen og vise mig her og der, så folk blev fortrolige med mig 
og ikke var bange for at komme på sygehuset. Noget af det første 
jeg gjorde, var at opsøge præsten og bede ham komme af og til og tale 
med patienterne. Det var han ikke så meget for, men han kom dog 
et par gange. Som leder af det lille sygehus skulle jeg også stå for 
indkøb og sætte de andre i arbejde. Det var næsten det værste. Da 
slagteren kom første gang med sin hestevogn og der skulle købes 
ind til en · uge, tænkte jeg, det er bedst at være ærlig. Så jeg sagde: 
"Jeg har ikke begreb skabt om, hvadjeg skal købe, menjeg ved hvor
dan det skal smage, og hvis De snyder mig, så handler jeg aldrig 
mere med Dem". Han snød aldrig. 
Når patienterne hvilede om eftermiddagen, var min læsning ikke 
anatomibøger, men Madam Mangors kogebog. Og når pigen kom for 
at få besked, kunne jeg med nogenlunde autoritet sige, at jeg havde 
tænkt sådan og sådan. 
Værre var det, da karlen en dag stillede og sagde: "Ja, så viljeg gerne 
have at vide, hvilke grøntsager frøken Farsøe har tænkt sig, at der 
skal såes i urtehaven". 
J eg kan helt ærligt sige, at ikke et sekund havde frøken Farsøe tænkt 
sig, at det også hørte med under sygepleje. Men jeg lagde ansigtet i 
tænksomme folder og sagde noget om, at "planen skulle være endelig 
klar til i morgen". Så gik min eftermiddagstur ned til apotekeren for 
at få hans mening, og næste dag fik karlen besked om både gulerødder 
og porrer. 

Tid til hygge. 
Jeg var 23 år, da jeg kom tilbage til Farsø, og min elev var 29 år, og 
det kunne have givet vanskeligheder, men det gjorde det ikke. Hun 
hed frk. Jørgensen, og vi blev venner for livet. Så var der doktor 
Bjerge og frue, som vi kom sammen med, og apotekerToppog hans 
kvindelige pharmaceut, frk . Gronemann, og apotekerens husbestyrer
inde. Vi havde virkelig mange hyggesammenkomster, som apotekeren 
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næsten altid tog initiativet til. Han var selskabsmand om en hals. 
Hver dag, når dagvognen kom med post, mødtes lægen, apotekeren, 
præsten, dyrlægen og hvem der ellers hentede sin post selv, der i 
blandt jeg. Det var sadelmageren, der fungerede som postmester. 
Han lagde et brædt over nogle bukke i sit værksted, og det var post
kontoret. Der stod vi så midt i værkstedet og hyggesnakkede og 
udvekslede nyheder. 
Apoteker Topp havde i nogen tid frittet mig om min fødselsdag, men 
den dag ville jeg nu have for mig selv. "J eg er sikker på, at det er den 
15. marts", sagde apotekeren en dag og smilede stort til mig. J eg 
smilede ligeså stort til ham. Så blev hele den faste klike indbudt til 
middag hos apotekeren den 15. marts. Han var mester i at arrangere 
og fmde på sjov. Denne fests clou var en grammofonplade, hvorpå 
han havde fået indtalt en fødselsdagstale til mig. Og så var der iøvrigt 
gaver fra alle i husstanden inklusive koen i apotekergårdens stald 
og hesten Musse. 
Næste dag gikjeg lidt før de andre efter post og spurgte sadelmageren, 
om han den 18. - som var min fødselsdag - ville lægge al min post 
til side, så den kunne hentes senere. Sådan gik det så. Men læge 
Bjerge var ude i oplandet den dag, og fru Bjerge sendte deres pige 
efter post. Hun og jeg mødtes, og pigen gik hjem og sagde: "Jeg 
tror bestemt, at det er frk . Farsøes fødselsdag i dag, der var så mange 
breve og pakker til hende". Fru Bjerge var lige oplagt til en fest mere, 
så hun suste op på sygehuset, for at få nyheden bekræftet. J eg holdt 
fødselsdag med to små bømepatienter, som sad i min stue og drak 
chokolade, og da fru Bjerge hørte, der var nogen i stuen, gik hun 
gennem soveværelset og så alle pakkerne og brevene. Så gik turen 
sporenstregs ned på apoteket for at "sladre", og snart efter kom der 
invitation til om aftenen. Blandt mine gaver var en Alexandrakage 
fra min bror, Oscar, som var i konditorlære. Den tog jeg med til 
festen, hvor traktementet denne gang stod på rødvinstoddy. 

En forlovelse. 
Når foråret kom, skulle de unge piger helst have en kavaler at gå 
ud med. J eg havde aldrig haft nogen, og havde vist ord for at være 
svær at komme i lag med. 
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Det store spørgsmål blandt de unge mænd var naturligvis også, hvem 
de skulle invitere ud, og en pæn, ung kommis, Oscar von Hedemann, 
var noget i vildrede med, hvor han skulle gøre sine hoser grønne. 
Hans venner havde drillende sagt: "Prøv frk. Farsøe, der får du din 
sag for''. 
N u lå det sådan, at han var en de udenbys elever, som i sin tid hver 
dag kom rejsende med tog til Realskolen i Hobro, så navnet Farsøe 
sagde ham noget. Derfor svarede han lidt overstadigt, at selvfølgelig 
kunne han invitere mig ud. Alt det har jeg først fået at vide bagefter. 
Men han kom og bød på en cykeltur. 
Jeg var benovet, ikke mindst over det indtryk, jeg øjensynlig havde 
gjort på den unge mand. Så jeg sagde glad ja tak, lånte en cykel og 
flk fat på en anstandsdame, og så cyklede vi af sted. Den ene aften 
efter den anden. En aften så det ud til regnvejr, og jeg vendte om 
for at køre hjem og tage sygehusets vasketøj ind. Min unge tilbeder 
fulgte med, og da jeg stod med favnen fuld af vasketøj, kyssede han 
mig hjerteligt på munden. - Du godeste tænkte jeg, nu er du forlovet. 
Klogere var jeg ikke. Så da han kom igen næste dag, sagde jeg, at 
han ikke kunne komme hele tiden uden at vi havde ringe på. Det 
skulle gå ordentligt til. Det flk vi så og blev præsenteret pænt i vore 
respektive hjem. 
Min forlovede havde ord for at være lidt udsvævende i sine ideer 
og vaner, så det var den rette for en sygeplejerske, som gerne ville 
redde om ikke menneskeliv - i dette tilfælde - så dog en menneskesjæL 
Han skulle forbedres kulturelt, og til den ende havde vi højtlæsnings
aftener, hvor også frk. Jørgensen var til stede. Det varede ikke længe, 
før han blev træt af det, og en dag kom han og gav mig ringen tilbage. 
J eg var ikke ked af det, men syntes det var flovt, så jeg besluttede 
at rejse fra byen. Naturligvis var mine gode venner med på råd. 
Apoteker Topp syntes jeg helt skulle opgive sygeplejen og læse phar
macie i stedet for, fordi jeg legemligt sled mig op ved at bære patien
terne. Doktor Bjerge syntes, jeg skulle blive fødselssygeplejerske. Han 
havde en bekendt, som havde startet et lille privat fødehjem i Aalborg, 
og ham skulle jeg hjælpe. 
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På fødehjemmet. 
Stillingen i Aalborg var som eneste sygeplejerske, og min viden om 
fødsler var ikke stor. For at lære noget, tog jeg til København på 
fødehjemmet der en måned og var med fra morgen til aften. "Den 
1ille jyde skal med til alting" lød devisen, så jeg kom virkelig med til 
alt det spændende, og fik således et indtryk af, hvordan hverdagen 
ville blive i Aalborg. 
Fødehjemmet i Aalborg var altså privat, og vi havde fortrinsvis patienter 
fra de bedre sociale lag. Det betød, at der somme tider kunne være 
en hel uge uden patienter, og så kom der måske pludselig tre fødende 
på een gang. Dr. Essien ftk så en aftale med kommunen om, at enlige 
mødre også kunne føde hos os, ligesom sygehuset kom med "vanske
lige" patienter. Det gav en mere konstant belægning. 
Dr. Essien var en værre skørtejæger og en stor snob, men en for
rygende dygtig fødselslæge. Selv det, der så mest kompliceret ud, 
kunne han klare, og det var en fornøjelse at se ham vende fostre, 
der lå forkert eller at tangforløse. Men midt under fødslen kunne han 
give enten den fødende, jordemoderen eller mig et kys på munden. 
Han gjorde det nu kun een gang ved mig. J eg gav ham en lussing, 
som sang. 
N år vi havde virkelig fme patienter, troppede lægen og fruen op i 
besøgstid i stiveste puds. En gang havde vi en ministerdatter indlagt, 
og hendes mor meldte sin ankomst i besøgstiden. Så fik dr. Essien 
travlt med at komme hjem og skifte til jaket og få fruens knapper i 
silkekjolen knappet. I sin overstadige jubel over at skulle hilse på en 
ministerfrue, gjaldede han som sidste ordre til mig: "Husk frk. Farsøe, 
hun kan gøre krav på at blive tiltalt hendes nåde". Det blev der nu 
ikke brug for. Da "nåden" henvendte sig til mig, skete det først ved 
at kime på klokken, så jeg troede at patienten mindst havde fået 
en blodstyrtning, og dernæst, da jeg ankom i løb, ved at sige: "Frøken, 
barnets fødder er kolde". 
En af mine allerdejligste oplevelser på fødehjemmet var, da det lykke
des at holde liv i en lille pige, som var meget for tidligt født. Det var 
jo før kuvøsernes tid, og den eneste mulighed der var, var at lægge 
barnet i seng med varmedunke. N år det endelig lykkedes at redde 
et præmaturt barn, var det noget af en sensation. 
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Moderen til dette barn var blevet indlagt på sygehuset i Aalborg med 
en nyrelidelse, som var opstået på grund af svangerskabet. På syge
huset kunne man ikke gøre meget, og da patienten blev blind, blev 
hun overført til os, for at dr. Essien kunne fjerne fosteret. De kom 
med patienten i hestevogn, og jeg husker, at jeg bar hende op i 
fødestuen. Da hun var så langt henne i svangerskabet, var der ikke 
andet at gøre end at tangforløse, hvilket skete. Barnet blev pakket 
ned med varmedunke, og om natten tog jeg hende med i seng for 
at give hende min kropsvarme. Og så fik hun mad hver time hele 
døgnet rundt. Det var en vidunderlig oplevelse, da hun begyndte at 
trives og tage på, og dr. Essien var stolt af både barn og sygeplejerske. 
Såvel mor som barn blev en hel solstrålehistorie, for moderen fik sit 
syn igen. Først kunne hun se min hvide kjole, og det næste var de 
forgyldte knapper på hendes mands portøruniform. Vi var stolte på 
hjemmets vegne, da vi kunne udskrive de to. 

Privatsygeplejerske. 
Jeg var meget glad for mit arbejde på fødehjemmet, men det var 
strengt legemligt arbejde, og jeg var efterhånden ved at være slidt ned. 
Patienterne kom ofte på et tidspunkt, hvor de ikke selv kunne gå, 
og jeg hentede dem så i den vogn, der havde bragt dem og bar dem op. 
J eg bar dem også til fødestuen og tilbage igen, og da jeg ikke er 
særlig stor eller stærk, tappede det på kræfterne. 
Det var en af mine patienter på fødehjemmet, som opfordrede mig 
til at blive privatsygeplejerske og meldte sig som den første, der 
gerne ville have mig. 
Det var ret almindeligt, at man i forbindelse med sygdom havde en 
sygeplejerske boende en måned eller to. Når man havde været det 
første sted, anbefalede familien en videre til andre, og mine første 
måneder, efter jeg havde forladt fødehjemmet, kom til at ligge i 
Aalborg. Blandt patienterne der var en etatsrådinde, som lå for døden. 
Såvel hun som familien var klar over, hvor det bar hen, men alle 
var indstillet på, at den sidste tid skulle opleves i fællesskab. Det blev 
en meget smuk tid hos en elskelig familie, og da etatsrådinden var 
død, bad man mig blive en månedstid. Jeg blev grænseløst forkælet 
og fik løn for at være der som gæst. 
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B arndomshjemmet solgt. 
I 1905 døde min bedstemor, og mor besluttede at sælge huset i Hobro 
et årstid efter. Det havde været i slægtens eje i næsten 100 år, og det 
var dermed en epoke i vore liv, som var slut med salget. Men for os 
vedblev "hjemme" at være det sted, hvor mor boede. 
Hun valgte at flytte til Aarhus, hvor min næstældste søster, Olavia, 
boede. De flyttede sammen i en lejlighed lige ved Set. Pauls kirke, 
og der kom vi så alle, når vi havde fri. 
J eg havde haft opgaver rundt omkring i landet i nogen tid, men nu 
flyttede jeg så til Aarhus til mor og Olavia. Derfra oprettede jeg det 
første sygeplejebureau i Aarhus. 
Det vil sige, først var jeg kun mig selv, og jeg startede mit virke i 
byen med at gå en præsentationsrunde hos samtlige læger og jorde
mødre. Så begyndte de at ringe og bestille mig, og da jeg senere 
kom i forbindelse med to andre sygeplejersker, åbnede bureauet. 
Mor kunne selvfølgelig ikke sidde hjemme og styre os pr. telefon, 
så det blev aftalt med apoteker Reimers på Store Torvs apotek, at der 
kunne ringes dertil. De havde fast telefondame, og vi gav hende lidt 
for ulejligheden. løvrigt var vore lønninger rimelige. Det kostede fire 
kroner i døgnet at have fast sygeplejerske. Nogle patienter havde 
ikke råd til det, men så kom vi fra kl. otte morgen til kl. 20 aften 
formedelst 2 kr. 

Spændende rakkerliv. 
Nu startede så et spændende rakkerliv. For arbejdet var ikke koncen
treret i og omkring Aarhus. Ad de særeste kanaler fik inan bestil
linger ud i landet. J eg var i Hjørring en månedstid og i en præstegård 
på Fyn i en anden periode. Det var præstefruen, som var syg, men 
oppegående, og hendes søn, som var overlæge i Aarhus, havde bedt 
mig tage derover. Fruen var meget stolt af sin søn, og omtalte ham 
kun som "min søn overlægen". Hun var lykkelig over, at han havde 
sendt mig, men oprørt over, at jeg ifølge sygeplejerådet skulle rejse 
på anden klasse på hendes regning. 
J eg var mest selskabsdame hos dem, men skulle også uddele ting 
fra fadeburet, hvortil jeg fik udleveret nøglerne. Der var to gamle 
piger ansat i præstegården, og de havde begge været der en menneske-
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alder. Trods det skulle jeg uddele sukker, rosiner og den slags til 
madlavningen og ikke mindst skære deres og karlens kage af til 
eftermiddagskaffen. 
Præsten var et herligt gammelt nulrehovede, som elskede at sove 
længe. Når han endelig kom ned og havde fået sin morgenmad, 
sammenkaldte han os alle til morgensang. Så stod vi der sidst på 
formiddagen og sang om solen, som stod op i østen. Han havde 
så utroligt snavsede ører, at mine fmgre kriblede for at vaske dem, 
og det lykkedes da også at udtænke en plan. Først tilbød jeg at vaske 
fruens hår, og da det var gjort og beundret af ægtemanden, spurgte 
jeg fromt: "Hvad siger pastoren til også at få vasket hår''? Han indvil
gede glad. Det blev den store renselsesfest , for jeg sjaskede godt med 
sæbe ned i nakken og ind i ørerne. Og kom der ikke andet ud af 
opholdet i den fynske præstegård, så var det dog en personlig tilfreds
stillelse at vide, at sognet for en tid havde en præst med rene øren. 
Tilbage i Aarhus ventede en ny patient. Denne gang en barsels
kvinde, som en gang havde sunget med Herold. Om det var blevet 
til mere end den ene gang får stå hen i det uvisse, men oplevelsen 
havde gjort et dybt indtryk på hende. Hun lå i blonder og falbelader 
og sang skalaer. Men under blonderne var der kun laser og pjalter. 
"Det er til vask altsammen, frk. Farsøe, sagde hun, eller "Jeg har 
endnu ikke fået vintertøjet pakket ud" . 

Så vidt jeg kunne skønne, måtte familien have en pæn indkomst, 
men de skyldte penge alle steder, og da jeg skulle lave mad, kneb 
det at købe ind. De handlende nægtede kategorisk at udlevere mere 
end et halvt pund af noget, før der i det mindste var indgået et a conto 
beløb. Nå, men et halvt pund sagogryn rækker langt, og børnene 
var glade for at få nogle tallerkener sagovælling. Værre var det den 
dag fruens bror meldte sin ankomst, og jeg flk besked på, at "her 
skal ikke spares på noget". Det blev til et halvt pund fars til frikadeller. 
Mit største chok i den familie flk jeg dagen efter fødslen. Barnet var 
dødfødt, og jeg havde gjort det i stand og lagt det i en lille kiste med 
blomster i hænderne. Da jeg kom tilbage efter de daglige indkøb, 
sad de større søskende og legede med deres døde søster i sove
værelset ved siden af moderen. Hun havde bedt dem hente kisten ind. 
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Nemmere at være rig? 
Det er utroligt, hvad man ftk indblik i, når man kom som privat
sygeplejerske og meget ofte skulle sove i ægtesengen ved siden af 
patienten. Jeg var i grunden kommet til den holdning, at jeg ville 
aldrig giftes, men gerne have et barn. Mor var rystet, når jeg luftede 
den teori. "Ella, sådan siger man ikke". 
En meget udbredt opfattelse både før og nu er vel også, at velhavende 
mennesker måtte have det nemmere, og at det i det hele taget måtte 
være rarere at være dem. H vis man syntes, at det er rarere at græde 
ud på en pude med fmt mellemværk og monogram, så er det, men 
ellers ikke. En elskelig patient var et eksempel på det. Han var meget 
syg, og jeg boede der fast og var om ham døgnet rundt. Han var 
velhavende og hans kone havde megen kontakt med dygtige læger. 
Han ftk altså den lægelige omsorg, men den menneskelige manglede. 
Ægteparret havde en gang mistet en søn, og fruen tog på kirkegården 
hver dag i mindst en time. Der sad hun og begræd tabet over sin 
søn så mange år efter, mens hun var ved at lide nok et tab. 
Min patient var et intelligent og berejst menneske, og han fortalte 
om sine mange rejser. En dag sagde han: "Jeg nyder Deres hvide 
kjoler, det virker så svalt. Min kone har sådan en smuk hvid silke
kjole, som hun ftk syet i Italien, jeg holder allermest af hende med 
den på". 
Inden middagen om aftenen sagde jeg til fruen: "Deres mand har 
fortalt, at han holder så meget af Dem i en bestemt hvid kjole, vil 
De ikke glæde ham ved at tage den på"? Hun så på mig og sagde: 
"Da min søn døde, lovede jeg mig selv, at jeg altid ville gå i sort. 
Det løfte holder jeg". 

En morsom pleje. 
Det var de sjoveste ting, man kom ud for i mit fag. En af byens læger 
bad mig tage hen til et ældre ægtepar. Han sagde, at det ville blive 
vanskeligt at komme i forbindelse med dem, for konen var senge
liggende og senil, og manden var stokdøv. Døren var ikke låst, så jeg 
kom nemt ind, og manden kunne af min påklædning se, hvad jeg 
var, og jeg skrev til ham, at jeg skulle hjælpe ham. Værre var det 
med konen. Hun var slet ikke klar over, at jeg var sygeplejerske, men 
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troede jeg var pige i huset. Hun ville ikke have at jeg gik i hvidt. "Det 
passer sig ikke for vores pige at gå med hvide kj o ler'', sagde hun, 
"Du skal også kunne bestille noget". 
Den aften stykkede mor og jeg i fællesskab noget tøj sammen, så 
jeg så mere tjenestepigeagtig ud. Blandt andet et stort, blåt, groft 
forklæde. Nej, hvor vi morede os, men det hjalp. Patienten blev glad 
for sin nye pige, og jeg kunne gøre, somjeg ville. 

Amoriner i luften. 
Blandt mine venner havde jeg af og til hørt navnet Johannes Andreasen, 
uden at jeg nogensinde havde mødt ham. En aften ringede han på 
og bad mig tage en pleje hos nogle af hans venner, som jeg ikke 
kendte. Han var ikke nogen adonis, han var firskåret og havde noget 
bestemt over sig, men han havde dejlige øjne. Så snart jeg så ham, 
tænkte jeg: "Ham kan jeg lide". 
Han må have tænkt nogenlunde det samme om mig, for min ny 
patient fortalte, at han havde spurgt, hvomår jeg havde fritime. Så 
når jeg gik tur, mødte jeg ham tilfældigvis hver gang, og indledningsvis 
kunne han så spørge til patienten. Foreløbig sagde jeg ikke noget til 
nogen om, hvad jeg følte, men bekendtskabet fortsatte og udviklede 
sig. Mor kommenterede en dag, hvor hun og jeg spadserede: "Det 
er dog mærkeligt, at vi altid møder den nydelige herre, som hilser 
så elskværdigt. Han må jo kende os". Selv da sagde jeg ikke noget. 
Min hemmelighed var for sød. 

Hos kammerherren. 
Blandt de mere særprægede plejer i den tid, var en tid på et af 
Djurslands godser hos en kammerherre. Det var en aarhusiansk læge, 
som havde bedt mig tage med, og vi rejste med tog og blev hentet 
på stationen med firspand. Vognen kørte gennem en alle, og pludselig 
åbenbarede godsets tårne og tinder sig, vi holdt for hoveddøren, 
som blev åbnet af en livreklædt tjener. Alt ialt tegnede det da temmelig 
spændende. Jeg må derfor indrømme, at jeg blev noget overrasket, 
da kammerherren efter vi var blevet præsenteret for hinanden, som 
det første sagde: "Ja, jeg har min niece til at styre hus for mig, og 
hun kunne såmænd også godt passe mig, men jeg vil sgu ikke have 
hende til at kigge mig i røven". 
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Man havde jo nok forestillet sig, at kammertonen lå i et noget højere 
leje der på stedet. Men iøvrigt kan jeg sige, at kammerherrens så 
bramfrit omtalte legemsdel ikke adskilte sig væsentlig fra andre han
kønsvæseners ditto. Og vi blev faktisk fine venner, da han så, at jeg 
ikke lod mig dupere, og han måtte adlyde sygeplejersken. 
Jeg blev opvartet på alle måder, havde et yndigt værelse, og tjeneren 
gav hver dag besked om, at frøkenens bad var klart. Der var mange 
gæster og stor omklædning hver aften, men jeg beholdt min uniform 
på til middagene. 
Ved afskeden sagde kammerherren large, at jeg selv måtte vælge, 
hvilken af vognene, som skulle køre mig til stationen. For mig var 
det underordnet, bare jeg kom der snart. 
Mit bekendtskab med Johannes Andreasen havde udviklet sig, og 
den lille guldring med en sten i, som jeg bar på ringfmgeren, var en 
gave fra ham. Han havde skrevet, at der var mulighed for en dejlig 
ny lejlighed i Assensgade i Aarhus, og han ville hente mig på stationen. 
På det tidspunkt havde mor naturligvis lært Johannes at kende, og 
hun sad og syede monogrammer på mit linned, mens jeg fartede 
land og rige rundt hos patienter. Med udsigten til at få lejligheden 
blev bryllupsdagen fastsat til 20. oktober 1910, og den næste tid gik 
med at indrette mit nye hjem. Byggeriet var altså helt nyt, og det lå 
yderst i Aarhus med en dejlig udsigt over bugten og helt til Mols 
og Helgenæs. Det hele var moderne. Der var wc på hver etage, til at 
dele mellem to familier. Der var fælles badeværelse i kælderen for 
hele opgangen, og der var moderne vaskerum også. Køkkenet havde 
jeg lidt indflydelse på. Bygherren ville i tidens stil forsyne det med 
tallerkenrække, men jeg sagde, at mit porcelæn skulle i skabe, så 
det ikke samlede fedt og fluesnavs. Det satte tanker i sving, og jeg 
mener at kunne huske, at de øvrige lejligheder også fik skabe. Så 
ansatte vi en ung pige, da det var utænkeligt ikke at have det, selvom 
husholdningen var til at overse. 
Den 20. gik vi hånd i hånd hen til præsten og blev viet, og bagefter 
gik turen hjem til mor og Olavia til en stille, hyggelig middag blot 
for os fire. 
Det var med blødende hjerte, jeg sagde min sygeplejegerning farvel, 
men en gift kvinde kunne ikke have udejob. Der skulle gå tyve år, 
før jeg igen fik den hvide sygeplejekjole på. 



Skipper Lars Chr. Friis 

30.6.1819 
Christiane Jensen 
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Smedemester Niels Peter Farsøe 
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Dorthea Christiane 

29.10.1875-7.6.1926 

Anne Marie Friis 

23.9.1851-3.4.1917 

Smedemester Niels Jacob Farsøe 

23.4.1845-28.3.1897 

Anne Marie 

8.7.1877-1933 

gift 27.12.1874 

Olavia Margrethe Thor Friis Ella Hedevig 

25.5.1879-1972 13.4.1881 18.3.1883 
d.l962? 
i Amerika 

gift 20.10.1910 
med grosserer 

Poul Friis 

26.10.1884 
d.l964 

Johannes Andreasen, Århus 

Ane Dorthe Wive 
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Hilmar Friis 
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Noter: 
1

) Gården (nu Adelgade 48, Hobro) har tilhørt guldsmed Frost, som lod den opføre 
efter branden 1813. Senere købte skræddermester W i ve gården, som han overlod til 
sin svigersøn, smedemester Niels Peter Farsøe, gift 1844 med Ane Dorthe Wive. 
Han har forandret og forskønnet gården meget. 
(Dorthea Thomsen: Hobro i de sidste 60 år. 1868.) 

2
) Stamtavlen. 

3
) Professoren - Anders Sørensen - er omtalt og afbildet i Vasegaard: Hobros nyere 

Historie. 1941. s. 143. 
4

) Kaptajnen. Gendarmerikaptajnen, som var gymnastiklærer, var P. Daniel Bruun, 
1856-1931 fra Brunshåb ved Viborg. Han er kendt som udgiver af værket "Danmark, 
Land og Folk" 1-V. 1919-23. Han var dengang ikke kaptajn, men premierløjtnant og 
gjorde 1886-94 tjeneste i det militære Gendarmerikorps. 

5
) Bedstefar var smedemester Niels Peter Farsøe, f. i Hobro 23.3.1816, d. 28.3.1896. Han 

var valgt som borgerrepræsentant 1874-76. Han var æresmedlem afHåndværkerfore
ningen, som han havde været medstifter af. Bedstemor var Ane Dorthe W i ve, 1816-
1905, datter af skræddermester Niels Christophersen W i ve. Der er billede og omtale 
af Niels Peter Farsøe i Vasegaard: Hobros nyere Historie. 1941. s. 48. 

6
) Borgmesteren var justitsråd F. J. lngerslev, som tiltrådte dette embede 1886. Han er 

omtalt i Daniel Bruuns erindringsbog "Manddomsår". 
7

) Pastor Peter Thaaning, 1857-1943, sognepræst i Kongens Thisted 1890,1899-1924 for
stander for Ranum Statsseminarium. 

8
) Fætrene Bonn(m er kunstmaleren Folmer Bonnen, 1885-1960, og komponisten og 

pianisten Helge Bonnen, f. 1896. 

Billederne fra Hobro er venligst stillet til rådighed af Sydhimmerlands Museum, Hobro, 
Farsøbillederne af Lokalhistorisk Arkiv, Farsø. 





Silhouettør Johann Adolf Bendix 
Rohtermundt og nogle 
af hans arbejder i Nordjylland. 
AjSvend B. Olesen. 

Langt tilbage i tiden har det været kendt at afbilde mennesker på 
mange måder og i forskellige materialer. De fleste fremstillinger såvel 
skulpturelle som malede var for kostbare at anskaffe for almindelige 
mennesker; men de såkaldte skyggerids var overkommelige, da de var 
lette at fremstille. Kort fortalt var fremgangsmåden denne. Skyggen 
af den person, som skulle portrætteres, blev kastet enten mod et papir 
på en væg eller mod en gennemsigtig skærm ved hjælp af en kunstig 
lyskilde. Sollyset var ikke særligt anvendeligt, da skyggen jo flyttede 
sig en smule i den tid, det tog at tegne personens profil af. Efter afteg
ningen blev billedet formindsket til den ønskede størrelse ved hjælp 
af en pantograf, hvorefter det blev klippet ud, farvet sort med tusch, 
og skyggeridset var færdigt. 
Sådanne udklippede skyggerids i sort papir ftk ved 1700-tallets midte 
navnet silhouetter efter en fransk fmansminister Etienne de Silhouette. 
Han gjorde sig yderst upopulær ved sine skrabede budgetter og en 
gennemført, smålig sparsommelighed. Alt hvad der kom ind under 
begreber som gerrighed og sparsommelighed ftk af folkeviddet i Fran
krig benævnelsen a la Silhouette påhæftet. Således også skyggeridset, 
der kunne opfattes som en billig erstatning for de langt kostbarere 
malede miniatureportrætter, som dengang var på mode. 
Herhjemme fik silhouetten sin store tid i sidste halvdel af 1700-årene 
og begyndelsen af 1800-tallet, men interessen for dem kølnedes, efter 
at fotograflet var opfundet i 1839. 
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Blandt de mange silhouettører, der omkring 1800 rejste land og rige 
rundt for at tjene til livets ophold, var også en dygtig og fmgersnild 
mand ved navn Johann AdolfBendix Rohtermundt fra Slesvig. På en 
rejse gennem Jylland kom han i 1795 til Aalborg, hvor han mandag 
den 3. august indrykkede følgende annonce i byens avis Jydske Efter
retninger: 

Rohtermundt fra Slesvig anbefaler sig det høitærede Publikum 
med følgende: han maler Skygge-Stykker paa Glas i perspectiviske, 
malede Stuer med smukke Farver og Zirater ligesom Haver med 
Træer og Blomster med mere, alt for billig Priis, han reiser ogsaa 
til Herregaardene, naar det forlanges, og naar de vil være tegnede 
af ham, han udklipper ogsaa Silhouetter af sort Papir. Han logerer 
hos Garver Møller ved Vesterport. 

Et par uger senere, den 21. august har Rohtermundt igen en annonce 
i Jydske Efterretninger. 

Silhuettem Rohtermundt fra Schleswig, som logerer hos Garver 
MUller ved Vesterport, forbliver ei længere her end til næste Uges 
Udgang, og saa reiser han til Randers og strax derfra til Viborg. 

Det er kun lidt, man kender til Rohtermundt. Weilbachs Kunstner
leksikon siger, at han er fra Slesvig, og at han besøgte Snapstinget i 
Viborg i 1796 og da kaldte sig "silhouetteur og bogbinder". Det tilføjes, 
at han formodentlig er omrejsende, men at han i 1801 boede i Prin
sensgade 370 i København, samt at han sidste gang er optaget i Køben
havns vejviser for 1816-17. Derefter nævnes de 7 arbejder, som lek
sikonet kender fra hans hånd. Deriblandt kun et fra Aalborg, der 
senere bliver omtalt. 

Under sit ophold i Aalborg fJ.k Rohtermundt i det mindste to bestillin
ger på "Skygge-Stykker i perspectiviske, malede Stuer''. Men inden de 
omtales nærmere, skal vi se på, hvorledes sådanne silhouetgouacher
som de kaldes - blev fremstillet og på, hvad der var karakteristisk for 
Rohtermundts. 
En silhouetgouache laves ved, at bagsiden af en glasplade bemales 
med det ønskede motiv, hvorefter de i forvejen klippede silhouetter 
lægges på, konturerne ridses ind på billedet og al maling inden for 
ridsestregerne fjernes. Et sort stof- eller papirstykke lægges derefter på 
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bagsiden og set fra forsiden fremtræder personerne som sorte silhou
etter, men spejlvendt i forhold til bagsiden. 
Det, der i særlig grad kendetegner Rohtermundts silhouetgouacher, 
er de perspektiviske stuer, de enkle blomsterranker, som pryder væg
lister og bordenes sarger, men også gardinophængningen, de ovale 
rammer på væggene med silhouetter eller initialer og endelig de skyg
ger, der fmdes ved bord- og stoleben, men også ved personernes fødder. 
Disse skygger går ofte både til højre og venstre. 

l. BøggUds silhouetgouache. 
Den ene af de to bestillinger Rohtermundt fik i Aalborg i 1795 kom 
fra adjungerende byfoged J ens Bøggild eller måske snarere fra hans 
hustru Ane Margrethe født Jelstrup. Ifølge Weilbachs kunstnerlek
sikon er denne silhouetgouache nu på Frederiksborg; men på Aalborg 
Historiske Museum fmdes en ganske udmærket fotografisk gengivelse 
af den. På bagsiden er den forsynet med en lang indskrift, som bl. a. 
fortæller, at den er lavet afRohtermundt i 1795 (originalen er signeret 
og dateret) og fastslår hovedpersonernes og børnenes identitet samt 
opremser en lang række slægter, der nedstammer fra dem, men når 
talen er om sidevæggenes indrammede silhouetter, er oplysningerne 
fejlagtige, idet det påstås, at de forestiller fru Bøggilds tre søstre og 
deres mænd, hvilket ikke kan være rigtigt bl. a. på grund af silhou
etternes placering, men også fordi kun to af fru Bøggilds søstre var 
gift i 1795. Endelig mangler der forklaring på, hvem de to sidste 
kvinder er. 
I det følgende skal det forsøges at identificere alle personerne og tillige 
anføre deres data. For at holde rede på dem betegnes de med bogstaver 
således: A fru Bøggild. B hr. Bøggild. a, b og c deres tre børn efter. 
alder. De fire silhouetter på bagvæggen fra venstre er F, G, H og I, 
de fire på venstre sidevæg fra oven er J, K, L og M og de sidste fire 
på højre sidevæg ligeledes fra oven er N, O, P og Q. 
A. Ane Margrethe Jelstrup f. 4/10 1767 d. 22/3 1829. Hun står til 

venstre for manden med sit strikketøj og holder ham i hånden. 
Gift 20/7 1787 med 

B. Jens Bøggild f. 24/9 1759 d. 29/9 1812. Han står til højre med 
spadserestok. På bordet ligger Danske Lov, og hans sabel støtter 
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Bøggi/ds silhouergouache. Lennart Larsen for. 
Tilhører Frederiksborgmuseet. 

sig mod det. Han blev regimeniskvartermester i Aalborg 3/9 1788 
og adjungerende byfoged samme sted 2112 1791, fik 16/6 1797 
skøde på Brigader Hallings Palæ på Store Vestergade 28 nu Vester
bro 77. 25/ l 1799 byfoged. Dommer i priseretten for Aalborg stift. 
Udgav i 1810 en bog med de afsagte domme til fordel for de danske 
søfolk i engelsk fangenskab. Afsked 30/10 1810 og udnævnt til 
justitsråd. 

a. Christiane Birgitte Obelitz Bøggild f. 9/5 1791 d. 415 1854. Hun 
står til højre med en blomsterkurv i hånden. 

Gift 6/ l 1826 med 
oberstløjtnant Diderik Wilhelm Hegermann f. 1788 d. 18112 1842. 
4 børn. 
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b. Lars Johan Bøggild f. 17/3 1793 d. 8/5 1857. Han står til venstre 
med en pisk og har en tromme stående foran sig på gulvet. Borger
skab som købmand i Aalborg4/11813. I 1839 udnævnt til borgerlig 
rådmand s. st. Flyttede fra byen i 1842 og døde i Randers. 

Gift 22/9 1813 med 
Margrethe Johanne Kruse f. 28110 1793 d. 519 1877. 15 børn. I 
Aalborg-tiden boede de i Vesterå 21. 

c. Ane Marie Christine Bøggild f. 1/8 1794 d. 19111 1884. Hun står 
med storesøster i hånden. 

Gift 22/9 1813 med 
Jeppe Stephesen Brix f. 241111784 d. 21/6 1828. Borgerskab 2311 
1809 som købmand i Aalborg på hjørnet af Stormgade og J arnfru 
Ane Gade. I 1818 forpagtede han den nu forsvundne Brixgård i 
Vejgård. 5 børn. 

I J ens Bøggilds og Ane Margrethe J elstrup s ægteskab var født en pige 
i 1789. Hun døde spæd. Efter 1795 blev der yderligere født 4 piger og 
3 drenge. Disse børn er naturligvis ikke med på billedet. 
Af silhouetterne på bagvæggen forestiller F og G Ane Margrethe 
J elstrups forældre og H og I J ens Bøggilds. 
F. Christiane Birgitte Obe/itz f. 8/5 1746d.l7/91803. 

Gift ?1
) med 

G . Lars Johan Jelstrup f. 11/2 1720 d. 14/8 1792. 1748-1765 sogne
præst i Gudum-Fabjerg. Ejer af Gudumkloster, Dragsgård og 
Vorgård i Bælum sogn samt senere af Kokkedal i Torslev sogn. 
Gift l. gang med sin formands enke Gertrud Marie Madsdatter 
Petersen. Ingen børn. 
Gift 2. gang med Maren de Leth. 5 børn. (J, K, L, M og N). 
Gift 3. gang med F. 4 børn (A, O, P og Q). . 

H. Peder Thyrresen B øggild. Købmand i Århus d. 30/9 1791 83 år 
gammel. 

Gift? med 
l. Ane Marie Kiersgaard d. 3110 1791,73 år gammel. 
Herefter kommer vi til sidevæggenes silhouetter, som må være Ane 
Margrethe J elstrups 5 halvsøskende og 3 helsøskende. Antallet stem-

1
) Vedersø kirkebog haves kun fra 1814. 
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mer. Placeringen efter alder og køn begyndende med J og sluttende 
med Q er i fuld overensstemmelse med Stamtavle over Slægten J el
strup af J. V ahl. 
J. SofieJelstrup f. 20/51758d.27/31845 

Gift 29/8 1781 med 
Christian Thygesen f. 20112 1755 d. 2015 1824. Købmand i Aalborg. 
10 børn. De boede i den store gård på hjørnet af Østerågade og 
Ved Stranden, hvor den sjældne renæssancestue, Aalborgstuen 
fandtes. 

K. Henrik Johan Jelstrup f. 9/5 1759 d. 7/8 1808. Løjtnant. Ejer af 
Ridemands mølle ved Svenstrup. 

Gift 11/5 1790 med 
Ane Marie Holm f. 17/5 1768 d. 17112 1805. 9 børn. 

L. Ingeborg Jelstrup f. 13/8 1760 d. 10/7 1825. 
Gift l. g. 3/ 11 1786 med 

Jens Jacob Overvad f. 419 1761 d. 20/6 1790. Købmand i Aalborg. 
Gift 2. g. 8/12 1790 med 

Christoffer Qwist f. 29/3 1756 d. 20/5 1815. Borgerskab som køb
mand i Aalborg 1/4 1791. Ejer og medstifter af mange industri
foretagender. Etatsråd og Ridder af Dannebrog. Købte sammen 
med svogeren byfoged J ens Bøggild Vester Ladegård, som de 
"slagtede" i 1803-04. 3 børn. De boede Store Vestergade 20, en 
prægtig ejendom, som han byggede. Nedrevet ca. 1920. 

M. Anna Marie Jelstrupf.27191761 d.17/81802. 
Gift 21111 1783 med 

Johan Jacob Oldenburg f. 12/12 1732 d. 30/12 1804. Toldkasserer 
i Aalborg 1779-1794. 3 børn. De boede Bispensgade 9. 

N. JacobJelstrup døbt 9/61763. Han rejste til Norge og bosatte sig der. 
O. Balthasar Jelstrup døbt 15/41770 d. 10/6 1810. Kaptajn i 3. Jydske 

Infanteriregiment i Aalborg. Ejede gården Hvanstrup i Farsø sogn 
1807-1810. 

Gift 21/11 1798 med 
Johanne Marie Qvistgaard døbt 114 1781 d. 10/9 1843. 6 børn. 
Bopæl i Aalborg-tiden Algade 56. 

P. MarianeJelstrup f. 2/8 1772d.20/81853. 
Gift 2114 1794 med 
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Poul Christian Scheel døbt 25/111759 d. 28/3 1823. Distriktslæge 
og regimentskirurg i Aalborg. Afsked 8/2 1814. Oprettede gården 
Scheelsminde af 5 gårde i Sofiendal. 12 børn. Bopæl Algade 62. 
Fallit 1819. Svigerinden Ingeborg Qvist overtog gården. 

Q. Charlotte Amalie Jelstrupdøbt 13/121773 d.2/81833. 
Gift 21/111798 med 

David Hornsyld f. 9110 1762 d. 10/8 1835. Borgmester i Aalborg 
29/9 1797, udnævnt til etatsråd 1813. Afskediget ifølge højesterets
dom 25/5 1831. Død i Skive. 7 børn. Boede Store Vestergade 32. 

I Lars Johan J elstrups 2. ægteskab med Maren de Leth var født et 
6. barn, men såvel barnet som moderen døde 27/11764. 
Det første barn i hans 3. ægteskab med Birgitte Obelitz blev født 
26/5 1765, men døde allerede 3/6 samme år. Endvidere fødtes sønnen 
Peder Jelstrup, døbt 2911 1778 og begravet 25/2 1792. Han nævnes 
ikke i stamtavlen, men Chr. Hejlskov omtaler ham i denne årbog for 
1918 side 30. Disse 3 børn er naturligvis ikke med på billedet. 
N år det i indledningen er anført, at det måske er Ane Margrethe 
J elstru p, der har bestilt silhouetgouachen hos Rohtermundt, kan det 
begrundes med, at hun ikke alene dominerer billedet, men også med, 
at det udelukkende er hendes familie, der er repræsenteret på goua
chens sidevægge. 

2. Deichmanns silhouetgouache. 
Den anden bestilling, Rohtermundt fik på en silhouetgouache i 1795, 
kom fra købmand Henrik Deichmann i Vesterå 15. At tidspunktet er 
rigtigt, fremgår af det blad, drengen ved bordet Sidder med. Det bærer 
netop årstallet 1795, hvilket ikke kan være tilfældigt. 
Denne silhouetgouache fmdes desværre ikke mere. Det ses af en ind
skrift, der står bag på et indrammet fotografi af den, som opbevares 
på Aalborg Historiske Museum. Den lyder således: 

"Originalen ejedes i 1903 af Grosserer Johan Christian Simoni, 
men er for nogle faa Aar siden faldet ned fra V æggen og ituslaaet". 

Silhouetgouachens stue med sidevinduer er meget lig Bøggilds, men 
møbleringen er noget anderledes, ligesom personernes placering. 
Rummet virker bart, da der ingen silhouetmedaljoner er ophængt på 
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Deichmanns silhouetgouache. Aalborg Historiske Museum fot. 

væggene. Bortset fra disse ting har billedet alt det, der er karakteristisk 
for Rohtermundt. Men hvem er personerne? Indskriften på fotografiet 
må straks lede tanken hen på en familie med tilknytning til slægten 
Simoni. I P. B. Granjeans bog "Stamtavle over PederJacobsen Deich
manns Efterkommere" findes den ønskede familie, hvis personers 
antal, alder og køn nøje svarer til gouachens. 
Personerne er: 
A. Henrik Deichmann f. 2112 1747 d. 12/2 1797. Købmand i Aalborg 

med bopæl i Vesterå 15. Han står til højre med spadserestok. 
Gift 21/10 1778 med 

B. Barbara Agnethe Agerbech f. 12/5 1750 d. 5/3 1810. Hun står bag 
manden. De blev viet af biskop Studsgaard i Lars Windes hus 
Ved Stranden. 
Deres børn var: 
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a. Jacob Peter Deichmann f. 24/9 1779 d. 2/10 1789 og derfor ikke 
med på billedet. 

b. Ane Christine Deichmann f. 19/5 1781 d. 24/8 1853. Hun sidder 
som nr. 2 fra venstremedet håndarbejde. 

Gift 1317 1804 med 
Frederik Simoni f. 16/12 1774 d. 8/6 1824. Borgerskab som køb
mand i Aalborg 24/2 1804 i Veste rå 15. Johan Christian Simony, 
der ejede gouachen i 1903, var deres sønnesøn. (Stavede sit navn 
med y). 

c. Nicolette BroderaDeichmann f. 12/9 1782 d. 515 1814. Hun sidder 
ved instrumentet, der enten er et taffelklaver eller et klavichord. 

Gift 25/5 1803 med 
Søren Winkel f. 26/111777 d. 16/8 1836. Borgerskab som købmand 
i Aalborg 24/2 1804, var tillige skibsreder. De boede Lauget l. 

d. Petrine Christiane Deichmann f. 2/3 1784 d. 13/1 1847. Hun står 
yderst til højre med en rose i hånden. 

Gift 23/8 1809 med 
Lars Peter Kieldberg f. 17/6 1776 d. 24110 1824. Borgerskab som 
købmand i Aalborg 19/4 1805, men var vinhandler. De boede i 
Lauget 3. 

e. JohannesBrorsonDeichmann f. 415 1786 d. 23171841. Borgerskab 
som købmand i Aalborg 2311 1809. Han sidder ved bordet i bag
grunden med et blad, der bærer årstallet 1795. På bordet ses et 
skrivetøj og en opslået bog. 

Gift 6/5 1810 med 
Christiane Elisabeth Møller f. 16/5 1790 d. 3/111873. 

f. Charlotte Cathrine Deichmann f. 23/12 1788 d. 216 1823. Hun står 
længst til venstre med et strikketøj. 

Gift 6/6 1810 med 
Mathias de Hofmann f. 20/10 1782 d. 26/3 1829. Borgerskab som 
købmand i Aalborg 2817 1809. De boede i Jomfru Anegade 14, 
det såkaldte Sildepalads, som han byggede sammen med svogeren 
Søren Winkel. Den ældste af deres 7 døtre blev gift med købmand 
og skibsreder Poul Pagh. 

I 1796 var R ohtermundt atter i Aalborg og averterede også denne gang 
i Jydske Efterretninger. 
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Silhouetteur Rohtermundt er her til Byen ankommen og forbliver 
her saare kort Tid, hvilket tjener til Efterretning for dem, som 
maatte behage at have noget hos ham forfærdiget. 

Aalborg, den 25de Julii 1796. 
Om Rohtermundt har logeret hos garver Møller ved Vesterport, som 
det var tilfældet året før, vides ikke, men det kan vel formodes, da 
han ikke opgiver nogen adresse. Der kendes ikke nogen silhouet
gouache udført af ham under dette korte ophold, men måske et andet 
arbejde udført i Nibe. Ifølge hans første annonce i 1795 klippede han 
også almindelige silhouetter. En sådan af to personer i hel figur og 
dateret 179~, men ikke signeret, fmdes. Hvor kan ikke oplyses, men 
bankdirektør Niels Kold i Aalborg ejer en kopi. Den forestiller: 
A. Peder Kold f. 16110 1771 d. 3/3 1842. Han var født i Løgstør, men 

blev fiskeriudreder og sildesalter i Nibe og senere agent og forligs
kommissær. 

Gift l. g. ? med 
B. Ane Christensdatter Kjørdrup f. 15/8 1765 d. 14/5 1826. Hun var 

fraNørklit i V. Hanherred. 
Gift 2. g. 22/9 1826 med 

Mette Kathrine Holm f. 22112 1804 d. 14111 1874. Hun var fra 
Aggersborg. 

Peder Kold byggede det nu forsvundne "Kolds Minde" på opfyldning 
i Limfjorden vest for Nibe. Et storslået anlæg med havn og silde
salterier og med en hovedbygning i to etager i stil med herregården 
Lundbæk. Kold var nok den største sildematador i Nibe i slutningen 
af dens glansperiode. 
Silhouetten viser Ane Kold stående til venstre med sit strikketøj og 
Peder Kold til højre med et dokument. Måske hans borgerskabsbrev. 
Hele den måde, de er klippede og anbragt på taler for, at vi her står 
over for et arbejde afRohtermundt. Peder Kolds henstilling, og fødder
nes primitive udførelse hos begge parter er helt i Rohtermundts maner. 
Foruden de allerede omtalte fmdes deryderligere tre silhouetgouacher, 
som efter alt at dømme må tilskrives Rohtermundt. De kan dog 
hverken være udført i 1795 eller 1796. Af det følgende vil det fremgå, 
at de med stor sandsynlighed er lavet i 1801; men her rammes vi af 
et sort uheld. Jydske Efterretninger er ikke bevaret for året 1801, og 
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~lnc l{olb. 
Anne Christensdatter f. 15.-8.-1765 
Nørklit, Hanherred d. 14.-5.-1826 
i Nibe. 

Kalds si/houet. 

Peber 1\olb. 
f. 16.-10.-1771 i Løgstør 
3. søn af fisker Jep Kold. 
d. 3.-3.-1842 i Nibe. 

Kopi tilhører bankdirektør N. Kold. 
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derfor kan der ikke føres noget sikkert bevis for, at Rohtermundt har 
arbejdet i Aalborg dette år, men her skal dog gøres et forsøg på i det 
mindste at sandsynliggøre det. 

3. Aarslevs silhouetgouache. 
Før dette arbejde omtales, skal der berettes lidt om Henrik Jensen 
Aarslev. Han var født i Aarslev skole i Sdr. Hald herred. Den 10/3 
1780 tog han borgerskab som bagermester i Aalborg med bopæl i 
Jomfru Ane Gade 23. Som så mange andre på den tid blev han optaget 
af at spekulere i jordkøb og interesseret i at tage ophold i landlige 
omgivelser, derfor købte han i 1803 tre fæstegårde i Ø. Sundby samt 
de fleste huse i denne landsby med deresjordlodder og fællesgræsning. 
To år senere købte han en gård i N r. Tranders og endelig i 1807 gården 
Vejgård, alt afTh. Adeler på Sohngårdsholm, der også solgte ham en 
mindre parcel af denne hovedgård. En del af det erhvervede jord
areal solgte han igen, men beholdt det for hans planer bedst beliggende, 
og lagde det under Vejgården, som derved voksede fra en meget be
skeden ejendom til en proprietærgård på 17 tdr. hartkorn. Til denne 
gård flyttede Aarslev i 1812, og her døde han 8/11 1826. Vejgården lå 
dengang, hvor biblioteksbygningen på Hadsundvej nu er placeret. 
Den silhouetgouache, som Aarslev bestilte hos Rohtermundt, afviger 
fra de foregående ved at have vinduer på bagvæggen i stedet for på 
sidevæggene, og ved, at medaljonrammerne har initialer, hvor Bøg
gilds har silhouetter. Møbleringen er ikke meget forskellig fra de fore
gående, men nyt er empirespejlet mellem vinduerne. løvrigt genfmdes 
Rohtermundts karakteristika. Personerne er: 
A. Henrik Jensen Aarslev f. 1754 d. 8111 1826. Han står til venstre 

rygende på en alenlang kridtpibe og med en bog i hånden, måske 
en sangbog. 

Gift 28/3 1781 med 
B. Johanne Frederikke Thom f. i Sdr. Tranders, hjemmedøbt 21/3 

1762 d. 16112 1842 i Randers. Datter af ridefoged på Sohngårds
holm og senere kromand i Sdr. Tranders Poul Nielsen Thom og 
Anne Larsdatter Bjørn. Poul Thom var søn af gårdfæster Niels 
Thom i Ø. Sundby. Fru Aarslev sidder ved vinduet med sit hånd-
arhej de. På bordet står hendes sykurv og en lågvase med en silhouet. 
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I ægteskabet fødtes 9 børn, hvoraf de 6 døde som små. De 3, der 
nåede voksen alder, musicerer for forældrene. Efter alder er det: 
d. Anne Pouline Aarslev døbt 6/7 1785 d. 1/10 1852 i Randers. Instru

mentet, hun spiller på, er enten et taffelklaver eller et klavicord. 
Gift 21110 1808 med 

Niels Nielsen Bay f. 25112 1786 d. 5/3 1853. Købmand og vice
konsul i Randers. 

e. Jens Aarslev døbt 22/10 1786 d. 25/11 1847. Han spiller violin. 
I folketællingerne 1840 og 1845 oplyses det, at han boede i Katte
sundet i Aalborg. I 1840 er han "ved håndskriveriet" og i 1845 
kaldes han forhenværende proprietær og nyder almisse. 

Gift l. g. 2/6 1810 med 
Eline Cold f. ? d. 4/121810. 

Gift 2. g. 18/2 1815 med 
Anne Vilhernine Seip f. 23/10 1780 d. 24/8 1853. Datter af land
inspektør Seip og Marie Illum. I 1850 boede hun som enke i 
Kattesundet og nød understøttelse. 

f. Poul Aarslev ~øbt 14111788 begravet 12/11807. Han spiller fløjte. 
I medaljonrammerne på venstre sidevæg ses fra oven de 3 ældste, 
afdøde børns initialer. 
a. P T A =Poul Thom Aarslev døbt 18/11 1781 d. 3/7 1782. 
b. I C A= Johanne Cathrine Aarslev døbt 13/111782 d. 7/111792. 
c. A P A = Anne Pouline Aarslev døbt 7/6 1784 d. 12/8 1784. 
I medaljonrammerne på højre sidevæg ses fra oven de 3 yngste, afdøde 
børns initialer. 
g. MA =MarianeAarslevdøbt2/31789bgr.1/81792. 
h. HA =HenrikAarslevdøbt22/61790bgr.301121795. 
i. I F A = Johan Frederik Aarslev døbt 21/10 1791 d. 3/12 1791. 
Ved fru Aarslev er tilskrevet, at hun er 38 år, og ved Aarslev, at han 
er 46 år. Sammenlignes det med deres fødselsår, ses det, at gouachen 
må være udført enten i 1800 eller 1801. Alt efter hvor nøjagtig alders
angivelsen er. Men da Rohtermundt ikke var i Aalborg i 1800, må 
tilblivelsesåret være 1801. 



76 Svend B . Olesen 

Aars/evs si/houetgouache. Ena Heidemann fot . 

4. En silhouetgouache fra Randrup. 
Under sit formodede ophold i Aalborg i 1801 må Rohtermundt have 
aflagt et besøg på herregårdenRandrupi Østhimmerland. Det er der 
ikke noget mærkeligt i; for i 1795 averterer han netop med, at han 
rejser til herregårdene, hvis det ønskes. Måske er besøget foretaget 
på en rejse til eller fra Randers. I "Samlinger af Meddelelser om Per
soner og Familier afNavnet Hvass" oplyses det, at der på Randrup 
fmdes et gouachemaleri med silhouetter visende den såkaldte Testue 
på gården, og at silhouetterne forestiller Randrups ejer Frantz Hvass 
og hustru samt deres flre ældste børn. Om denne silhouetgouache 
stadig fmdes, vides ikke, men en stor, farvelagt, fotografisk gengivelse 
af den opbevares på Aalborg Historiske Museum. Den har mange 
lighedspunkter med Aarslevs; men taffelklaveret mangler og i stedet 
for medaljoner med initialer på sidevæggene fmdes her allegoriske 
fremstillinger. På væggen bag fru H vass således husholdningsredskaber 
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ophængt i bånd med sløjfe og kvaster. BagHvasser på samme måde 
ophængt landbrugsredskaber: Le, rive og plejl sammen med et kom
neg og en egeløvskrans. 
Da interiøret helt er i Rohtermundts stil, kan det ikke give nogen 
relevant forestilling om, hvorledes Testuen på Randrup har set ud. 
Før omtalen af de enkelte personers placering i stuen og deres data, 
skal først gives nogle få oplysninger om ægteparret Hvass. Frantz 
Hvassvar præstesøn fra Søndbjerg på Thyholm. Efter 6 års skolegang 
i Viborg latinskole kom han til universitetet i København, men af 
økonomiske grunde blev han huslærer på Kyø ved Nibe. I 1761 tog 
han theologisk embedseksamen, men fortsatte som huslærer på Kyø. 
Han nåede aldrig at fa et præsteembede. I stedet slog han sig på land
brug og blev forvalter hos Marcus Pauli Marcussen på Krastrup. Af 
ham fik han i 1772 tilbudt præsteembedet i Vilsted-Vindblæs i Vest
himmerland, men overlod det til en broder og fortsatte som forvalter 
på Krastrup indtil 1782, da han blev forpagter af Marcussens anden 
herregård Gunderstedgård. 56 år gammel blev han gift med den knap 
20-årige Ellen Cecilie Færch, datter af den rige Nibe-købmand Niels 
Andersen Færch. Med hende fik han en medgift til en værdi af 
18.000 rdl., der satte ham istand til at købe herregården Randrup i 
Skibsted sogn for 42.000 rdl. i 1794. 
Silhouetgouachens personer er: 
A. Frantz Hvass f. 20112 1736 d. 2/10 1806. Han står med en bog i 

hånden og rækker efter sønnens skrivebog. 
Gift 14/3 1792 med 

B. Ellen Cecilie Færch f. 6/61772 d. 17/3 1832. Hun sidder til venstre 
med en sykurv. Hun 

gift 2. g. 23110 1807 med 
Thyge Thygesen til Dalsgård i Vive sogn f. 176i) d. 1311 1842 på· 
Høstemark. 
Børn af l. ægteskab: 

a. Erik Christian Andreas Hvass f. 14/2 1793 på Gunderstedgård 
d. 22/11 1834 på Høstemark. Han står foran faderen og viser ham, 

1
) Vive kirkebog haves kun fra 1814. 
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hvad han har skrevet med gåsepennen, han holder i hånden. Her 
som hos Deichmanns står der et skrivetøj på bordet. 

Gift 22/6 1833 med 
Johanne Margrethe de N eergaard f. 1811 1806 d. 15/3 1876. 

b. Maren Laurence Hvass f. 2711 på Gunderstedgaard d. 11/6 1869 
i København. Hun står foran moderen. 

Gift 13/5 1813 med 
Ludvig Christian Rosenbeck f. 26/10 1786 d. 3/9 1821. Inspektør 
på Lindenborg efter senere omtalte Niss Andkier. 

c. Anna Marie Hvass f. 11/9 1795 på Randrup d.? 1801 1
) af skar

lagensfeber. Hun står bag moderen med en lille blomsterkurv. 
d. Anders Nicolaj Hvass f. 1/11 1797 d. 21/9 1867. Han står bag 

faderen med sin hund og holder en pisk i hånden. I 1831 blev han 
herredsfoged i Hellum-Hindested herreder, og ejede fra 1834 
Bælum N ørregaard, hvor han døde. 

Gift 911 1824 med 
Kirstine Dorothea Schmidt f. 26110 1799 d. 10/7 1848. 

Foruden disse fire børn fik ægteparret Hvass endnu en søn Marcus 
Pauli Hvass f. 14112 1801 opkaldt efter Marcussen på Krastrup. Han 
druknede på en rejse med dampskibet "Dania" fra Aalborg til Køben
havn 13/9 1864. Da han ikke er med på gouachen, må den være lavet 
før hans fødsel, men også før Anna Maries død. Altså i 1801, samme 
år som Aarslevs. 

5. Den O belske silhouetgouache. 
Endnu en silhouetgouache, som må tillægges Rohtermundt, fmdes i 
Aalborg. Den hænger på fabrikant Frode Obels kontor på Badehusvej, 
og har i flere generationer været i slægten Obels eje. Den er meget 
smuk. Den perspektiviske stue har rødmalede vægge i en varm farve, 
mens loftet er holdt i en svag blå tone. Alle "zirater" på væglisterne 
er guldbelagte ligesom medaljon- og spejlrammerne. For at få de 
mange personer anbragt på en naturlig og harmonisk måde, har 
Robtermundt måttet gøre stuen bredere end på de tidligere omtalte 

1
) Dødsfaldet find es ikke i Skibsted kirkebog. 
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Hvass's silhouetgouache. Aalborg Historiske Museumfot. 

gouacher. Derved er det blevet nødvendigt med fire vinduer på bag
væggen. Alligevel er der skabt et fmt interiør, hvor kvinderne passer 
deres håndarbejdssysler, og drengene leger. Den mindste med pisk og 
legevogn og den store med sit keglespil. Mændene derimod synes 
nærmest kun at være "på visit" i stuen. 
En tradition i den Obelske familie vil vide, at hovedpersonerne er 
Ane Margrethe Berlin og de tre mænd, hun havde været gift med: 
Christen Winther, Frederik ChristianObel og Christian Cæsar Win
ding. H ve m de fire børn er, og hvem silhouetterne i medaljonrammerne 
forestiller giver familietraditionen ingen forklaring på, men de må 
naturligvis være familiemedlemmer til hovedpersonerne. De tre ægte
skaber var indgået således: 

Ane Margrethe Berlin 1766-1827 
l. gang gift 13/5 1789 med 
Christen Winther 1754-1798 
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Obels silhouetgouache. 

3 sønner og l datter 
2. gang gift 1917 1799 med 
Frederik Christian Obe/1768-1806 
4 sønner. 
3. gang gift 15112 1809 med 
Christian Cæsar Winding 1782-1828 
l søn. 

Lars Rostrup Boyesen fot. 
Tilhører fabrikant Frode Obe/. 

Såfremt familietraditionen taler sandt, kan gouachen tidligst være 
malet efter det sidste giftermåls indgåelse 15112 1809. På den tid var 
Rohtermundt fast bosiddende i København, og en gennemgang af 
Jydske Efterretninger giver intet holdepunkt for, at han skulle have 
besøgt Aalborg i tiden mellem 1801 og 1817. Her er noget, som dårligt 
stemmer. At gouachen har 2 piger og 2 drenge passer heller ikke 
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særlig godt, da der i de tre ægteskaber kun var født l pige, men 8 
drenge. Endelig er det en ulogisk tanke, at to afdøde ægtemænd 
skulle optræde sammen med den endnu levende. Rohtermundt har 
da også i alle andre tilfælde de afdøde personer, når sådanne er med, 
i rammerne på væggene. Silhouetgouachen kan således ikke ud fra 
de nævnte kendsgerninger være malet i 1809, og kan heller ikke fore
stille de omtalte personer; men det må ligge nær at antage at gouachen 
er malet i 1801, altså på samme tid som de to sidst omtalte med hvilke 
den har så mange lighedspunkter, såvel i opbygning som i udførelse. 
Men nu personerne. Hvem er de? Umiddelbart må de formodes at 
høre hjemme enten i Obel- eller Berlinslægten, og dog er der ikke i 
stamtavlerne over disse slægter nogen familie, der 100% kan identifi
ceres med den på gouachen. En hypotese skal fremsættes, og selvom 
den har sine svagheder, kan den begrunde gouachens tilstedeværelse 
i den Obelske familie. 
For at holde rede på de mange personer, betegnes de, der befmder 
sig bagest i stuen fra venstre med bogstaverne A, B, C, D, E og F og 
drengene i forgrunden med G og H. Silhouetterne til venstre numme
reres fra oven l, 2 og 3, og de til højre 4, 5 og 6 og endelig den mellem 
vinduerne med 7. Teorien går ud fra, at gouachens hovedperson ikke 
er Ane Margrethe Berlin men hendes søster Ide, hvorefter forklaringen 
på den bliver følgende: 
A. Jens Berlin døbt 9110 1728 d. 18/4 1806. Købmand på Gammel

torv 3 i Aalborg. Enkemand efter 2. ægteskab og far til B. Han 
sidder til venstre med sin merskumspibe. 

B. Ide Berlin døbt 11/7 1755 d. 14/6 1832. Hun vinder garn fra et 
apparat, der erfastgjorttilbordet. 

Gift l. gang 26110 1774 med 
7. Morten Malling begravet 27/2 1788 42 år gammel. Købmand 'i 

Aalborg. 
Gift 2. g. 1/4 1789 med 

E. Niss Andkier f. ? 1741 d. 8/7 1825. Godsinspektør på Lindenborg 
1771-1812. Boede fra 1812 til 1825 i Aalborg. Han står med hæn
derne på ryggen. 
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D. Jens Berlin Malling døbt 29/11 1776 d. 29/6 1811. Ungkarl til 
1802. Søn af Ide Berlins l. ægteskab. Han står ved bordet foran 
Niss Andkier. 

C. Ta/ke Margrethe Andkier døbt 16/7 1793 d. 17/8 1840. Datter af 
Ide Berlins 2. ægteskab. Folketællingen 1840 siger, at hun var ugift 
og levede af lidt formue og håndarbejde i Gravensgade 11. Hun 
står foran moderen. 

I A i medaljonen til venstre står for Ide Andkier og N A i den til 
høj re for N is s Andkier. 
I 1801 havde Ide Andkier kun 3 søstre i live, mens alle hendes brødre 
var døde. l, 2 og 3 kan være disse søstre, og 4, 5 og 6 deres ægtefæller. 
l. Birthe B er/in f. 23111758 d. 11/71821. 

Gift 18110 1775 med 
4. LarsGiødvadf.25/41746d.22/61815.Købmandogklædehandler. 

De boede i Toldergården på Gammeltorv. Nedrevet 1872. 
2. Ane Margrethe Berlin f. 15/91766 d. 5/51827. 

Gift 2. g. 19/7 1799 med 
5. Frederik Christian Obel f. 1011 1768 d. 12112 1806. Tobaksfabri

kant. De boede i den smukke bindingsværksgård Adelgade 8. 
Nedbrændt 1896. 

3. SophieKirstineBerlin døbt 1/111776 d. 25/81840. 
Gift 20/ l 1796 med 

6. Hans Kaarsberg f. 2911 1757 d. 18/4 1826. Købmand. De boede 
i Helvig Kaas's gård på det østlige hjørne af Maren Turis Gade 
og Ved Stranden. Ejendommen nedrevet 1896. 

Så langt så godt. Men hvem er F, G og H? Her er hypotesens svage 
punkt, der måske kan få det hele til at falde sammen som et korthus. 
De tre kan muligvis være plejebørn. I ældre tid var det ikke ualmin
deligt, at børn af slægtninge, hvor den ene af forældrene døde, eller 
hvor økonomien var dårlig, kom i huset hos mere velhavende familie
medlemmer i kortere eller længere tid, men der er ikke bevaret 
oplysninger om, at noget sådant har været tilfældet i denne forbindelse. 
Hvis tydningen af gouachen er rigtig, må den være lavet på Lindenborg 
på den rejse i 1801, hvor Rohtermundt også besøgte Randrup. En 
fremtidig forskning kan måske føre til en anden tolkning af gouachen, 
nu da der er gjort opmærksom på, at den her givne ikke er problemfri. 
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OlufChristensens silhouet. Oluf Christensen . 
Ena Heidemannfot. Født 1739· død J8I7. 

Utvivlsomt har Robtermundt under sine ophold i Aalborg og omegn 
klippet adskillige silhouetter af enkeltpersoner; men da han ikke sig
nerede sådanne arbejder, kan det synes umuligt at finde frem til 
silhouetter fra hans hånd. Nu forholder det sig imidlertid således, at 
mange silhouettører havde deres egen facon at klippe silhouettens 
nedre afsluttende linie på, hvilket kan være en god vejledning til at 
identificere deres arbejder. 
Ved at sammenligne de indrammede silhouetter på væggene i Bøggilds 
og den Obelske silhouetgouache kan det ses, at Robtermundt har 
afsluttet dem ens. 
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I arkivar William Christensens bog "Oluf Christensen og Sønner" 
fmdes gengivet 6 silhouetter, der alle er afsluttet ligesom de på de 
2 nys nævnte gouacher, hvilket kan mere end sandsynliggøre, at de er 
klippet afRohtermundt. 
De 6 silhouetter er af følgende personer: 
l. OlufChristensen f. 5/11 1737 d. 4/2 1817. Borgerskab som køb

mand iAalborg28/11772. BopæliVesterå 17 og senere iNytorv 14, 
hvor han havde en sæbefabrik. Han var desuden parthaver i en 
tobaksfabrik i Østerågade 8 og i Godthåb papirfabrik. 

Gift 6/7 1774 med 
Maren Berthelsdatter f. 415 1745 d. 13/7 1825. 

2. Berthe/Christensenf.I5/31777d.2111II841.Sønafovennævnte 
ægtepar. Borgerskab som købmand i Aalborg 22/10 1810. Boede 
først i Bispensgade 20 og sidst i Vesterå 17. Fallerede og rejste til 
København i 1834. 

Gift 20/ 11 1799 med 
3. CathrineAagaardHassf.I3!51780d.25111182I.Datterafefter

nævnte ægtepar. 
4. Cathrine Aagaard H ass. Samme person som 3. 
5. Niels Hass f. 23/3 1739 begr. 2/10 1801. Borgerskab som købmand 

i Aalborg 18/1 1771, men drev vinhandel med bopæl i Bispens
gade 5. 

Gift 2. g. 29/ l 1777 med 
6. Helvig Kirstine Krog f. 3/111748 d. 31? 14 1827. 
Som det kan ses af personernes data, er der intet til hinder for, at 
Rohtermundt har klippet disse 6 silhouetter i 1801. Berthel Christensen 
blev gift i 1799, og Niels Hass døde først i slutningen af september 
måned 1801. 
Udover de her beskrevne arbejder af Rohtermundt, har han sikkert 
udført adskillige andre i de perioder, han opholdt sig i Aalborg og 
på herregårde i Nordjylland. Kunne denne artikel bidrage til, at flere 
af hans gouacher og enkeltsilhouetter kom for dagens lys, ville et af 
formålene med den være opfYldt. 



Aalborg Zoologiske Have 1935 
Arkitektur og havekunst 
AjTorbenFrische,f.1943, cand. mag. (dansk, kunsthistorie), ansatved 
Aalborg Katedralskole. 

l. Indledning 
Palmesøndag den 13. april 1935 åbnedes Aalborg Zoologiske Have, 
oprettet som aktieselskab med Aalborg Kommune som hovedaktio
nær den 31. august 1934. Initiativtageren, dyrehandler Sigurd Chri
stensen ledede haven til l. oktober 1935, hvorefter stadsgartneren 
førte det daglige tilsyn. Han udpegedes som direktør i februar 1938. 
Som bestyrelsesformand havde kommunen udpeget remisearbejder 
C. A. Christensen. 
Oprettelsen af denne zoologiske have er arbejderbyen Aalborgs an
liggende. Det areal, kommunen stiller til rådighed, ligger i tilknytning 
til det i 192~me stort anlagte offentlige anlæg Mølleparken. Zoo
logisk Have bliver således en del af et siden 1802 udviklet rekreativt 
område, der strækker sig fra banegården i en ca. 2 km lang bue mod 
syd: Frederiks Kilde (1802), SkovbaRken (1822), Mølleparken, Stolpe
dalen, Zoologisk Have og Bejsebakken. Et samlet areal på over 
500.000 m2

, hvoraf zoologisk have fra starten råder over 69.080 m2
• 

Omtrent samtidigt med Aalborg Zoologiske Have anlægges der zoo
logiske haver i en række andre danske provinsbyer: I Århus, i Ran
ders, i Holstebro og i Odense. Men kun den sidstnævnte af disse 
eksisterer stadigvæk. I sammenligning med disse er vilkårene for 
Aalborg Zoologiske Have da også fra starten langt mere favorable. 
Som den eneste betragtes dens opbygning og drift som et kommunalt 
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anliggende, og arealet, på hvilket den projekteres, er i modsætning 
til de andres både velegnet og rigeligt stort. 
Det overdrages arkitekterne E. Glahn og Carlo Odgaard at udarbejde 
plan og tegne bygninger for haven. De havde allerede tegnet en del 
af det funtionalistiske byggeri, som siden Vesterbro-gennembrudet 
1931 var begyndt at præge byen. Det er på den her skitserede bag
grund interessant at se, hvorledes de løser den egenartede opgave 
at anlægge en zoologisk have. 

2. Planen 
På en plan, approberet af stadsarkitekten 9. 5. 1935, ser vi, hvorledes 
haven anlægges som en sammenhængende helhed fra starten (Figur 1). 
Knapt 500 meter langt og 150 meter bredt strækker arealet sig i en 
svag bue fra Sofiendalsvej (nu Mølleparkvej) i nordøst til Vestre Alle 
mod syd. Terrænet skråner jævnt mod syd. I nordvest grænser det 
op til Stolpedalens skov, i syd og vest kranses det af parcelhusgrunde. 
Hovedindgangen er fra Sofiendalsvej. Herfra strækker sig en hovedsti 
som en fast akse på langs igennem hele arealet. Da kun en etape på 
ca. 3/5 af hele haven anlægges og åbnes i 1935, er hovedstien kun 
gennemført så langt. Vinkelret herpå er markeret en symmetriakse, 
som overskærer det fulde areal i to lige store halvdele. Denne akse 
bestemmer de to sideadgange til haven. Langs hele arealets periferi 
løber en i bløde buer trukket omgangssti. Så klart og gennemreflek
teret, næsten som en barokhave, er anlæggets hovedtræk. Og det er 
bemærkelsesværdigt. For det er hildtil uset, at en zoologisk have 
anlægges aksefast 

Det synes, som om de zoologiske haver i Europa hidtil uden undtagelse har været 
anlagt som romantiske haver. I nogle tilfælde har de sandsynligvis fået dette præg 
under en langvarig ikke planlagt udviklingsproces, men i andre tilfælde har der 
været tale om en bevidst bestræbelse. Dette gælder f. eks. for følgende anlæg, der 
repræsenterer markante haver fra hver sin epoke i havekunstens historie. 
Menageriet i Jardin des Plantes i Paris blev oprettet i 1793. Dyrebestanden fra 
kongens private samling i Versailles blev flyttet ind i hovedstaden efter revolutionen 
og anbragt i den gamle botaniske have. Den var - og er stadig - et klassisk barok
anlæg med snorlige alleer og symmetrisk arrangerede busketter og træer. Menageriet 
derimod opbyggedes som en romantisk, "naturlig" have med snoede gange og 
vandløb, bakkedrag, overraskelser og dramatik. Den første offentligt tilgængelige 
zoologiske have i Europa var således et ægte barn af den borgerlige revolution og 
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Figur l. Plan over Aalborg 
Zoologiske Have 1935. 
Arkitekterne Glahn og Odgaard. 
Approberet af stadsarkitekten 9. 5. /935 . 
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dens drøm om frigørelse fra enevældens "naturstridige" system. En kendsgerning, 
der måske i dag kan forekomme visse borgerlige naturromantikere paradoksal. 
Mere end et halvt århundrede senere, da borgerskabet også i Danmark havde 
vundet den politiske magt, oprettede ornitologen Niels Kjærbølling 1859 Københavns 
Zoologiske Have i et hjørne af Frederiksberg Have, som han havde fået stillet til 
rådighed af kongen. I slutningen af det 18. århundrede havde allerede den borgerlige 
smag slået igennem i Frederiksberg Have. Underligt er det da heller ikke, at Kjær
bøllings have er "romantisk". På den anden side kan det ikke overses, at det italienske 
barokslot og dets velordnede omgivelser var nærmeste nabo til haven. Så inspira
tionen til en mere stram og gennemreflekteret plan har ikke manglet her. 
Den samme betragtning kan gøres gældende overfor Roms Zoologiske Have oprettet 
1911 i Villa Borghese ikke langt fra Vasanzio's barokanlæg. Impulsen til den "natur
lige" plan kommer i dette tilfælde dog snarest fra Carl Hagenbeck's naturalisme i 
Hamburg og ikke fra den romantiske haves borgerlige oprør imod enevældens 
aksialitet. 
Endelig bør Paris' nye zoologiske have i Vincennesskoven nævnes. Den blev bygget 
på en gang i begyndelsen af 1930-erne og åbnedes juni 1934. Den kunne således 
have dannet forbillede for haven i Aalborg, men blev - hvis den overhovedet indgik 
i Aalborgarkitekternes overvejelser - dog nærmest et eksempel på det, man ikke 
tilstræbte. Stilistisk er den nemlig det mest rendyrkede udtryk for den Hagen
beck'ske opfattelse, at dyrene skal præsenteres under "frie" forhold i kulisser, der 
alluderer til den vilde natur. Hagenbecks zoo-geografiske idealer og akklimatiserings
teorier er dog ikke gennemført i anlæget, der er et gennemkomponeret klippe
landskab i overvejende okker og kanelbrun jernbeton. 
Mig bekendt fmdes der således hverken fra ældre eller nyere tid noget eksempel 
på en zoologisk have, hvis plan har kunnet inspirere Glahn og Odgaard i 1934 til 
et aksialt anlæg i Aalborg. 
Heller ikke de fire andre, men mindre danske haver, der anlægges i 1930-erne, er 
aksefaste. Haverne i Odense og Randers imiterer Carl Hagenbecks Tierpark i både 
stil og plan, mens zoologisk have i Århus anlægges på et areal så smalt, at planen 
er givet på forhånd . Den hedder: På rad og række. 

Glahn og Odgaard har altså sat sig ud over skik og brug ved anlæg 
af zoologiske haver og har i pagt med de strømninger i tiden, som 
lagde vægt på klarhed og enkelhed i arkitekturen, anlagt haven akse
fast. Den allusion til barokhaven, som hermed fremkaldes, har de 
imidlertid sørget for på elegant vis at modificere, så at den funktio
nalisme, som trods alt er deres grundholdning overfor opgavens 
løsning, får lov at udfolde sig og sætte hoved præget. 
Som allerede nævnt følger omgangsstien ikke nogen stram bane. 
Det samme gælder for akserne. Terrænet er skrånende. Arealet selv 
har en krum udstrækning. Hertil føjer hovedaksen sig i en langstrakt 
næsten umærkelig bue. Dette er en modifikation af det barokke. 
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Perspektivet er vidt, men ikke uendeligt. Den svage krumning af 
hovedstien, som en a11e markeret af træer på række og hegnet af 
lave uklippede hække, bevirker, at blikket hele tiden standses et 
stykke fremme af kantbevoksningen. Men i god forlængelse af tra
ditionen markeres afstandene, brydes det horisontale løb af centralt 
placerede markører, hvor tværstier møder hovedaksen. Disse kryds 
er yderligere artikuleret som cirkulære e11er kvadratiske pladser. Man 
orienterer sig besta_ndigt med sikkerhed i haven. 
Omgangsstien går jo i det meste af sit forløb para11elt med hoved
stien. De strukturerer i fæ11esskab haven. Deres krydsningspunkt 
mod nordøst lige inden for hovedindgangen er da også meget kraftigt 
markeret med en fontæne omgivet af en rotunde af træer og høje 
klippede hække. Den indtrædende fornemmer stedet som en forhal, 
hvorfra tre veje, en op til højre, en ned til venstre og hovedaksen 
vandret lige frem fører til hver sin særlige del af helheden. 
Omgangsstiens skæring med symmetriaksen på tværs foregår derimod 
ubemærket. Men de er he11er ikke dele af en fæ11es struktur. Denne 
symmetriakse, der ligesom hovedstien er krummet, tjener først og 
fremmest til at organisere havens midte. Dens midtpunkt, hvor hoved
aksen skæres af den tværgående symmetriakse, er udformet som en 
stor cirkulær plads med et lille egernbur i centrum. Til pladsen fører 
en bred sti i symmetriaksens spor fra den sydøstlige sideadgang. Kon
centrisk med pladsen i en halvbue, der skærer denne sti midt me11em 
pladsen og stiens skæring med omgangsstien, løber en sidesti; men 
den gennemføres ikke til en helcirkeL Således kommer den til at 
virke både som en artikulering af havens midtpunkt og som en 
understregning af symmetriaksens tværgang. Denne får derved ret
ning fra den sydøstlige sideadgang mod midtpunktet, idet den halv
cirkulære sidegang herfra opleves som en dobbeltforgrening. Motivet 
gentages fra den cirkulære plads, hvor tværstien selv ender, og to 
stier symmetrisk om tværaksen i hver sin bue løber mod vest og nord. 
I den trekantede plæne, de omslutter sammen med et afsnit af 
omgangsstien, er der symmetrisk om tværaksen anlagt en nyreformet 
fugledam, der med sin runding kompletterer den halvcirkulære side
gangs artikulering af den centrale plads. 
Havens midtpunkt understreges således gennem to principper, kon-
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centriske ringe og stjernemønster. Men ingen af dem gennemføres, 
hvorfor det samlede resultat bliver tvivlsomt. Til gengæld udvikles 
den tværgående symmetriakse så voldsomt - yderligere understreget 
som den bliver ved den nordvestre sideadgang og især de to kvadra
tiske pladser på længdeaksen - at den kommer i konflikt med anlægets 
hovedorientering på langs. Denne går dog ikke i opløsning og kon
flikten giver anledning til en heldig og funktionel brydning: Den 
krumme og stejlt stigende sti fra pladsen i havens midtpunkt op til 
restauranten. 
Et moment, der er med til at reducere den tværgående symmetri
akses dominans i haven anno 1935, er den manglende udbygning 
mod sydvest. Herved bliver den kvadratiske plads med iskiosken i 
forhaven nemlig anlægets geometriske midtpunkt, selvom det funk
tionelle centrum forbliver i tværaksens og længdeaksens skærings
punkt. 
Skønt hovedtrækkene i planen således rummer en enkelt alvorlig 
svaghed, udmærker grundplanen for Aalborg Zoologiske Have sig 
dog fremfor alle andre samtidige ved en klar aksefast disposition og 
en original formvilje, der på elegant vis tilpasser sig og accentuerer 
terræn og omgivelser og - som vi skal se - skaber et fortrinligt grundlag 
for opførelsen af de forskelligartede bygninger, der efterhånden må 
skyde op i en stort tænkt zoologisk have. 

3.llovedindgangen 
Hovedindgangen er som omtalt fra Sofiendalsvej, der langs med 
Amtssygehuset fører fra Hobrovej til Mølleparken, hvor den ender. 
Den har derfor nærmest karakter af en villavej uden gennemkørende 
trafik. Langt oppe efter den sidste sidevej, hvor vejen bryder igennem 
skovkanten, ligger på venstre hånd indgangen (Figur 2). Den ses 
først , når man er ved den. Den er trukket ca. 20 meter tilbage fra 
vejkanten for at give plads for en vendesløjfe. Denne nødvendige 
vejudvidelse og så en høj flagstang midt i rundkørslen er det eneste, 
der påkalder sig ens umiddelbare opmærksomhed. Og dog virker 
den måske mere som en indgang, en sand åbning, end nogen af 
Europas mest markskrigerske portaler (Figur 3). Det gør den ved sin 
funktionalisme og ved sine raffinementer. 
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Figur 2. Hovedindgangen. Arkitekterne Glahn og Odgaard. Plan og opstalt. 
18. december 1934. 
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Figur 3. Hovedindgangen til Carl Hagenbacks Tierpark i Stellingen ved Hamburg. 
Abnet i 1907. Samtidigt foto . 

Som allerede omtalt begynder haveplanens kompositoriske hoved
element, længdeaksen, ved denne indgang. For nu at føre publikum 
rigtigt ind, er denne længdeakse ført ud på pladsen foran indgangen. 
F o r enden af denne akse står nemlig flagstangen, og indgangen ligger 
derfor på aksen og ikke ved dens begyndelse. Man kan således for
nemme planen, allerede inden man passerer lågen. 
Denne placering af indgangen på hovedaksen bevirker endvidere, at 
den drejes i forhold til Sofiendalsvej, så den åbner sig nedad imod 
Hobrovej. Kvarterets byplan er måske ikke orienteret imod zoologisk 
haves indgang, men haven vender sig forsigtigt men virkningsfuldt 
imod byen og drager den ind. 
Denne virkning har ikke blot planen, men også facaden. Høje hække 
gror i hegnslinien langs vejen både nedenfor og ovenfor vendepladsen. 
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I en blød konveks bue drejer de ind mod indgangen og afløses af 
2)1; meter høje cementpudsede gule mure1

), der i et svagt konkavt 
sving nærmer sig den 10 meter brede låge, mod hvilken de runder 
sig stærkt konvekst. I hver mur er der anbragt et stort rundt tilgitret 
kighul, så den nysgerrige kan føle sig udenfor, og på de runde hjørner 
er der ruder, idet der bag denne del af muren fmdes billetkontorer. 
Lågen er femfløjet De to yderste smalle fløje er åbne for besøgende 
til fods. Den krummer sig let konkavt og fortsætter således murenes 
pladsomsluttende cirkelbevægelse. 
Det er al indgangens sir. Prunkløs, men elegant med sine dragende 
sving, åbner den sig for den besøgende. Så helt horisontal i sine 
linier, ja, så jordisk, at den følger terrænnets skrånen, byder den 
den jævne mand velkommen og siger: Det er for dig. 

4. Springvandet 
Fra den fordringsløse halvcirkulære plads bevæger man sig intet
anende gennem lågen. Men straks bliver man klar over, at man er 
trådt ind i en anden verden. En grotesk vildmand, der haster afsted 
med to bjørneunger under armene, kommer en i møde. 
Hen over en cirkulær vandflade på en række sten, der ligger i havens 
længdeakse, stormer han afsted. Fire frøer langs kanten af dammen 
i hvert sit verdenshjørne søger forgæves at standse ham, idet de sender 
en tynd vandstråle imod ham. Men bjørnetyven lader sig ikke standse, 
vandet preller af på ham og lander i dammen, hvis overflade herved 
bestandig holdes i bevægelse. Det er den Aalborgensiske billedhugger 
C. J. Bonnesens bronzearbejde "Et godt Kup". 
Bonnesen har ikke, som man kunne tro, lavet skulpturen på bestilling. 
Han døde i 1933. Men blandt hans efterladte gipsmodeller fandt man 
dette værk fra 1925. 
H vordan man nu nærmere vil fortolke situationen med det primitive 
menneske, der tager dyrene i sin vold, er selve gruppens tema som 
skabt til opstilling i en zoologisk have. Bonnesens fantasifulde natu
ralisme er her helt på sin plads. Og netop i denne have, der i sit 

1
) Bygningernes oprindelige farver fremgår af arkitekternes brev til bygningskom

missionen af29. april1935. 
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anlæg alluderer til barokken, er skulpturens ekspressive, lidt maleriske 
effekter af overordentlig virkning. Skulpturen er lidt svag som masse 
betragtet, men dens overflade, navnlig rygmuskulaturens behandling, 
er selv for den teknisk meget dygtige Bonnesen af usædvanlig høj 
kvalitet. Allerbedst er dog dens konturer. Placeret som den er midt 
i en fontæne, lader disse sig betragte under alle vinkler, og den lever 
fuldt op til sin status som centralt placeret friskulptur. 
Aalborg Aktie-Bryggerier betalte støbningen hos den københavnske 
bronzestøber Rasmussen . Murermester Anders Cordes udførte bas
sinet med den smagfulde glatte kant, der blot som en vulst direkte 
på grunden omslutter vandet. V andværksbestyreren sørgede for tek
nikken . Men det hele virkningsfulde arrangement skyldes formentlig 
arkitekterne. 
Springvandet, vel 8 meter i diameter, står i midten af den allerede 
omtalte rotunde. Der er noget sælsomt ved dette over 400 m2 store 
cirkulære rum. V ægge og loft er af løvværk, man er i skoven. Men 
alt er så velorganiseret, man er i en bygning. Den zoologiske haves 
særlige syntese af natur og civilisation, som Bonnesens skulptur slår 
an, forstærkes mægtigt af disse omgivelser. I kontrast til forpladsens 
klare lys og strenge rationalisme bjærgtages den indtrædende af denne 
rotundes dunkle prage) . Lidt skummelt er her i gråvejr, men når 
solen kaster sit lys ned over fontænen i midten, og det forstøvede 
vand bryder det i regnbuens farver, er man i forhallen til eventyrland. 
Tre stier udgår herfra. Kun den midterste ser man straks. Men når 
man går frem imod bassinkanten, bliver man de to andre åbninger 
var. Man står så fyldt af den første store oplevelse i haven og tilbydes 
tre forskellige retninger at fortsætte ad. Overdådig anlægskunst 

5. Rovdyrhuset 
Stien fra rotunden mod nordvest, der følger skovbrynet, stiger først 
stejlt. Efterhånden aftager stigningen og samtidigt også den stærke 
krumning, som den havde ved sit udspring i rotunden. N år den har 
drejet 900 og løber parallelt med hovedaksen, rammer den rovdyr-

2
) Beskrivelsen bygger på virkningen i dag, således som den var tænkt. I 1935 var 

beplantningerne nye og naturligvis mere uanseelige. 
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Figur 4. Rovdyrhuset. Arkitekterne Glahn og Odgaard. Planer, snit og opstalter. 
l. november 1934. 
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huset, der som et retvinklet parallelepipedum skyder sig frem mod 
syd af skoven. På tegningen dateret l. november 1934 kan vi studere 
det i planer, snit og opstalter (Figur 4). 
Bygningen har ingen sokkel. Gavlene skyder sig direkte op af jorden 
og fortsætter uden artikulering i en blød bue over i tagfladen, der 
skråner svagt bagud. Gavle og tag, en sammenhængende jernbeton
konstruktion, lukker sig således som en glat kappe om huset, kun 
gennembrudt af de nødvendige kældervinduer med smalle stålrammer 
og døren ligeledes af stål i vestgavlen. Bagfacaden, der møder gavle 
og tag i skarpe kanter, er ligeså lukket. Kun fem enkle vinduer på 
række bryder den nøgne flade. Det lukkede og tunge, der præger 
disse betonvægge, modificeres dog ved, at de som indgangsbygningen 
er svummet men gul cementfarve. Men bygningen åbner sig mod syd. 
Her er indrettet tre åbne rum på et gulv 80 cm over grunden. Gulvet 
afsluttes ud mod tilskuerne af en betonkarm i hele facadens længde3

), 

der hviler på et postament af rødt murværk. Over postamentet og 
karmens horisontale linier rejser sig et højt gitter af lodrette jern
tremmer, der går hen over de to smalle kanter af skillevæggene. 
Murværket og gitterets plan er trukket lidt tilbage, således at gavle 
og tagkant markerer sig tydeligt som en ramme om facaden. 
Bygningen er overordentlig harmonisk proportioneret, både i sin hel
hed og i forholdet mellem delene. Grundplanen måler 950 x 1340 cm, 
d.et er som l : -v'2 (Den harmoniske port). Og i sydfacaden, der er 
410 cm høj, tjener rektangler med sider i det gyldne snits forhold 
som mål for inddelingen. (J vf. skitsen, figur 5). 
Rovdyrhusets spartanske eksteriør er udtryk for en bevidst kunst
nerisk stræben. Det ser vi af den smagfulde proportionering og den 
suveræne udnyttelse af de ganske få virkemidler. Men at huset også 
er tænkt som havens i hvert fald foreløbige arkitektoniske flagskib, 
fremgår af dets overordentlig fremtrædende placering i skovkanten 
på det dengang åbne areals højeste sted. 

3
) Beskrivelsen søger at skildre bygningen som den stod lige efter opførelsen. Denne 

karm og andre enkeltheder, der afviger fra tegningen (Figur 4), hjemles af byg
ningen, som den står i dag. 
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Figur 5. Rovdyrhusets sydjacade. Dets proportioner. 

Som dets placering er også dets orientering uafhængig af haveplanens 
hovedtræk. Facaden er vendt mod syd af funktionelle grunde. Herved 
gives dyrene de bedste betingelser, når de er ude, og publikum vil 
kunne betragte dem med solen i ryggen. Når dyrene er i,nde i huset, 
er de ligeledes hensigtsmæssigt belyst fra vinduerne i nordvæggen 
bag publikum og fra tagvinduerne, et over hver af de fem inderbure. 
Som eksteriøret er enkelt og hensigtsmæssigt, er også indretningen 
af stueplan og kælder klar og velgennemtænkt Alle inderbure har 
direkte adgang til det fri gennem faldlåger, der er synlige under be
tjeningen fra fodergangen, hvorfra også skydedørene imellem burene 
betjenes. Der er spulerender med afløb både ude og inde, og opvarm
ning og ventilation er tilfredsstillende. Kælderen er anlagt under 
dyrenes 80 cm hævede gulv, hvorved dette beskyttes mod kulde, og 
kælderens dybde begrænses. I et hjørne af publikumsgangen, der 
ligger på grunden, fører nogle få trin derned. Alle kælderrummene 
får dagslys, og kulrummet kan forsynes gennem sit vindue. 
Selv om huset i dag vurderes for trangt til store rovdyr, var det i 1935 
forbilledligt. I sammenligning med både ældre rovdyrhuse, f. eks. 
det i København fra 1876, og de samtidigt opførte i Odense og Århus, 
er det både rummeligere, lysere og mere hygiejnisk. Men det har 
ikke plads til så mange arter som disse. Det har dog ikke været noget 
aktuelt problem i 1935, hvor den nødvendige valuta til import var 
stærkt rationeret. Det har heller ikke været hensigten at begrænse 
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Figur 6. Rovdyrhusets sydfacade. Bemærk at skorstenen er væsentlig højere end 
oprindeligt projekteret. Dens krajiige vertikale linie udspringer i det punkt, 
der delerfacadens længde i det gyldne snits .forhold. (foto 1980). 

artsantallet permanent. Det beviser situationsplanens skitsering af en 
doublet, parallelforskudt placeret nordøst for det første rovdyrhus. 
Denne enkelthed er interessant. For selv om rovdyrhuset fra 1935 
af praktiske og økonomiske grunde er opført som en etape, er dets 
fortsættelse ikke tænkt som en udvidelse, således at f. eks. hele katte
familien skulle rummes i et stort monumentalt kompleks, som det 
hidtil havde været almindeligt. Man opfører i stedet et hus mere med 
samme beliggenhed og øvrige fortrin som det første . Arkitekterne 
viser her som i andre forhold en dristig vilje til at tilsidesætte udlevede 
konventioner og former bygningerne efter opgavens praktiske for
dringer. Det er atter den funktionalistiske konception, der kommer 
til udtryk, og med rovdyrhuset lader Aalborg Zoologiske Have sig 
jævnføre med det fremmeste indenfor dansk arkitektur i 1930-eme. 
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6. Abehuset 
Det andet rovdyrhus blev ikke opført, heller ikke en overvejet bjørne
grotte ved det førstes østgavl4

) . Derimod planlagdes og opførtes syd
vest for rovdyrhuset et abehus (Figur 7) (Situationsplan, figur 4) , der 
i alt væsentligt virkeliggjorde de samme tanker. 
Selv om det er betydeligt mindre og har noget anderledes propor
tioner, opfattes det som en variation af samme hovedtype som rovdyr
husets. Det ligger som dette sydvendt i skovbrynet, eksteriøret har 
samme formsprog, planløsningen er analog og det hensigtsmæssige 
er rådende. Det adskiller sig kun afgørende ved at have en grotte 
tilføjet i øst. Denne grotte er kvadratisk (750 x 750 cm) og har da 
næsten samme areal som huset, der måler 800 cm x 750 cm. Mod 
vest er den lukket af husets østgavl, mod nord afskærmes den af en 
mur, der er en forlængelse af husets nordvæg, på højde med øst
gavlens nordhjøme, hvor dennes afrunding mod tagfladen begynder. 
På muren og 2 meter frem over grotten ligger et tag, der mod øst i 
en bue føres ned i en ligeledes 2 meter lang mur. Resten af østsiden 
og hele sydsiden begrænses af et 80 cm højt brystværn. Således er 
grotten smukt føjet til huset; facaden er lidt kortere, taget lidt lavere, 
brystværnet knapt så højt som sydfacadens postament, der måler 
100 cm i højden. De to dele er en helhed, hvori huset er det over
ordnede. Men rovdyrhusets klarhed og rent sydvendte frontalitet ejer 
abehuset ikke. Som det mindre betydende af de to, er der derfor en 
modsigelse i, at det ved sin placering (Figur l) er monumentalt for
bundet med havens aksesystem. Fra forhavens kvadratiske central
plads fører nemlig en stejl, med trapper og reposer artikuleret sti 
vinkelret på hovedaksen op til abegrottens åbne sydøsthjørne. Det 
giver et indtagende perspektiv nedefra, men tvetydigheden i bygnin
gens orientering forstærkes herved. 
Allerede den første dag, abehuset toges i brug, rettedes der en anden, 

4
) Selv om denne grotte aldrig er blevet tegnet, kan vi danne os en forestilling om 

den og dens virkning på rovdyrhuset ved at betragte den eksisterende abegrotte. 
Det må da siges at være en lykke, at den ikke blev til noget, så meget mere som 
de i årene kort efter opførte bjørnegrotter i skråningen syd for rovdyrhuset på 
fremragende vis har fuldstændiggjort hele dette afsnit af haven. 
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Figur 7. Abehuset. 
Arkitekterne Glahn og Odgaard. 
Plan, snit og opstalter. 
November 1934. 
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Figur 8. Østre abegrotte. Københavns Zoologiske Have. 1928. Samtidigt foto . 

og for en funtionalistisk bygning måske mere afgørende kritik: Grotten 
er uegnet til aber. Arkitekterne har tydeligvis kendt de store abegrotter 
i København fra 1928. Herom vidner ikke mindst den pauvre efter
ligning af disses ti meter høje klatrebjærge (Figur 8 og 9), der er 
dristige travestier over Andre Mantegnas eller Filippina Lippis klippe
stiliseringer. Men de københavnske grotter er store og solrige, og 
aberne kan i det meste af grotten færdes i niveau med publikum 
eller højt oppe, mens grotten i Aalborg er et lille mørkt hul. Hertil 
kommer, at væggen, der afsluttes med et brystværn foroven, i Køben
havn danner en halvcirkulær begrænsning af grotten, hvorimod de 
tilsvarende vægge i grotten i Aalborg danner retvinklede kroge. Denne 



102 Torben Frische 

Figur 9. Abegrotten. Aalborg Zoologiske Have. 1935. 

konstruktion kan ikke lukke aber inde, og de forlod da også grotten 
allerede palmesøndag den 13. april 1935. Den udstyredes herefter 
med en gitterkonstruktion, der går i forlængelse af tagfladen ud til 
husets facade og dækker de åbne sider. Grotten fremtræder herefter 
som et stort bur, der på heldig måde øger helhedens massevirkning. 
Men dets dybe gulv to meter under jorden forekommer nu menings
løst. 
U agtsomhed og manglende resourcer er årsagerne til grottens ska
vanker. Husets alt for snævre bure må formentlig forklares på samme 
måde. Men det berører ikke stilen. Den svarer fuldstændigt til rovdyr
husets. De to bygninger må da betragtes under et og fremtræder som 
et elegant og sjældent konsekvent udtryk for den tidlige funktiona
lisme i Danmark. 

7. Småhuse og volierer 
Haven fremstod allerede ved sin åbning som et fuldstændigt anlæg. 
Selv om dyrebestanden var beskeden og derfor ikke krævede andre 
større bygninger end rovdyrhuset og abehuset, blev den sparsomme 
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bebyggelse dog fordelt således, at intet afsnit af det store areal lå 
øde hen. Men denne spredning førte ikke til karakterløshed. De mest 
markante partier blev koncentreret omkring hovedindgangen og på 
de højtliggende arealer langs skoven. I resten af haven fordeltes en 
række mindre huse med indhegninger og volierer langs periferien. 
Betydeligst af disse er det nu nedrevne grundmurede anlæg for små 
rovdyr placeret lidt tilfældigt i havens sydlige hjørne (Figur 1). Det 
består af et antal bure på række, tre større i midten og to smalle i 
hver side. De er omgivet af et 70 cm højt muret brystværn, der danner 
fod for en lukket gitterkonstruktion til en højde af to meter. For 
enderne er brystværnet forlænget lidt bagud, så det danner gavle 
for et langt lavt hus med aflukker, et til hvert bur. Anlægget er enkelt 
og stilfuldt og svarer bl. a. ved gitterkonstruktionens afrundede kanter 
godt til abehusets og rovdyrhusets funktionalistiske stil. 
Et beslægtet præg har nogle malede træhuse med fladt tag. Navnlig 
det delvist bevarede skur for traner og påfugle er med sine halvcirku
lære afslutninger umiskendeligt. Men ellers udmærker disse i hast 
rejste småhuse sig mest ved deres fordringsløshed. 
Nogen restaurant er endnu i 1935 ikke opført. Men den lille kvadra
tiske iskiosk i forhaven er med sit flade tag og dettes store udhæng 
hele vejen rundt et karakteristisk eksempel på 1930-emes pavillonstil, 
og den lader os ane den planlagte restaurants eksteriør5

). 

Voliererne er ordinære, men bemærkelsesværdig er dog det store 
fasaneri i skovkanten mod nord. Langs den krumme, stigende om
gangssti ligger denne lange række sydvendte volierer i 10 trin som en 
bræmme mod skoven. 

8. Konklusion og perspektiver 
Med denne bygningshistoriske beskrivelse skulle det være godtgjort, 
at Aalborg Zoologiske Have allerede ved sin åbning var arkitektonisk 
bemærkelsesværdig. Stillet over for en særpræget og meget speciel 
opgave valgte arkitekterne Glahn og Carlo Odgaard at følge nye veje. 
5

) Af økonomiske grunde blev en nybygget restaurant aldrig opført. Den eksiste rende 
restaurant skal være en tidligere flygtningebarak, som er blevet ombygget til for
målet. Jvf. Aalborg Kommune. Rapport om Aalborg Zoologiske Have. April 
1982. Bilag 4, side 18. 
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Deres funktionalistiske bygninger i zoologisk have er et af de tidligste 
og mest åndfulde eksempler på denne nye retning i dansk arkitektur. 
Og ikke blot de enkelte huse, men det hele anlæg er gennemreflek
teret af tidens stræben efter rationalitet og folkelighed i planlægning 
og formsprog. Det kan synes lidt paradoksalt, at planen er inspireret 
af barokkens havearkitektur. Man kunne fortolke det som en mang
lende frigørelse fra den historidstiske tradition. Men da zoologiske 
haver altid - også under denne forudgående epoke - er blevet anlagt 
som romantiske haver, er der snarere grund til at se dette særegne 
træk som udtryk for en sikker forståelse af, at funktionalisme også 
kræver organisation. Dette bekræftes yderligere af den omstændighed, 
at den stramme plan i intet tilfælde har svækket det funktionalistiske 
program, men tværtimod sine steder på yderst effektfuld måde raffi
neret dets formsprog. 
Havens videre udbygning fulgte indtil 1950 de i 1935 fastlagte præ
misser. Et antal grotter for bjørne og sæler bidrog smukt til at for
stærke det funktionalistiske præg, men ellers tilføjedes haven ikke 
væsentlige arkitektoniske kvaliteter før opførelsen af girafhuset og 
elefanthuset i 1950-eme syd for den gamle have. Men hermed be
gyndte en ny epoke i havens bygningshistorie, som ligger uden for 
denne undersøgelses rammer. Det bør dog ikke her forbigåes, at 
arkitekterne Ole og Carlo(!) Odgård på en situationsplan dateret 
25. februar 1976 har skitseret en ny hovedrestaurant med parkerings
pladser på det areal, hvor hovedindgangen, rotunden med spring
vandet og fasaneriet fra 1935 stadig ligger. Man må håbe, at dette 
eller lignende vandalistiske projekter aldrig kommer længere end 
til tegnebordet. Den største del af den gamle have fra 1930-eme står 
stadig intakt. Det er af betydelig arkitekturhistorisk og almindelig 
æstetisk interesse, at den bevares uspoleret for eftertiden. 
Den er et meget tidligt og markant eksempel på dansk funktionalisme, 
enestående i sin art og af blivende kulturhistorisk værdi. Den vidner 
om en meget tidlig forståelse for, at arkitektur ikke, som i de gamle 
romantiske zoologiske haver, skal iscenesætte dyrene i forloren prunk 
og eksotiske kulisser til moro og gysen for borgerskab og gadedrenge, 
men skabe omgivelser, der tilgodeser dyrenes tarv og en uimponeret 
arbejderklasses behov for rekreation og viden. 
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Figur JO. Springvandet med Bonnesens skulptur fra 1925. Støbt og opstillet 1935. 
Foto omkring 1950. 
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Sn1åstykker 
En mærkelig ulykke i Aalborg i 1688. 
Af J. Jeppesen Jensen. 
Fredag den 21. september 1688 indtraf i ejendommen på hjørnet af 
Algade og Hr. Ovesgyde i Aalborg en tragisk ulykke, der kostede 
to unge mennesker livet. 
Den pågældende ejendom, som indtil varehuset Salling blev bygget, 
udgjorde Algade nr. 22 og 24 samt Hr. Ovesgyde nr. 9, skødede 
sadelmager Jacob Mathiesen 23. januar 1688 til farver Hans Nielsen. 
Ejendommen bestod af 21 bindinger hus med facade dels til Algade, 
dels til Hr. Ovesgyde eller Pølsegyden, som den senere kaldtes. 
Hans Nielsen havde således kun haft ejendommen i et halvt års tid, 
da ulykken, hvorved hans stifsøn Johan Bertelsen og murersvend 
Laurits Christensen omkom, skete. 
Det startede med, at Johan Bertelsen tabte en strippe ned i brønden. 
Han lod sig straks af stiffaderen hejse derned for at hente strippen. 
Herom beretter stiffaderen ved den senere vidneafhøring: 
" ... Som jeg fandt, at rebet var nær ved bunden, råbte jeg til hannem
est du nede, og han svarede ja. Bad ham at tage strippen i den ene 
hånd og holde sig fast med den anden, idet stønnede eller gav sønnen 
sig noget. Så råbte jeg til ham, men han svarede ikke, dermed drog 
jeg i rebet, som gik ledigt op. Løb så hen og råbte på murmester
svenden Laurits Christensen, som var på loftet og skielle taget, at 
han hastig vilde komme ned, da Johan er i brønden, og han svarer 
mig ikke. Så kom Laurits Christensen og regimenisskriverens karl 
Christen Christensen med mig til brønden, og satte vi først en stige 
ned på de nederste løsholter i brønden, og Laurits bød sig at gå ned 
derpå og tog derefter et træ og rebet imellem benene, at de siden 
kunne fire ham ned. Og som de syntes han noget nær var nede, 
råbte han og sagde Johan. Ordene var næppe af hans mund, førend 
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han pustede. Så råbte jeg Laurits, Laurits, og fik ingen gensvar. Da 
gik jeg hen og tændte et lys og holdt det over brønden, men kunde 
ikke se dem. Så sagde jeg til Christen Christensen: Lad os drage på 
rebet i Jesu navn med al magt. Så drog de hårdt på rebet, og det gik 
ledigt op, og vi begge blev forskrækkede, kaldte folk tilsammen og 
lod gå bud til byfogden, som da var i Hasseris på et udlæg hos 
Anders Mickelsen. Og hans tjener kom da med folk og fik de døde 
op med en brandhage. Og var den mindste, som først død blevet 
noget våd for på, og den sidstes klæder var ikke våde uden for på 
oppe ved halsen. Halsen var brudt på dem begge, og vi hver især 
med begge hænder tog om hver deres hoved, lettelig drejede dem 
om og grandgiveUgen fornam halsen at være i stykker, og hagen lå 
ned i halskraven, men vi ikke fornam eller så det ringeste sårmål 
eller slag på dem i nogen måder". 
Næste dag foretoges det forordnede ligsyn af 4 dertil af retten udpegede 
synsmænd. Et sådant syn skulle efter loven afhjemles på bytinget, 
ved hvilken lejlighed der blev udstedt tingsvidne. 
Mandag den l. oktober 1688 var retten sat på Aalborg byting, hvor 
byfogden Laurits Svendsen begærede og fik et tingsvidne af 8 danne
mænd og tinghørere, som så og hørte, "at synsmændene feldbereder 
Laurids Jensen Grøn, bager G ossevinus Heillichen, farver Andreas 
Eriksen og J ak o b Andreasen her for retten fremlagde, at de den 
22. september var udi Jacob Matbisen Sadelmagers forrige gård og 
gjorde syn og det ved ed at aflægge, om de tvende personer navnlig 
Johan Rudolph Bertelsen, Hans Nielsen Farvers stifsøn og Laurits 
Christensen murmestersvend, som af den i bemeldte hus fundne 
brønd er døde opdragne med bådshager, såsom man ikke tændt lys 
i en lygte kunde få ned i brønden, det jo blev slukt. Vi haver gjort 
yderste flid, og da først prøvet om man ·ikke kunde beholde tændt 
lys i en lygte ned i brønden at se dens dannelse og tilstand, eftersom 
vi lod tvende tændte lys udi en messing lygte fire derned, og da den 
kom noget over midt i brønden, sluktes begge lysene. Halede så 
lygten op igen, tændte lysene på ny og stak lygten udi et tæt pude
vaar og bandt foroven og forneden, at ingen vind kunde komme 
dertil, lod den atter gå ned, og lysene skinnede klart til de kom midt 
ned i brønden, så gik de ud. Dernæst blev taget en bliklygte med et 
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tændt lys udi og omsvøbt med et tilberedt lammeskind, og lod den 
sænke ned i brønden, og som den kom over det midterste, sluktes 
ligeså det lys. Endelig blev og dette forsøgt med en blind lygte, hvis 
nederste lufthul blev tilstoppet og så nedladt i brønden med et tændt 
lys, som og gik ud midt i brønden. 
Derpå blev ftret ned i brønden en levende høne, og straks igen op
draget, og som den opkom hængte den ligesom død, men der den 
havde ligget noget på gulvet, kom den igen til live. Det samme blev 
og forsøgt med en kat, der ellers holdes for et sey lifvet creatur, 
kom dog uden rørelse næsten død op. Hvorefter brønden med et 
blylod på en snor blev målt, og fandtes fra bryggers gulvet og til 
bunden 9~ alen dyb, og ickun lidet over et halv qvarter vand derudi. 
Og blev Jacob Matbiesen Sadelmager tilspurgt, hvor gammel den 
brønd var, og hvo der havde ladet den kaste. Da gav han til gensvar, 
at to år førend salig borgmester Jacob Urbansen døde (begr. 6. maj 
1682), lod han gøre samme brønd, og brugte Jacob Matbiesen brøn
den og vandet to vintre at svale brændevinstønden med. Og så kom 
en Københavns Qvinde til huse hos ham, og hun lod fejeise og al 
anden urenhed komme i brønden. Siden er den ej brugt, førend nu 
Hans Nielsen Farver i sommer efter at have købt ejendommen og 
huset, lod den rense. Og fremkom Oluf Hansen i Kackvad, som 
havde renset brønden, og foregav at have været neden i brønden og 
gjort den ren uden lys, og er der en ftælbund og i sig selv ftrkantei og 
tømret med tømmer og fiæl. 
Byfogden bad Hans Farver og Christen Christensen, om de vilde 
lægge hånden på de døde, det de og gjorde, men ingen tegn eller 
forandring kunde fornemmes hos dennem. 
Ved den senere vidneafhøring var tillige til stede den døde murer
mestersvends faster og "et Quindfolk, som han havde besovet og 
skal have lovet at ville holde trolovelse med førstkommende onsdag. 
Byfogden spurgte, om de ankede eller havde noget menneske mis
tænkt at skulle være årsag i hans død, hvortil de svarede nej, og bad 
de, at som han havde intet at bekostes i jorden for, at da Hans Farver, 
i hvis hus døden var ham overkommen, måtte lade ham begrave. 
Hans Farver svarede, at han havde fået stor hjertesorg og ønskede 
at have måttet dø i deres sted, og haver liden evne at lade sin søn 



110 J. Jeppesen Jensen 

begrave, men vilde dog hjælpe til af sin liden formue, at han kunde". 
Byfogden tilspurgte ligeledes murermestersvendens fader Christen 
Jensen, borger og murermester her i byen, som og var til stede, om 
han gav klage på nogen, som han mente at skulle være hans søns 
banemand, hvortil han svarede nej, "Men Gud var derudi en almægtig 
dommer". 
Dermed var den retslige del af den tragiske hændelse afsluttet For
søget på at finde dødsårsagen nærmede sig unægtelig til tider det 
tragikomiske, hvilket vel må tilskrives dels den herskende overtro, 
dels manglende kendskab til de mest elementære fysiske love. 
Det sidste ord i sagen fik byens gejstlighed. På den tid var det almin
deligt ved unormale dødsfald at tilkalde en præst, som var til stede 
ved det retslige ligsyn. Var der tale om evt. selvmord, opstod for 
gejstligheden spørgsmålet om formen for afdødes begravelse, som i 
sådanne tilfælde skulle foregå efter nøje fastsatte regler. Af samme 
grund findes ofte i præstearkiveme af slige sager en nøjagtig udskrift 
afjustitsprotokollen. Således også her. 
Kopien i bispearkivet af denne sag bærer følgende påtegning og reso
lution: "Den 5. october 1688 blev denne byfogdens mig meddelte 
udskrift udi mit hus offentlig for Præposito og samtlig Ministerio 
Alburgensi oplæst, og som deres samtlige mening accorderede med 
min bedste mening herom, at disse tvende mennesker saa hastig 
maatte være omkomne ved en giftig eskalation, som da med magt 
maa have kvalt dennem. Saa forblev det derved". Ulæselig underskrift 

Gabestokken på Nytarv i Aalborg. 
Af J. Jeppesen Jensen. 
Et af de fra middelalderen stammende strafferedskaber, som senest 
gik af brug her i landet, var gabestokken. Den fandtes i flere udform
ninger, men den mest anvendte bestod som regel af et halsjern, 
monteret på en ca. 3 m lang pæl (stokken), der var rammet i jorden 
eller fæstet til en mur. 
Gabestokken var oftest anbragt på torvet eller en gade, ligesom den 
hyppigt var anbragt uden for kirkedøren. 



Gabestok. 
Tilh. Aalborg Historiske 
Museum og har for
mentlig stået ved Nørre
sundby kirke. 
(Arne Jacobsen foto). 
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Fastlåset i halsjernet og ofte med en seddel hæftet på brystet med 
besked om forseelsens art, anbragtes synderen i kortere eller længere 
tid til almindelig beskuelse, udsat for offentlig spot og spe, hvilket 
regnedes for at være pinens vigtigste del. 
I kirketugtens tjeneste spillede gabestokken gennem århundreder en 
betydelig rolle som straffemidddel. Således befalede Christian 4's 
helligdagslov bønder og deres husstand at søge kirken hver helligdag. 
Indfandt de sig ikke, var de efter loven pligtig at bøde 3 lod sølv, og 
hvis pengene udeblev, sattes de i gabestokken, der stod ved kirke
døren, i 1-3 timer, den halve tid før, den anden halve efter guds
tjenesten. 
I sin bog om Nørresundbys historie beretter C hr. Petresch Christensen 
på grundlag af kirkeregnskaberne, at Nørresundby kirke i 1778 an
skaffede 2 gabestokke for en pris af 5 rdl. 3 mk. 10 sk., og hver af dem 
blev af Niels Hansen Smed monteret med et halsjern til l rdl. De 
fandtes begge med tilbehør endnu blandt kirkens inventar i 1794, og 
det er formentlig en af dem, som i dag står opstillet i Aalborg Histo
riske Museum. 
Et andet område, hvor gabestokken skulle tjene som afstraffelses
middel, var ved fremkomsten af de såkaldte paskviller, d. v. s. smæde
skrifter indeholdende fornærmelige og ærerørige udfald, især rettet 
mod enkeltpersoner. Sådanne skrifter skulle iflg. Christian 5's for
ordning af8. juni 1689 afbøddelen brændes ved den stedlige gabestok. 
Endelig spillede gabestokken en fremtrædende rolle i bekæmpelsen 
af betleriet, der til tider kunne være en sand plage for burgerne. Der 
fandt som regel fra myndighedernes side en regulering af tiggeriet 
sted, således at det forbeholdtes værdigt trængende, der udrustedes 
med særlige skilte eller tegn, som berettigede dem til tiggeri i hjem
sognet. På landet gik det nogenlunde med at holde tiggeriet i ave, 
men i byerne kunne det især i økonomisk trange tider gribe om sig 
og antage et omfang, der gjorde det uudholdeligt for byens borgere. 
At noget sådant har været tilfældet i Aalborg i slutningen af 1600-årene, 
fremgår bl. a. af en skrivelse, som magistraten den 28. august 1695 
tilsender kancelliråd Claus Rasch, der var politimester såvel i Køben
havn som i landets øvrige købstæder. Det hedder heri: "Betlere 
anlangende: Saa fmdes deraf her i Byen en temmelig Deel, de meste 
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deraf er gamle og brecklige, som ere forløfvede (ledige) og given 
Tegn, af hvilke, siden dem sidst blev given Tegn, nogle ere bortdøde. 
Paa der her endnu værende sendes efter Begæring indliggende For
tegnelse, og derpaa skreven nogle, som ere unge, som vel med Spin
den, Kaarden, Spolen eller andet kunde fortjene Kosten, hvilke vi 
ønsker gieme Byen fra at maatte vorde entlediget. Findes nogle flere 
herefter, skal det hans Velbaarenhed vorde tilmeldt. Vi forbliver 
efter Skyldighed etc.". 
At betleriet hundrede år senere stadig florerede i Aalborg, fremgår 
af et par dokumenter, der ligesom før nævnte findes i Aalborg råd
stuearkiv. Den 20. september 1797 sendte stiftamtmand Ditlev v. 
Pentz til Aalborg bys magistrat følgende skrivelse: "Formodentlig er 
den paa det store Torv anbragte Gabe Stock med Jem Hals Baand 
sat der i Følge den under 2. N ovbr. 1792 confirmerte Plan til Arbeids 
Anstalten for de Fattige i Byen dens Paragraf 9, men da det nye 
Plankeværk paa Torvet er sat og bliver færdig i denne Uge, staar 
denne Pæl til megen Vanziir paa Torvet. Jeg veed ikke, om denne 
Gabe Stock er aldeles nødvendig, i det mindste ved jeg ikke, at den 
har været brugt til andet end at sætte Pasqviller paa. Meget gieme 
ønskede jeg den aldeles borttaget og sat et Sted i Bevaring til en 
Casus arriverer, at den nogen sinde skulle bruges. Men skulde der 
være nogen Betænkning i at tage den aldeles bort, saa beder jeg dog, 
at den maa henfløttes paa et mere passende Sted i en mere Afkrog". 
I de fleste tilfælde rettede magistraten sig efter stiftamtmandens hen
stillinger, men i dette tilfælde var man af en helt anden anskuelse. 
Stiftamtmandens skrivelse lod magistraten gå videre til kommissionen 
for Arbejdsanstalten i Aalborg, som 25. september s. a. sendte stift
amtmanden følgende svar: "I Anledning af Herr Kammerherre og 
Stiftsbefalingsmand von Pentzes til Magistraten afladte og os tilstillede 
Skrivelse af 20. dennes, betræffende den paa Nye Torv i Følge den 
confirmerede Plan for denne Byes Arbeids Anstalt anbragte Gabe
stoks gandske Borttagelse eller Henflyttelse til et mere afsides Sted, 
skulle vi herhos lade berørte Skrivelse følge tilbage, tienstskyldigst 
formeldes, at dersom Byens lndvaanere skulde, som vi ønske, kedes 
ved at give Almisse ved deres Døre og derimod blive os behielpelige 
i at søge Betleriet hemmet ved at anmelde de Betlere, som paa ny 
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begynde at forøve Tryglerier, da kunde den Casus mueligt indtræffe, 
at Gabestokken blev oftere brugt, og da vilde Straffen efter vores 
Formening være mindre nyttig, saafremt den ikke findes paa nogen 
offentlig Plads. Vi befrygter og at de, som have Lyst til at afgive sig 
med Betleri, vilde tro, naar den blev ganske borttaget, at man paa 
en Maade samtykke deres utilladelige Foretagende, samt at Straffens 
Indøvelse vilde finde større Vanskelighed, ja flere Omstændigheder 
dermed blive forbundne, og vi dog anser denne Straf at være den 
mildeste, som for Betlere er fastsat. Paa hvilke Grunde saavelsom 
og for at spare Udgivter i Tilfælde, at den maatte bruges, vi skulle 
ønske, at den fremdeles faar en Plads enten paa det ene eller andet 
Torv, hvor den maatte anses at være til mindste Vanziir. 
Commissionen for Arbeids Anstalten i Aalborg den 25. Septbr. 1797 

Pontoppidan Qvist Gleerup Schierup M. Jeeg 

Hvornår gabestokken er afskaffet i Aalborg har det ikke været muligt 
at opspore. Formentlig er den som straffemiddel over for betlere 
afskaffet nogenlunde samtidig med reglementet af 5. juli 1803 om 
fattigvæsenets indretning. Se herom i denne årbogs 68. årgang 1979. 
Det var ikke underligt, at stiftamtmand Pentz efterhånden følte irri
tation ved synet af gabestokken på det Nytarv, som han i disse år 
foranledigede istandsat og forskønnet ved opfyldning af det sumpede 
areal ved slotsgraven. Af byens regnskaber fremgår, at det kostede 
byen mange penge. 
Det var imidlertid Pentz's hensigt, at der skulle ofres endnu mere 
på Nytorv, hvilket fremgår af hans slutning på det ovenfor nævnte 
brev af 20. september 1797 til magistraten. Det hed heri: "J eg ønskede 
tillige, at Kæmneren beordredes at anmode enhver af Byens lnd
vaanere, som have Gruus eller Fyldning at udkøre, at de da indtil 
videre ville køre det hen paa det Stykke afTorvet, som nu er imellem 
det nye opsatte Plankeværk og den pikkede Vej , thi derved vandt man, 
at Pladsen efterhånden kunde opfyldes, indtil den næste Aar kunde 
steen pikkes". 
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Lidt om Øster Hurups første havne anlæg. 
Af J. Jeppesen Jensen. 

l J.) 

I en afhandling om Viffertholms historie i denne årbogs 16. årg. 1927 
skriver lærer Fr. Møller, Solbjerg om en af godsets ejere, den be
kendte herredsfoged Christen Sørensen Testrup bl. a.: "Han speku
lerede paa at bygge en anløbsbro i Hurup for udskibning af tømmer 
fra hans store skove og mursten fra teglværker, han anlagde. Anløbs
broen blev ikke til noget, skønt mægtigt egetømmer og kampesten 
blev ført derud, hvor enkelte dele deraf endnu findes". 
De omtalte rester af tømmer og sten skyldes ikke den i 1761 afdøde 
Christen Sørensen Testrup, men derimod hans søn Søren Testrup, 
som i 1764 købte VifTertsholm af sin moder Maren N i elsdatter Lyn
derup. Søren Testrup var allerede på det tidspunkt en anset mand. 
Han var 1738 - som 24 årig - blevet exam. juris eller dansk jurist, 
som det også hed. I januar 1766 begyndte han med forberedelserne 
til det påtænkte havnebyggeri, der skulle foregå med en mindre sand
revle som grundlag og derfra videre ud i Kattegat. 
Det første problem var at erhverve ret til vej til havet, og det kunne nok 
volde besvær, eftersom VifTertsholm ikke ejede gods i dette område. 
Det meste af ejerlavene Fruerlund, Hedegaard, Hurup og Langerim 
tilhørte Frederik von Arenstorfftil Visborggaard. 
Det lykkedes Søren Testrup ved forhandling med 4 af Visborggaards 
fæstebønder at indgå en akkord, som de fire underskrev 21. januar 
1766. De gav ham derved lov til at anlægge en 3 ~ favne bred vej med 
grøfter over deres enge, som det hed: "til en liden plads, som ligger 
imellem Anders Kongslefts toft og havet, hvilken plads han agter 
at lade indhegne til en ladeplads, og derfra at lade gøre en bro eller 
havn ud i havet. For den skade, han ved en saadan vejs anlæggelse 
forvolder, giver han os aarlig hver et godt læs rent bøgetræ, saa længe 
nogen af os bebor vores nu beboende gaarde. Dog skal denne vores 
accord approberes af vores kære hosbond, højædle og velbaame hr. 
lieutenant Arenstorfftil Visborggaard, før den kan gælde". Akkorden 
blev straks godkendt af Arenstorff. Da Hurup by i 1800 blev udskiftet, 
fik samme akkord en påskrift om, at Viffertsholms ejere fremtidig 
havde erhvervet denne vejret til havet iflg. de gældende regler om 
hævd. 
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Nu kunde Testrup begynde at indsende ansøgninger til myndig
hederne i København om godkendelse af sine projekter. I første om
gang gjaldt det om at opnå tilladelse til at foretage den omtalte ind
pæling, ligesom han ansøgte om tilladelse til på stedet at foretage 
skibsbygning, idet han ikke alene ville opnå tilladelse til indskibning 
af forskellige varegrupper og især landbrugsprodukter fra egnens god
ser, men tillige med egne skibe at fragte varerne til København og 
andre steder. 
Sådanne sager blev som regel afgjort i Generaltoldkammeret i Køben
havn, og korrespondancen mellem Testrup og dette kammer med 
Aalborg stiftamt som mellemled fmdes i dag dels i Rigsarkivet, dels 
i Landsarkivet i Viborg. Da det vil føre alt for vidt på dette sted at 
omtale de mange akter, henvises interesserede til nævnte arkiver. 
Myndighederne var på den tid forholdsvis lette at !a i tale, når det 
gjaldt anlæg af nye industrielle foretagender, der betragtedes som et 
væsentligt led i bestræbelserne for at opnå et tiltrængt økonomisk 
opsving her i landet. 
Nu havde et projekt, som det Testrup var i færd med at etablere, en 
hel del med told at gøre, og det var et meget ømtåleligt område. Et 
af de største poster på datidens statsregnskab var toldafgifter, og ikke 
mindst den af befolkningen forhadte konsumtion1

). Derfor spillede 
myndighedernes i øvrigt velbegrundede frygt for toldbesvigelse en 
fremtrædende rolle i overvejelserne om bevilling af nye projekter. 
Efter megen pariamenteren fik Testrup i foråret 1767 privilegium på 
såvel havneanlæg som skibsbyggeri. Trods mange ansøgninger lykke
des det ham derimod aldrig at slippe uden om Hadsund og senere 
Mariager toldsted som overordnet myndighed. Han engagerede sig 
hurtigt med ejerne af mindre fartøjer, som fra Hobro til Kattegat 
opsamlede varer, der så ved anløbsstedet! Hurup lastedes i Testrups 
skib og videreførtes til København. Det drejede sig om træ, kom, 
smør, saltet kød, talg, ost, uld og enkelte gange flyttegods. Endvidere 
nævnes uldgarn fra Viborg tugthus, "lærred som her er spunden af 

1
) Med den danske enevældes indførelse fulgte en ny skat : Konsumtionen . Det var 

en forbrugsskat på indenlandske varer og svaredes både på landet og i byerne. 
Den blev ophævet i 1851. 
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fattige i vinter'' o. s. v. Varerne skulle så inden afrejsen til København 
atter en tur til Hadsund eller Mariager. Om denne sejlads anfører 
Testrup i en ansøgning til kongen: "Men angaaende fartøjerne, naar 
de ankommer til havnen, skulle sejle herfra til toldboden for at gøre 
angivelse etc., da som Mariagers fiord fra begyndelsen til toldboden, 
er 2 mile lang, bestaaende af lutter smalle bugter, ingen steder over 
et bøsseskud brede, hvoraf nogle gaar sønder og nogle nord, og følgelig 
deri umuligt at krydse uden med baade og smaa jagter, saa er disse 
2 mile de fleste gange besværligere at passere end en hel Norsk, 
Kiøbenhavns, Østersøes eller anden lang rejse, og følgelig ville det 
blive meget ubelejligt for et fartøj, som kom til min havn, at gøre 
saadan rejse frem og tilbage først. Dertil kommer, at indløbet affiorden 
saavel som paa et par steder, før man naar toldboden - Dynen og 
Kleppen kaldet - ikke har mere end 7 a 8 fod vand på sig med almin
delig højvande, og altsaa ikke af dybtstikkende fartøjer, hvoraf jeg 
forventer at bygge, men kun af fladagtige, der tillige er slette søskibe, 
kan besejles". Det varTestrupsmening om den sag, at en kontrollør 
kunne hidkaldes fra Hadsund, senere Mariager for at kontrollere lasten 
og forsegle lugerne, men der skulle gå mange år, inden det blev bevilget. 
Derimod fik han med tiden bevilling til at oprette et fiskerleje i for
bindelse med sin nye havn. Samtidig fik han lov til at oprette et 
marketenderi for de folk, der efterhånden blev ansat. Derimod fik 
han blankt afslag på en ansøgning om fritagelse for konsumtions
afgift af de varer, som blev brugt såvel i marketenderiet som til bygge
riet i det hele taget. Sådanne varer skulle ifølge Generaltoldkammerets 
resolution "indføres landværts og tages fra kiøbstædeme". 
Trods betydelige vanskeligheder af forskellig art lykkedes det efter
hånden for Testrup at få god gang i Øster Hurup-foretagendet. At det 
ikke altid var lige let, fremgår af en art bønskrift, som han 14. februar 
1784 sendte til kongen. Det hed heri: "Da jeg for omtrent 23 aar 
siden blev een Deres Majestæts bosiddende undersaat og hosband 
for ViiTertsholm gods, troede jeg, at godset kunde forbedres med at 
anskaffe det en ladeplads, hvor kom, feedevare, skovprodukter, sten 
af et teglværk o. s. v. kunde udføres. Byggemateriel og andre fornøden
heder igen indføres, og hest og vogn derved en del spares, idet der 
er kun l mil, men 3 a 5 til nærmeste kiøbstæder, og derfor erholdt 
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jeg tilladelse af 2 mine naboer, thi selv ejede jeg ikke grund til søen, 
at oprette et Iadested paa den aabne strand ud til Cattegattet ved en 
by, Hurup kaldet, i Aalborg amt, Als sogn beliggende, efter at jeg der 
havde forefundet en dybde af 12 fod vand og en sikker ankerplads. 
Jeg bygde da een for min evne bekostelig bro til udi mod dybet, og 
for at nytte den gjorte bekostning til noget mere end den lossen og 
laden, der kunde falde i min lille circul, begyndte jeg der at bygge 
skibe, helst jeg selv har skov, men da et par vare færdige, lærte erfa
renhed mig, imod al min formodning, at derved var tab, saajeg maatte 
Jade det fare. Siden tænkte jeg: maaske broen kunde nyttes af kiøb
mænd i Randers og Mariagers fi.orde til der at lade komme og oplægge 
deres salt, viin og slige vare, hvis farvande udfordrer saa store fartøjer, 
at de ikke kan flyde ind i disse to fi.orde, som haver kuns 8 fod vand, 
i stedet for de ellers med mere bekostning af fragter og dobbelt told
klaring maa paa anden haand tage dem fra København, Aalborg og 
andre stæder. Og derfor i aaret 1766 ansøgte om tilladelse, at der 
maatte alle slags ellers ikke contrabande vare, thi efter toldordonancen 
maa der kun losses kom og byggematerialer, ind- og udskibes, efter 
Kommercekollegie samt Rentekammeret indhentede erklæringer af 
4. april og 13. juni 1767 blev afslaaet, muligt af aarsag sidst bemeldte 
cammer har haft frygt for toldsvig. 
Imidlertid og især i begyndelsen gjorde storm og bølgernes magt mig 
adskillige bortskylninger, og bolværkerne, som vare kuns af bøgetræ, 
saa jeg at forgaa af forraadnelse, hvor jeg med jordopfyldning havde 
lukket dem fra vandet, og jeg saa ikke nogen udsigt, som kunde lønne 
deres vedligeholdelse. Men da jeg tillige blev var, at saa stræng som 
søen var til at rive ned paa den lodret op og ned staaende bro, saa 
føjelig blev den igen til, ej alene at lade det nedrevne blive liggende 
saa sna11 det havde faaet en skraa skikkelse, som bølgerne kunde 
løbe sig trætte paa, men og til at forøge mit arbejde med tilskyiling 
af havet, saa jeg nu har - om jeg saa tør kalde det - et nye fast land 
af 100 favnes længde og omtrent 25 favnes bredde, som holder sig 
selv ved lige uden bolværk, og hvilket naturens arbejde jeg har kom
met til hjælp med en dæmning graa sten, bag ved hvilke jeg haaber 
ad aare at have en vinterhavn for et mit fartøj . 
For 4 a 5 aar siden bekostede jeg saa at sige 500 rdl. paa Guds forsyn 
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i havet, idet jeg anlagde der et fiskeri med bundgarn, hvilket hidtil 
har slaaet godt an, og giver det bedste haab om at kan blive bestandig, 
thi det har næsten fisket sig fri, og fiskeredskaberne anselig forme
rede o. s. v. Et hus bygt imod det yderste har og bestaaet sig godt, og 
jeg ønskede nu gerne at bebygge den hele opfyldning med fiskerhuse 
og bosætte ejendoms fiskere der, thi ikke en eneste fiskepatron som 
jeg, men mange særskilte, at det som skal gøre et fiskeri betydelig. 
Men erfarenhed har lært, at fiskeri kun er der for landet fra enden 
af februar til udgangen af juli, og der er et tørt sted, hvor hverken 
gror græs eller løv. Loven og siger, at ingen maa drive haandværk 
paa landet, saa er her intet at leve af den anden halve del af aaret, og 
følgelig kan ingen med grund bosætte sig der, uden jeg kunde give 
ham andet arbejde, det jeg ikke formaar, desaarsag det jeg aller
underdanigst fordrister mig herved at bede Deres Majestæt om hjælp 
til denne min hensigt. Ikke penge hjælp, ikke heller eftergivelse af 
nogen indtægt, som Deres Majestæts kasse enten har eller kan for
vente, eller kan vente naar der ikke kommer folk at bo, men meget 
mere en hjælp, som i tiden vil formere statens styrke og kronens 
interesse, nemlig: At det allernaadigst maa være dem, som bygge og 
bosatte ere paa forbemeldte af mig i søen opfYldte land ved Huurup 
strand, eller herefter der bosatte vorde tilladt at bruge borgerlig næring 
og brug, ligesom andre købstæder i Jylland deres indvaanere med 
frihed i 20 aar for consumption, indkvartering og alle andre kongelige 
købstad skatter og tyngder, dog udførsel af øl og brændevin derfra 
tilland alene forbuden, paa det ikke nogen af de andre consuroption 
svarende derved skal fornærmes. Saaledes har for kort tid siden Deres 
Majestæts højsalige forfædre gjort ved fiskelejerne Nibe og Løgstør, 
friheden i de 20 aar undtagen. Men der var alt en by med bygning og 
avling, hvilket her først skal bygges, og avling faas aldrig. 

Allernaadigst S. Testrup. 

Den ønskede 20 års fritagelse for konsumtions svareise af stedets 
fiskere og evt. håndværkere m. v. blev afslået. Derimod blev der 
27. december 1784 udstedt kongelig resolution, efter hvilken Testrup 
måtte lade fiskere og håndværkere bosætte sig uantastet ved hans 
havn samt, at han måtte holde marketenderi for dem - men ikke 
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krohold, som han havde ansøgt om. Endvidere måtte han til de 
samme folk sælge salt, tjære og hamp, men det skulle købes i køb
stæderne og derfra udføres landværts. 
Det fremgår tydeligt af stilen i Søren Testrups mange ansøgninger 
til centraladministrationen, at han har været en kyndig mand, der 
har været godt inde i tingene og forstået at formulere sig. 
Han blev 1784 udnævnt til krigs- og landkommissær i 3. jydskedistrikt 
for Aalborg og Viborg stifter- et hverv, som han frasagde sig i 1792. 
I 1799 overtog sønnen Christen Michael Testrup VifTertsholm og 
Lille Restrup, hvorefter Søren Testrup flyttede til sin fødegård Vester
ris, hvor han døde 11. maj 1819. 
Hvor længe Testrups havn i Øster Hurup vedblev at fungere vides 
ikke med sikkerhed. I Trap: Danmark, l. udgave 1859 anføres: "Ved 
Hurup er et Udskibningssted, hvorfor også en Toldassistent er sta
tioneret sammesteds". Tidligere kaldtes anlægget for Hurup Batteri, 
som menes at stamme fra krigen med England 1807-14, hvor der
mens havnen endnu var i brug - skal have været posteret kanoner til 
landets forsvar. 
Et par hundrede meter nord for den gamle havn blev der i 1934 anlagt 
en moderne havn, som blev udvidet i 1957, og i dag spiller fiskeriet 
en fremtrædende rolle i byens erhvervsliv. Der fmdes således en 
andelsfiskeeksport, ligesom der findes toldkontrolsted. 
Foranstående omtale af Øster Hurup havn er ingenlunde udtøm
mende, så der skulle være gode muligheder for at bringe yderligere 
materiale om denne sag for dagen. 
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Liget i den åbne grav. Skjellerup 1840. 
Af F. Bek-Pedersen. 
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Ved folketællingen i 1801 er Peder Nielsen, 27 år, noteret som hjemme
værende søn på gården Strandbolt i Skjellerup sogn. Hans fader, 
Niels Jacobsen, 55 år, var gift 3. gang med Mette Jacobsdatter, 63 år. 
Dertil var der en tjenestepige på gården. 
På samme tid var der en skoleholder i Skjellerup, der hed Niels Lund; 
han var samtidig murermester. 
En skrivelse dateret Mariager 1807 og med en ulæselig underskrift 
oplyser, at sognepræsten hr. Warberg (sognepræst i Hobro-Skjelle
rup 1801-1810), "intet har at udsætte på Peder Nielsens's levnet og 
kundskaber, så skoleholder Niels Lund kan gerne antage ham til at 
hjælpe sig ved børnenes undervisning. Ved Niels Lund's dødelige 
afgang må Peder Nielsen henvende sig til proprietær Blegvad, Skovs
gård, hvis formænd har opbygt skolen, og givet den en god fundats 
og tillagt den renten af en kapital på 250 rigsdaler" . 
Såvel nævnte skrivelse, som de der nævnes senere her, fmdes i 
Århus Rispearkiv, deponeret i Landsarkivet for Nørrejylland. 
Peder Nielsen, som senere førte navnet Strandholt, har efterfulgt 
Niels Lund i embedet som skoleholder, og han har giftet sig med 
Mariane Nielsdatter, hun var 6 år ældre end han. Det ses ikke, at 
hun var fra Skjellerup sogn. 
I en skrivelse fra det danske Kancelli til biskoppen over Århus stift, 
dateret 29. januar 1833, oplyses det, at kancelliet bifalder en ind
stilling fra Randers amts skoledirektion, hvorefter Strandbolt efter 
egen ansøgning entlediges fra sit embede, grundet på fremførte be
skyldninger for tyveri m. v., men mod at hans hustru tillægges en 
årlig pension af 2 tønder byg fra skolelærernes hjælpekasse. Der fore
ligger ikke noget om de nævnte beskyldninger eller om disses rig
tighed. 
Ved folketællingen i 1834 nævnes såvel Strandbolt som hans kone 
som almisselemmer, og der er anført en Christen Jensen, 33 år og 
ugift som skoleholder og kirkesanger. 
I en skrivelse dateret 24. marts 1838 skriver pastor Lund, Øster 
Tørslev, på Randers amts skoledirektions vegne til biskop J. Paludan 
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Muller i Århus, at Strandbolt har søgt om en ekstra understøttelse 
af skolelærernes hjælpekasse, men har fået afslag. Dels har samme 
kasse absolut ikke råd til at yde mere uden at angribe kassens kapital, 
hvad der ikke fandtes rådeligt, dels var samme Strandbolt en såre 
uværdig person. "Såfremt han ikke kan ernære sig selv, haver han at 
henvende sig til sit distrikts fattigvæsen, der er pligtig at sørge for ham". 
Ifølge Skjellerup kirkebog døde Strandbolt den 12. maj 1840, 66 år 
gammel. Han blev begravet den 19. maj. 
Helt så udramatisk, som kirkebogen skildrer dødsfald og begravelse, 
er det dog ikke foregået. 
I en tre og en halv side stor skrivelse, dateret 2. juni 1840 fra Strand
holsts enke til biskop Paludan MUller, Århus , beklager hun sig over, 
hvad hun og hendes mand havde været udsat for i nævnte sag. 
Tidlig morgen den 12. maj, som var en tirsdag, havde Strandhalt følt 
sig syg og ønsket at blive berettet til døden. Hun var da omgående 
gået til fattigforstanderen, og denne var straks gået til sognefogeden, 
Peder Jensen, angående en vogn for at få præsten hentet. Sogne
fogeden havde dog ikke hastværk, han var gået til sin "Hobromark", 
hvor hans datter havde opsøgt ham ved middagstid og mindet ham 
om, at det hastede med at få fat i præsten, for Strandhalt levede 
sikkert ikke ret meget længere. Han var da gået til præsten (pastor 
Yogelius, præst i Hobro-Skjellerup 1818-1848), og denne havde svaret, 
at kom der en vogn efter ham kl. 6, da skulle han være parat til at 
tage afsted. Vognen blev tilsagt fra Gettrup, og præsten ankom til 
Skjellerup klokken 8, men da var Strandbolt død mellem klokken 
6 og 7. 
Da samme præst forrettede kirketjeneste i Skjellerup den påfølgende 
søndag, spurgte han kirkesangeren om, hvor liget var. Der blev svaret, 
at dette ikke var ankommet, og at der ikke blev begravelse den dag. 
Da beordrede præsten den tilstedeværende sognefoged til at sende 
to mand ned for at holde konen, og andre skulle bringe liget tilstede, 
så begravelse kunne forrettes. Der var dog ingen, som ville gå disse 
ærinder, og tilmed vidste de, at Strandholts kone samme dag var 
gået til Mariager for at købe ligtøj til sin mand. Om mandagen sendte 
fru Strandbolt en mand til præsten for at bede ham komme og kaste 
jord på hendes mand om tirsdagen, men dette passede ikke præsten, 
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og resultatet blev, at kisten kom til at stå i åben grav til næstfølgende 
søndag, da præsten alligevel skulle til Skjellerup. 
Denne klageskrivelse sendte biskoppen til provst L. Dahlerup, Gjer
lev, til undersøgelse og udtalelse. Efter indhentet udtalelse fra pastor 
Vogelius svarede provsten, at skylden for præstens for sene ankomst 
til den syge alene må være sognefogedens langsommelighed. Det 
forargelige ved selve begravelsen syntes provsten ikke om, men han 
finder det forklarligt, efter hvad hr. V ogelius oplyser om klagerindens 
forhold og hendes sinds beskaffenhed. 
Biskoppen ser dog ikke på sagen på samme måde. I sin svarskrivelse 
til provsten nævner han ikke sognefogeden, men siger, at det er en 
præsts pligt at komme til en syg hurtigst muligt, når han er kaldt, 
og i dette tilfælde skulle han selv have skaffet sig befordring, når 
den tilsagte vogn udeblev så længe. Med hensyn til det forargelige 
forhold ved begravelsen, så var det præstens pligt at få denne forrettet 
og ikke at undskylde sig med klagerindens sindsbeskaffenhed. 
Præsten kunne godt have taget til Skjellerup på en søgnedag. Dette 
beder han provsten meddele hr. Vogelius, men når så dette er sket, 
er der ikke videre at gøre ved denne sag, men noget lignende må 
ikke gentage sig i fremtiden. 
Provsten skal også svare klagerinden, men dette finder biskoppen vil 
være rigtigst og bedst, om dette sker mundtligt. Han burde lade hende 
kalde eller ved anden lejlighed tale med hende og sige hende det for
nødne til berigtigelse af, hvad der var sket, og hvad der havde været 
urigtigt i hendes forhold med sagen. 
I en senere skrivelse fra provsten til biskoppen meddeles det, at 
provsten skriftligt havde meddelt hr. Vogelius biskoppens syn på 
sagen. Klagerinden havde han kaldt til Gjerlev præstegård, og der 
havde han talt med hende. Hun havde dog stadig vist et stridigt og 
uforsonligt sind, men provsten havde sluttet med at formane hende 
til. at lade al videre strid fare og vise høflighed og skyldig lydighed 
mod sin sognepræst, der jo ofte havde gjort vel mod hende og 
hendes mand, hvilket hun heller ikke benægtede. 
Den 17. april 1847 døde Mariane Nielsdatter 82 år gammel. Hun 
blev begravet den 25. april. Hun var almisselem, og dødsårsagen var 
alderdom og svaghed. 





Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1981-1982. 
Ved bibliotekar Jeppe Hansen, Det Nordjyske Landsbibliotek. 

Fortegnelsen omfatter litteratur, som er udkommet i 1981-1982, suppleret med enkelte 
titler fra tidligere år. 
Artikler i Fra Himmerland og Kjær Herred er ikke medtaget. Periodiske publikationer 
medtages kun første gang, de udkommer. 
I de senere år har der i denne bibliografi været anført en række af Mostrups vejvisere 
for de enkelte kommuner. Da disse nu ser ud til at udkomme i en fast plan for hoved
parten af Nordjyllands kommuner, vil de ikke fremover blive optaget i denne liste. 
Under punkterne "Amtskommunale publikationer" og "Aalborg. Kommunale publi
kationer" vil udgivelserne fra og med denne årgang komme med under den afdeling/ 
magistrat, der har udgivet dem. 
Det Nordjyske Landsbibliotek modtager gerne meddelelser om manglende titler. 

Himmerland og Kjær Herred i almindelighed. 
Barn af Vendsyssel. Vendelboere fortæller erindringer fra deres barndom i Vendsyssel. 

Lions Clubber i Vendsyssel, 1981. Bind 3 (175 sider), illustreret. 
Breuning Madsen, Henrik: Fastlæggelse af højokkerpotentielle områder i Himmerland. 

Landbrugsministeriet. Arealdatakontoret, 1980. 43 sider, illustreret+ l kort. (Beret
ning, A-Dl). 

Christiansen, Kqj: 60 år på hjul. Thinggård, 1980. 20 sider, illustreret. (Jubilæumsskrift 
for busselskabet). 

Dahl, Knud: Fredede områder i Danmark. Med Geodætisk Instituts kort i 1:200.000. 
Ny udgave. Danmarks Naturfredningsforening, 1981. lll + 266 sider, illustreret. 

Energiministeriets og Elværkernes Vindkraftprogram: Større, elproducerende vind
kraftanlæg. Energiministeriets og elværkernes vindkraftprogram, fase l og 2,januar 
1977- marts 1981. (DBK), 1981. 53 sider, illustreret. 

F/amand, L. J.: Tipoldefars Danmark. Bearbejdet af Thorkild Behrens. 2. bearbejdede 
oplag. Erichsen, 1981. 324 sider, illustreret. (Let bearbejdet udgave af 2 bøger fra 
1855). 

Forureningssituationen i Skagerrak-Kattegat. Seminarierapport, Lysebu, Oslo, 14.-15. 
august 1980. Oslo. N ordiska Ministerrådets Sekretariat/København. Direktoratet for 
Statens Indkøb (DBK), 1981. 202 sider, illustreret. (NU-Serien. B, 1980:24). 

Friis, Achton: De danskes øer. 3. udgave. Grafisk, 1981. Bind 3 (527 sider), illustreret+ 
87 tavler. 
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Geotermiske anlæg i Midt- og Nordjylland. Resume af rapport af juli 1980: "Under
søgelse af geologi, marked, teknik og økonomi for potentielle geotermiske anlæg 
i Midt- og Nordjylland. Dansk Olie & Naturgas, 1980. 15 sider, illustreret. (Se selve 
rapporten længere nede). 

Gregersen, Hans: Skipper Klement. Bygholm, 1981. 87 sider, illustreret. 
Hessel, Jørgen: Skipper Klements oprør. Munksgaard, 1982. 63 sider, illustreret. (Blå

tand). (Jørgen Hessel = Bjarne Hesselbæk og Jørgen Skaastrup). 
Holm-Petersen, F.: Maritime minder fra Limfjorden. Høst, 1982. 48 sider, illustreret. 
Ibsen, Flemming:!): Kemisk industri i Nordjylland. 89 sider. 

2): Nærings- og nydelsesmiddelindustrien i Nordjylland. 143 sider. 
3): Papir- og grafisk industri i Nordjylland. 96 sider. 
4): Træ- og møbelindustrien i Nordjylland. 88 sider. 

- af Flemming Ibsen, Kjeld Nielsen og Kurt Nielsen. Udgivet af Arbejdsmarkeds
nævnet for Nordjyllands Amtskommune. Amtskommunernes og Kommunernes 
Forskningsinstitut, 1981. (En Analyse af Beskæftigelsen, Kvalifikationskrav, Efter
uddannelse, Lærlingeuddannelse). 

Ibsen , Flemming: En model for fremskrivning af industriens beskæftigelse. Metode
diskussion og en analyse af den nordjyske industris beskæftigelsesudvikling 1980-
1985. Amtskommunernes og Kommunernes Forskningsinstitut, 1981. 248 sider. 

Jørgensen, Bent: Dansk stednavneleksikon. Jylland - nordlige del. Gyldendal, 1982. 
153 sider, illustreret. 

Knudsen, Henning: Stadier på livets vej. Sanna Henning Knudsen, 1981. 255 sider, 
illustreret. (Satiriske tegninger fra Aalborg Stiftstidendes søndagstillæg) . 

Knudsen, Kristian: Status over Nordjyllands storsommerfugle 1970-1979. Nordjysk 
Lepidopterologklub, 1981. 93 sider, illustreret. 

Kyed Kristiansen, Flemming: Nordjyder bryder sig ikke om ordet krise. (Sparekassen, 
1981: Il, s. 16-18). (Om den nordjyske økonomi). 

Lindhard, N. H.: Krejlere på Limfjorden. Limfjordsmuseet, 1981. 20 sider, illustreret. 
( Limfjordsmuseet Småskrifter, 1). 

Maintz, Ole: Dampskibspost på Limfjorden. (Posthistorisk Tidsskrift, 1981:1, s. 1-5). 
Meesenburg, H.: Limfjorden. I flyfotos og kort. BYGD, 1981. 60 sider, illustreret. 
Me/tojie, Hans: Danske rastepladser for vadefugle. Vadefugletællinger i Danmark 

1974-1978. Miljøministeriet. Fredningsstyrelsen (DBK), 1981. 192 sider, illustreret. 
(Side 62-87: Nordjyllands Amt). 

Miljøministeriet: Miljøministeriets godkendelse af regionplan for Nordjyllands Amts
kommune, 1981. 151 sider. 

Muus-Pedersen, J.: Nordenfjords. 2. oplag. Wøldike, 1981. 152 sider, illustreret. 
Netudvidelsesplan/Bisam 1980. ELSAM. Planlægningsafdelingen, 1981. 33 sider, illu

streret. (Notat, S81!75b). (Heri om planer for Nordjyllands Amt). 
Nordenfjords kunst 1981. Kunstforeningen for Hjørring og Omegn, 1981. 16 sider, illu

streret. (U dstillingskatalog). 
Nordjyllands Erhvervsråd: Egnsudvikling i Nordjylland. Egnsudviklingsstøttens for

dele i praksis 1981 udgave. 1981. 24 sider. 
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Nordjyllands turisme. Af Anders B. Henriksen m.fl. Nordjyllands Amtskommune/ 
Aalborg Universitetscenter, 1980. Bind 5 (79 sider), illustreret. (Serie om Offentlig 
Planlægning, 8). 

Ortmann, Jytte: Guide over danske herregårde og slotte. Herluf Stok holm, 1982. 192 
sider, illustreret. 

Pedersen, Knud Erik: Esben. Gyldendal , 1982. 95 sider. (Bømebogsudgave af samme 
fqrfatters: Puslingelandet -en stærkt lokalpræget roman fra et uidentificeret sted i 
Himmerland). 

Povlsen, Hans: Fra Himmerland. Mecoprint, 1981. 32 sider. (Digte). 
Rind Christensen, Poul: Den nordjyske industri. En undersøgelse af arbejsdeling, 

markedsforhold og filialproblemer. Aalborg Universitetsforlag, 1981. 170 sider, illu
streret. (Serie om Industriel Udvikling. Forskningsrapport, 16). 

Rind Christensen, Poul: Den nordjyske industri. En undersøgelse af arbejdsdeling, 
Universitetsforlag, 1981. 150 sider, illustreret. (Serie om Industriel Udvikling. 
Forskningsrap port, 17). 

Schack-Nielsen, Leif: Kortbog over danske fuglelokaliteter. Dansk Ornithologisk 
Forening, 1982. 176 sider, illustreret . 

Scharnberg, Carl: 20 års kamp for fred . Artikler og taler gennem 20 år. Fra atomkam
pagnen til Aalborg fredskonference. Komm. S. Aalborg, 1981. 72 sider, illustreret. 

Udvalgte ture i Vendsyssel. Junior Chamber. Hjørring, 1982. 32 sider, illustreret. 
Undersøgelse af geologi, marked, teknik og økonomifor potentielle geotermiske anlæg 

i Midt- og Nordjylland. Dansk Olie & Naturgas,1980. Hovedbind (117 sider, illustreret 
+ 7 tavler)+ Appendix, 1-4 (107 sider, illustreret). 

Ungdomsgaranti i Nordjylland. Arbejdsgrupperapport, juni 1980. 33 sider. 
Vendsyssel Arbog. Register 1971-1979. Udarbejdet af Peter Rubeck Olsen m.fl . Nord

jyllands Amts Biblioteksforening, 1980. 4+ 166 sider. 
Viborg (amtskommune). Amtsvandvæsenet: Forureningstilstand i vandløbene. I af

strømningsområde nr. 07, Simested Å, 1979. 41 sider + 12 kort . (Rapport, 13). 

Winther, Aage Chr.: Jeg var i tre sind . Attika, 1981. 165 sider. (Forfatteren, der er 
opvokset på en gård i Himmerland og senere lærer på AUC, beskriver sin maniode
pressivitet). 

Amtskommunale publikationer. 
OO.Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger: 

Fluor i drikkevandet i 1979-1980. 1980-81. (34 + 34 sider). 
Kartering af denfastsiddende vegetation i Mariager Fjord, 1982.46 sider, illustreret 

+ 2 kort. 
Kirkernes omgivelser. Vejledning til brug ved administration af indgåede aftaler om 

sikring og pleje af kirkernes omgivelser, 1982. 33 sider, illustreret. 
Oversigt over forureningstilstande i vandløb, 1979. Afstrømningsregioner V -VIII. 

1980-81. Bind 1-3 (53 + 40 + 40 sider), illustreret+ 3 kort. 
Registrering af deponeringspladser 1945-1981, 1982. 234 sider, illustreret + bilag. 
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Råstofkortlægning i Nordjyllands Amtskommune, fase 1:C-kort. 1980. 22 sider 
+ 4 kort. 

Søkartering. Vegetationsbeskrivelse af nordjyske søer, 1982. Bind 1-2 (38 + 119 sider), 
illustreret. (l:Glenstrup, Klejtrup, Kulstrup, Hannerup, Snæbum Sø. - 2:Store 
Økssø, Madum, Øje, N om, Sjørup, Farsø Sø. 

Ol. Forsyningsvirksomhede r. Kollektiv trafik, havne m. v.: 
Kollektiv trafikplan 1981. Plan og redegørelse, 1981. 125 sider + l kort. 

02. Vejvæsen: 
Formodede sorte pletter i 1978. 1979. 80 sider, illustreret+ 2 kort. (Færdselsuheld i 

Nordjyllands Amtskommune, 6). 
Stiplanlægning i Nordjyllands Amtskommune, 1980-81. Bind 1-4 (11 + 11 + 11 + 11 

sider). 
Uheldsrapport. Uheldsinformation og sortpletudpegning, færdselsuheld i Nord

jyllands Amtskommune 1980. 1981. 49 + 24 sider+ l tavle. 
03. Undervisning og kultur: 

Elev- og klassetal m.v. 1981182. Folkeskolen, gymnasieskolen, friskoler og private 
grundskoler, 1981. 64 sider. 

Udbygningsplan for den videregående specialundervisning-juli 1981. 66 sider. 
05.Socia/- og sundhedsvæsen: 

A /k oho/-, medicin-, narkotikamisbrug. 3. oplag, 1981. 20 sider, illustreret. 
§ 11 Sammenfattende redegørelse. Udbygningsplaner for sociale og sundhedsmæs

sige områder 1981-1986. 1981. 154 sider. 
Revalideringspladser på det private arbejdsmarked; en forsøgsordning, 1981. 

IO sider, illustreret. 

Enkelte lokaliteter 
Ajstrup 

Stidsholt Ungdomsskole. Jubilæumsskrift 1931-1981. Ungdomsskolens Elevforening, 
1981. 88 sider, illustreret. (Årsskrift, 1981). 

Als 
Nordisk Slægtsforskning: Slægten Kragelund fra Als Sogn (Hindsted Herred). Om 
Niels Chr. Pedersen Kragelund, født 1849, hans forfædre og efterkommere. 1981. 128 
sider+ 14 tavler. 

Biersted 
Kvist-Jensen, Irma: Vildmosen brænder. 2. oplag. Gyldendal, 1982. 94 sider, illu
streret. (Dingo-Bøgerne). 
Nordjylland (amtskommune). Amtsarkitektkontoret: Råstofkortlægning i Store 
Vildmose. Råstofkortplanlægningens fase 2. Rapport nr. 1: Tørv. 1980. 17 sider, illu
streret + 5 tavler. 
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Bislev 
Hjømholm, Knud: Landbrugernes situation i Bislev. En lokalsamfundsanalyse som 
forundersøgelse til den bibliotekariske betjening af en bestemt erhvervsgruppe. 
Af Knud Hjørnholm m.fl. Danmarks Biblioteksskole. Aalborg, 1980. 219 sider, illu
streret + 8 bilag. 

Blenstrup 
Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog Søren Kjeldsen Christensen, født 1872, gårdejer i 
Horsens, Blenstrup Sogn, hans forfædre i lige fædrene linie samt hans efterkom
mere. 1979. 31 sider. 

Brovst 
Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Lars Andersen Mose, 
gårdejer i Bratbjerg Gårde, Tranum Sogn, født 1795. 1978. 477 sider + 111 tavler. 
Nordisk Slægtsforskning: En slægt Frandsen fra Ø. Svenstrup Sogn (Ø. Han Herred). 
Om Frands Christensen, født 1807, og hustru, deres forfædre og efterkommere. 
1981. 228 sider, illustreret. 
Nordjylland (amtskommune). Amtsarkitektkontoret: Råstofkortplanlægningen fase 
2. 1981. Bind 1: Sand/grus/sten: Rapport nr. 1: Råstofkortlægning i Brovst Kom
mune: Kolledalsmark. 18 sider, illustreret + 14 tavler. 
Rønn Christensen, P.: Bratskov Hovedgård og bøndergods. Brovst Kommune 
(Grønhøjs Boghandel), 1981. 135 sider, illustreret. 

Bælum 
Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog, Niels Nielsen, født 1764, fæstegårdmand i 
Bælum Sogn, Hellum Herred, og hustru, Karen Rasmusdatter, deres forfædre og 
efterkommere. 1979. 149 sider. 

Durup 
Nordjylland (amtskommune). Fælleskommunalt Miljøudvalg: Vandforsynings
planlægning Nordjyllands Amtskommune. Delrapport 2, 17: Vedrørende bedøm
melse af vandværker samt oplæg til vandforsyningsplan for Nørager Kommune. 
1978. 65 sider, illustreret. 

Farsø 
Nordjyllands (amtskommune). Fælleskommunalt Miljøudvalg: Vandforsyningsplan
lægning Nordjyllands Amtskommune. Delrapport 2, 5: Vedrørende bedømmelse 
afvandværker, samt oplæg til vandforsyningsplan for Farsø Kommune. 1981. 77 sider, 
illustreret. 

fjerritstev 
Fjerritslev Boldklub, FB, 50:1931-1981. 1981. 50 sider, illustreret. 

Hadsund 
Hadsund Roklub 1931-1981. Festskrift i anledning af Hadsund Roklubs 50 års 
jubilæum. Red.: Torben M. Justesen. 1981. 40 sider, illustreret. 
Tegninger fra Randers-Hadsund Jernbane. Red.: Asger Christensen. JMJK, 1982. 
85 sider, illustreret. 

Hals 
Hansen, Arne: Anders i Børnehuset. Modtryk, 1982. 167 sider, illustreret. (Histo
risk børnebog). 
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Nordjylland (amtskommune). Fælleskommunalt Miljøudvalg: Vandforsyningsplan
lægning Nordjyllands Amtskommune. Delrapport 2,9: Vedrørende bedømmelse af 
vandværker, samt oplæg til vandforsyningsplan for Hals Kommune. 1978. 57 sider, 
illustreret. 

Hobro 
Schmidt, Holger: Trelleborghuset og Fyrkathuset Nationalmuseet, 1982. 13 sider, 
illustrerel. (Særtryk af: Nationalmuseets Arbejdsmark, 1981). 
Vikingerne vil videre. Hobro 1000 år. Hobro Kommune/Himmerlandsbanken, 1981. 
134 sider, illustreret. 

Løgstør 
Krejl. Lokalhistorisk Tidsskrift for Løgstør og Omegn. 1981-. (4 nr. årligt). 
Løgstør Idrætsforening 75 år 1905-1980. Red.: Anker Larsen m.fl. 1980. 86 sider, 
illustreret. 
w/: Det er kommunens pligt at hjælpe de bestående virksomheder. Interview med 
Knud Frandsen m.fl. (Danske Kommuner, 1982: 4, s. 6-8). 

Malle 
Nielsen, Jens N.: Jernalderbopladsen ved Malle Degnegård i Himmerland. (MIY, 
1980: IO, s. 44-59). 

Mou 
Nordjylland (amtskommune). Amtsarkitektkontoret: Råstofkortlægningen fase 2. 
1981. Bind 2: Tørv: Rapport nr. 2: Råstofkortlægning i Lille Vildmose. 18 sider, 
illustreret + 5 tavler. 

Nibe 
Lundsage r, P.: The dynamic behaviour of the stall-regulated Nibe A w ind turbine. 
Measurements and a model for a stall-induced vibrations. By P. Lundsager a.o. 
Risø, 1981. 70 sider, illustreret. (Risø-M, 2253). 
Ram/au, Anna: Kartoteket - et brugerproblem? Danmarks Biblioteksskole, 1981. 
63 + 21 sider, illustreret. (A4 - Serie, 19). (Lavet ud fra undersøgelser på Nibe 
Bibliotek). 

Nørre Kongerslev 
Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog Poul Nielsen (Fuglesang), født 1836, møller i 
Nr. Kongerslev Mølle, senere husmand i Askildrup, Blenstrup Sogn, og hustru, 
Ellen Marie Jensctatter, deres forfædre og efterkommere. 1979. 147 sider. 

Nøvling 
Andersen, Kn~d Erik: Familien i nr. 96. Aros, 1981. 30 sider, illustreret. (Bøme
fotobog om kirkeliv i Nøvling). 
Jubilæumsskrift udgivet af Lundby Krat Boldklub, Gistrup, i anledning af 40 års 
jubilæum den 17. juni 1981. Red.: Per Knudsen m.fl. 1981. 77 sider, illustreret. 

Pandrup 
En Hune-slægt gennem 200 år. 1980. Ca. 250 sider, illustreret. (Om familien 
Jørgensen). 

Ranum 
Vejen til socialisme går over Livø. Red.: John Mott. SFOF, 1981. 84 sider. (Vejen 
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til socialisme går over Livø/Bær Livø videre/Vi skal blive hele mennesker; sange 
skrevet på Livø 1977-1981). 

Rold 
Christensen, Anne Mette: Syn for sagn om Røverne fra Rold . Af Anne Mette 
Christensen m.fl. Jysk Lokalhistorisk Forlag, 1982. 80 sider, illustreret. 

Sejlflod 
Godbidder fra arkivet. Ved Poul Erik Kristensen. Lokalhistorisk Forenin._, for 
Sejlflod Kommune, 1981. 109 sider, illustreret. (4). 
So/høj, Magda: Den gamle kogekone fortæller. Poul Erik Kristensen, 1982. 37 sider, 
illustreret. 

Skiv u m 
Jørgensen, Mogens B.: Sætningsundersøgelser ved Vegger omfartsvej. Aalborg 
Universitetscenter. Instituttet for Vand,J ord og Miljøteknik. Laboratoriet for Funde
ring, 1981. 28 sider, illustreret. 

Skørping 
Giinther Christensen, Peter: Forslag til plejeplan for Rebild Bakker. Frednings
styrelsen, 1982. 31 sider, illustreret+ bilag. 
Hyldegaard Jensen, Poul Erik: Skørping Stationsby. Eget forlag, 1982. 168 sider, 
illustreret. 

Sønderholm 
Hansen, Kurt: Den politiske kamp om Store Restrup Højskole. (Højskolebladet, 
1981: 24, s. 389-391). 

Va/sgaard 
Giinther Christensen, Peter: Plejeplan for det fredede område Bramslev Bakker. 
Fredningsstyrelsen, 1982. 20 sider, illustreret + bilag. 

Øster Hassing 
Jensen, Jens: Øster Hassing Kirke 1880-1980. Øster Hassing Menighedsråd, 1980. 
43 sider, illustreret. 

Øster Hornum 
Dansk Slægtsforskning: Slægtsbog for efterkommere efter Niels Nielsen (Larsen) 
gårdejer i Guldbæk, Ø. Hornum Sogn, senere kreaturhandler i Aalborg, født 1840. 
1979. 203 sider+ 14 tavler. 

Aabybro 
Kirk, Maren: Strofer af en stilfærdig livsmelodi. Eget forlag (Lohse), 1981. 154 sider. 
(Gjøl). 
Stopinterviewanalyse Aabybro 5. september 1979. Vejdirektoratet. Økonomisk
Statistisk Afdeling, 1981. 59 sider, illustreret. 
Abybro Gymnastikforening 50 år. l. oktober 1931-l. oktober 1981. Jubilæumsskrift. 
1981. 47 sider, illustreret. 

Aalborg 
Analyse af de større danske vætjlers situation og muligheder nu og i fremtiden. 
Red.: Steffen Møller. Co-Metal, 1981. 30 sider. 
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Anders Nyvig AIS: Fremtidige trafikmønstre i større provinsbyer: Herning Kommune, 
Aalborg Kommune. Statens Byggeforskningsinstitut, 1982. 205 sider, illustreret. 
(SBI-Meddelelse, 6). 

Arbejdsmiljøundersøgelse på Elektronikfabrikken Printca, Aalborg. Af Anders Bjerre 
Mikkelsen m.fl. Udført i samarbejde med Kvindeligt Arbejderforbund i Aalborg. 
Aarhus Universitet. Socialmedicinsk Institut, 1981. 27 sider. 

A ubeck, Elena: En 81-årigs dagbogs-mosaik. Eget forlag (Danmarks Folkeminder), 1981. 
107 sider + 8 tavler. (Folk Fortæller). (Heri bl.a. om hendes liv i Aalborg 1974-). 

Dam, B. W.: Aalborg Toldkammers bygning 1902-1977. Aalborg Distriktstoldkammer, 
1977. 18 sider, illustreret. 

Datamaskinen i folkeskolens undervisning. Et notat. Udarbejdet af Gerd Belhage m.fl. 
Aalborg Kommunale Skolevæsen, 1981. 35 sider. (Gennemgang af "S-byerne", 
herunder Aalborg). 

Der var engang ... sådan begynder alle gode eventyr - også dette om A/S Hygæa, der 
5. maj 1982 har 100 års jubilæum. Red. af Svend B. Olesen m.fl. Hygæa, 1982. 
32 sider, illustreret. 

Dronningens Livregiment 1657-23. april-1982. 325 år. Red.: J. A. Nielsen og J. Jensen. 
Dronningens Livregiment, 1982. 46 sider, illustreret. (Gyldenløve, 1982:2). 

Exner, Inger og Johannes: Nørre Uttrup Kirke. (Tegl, 1981: 4, s. 221-225). 
Forebyggende arbejde i et boligområde. Af Claus Harbeck m.fl. Komiteen for Sund

hedsoplysning/Egmont H. Petersens Fond/Socialpolitisk Forening/Socialstyrelsen, 
1982. 151 sider, illustreret. (Social- og Sundhedspolitiske Studier. Grøn Serie, 9). 
(Om Aalborg Øst). 

De første 25 år. Aalborg Børnehave- og Fritidspædagogseminarium, 1981. 64 sider, 
illustreret. 

90 års jubilæum, Socialdemokratiet-Nørresundby. Socialdemokratisk Vælgerforening. 
Nørresundby, 1979. 39 sider, illustreret. 

H ara/d JensensBibliotek indrettet 1885 på H ara/ds/und. Aalborg Historiske Museum, 
1982. 4 sider, illustreret. 

Hasseris Kirke 1956-1981. Tilrettelæggelse: F. Holeman. Hasseris Kirkes kontor, 
1981. 24 sider, illustreret. 

Jeppesen Jensen, J.: Skalborggaard. Søren Hempel, 1981. 16 sider, illustreret. 
Kastrup, K. E.: N r. Uttrup Borger- og Haandværkerforening Jubilæumsskrift 1932-1982. 

Nr. Uttrup Borger- og Haandværkerforening, 1982. 10 sider, illustreret. 
KDH: Nørre Uttrup Kirke. (Arkitektur DK, 1982: 3, s. 98-103). 
Klubarbejde og EDB. Fremad, 1981. 119 sider, illustreret. (DUE-Rapport, 4:1). (Heri 

bl.a. om klubben på Aalborg Værft). 
Kommunedata, Aalborg-centralen 25 år: 1956-9. februar -1981. Red. af Hans Jørgen 

Nielsen m.fl. Kommunedata. Aalborg-Centralen, 1981. 46 sider, illustreret + l 
tavle. 

Konsekvensvurdering af kollektiv trafik. Metode til brug i åben planlægning. Af 
Bent Flyvbjerg m.v. Aalborg Universitetsforlag, 1981. Bind 1-2, illustreret. 

Larsen, Richard: Befal du dine veje. Politik og fagbevægelse. Ivan Eriksen, 1982. 
54 sider. 
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Marseen, Oscar: Lindholm Høje. Beskrivelse af udgravninger og fund. 3. udgave. 
Aalborg Historiske Museum, 1982. 23 sider, illustreret. 

-mong: Vi har overvundet vanskelighederne og er parat til at skabe ny fremgang. 
(LO-Bladet, 1981: 21, s. 14). (Interview med Kaj Kjær). 

Morel! Jørgensen, H.: Aalborg Smedelaug 1682-1982: Lauget, d~r har rødder tilbage 
til Kong Hans' tid. Aalborg Smedelaug, 1982. 9 sider, illustreret. 

Mortensen, Morten Eske: Køberne på auktionen over C. L. Riibner's samling af 
antiqve mynter og medailler, Aalborg den l. may 1810. Morten Mortensen, 1981. 
32 sider. 

Nørr, Erik: Latinskolens religionslærere 1853-1903. Samfundet for Dansk Genealogi 
og Personalhistorie, 1981. 93 sider. (S. 33-34: Aalborg Katedralskole). 

Plansystemer i støbeskeen. Datakoordinering, plansamordning og fysisk planlægning. 
En seminarierapport. Red.: Esben Munk Sørensen og Jens Chr. Touboe. Aalborg 
Universitetsforlag, 1982. 175 sider, illustreret. (Serie om Offentlig Planlægning, 14). 
(Heri artikler om kommune- og sektorplanlægning i Aalborg). 

Rask, Ole: Skandale- Aalborg viser vej? FF-Forlaget (DBK), 1982. 48 sider, illustreret. 
Regionalradioudvalget: Regionalradio. Rapport. Ministeriet for Kulturelle Anlig

gender, 1981. 82 sider, illustreret. 
Rosted, Lisbeth: Problemer ved børnepasning. HK Aalborg, 1981. 22 sider, illustreret. 

(Ligestillingsrapport, 1). 
Rosted, Lisbeth: Problemer ved deltidsarbejde. HK Aalborg, 1981. 19 sider, illustreret. 

(Ligestillingsrapport, 2). 
Ruby, Børge: Skalborg Kirke. (Tegl, 1981: 4, s. 201-204). 
Samuelsen, Eivind: Eugen Schmidt. Idrættens forkæmper. Red.: Leo Møller m.fl. 

SIFA, 1981. 36 sider, illustreret. 
sb.: Gårdrydninger satte skub i den private sanering. (Danske Kommuner, 1981: 16, 

s. 19-23). 
S. F. Aalborg: Kommuneplanlægning? Det er din fremtid. Forbrugervejledning. 

1982. 12 sider, illustreret. 
Socialstyrelsen: Statistisk informationsmateriale om indvandrerbørn og -unge. 1982. 

59 sider. 
Spøhr, Hanne: Flyttekæder på boligmarkedet. En undersøgelse af flytninger i Aalborg 

Kommune. Statens Byggeforskningsinstitut, 1981. 168 sider, illustreret + 7 bilag 
(117 sider). 

Studieorientering og optagelseskrav/De 5 musikkonservatorier, Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium 1983/84. 1982. 31 sider. 

Tang Kristensen, Johannes Evald: Johan Adolph Rømers tobakspibefabrik i Nørre
sundby. Med et udsyn over tobaksrygningens og pibemagedets historie i Danmark 
indtil ca. 1800, samt en Johs. E. Tang Kristensen bibliografi. Sundby-Hvorup Sogne
historiske Samling, 1982. 65 sider, illustreret. (Særtryk af: Fra Himmerland og 
Kjær Herred, 1981). 

Tang Kristensen, Johannes Evald: Sundby-Hvorup Sognehistoriske Samling. Vejled
ning for besøgende. 1981. 20 sider, illustreret. 
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Tøfting, Svend: Trafiksanering i Ø-Gadekvarteret - et eksempel på beboermedvirken 
i planlægningen i Aalborg. 1981. IO sider, illustreret. (Udsnit af: Stads- og Havne
ingeniøren, 1981: 1, s. 5-10 + 1981: 2, s. 53-56). 

Uklar melding eller klar tendens. (Danske Kommuner, 1981:24, s. 10-11). (Om Kommu
nalvalget i Aalborg). 

Willadsen, Elly: Røsten fra oven. En livsroman. FF-Forlaget (DBK), 1982. 138 sider. 
(Heri bl.a. om ophold på Vodskov). 

Ægirs (fir)-ti åres jubilæum. Red.: Jan Tengstedt m.fl. Ægir, 1982. 40 sider, illustreret. 
Aalborg Stiftstidende: Kort over Aalborg/Nørresundby samt 29 oplandsbyer i Aalborg 

Kommune. 1982. 23 sider+ 16 sider kort. 
A al borg Stifistidende 550 år i byens og borgernes ljeneste. (Aalborg Stiftstidende, 

18. 9. 1981, tillæg). 
Aars 

Nordjylland (amtskommune). Fælleskommunalt Miljøudvalg: Vandforsyningsplan
lægning Nordjyllands Amtskommune. Delrapport 2, 27: Vedrørende bedømmelse 
af vandværker samt oplæg til vandforsyningsplan for Aars Kommune. 1981.110 sider, 
illustreret. 
Venstre i A arskredsen 1907- 1982. Red.: Alfred Bøgh m.fl. Venstre i Aarskredsen, 
1982. 30 sider, illustreret. 

Aalborg. Kommunale publikationer. 
l. magistrat: 

Bolig- og befolkningsprognose 1981-94. Planlægningsgrundlag 1983-94. 1981. 85 sider. 
Kommuneplan lægning. Forundersøgelser 1981. 1982. Bind 1-11, illustreret. 
Rapport om Aalborg Zoologiske Have. 1982. 86 sider, illustreret+ bilag (20 sider). 
Sektorplaner 1983-94. 1982. Bind 1-2 (Forskellig paginering). 

2. magistral: 
Nørresundby bykerne. 1981. Bind 2-3 (60 + 62 sider), illustreret. 
Saneringsplan. Almennyttigt Byfornyelses- og SaneringsseJskabl Aalborg Kom
mune, 1981. Bind 1-3 (103 + 64 + 12 sider), illustreret. 
Aalborg bykerne. indkøb i bykernen. UdarbejdeLaf AlM. 1981. 84 sider, illustreret 
+ 3 kort. 
Aalborg bykerne. Trafik- og arealanvende/sesplan, vurdering af ændringsforslag 
til detaljer. 1980. Bind l-2 (14 + 27 sider). 
A a/borgs fremtid. Debat om kommuneplanlægning. 1982. Bind 1-2 (68 + 20 sider), 
illustreret. 

3. magistrat: 
Rapport om ungdomsprojekter samt omfremskqffelse afjobtilbud ti/langtidsledige. 
1979-1980. Bind 1-5 ( 45 + 37 + 28 + 31 + 44 sider). 
Udbygningsplane r på det sociale og sundhedsmæssige område 1982187.1982.39 sider. 
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4. magistrat: 
Godt-Hansen, Anne: Ferieknuder. Sommerholdsrapport 1980. Af Anne Godt
Hansen m.fl. 1980. 75 sider. 
Idræt og samfund: valgfag i 8. og 9. klasse - Filstedvejens Skole og Klarup Skole 
80/81. Afsluttende rapport over pædagogisk forsøgs- og udviklingsarbejde ved 
Aalborg Kommunale Skolevæsen. 1981. 30 sider. 
Indskoling - kontinuitet - sådan: udvalgsbetænkning om indskoling. Bømehave
klasseforeningen, 1981. 56 sider, illustreret. (Skolernes Småbø rnspædagoger. 1981: 
Særnummer januar). 
Kock, Peter: Erhvervslinien i folkeskolen: Filstedvejens Skole, Aalborg. Rapport. 
Af Peter Kock m.fl. 1981. 75 sider. 
Multiple choice. DAKS Dataafdelingen ved Aalborg Kommunale Skolevæsen. 
1981. 39 sider. 

5. magistrat: 
Redegørelse vedrørende gasforsyningensji'emtid. 1982. 46 sider+ bilag. 
Varmeforsyningsplanlægning. Aalborg Kommune. Kortlægning. 1982. Bind 1-2 (For
skellig paginering). 

Aalborg Universitetscenter 
Andersen, Elin: Medier i en basisuddannelse. (AV -Kommunikation, 1981 : l, s.l0-12). 
E/berg, Holger: AU C's fiskeriuddannelses planer. Aalborg Universitetscenter. TEK
NAT Fakultetssekretariatet, 1980. 12 sider. (Referat fra heldagskonferencen "Etable
ring af en Fiskeriuddannelse i Danmark", 28.11. 1980). 
Engberg, Simon: Et eksempel på brug af AV-midler på basisuddannelsen på AUC, 
sept. -80. (AV-Kommunikation, 1981: l, s. 12-13). 
Informationsavis/MS-A UC. Moderate Studenter, Aalborg Universitetscenter, 1981-. 
Årgang 2-. (Fortsættelse af: MS' lnformationsavis). 
Pædagogikum erfaringer ... eller den hurtigste vej til sammenbrud af en gruppe, der 
selv har prøvet! AUC. SAM Fakultetet, 1981. 45 sider, illustreret. 
Studentelforskning. Projekter om samfundsudvikling. Fællespublikation fra AUC 
og RUC. Efterår 1980-. 
Aalborg Universitet. Datacentret: Faglig udvikling ved AUD. Behov og muligheder. 
Af Inger Lytje m.fl. 1981. 30 sider. 

A r lige publikationer 
Rytme. Nyt om folkemusik, rock, jazz og teater i Nordjylland. Skråen , 1981-. 
(lO numre årligt). 





Meddelelser fra styrelse og redaktion. 
1982 afholdtes som tidligere 2 udflugter. På den store sommertur - søndag 13. juni -
kørte vi til Øster Han Herred. Ved Husby Hole på valpladsen for slaget 1441, hvor 
kong Christoffer af Bayern slog de nordjyske bønder, redegjorde rektor Løber for dets 
baggrund og dets forløb. Turen gik derefter til herregården Aagaard med dens berømte 
voldsteder, som ejeren, seminarielektor Poul M e isner, foreviste, ligesom han gennem
gik gårdens historie. Efter frokosten i Fosdalen kørte vi gennem det særprægede terræn 
til Tømmerby Kirke, som blev gennemgået af arkitekt Poul Brøgger ved et meget inter
essant foredrag. Efter besøg ved skibssætningerne ved Højstrup gik hjemturen over 
jættestuen Hvisselhøj, hvor man med lys i hånden kravlede ind og forvissede sig om, 
at der er tre kamre. Eftermiddagskaffen fik vi på Bratskov, hvis historie konsulent 
J. Jeppesen Jensen redegjorde for. 

Den lille sommertur fandt sted lørdag 18. september. Den gik først til Hjørring 
Museum, som forevistes af museumsdirektør Palle Friis. Derefter blev eftermiddags
kaffen drukket på Vendelbohus, hvor der blev holdt generalforsamling. Turen afslut
tedes med besøg på Rubjerg Knude, hvor sandflugten og dens virkninger blev 
studeret. 

På generalforsamlingen, der afholdtes med postmester A. Kalle, Hals, som dirigent, 
aflagde formanden, rektor Kaj Løber, beretning om det forløbne år, og regnskabet 
forelagdes. Begge dele godkendtes enstemmigt. Ved valgene genvalgtes amtskontor
chef Carl Aage Larsen og fru Valborg Larsen, samt nyvalgtes oberstløjtnant J. E. 
Nielsen, Nørresundby, i stedet for skovejer Bernhard Jacobsen, der ikke ønskede 
genvalg. Formanden takkede Bernhard Jacobsen for hans mangeårige gode indsats i 
styrelsen. Lektor Karl Madsen og revisor Arne Pedersen genvalgtes som revisorer. 
Til sidst foretoges bortlodning af bøger, skænket af Viggo Madsens Boghandel, 
Aalborg. 

Ved et senere styrelsesmøde konstituerede styrelsen sig med rektor Løber som for
mand, overlærer Gunnar Rebstrup som næstformand og sekretær, sparekassedirektør 
S. Bugge Vegger som kasserer, og museumsdirektør Torben Witt som redaktør af 
årbogen. Da denne senere ønskede at fratræde denne stilling, overdroges det til 
redaktionsudvalget at udsende årbogen 1982, hvorfor denne desværre er blevet meget 
forsinket, hvad vi stærkt beklager. 

Medlemmerne gøres opmærksom på, at kassereren har et lager af gamle årgange af 
årbøger liggende. De sælges for kr. 25.00 pr. stk. 
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Historisk Sanifunds ledelse. 
Rektor Kaj Løber, Aalborg, formand. 
Overlærer Gunnar Rebstrup, Aalborg, næstformand. 
Sparekassedirektør S. Bugge Vegger, Farsø, kasserer. 
Konsulent F. Bek-Pedersen , Hobro. 
Arkitekt M. A. A. Poul Brøgger, F]ellerad. 
Amtskontorchef Carl Aage Larsen, Nørresundby. 
Fru Valborg Larsen, Sulsted, Vestbjerg. 
Oberstløjtnant J. E. N i e isen, Nørresundby. 
Seminarielektor Karl Nielsen, Ranum. 
Overlærer Svend B. Olesen, Aalborg. 
Museumsdirektør Torben Witt, Aalborg. 

Forretnings- og redaktionsudvalg. 
Poul Brøgger, Vårstvej 331,9260 Gistrup, tlf. 33 3099. 
Kaj Løber, Birke Alle 3D, 9200 Aalborg SV, tlf. 18 02 06. 
Karl Nielsen, Næsbyvej 7, 9681 Ranum, tlf. 67 6147. 
Svend B. Olesen, Nr. Trandersvej 69,9000 Aalborg, tlf. 12 59 72. 
Gunnar Rebstrup, Birke Alle 8, 9200 Aalborg SV, tlf. 1814 76. 
S. Bugge Vegger, Sparekassen Farsø, 9640 Farsø, tlf. 631400. 
Torben Witt, Aalborg Historiske Museum, Algade 48, 
9000 Aalborg, tlf. 124522. 

Artikler og andet materiale vedrørende årbogen bedes sendt til formanden, Birke 
Alle 3 D, 9200 Aalborg SV. 

Historisk Samfund har i det forløbne år - ligesom tidligere - modtaget tilskud til for
eningens virksomhed fra staten , kommuner, institutioner, banker og sparekasser. 
For den interesse, der herved vises vort arbejde, bringer vi en hjertelig tak. En særlig 
tak skal rettes til Det O belske Familiefond for den store gave -kr. 10.000- som vi mod
tog i efteråret. 

Kaj Løber. 



Sammendrag af regnskabet 
111 1981- 31112 1981 

INDTÆGTER: 
Tilskud fra amt og kommuner ......................................... ............ 8.400 
Tilskud fra pengeinstitutter m.v................................................ ..... 6.500 14.900,00 ----
Indgået medlemskontingent (incl. årbog 1980) ................................ ............... . 
Salg af ældre årgange af årbog m.v .... ....... .......... .. .... .... .. ............. ................. . .. 
Entre-indtægter ved vore udflugter ......................................... ..................... .. 
Rente-indtægter, sparekassekonto og giro ........................... .................. ....... .. 
Overført fra foregående år: kassebeholdning ......... .................................... .... .. 

UDGIFTER : 
Årbogen: trykkeriudgifter m.v . .. .. .. ..... ........ .. ........................... .. .. 
Andre tryksager ........... -................ ......... .. ..................................... .. 

68.000,00 
1.744,60 

45.348,00 
5.060,50 
3.445,00 

121,78 
18.085,33 

86.960,61 

Kuverter og porto .. ........ .. ........... .. ......... .. ........................ .. ....... ...... . 1.980,10 71.724,70 

Leje af turistbus ved udflugterne ................................................................... .. 
Kontorartikler, møder, repræsentation ......... ............. ....................... ........ ...... . 
Andel i udgifter ved foredragsrække .. ............. ... .. .. .. .. ........... .............. ...... ..... .. 
Kontingent, Samv. af Lokalhistorisk Forening ...... ...... .. ........... .. .. .................. . 
Indkøb af årbøger af gamle årgange .................... .. ........... ..... ..... ........... ......... .. . 
Renteudgift ved kassekredit (Sparekassen Nordjylland.) .......... .......... .......... .. 
Beholdning ved årets slutning, overføres næste år .. ............. .. .. ........... .. .......... . 

2.600,00 
1.576,96 
4.350,00 
2.520,00 
1.060,00 

967,11 
2.161,84 

86.960,61 

Statstilskud (Kulturministeriet) for Finansåret 1981 , stort 4.700 kr., er først bogført 
februar 1982. 

Da årbogen for 1981 først er udsendt i januar 1982, indeholder regnskabet ikke for
sendelsesomkostninger m.v. 

Undertegnede revisorer har d.d. revideret regnskabet for tiden 111-31/1 2 1981 og 
gennemgået bilagene samt kontoudtog for indtægter og udgifter. 

Vi har endvidere kontrolleret at saldo på postgirokonto og sparekassekonto stemmer 
overens med regnskabet. 

Aalborg den 3. september 1982 
K. Madsen Arne Pedersen 



140 Sammendraget driftsregnskab 

STATUS pr. 31/121981. 
AKTIVER: 

Lager af ældre årgange af årbogen ................................ .. .................. .............. .. 
Kontingentrestance (årbog 1981 først ud i 1982) ................... .. .. ......... ......... .. .. . 
Kassebeholdning ultimo december ................................................................ . 

PASSIVER: 

26.560,00 
66.000,00 
2.161,84 

94.721,84 

Gæld til bogtrykkeri (væsentligst årbog 1981) .................................................. 87.512,34 
Gæld til Sparekassen Nordjylland (K.K.) ........................................................ 4.690,40 

92.202,74 
Balance. .... .................. .. ........ .. ................... .................................... ........... .......... 2.519,10 

94.721,84 
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