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KÆRE LÆSER:

7.årgang er indledt med større
tilslutning end nogen sinde.

Der var tvivl om nogle per-
soner på forsiden af si.dste nr.
Her er de: "Chaufføren" er Niels
Hansen, nr.3 er ikke Erik Holle-
sen, men hans far, C.Hollesen,
og nr.4 fru Carla Hollesen.
Nr.6 er frma Knudsen.

KREJL har haft meget glæde
af den hvervekamPagne, vi satte
i gang i sidste nummer, for at
skaffe flere abonnenter, og
der er stadig mulighed for
at få sig et (ekstra?) eksem-
plar af "Fjord og folk"!

Toruentningens glæde
ventes:I de næste numre kan bl-

Hoteller, restauranter
Afholdsbevægelsen
Spor't
Slagter iet
og hvad der ellers dukker op i
me Ilemt iden.

FQRSIDEBILLEDET: Det viser en situation, som nu er historisk.
Elever (og 1ærere?) fra Ranum seminarium er på vej til Næsby Dale
ved den år1ige udflugt på seminariets fødselsdag. Man har galant
overladt en af damerne at holde fanen op imod vestenvinden.
Hvis. nu fødselsdagen skul1e blive lystig, er det en betryggelse,
at de har selve sognefogden, Jens Kornum, som kusk.
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Æskulap-Ehven.

Når vi idag ser på
det antal 1æger, vi
har til rådighed her

på egnen, kan det måske være
svært at forstå, hvordan de+- så
r:d i gamle dage.

Lægekunst har været kendt
siden oldtiden, men det var kon-
centreret til de store byer. Så
sent som i 1700-ta11et måtte man
uden.Lands for at få en lægeud-
dannelse, og i de mindre byer
og på J-andet var læger stort set
ukendte.

I middelalderen overlevede
-Lægekunsten i klostrene. Hos
os a.Ltså i vitskøl -

Helbredelse og reparationer På
folk var tagt i hænderne på byer-
nes barberer, de såkaldte barber-
kirurger. De trak tænder ud og
satte ben sammen, men måtte ikke
doktorere på indvendige sygdomme.

Til at begynde med havde de kun
den uddannelse, som de kunne få i
barberstuen, men omkring 1700
skulle mesterenr "amtsbarberen",
have visse analomiske kundskaber.
I sJ-utningen af 170O-tallet
blev der udnævnt "distrikts-
kirurger", som skulle dække
et stort område. Her på egnen
fik vi en i 1787. Hans distrikt
var Nibe og LØgstØr, Aars og
Slet herrecier, det meste af
Gisldm og Hornum herreder, og
endelig Øster Harrherred, men
han skulle bo i LøgsLør.

og de andre
I kommunens regnskab fra I'787

LLL I'796 findes en post, der kal-
des "Chirurgipenge". Den er på
3 rdl. pr. år, så vi har 1ov at
formode, at de øvrige områder
har måttet betal-e tilsvarende.

Ganske vist var iønnen ikke
stor, og måtte suppleres med ind-
tægterne fra lægens praksis, og
her opstod 1æ9ens problemer.

Med det store distrikt, han
skulle passe, har det været ret
svært at få fat i 1æ9en, når
det var nødvendigt. Han sku11e
hentes med hestevogn, og hvis
han ikke var hjemrne, når vog-
nen kom, kunne det trække 1ænge
ud med lægebehandlingen.

Det hla1p he1ler ikke på
sagen, at lægerne mange gange
ikke kunne tale ordentligt med
patienterne. En stor oel af dem
var tyskere, der aldrig 1ærte
at tal-e ordentligt dansk, og
mange af de andre havde svært
ved at forstå lokalbefolkningen.

De fleste havde fået deres ud-
darrne-lse ved militæret.

Det kan derfor ikke forbavse
nogen, at folk prøvede att muligt
andet i sygdonstilfæl-de. Den let-
teste metode var at se, om det
ikke gik over af sig selv. Man
kunne også prøve nogle af de
gamle husråd, som de fleste var
fortrolige med og havde tiltro
ril.



En lille dreng er komnzet til skade og forbindesaf tblensklogemandu

Hjalp det ikke, var der de fle-
ste steder en klog mand eller
klog kone i nærheden. Ende.lig
havde staten udnævnt en række
såkaldte benbrudslæger, son
ikke var 1ægeuddannede, men havde
fået.erfaring i at sætte ben sam-
men. De måtte til gengæld ikke
doktorere på andre sygdomme.
Det gjorde de naturligvis, hvad
en lang række retssager viser.

I hele Jyl-land var der kun
11 autoriserede benbrudslæger,
mens en stor mængde fik deres
ansØgninger afslået. Nogle af-
slag blev dog givet i en form,
der tillod et vist spillerum,
"bevillingen afslaas, men at
det tillades i nødstilfælde at
yde tilskadekomne øjeblikketig
hjælp, indtil en 1æge kan kom-
me tilstede, saaledes som det
er enhvers pligt."

Det blev selvfølge1ig udnYt-
tet, da den første af disse
nødhjælpsbevillinger blev givet
i 1803 tit Poul Jensen i Engel-
strup. Ansøgningen var vedlagt
attest fra 5 præster, men dis-
triktskirurg Wensch i LØgstør
havde gjort "remonstration, da
præsterne maa antages at mang1e
de kundskaber, der udfordres til-
at dØmme herom".

Distriktskirurg Wensch havde
i oktober 1801 afløst August
Schultz, som endnu optræder i
folketællingen 1801, 5o år gam-
mel-. Han vidste naturligvis og-
så, at "nødsfald" var et vidt
begreb for befolkningen.

Poul Jensen er muligvis be-
gyndelsen ti1 dynastiet lliaren
Haaning i Vindblæs. Den første
Maren Haaning fik bøgerne af
sin bror i 1830, og man nener'
at han havde haft forbindefse
med Poul Jensen.



De bøger, der blev
brugt, var meget for-
skellige. Mange havde
en "Cyprianus", og
herfra hentedb de
trylleformularer og
vers, der kunne be-
sværge sygdomme. Men
en del havde også
ganle lægebøger, så
deres behandlinger
ikke var så forskel-
lige fra lægernes på
den tid.

I 1633 udkom en bog
af Niels Michelsen
Aalborg: Medicin e1-
-Ler lægebog udi f em
smaa bøger.

Den blev meget po-
pu1ær, og udkom fern
gange i l-øbet af 30
år. Det var en blan-
ding af ganle læge-
råd og husråd, som i-
dag kan virke morson-
me, selv crn der også
er kloge iagttagel-
ser. Hvi.s man for
eksempel har været
så uheldig at spise
for meget, anbefales
det: "Stat eller gak
"sagtelig. Under en

En side af Niels Michelsen Aalborgs

Iægebog, som den ser ud i afskrift.
De fleste råd på siden drejer sig

om milten e1ler sting i siden, men

der er også:"om orm i livet at for-
drive. "

Her tager man:"Agermone, bred Vey-

bred, Korsurt, Aggerun, Askeløv,

Røllikker, Karse, Jernurt, lsop,
Hvidløg, Musøre, Mynter, Nelder,

Ræddj.k, Renfan, Ruder, Anisbrød,

Portulata, Springtorn, Malurt,
Tormentiller. Vandet drukket. rl

Det må da jage de fleste orme væk!

!

fri og aaben himmef i klar
gg sunde l-uft er sundere at
spatzere og røre sig, end inde
i lucte huse. I skiønne lyst-
haver, lunde og skove at spat-
zere, er sund, saa vel som og
til skibs, naar ikke storm er.
Jagt er og sund og lystig: Er
dog ikke for fattige fo1k, rnen
for høje adelige stænder, son
vide kunsten uden adl"

Han opregner utallige midler
mod alle mulige sygdomme, mest
planter, men også dyriske pro-
dukter- Han har selv en for-
nemmelse af, at ikke alle mid-
lerne er lige lækre. Se bl.a.
hans middel mod næseblod:"Ren-
destens-skarn i en k1ud, lagt



i nakken, stiller strax: Det
tages og vedlægges tien<iis,
(stiltiende), at patienten e1-
1er andre skul1e ej væmmes der-
ved." Var det noget at prøve?

Bogen blev af1øst af andre
lægebøger, rnen levede sit eget
liv videre, så nogen oriLkring
1800 følte trang til at skrive
den af. De havde formodentlig
ikke penge eJ-ler mulighed for
at købe bogen. Den sidste ejer
skal have været en kl-og kone i
Skræm.

Det kan altså godt tænkes,
at 1æ9eråd, der stammer helt
fra oldtiden, stadig var i
brug i forrige århundrede,
eller måske stadi-o kendes.

Den førnævnte kirurg Wensch
må have oprettet et sygehus i
Løgslør, for d. 14.aug. 1802
fik han, efter ansøgning anvist
et stykke jord af kommunalbesty-
relsen omkring det af ham opret-
tede sygehus lige over for det
sted, hvor han boede. Den år-
lige afgift var 3 skilling.

Hvor det var' oq hvad der
senere skete med sygehuset, ses
ikke nogen steder. Wensch for-
1od byen i 1803, så det er nok
ikke blevet til noget.

Hos købnændene kunne man købe
gigtkæder, og andre former for
amuletter. De blev solgt i
skarp konkurrence med de kloge
rnænd og koner, og virkningen
var nok også den samne. Da
elektr'iciteten blev mere alrnin-
delig, gik salget over På de
såkal-dte Voltakors, som skulle
beskytte mod all-e sygdomme.
Det nævnes, at amuletter blev
brugt så sent son under børne-
lamrnelsesepidemien i 1930-erne.

I 1853 opstod en kolera-epi-
demi, som bredte sig over lan-
det. For at være forberedt,
havde kommunalbestyrelsen og
sundhedskommissionen eenstem-
migt besluttet at indrette byens
kapel til lazaret.
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Denne annonce var indrykket i "Aal-
borg stiftstidende" i september
1861. Fra Løgslør optræder købmand
Anders Lunøe.

I den anledning kom det tii-
en skarp meningsudveksling med
pastor Trojel, som modsatte sig
forslaget. TrojeJ- var en mand
med sine meningers mod' (se
KREJL, 1. år9. s.24:"Hvad må
det koste at begrave de fat-
tige?"),og han fik sin vilje. I
forhandJ-ingsprotokollen for 1o.
juli 1-854 står,"at vi dags dato
har lejet et hus, sønden og øs-
ten for byen, godkendt af sund-
hedskommissionen ti1 l-azaret
for kolerapatienter, og er det
saadan bel-iggende, at der er rin-
ge fare for sygdommens vioere ud-
bredelse. Efter lægens opfgrdring
bliver huset hvidtet og afpudset."



Epidemihuset, nu Rådhusgade 27.

I 1845 nævnes for første gang
udtrykket "praktiserende 1æ9e".
Det var Ove Frederik Bech, som
var 31 år, og i april 1852 ned-
satte Ludvig cottschalk sig i
LØgsLØr. Han må sikkert have
været der under epidemien.

Der nævnes ikke noget om, at
kol.eraen kom til LØgsLør I og
kirkebogen har- ingen dødsfald
der har den som årsag.

Det har derimod LØgsted. Her
døde 8 mennesker i løbet af 10
dage. Sær1ig hlemsØgt var Niels
Jensens gård "Sigsgården."Her
døde konen og tre døtre.

Den førnævnte pastor Trojel
fik her lejlighed ti1 en "Pas-
toralnotitse" i sin kirkeJ-ige
dagbog "Liber Daticus", Her
skriver han om, hvem der døde,
og hvem der overlevede, bl.a.
"Manden, der nistede hele fa-
milien, var henved 80 aar og
retfærdig med hensyn til rede-
lighed. (!) Som desværre ofte

er tilfældet, havde han som ung
giftet sig ti1 gaarden ved at
ægte en gamme.l kone, havde der,
skøndt ikke udlagt, med sin
stifdatter et uægte barn, oer
nu var gift og havde flere børn
i Mjal-Lerup. " Pastor Trojel
mener nærmest, at koleraen er
Guds straf for hans levned.

De syge blev anbragt i et hus,
der -Lå for sig selv ved Mjalle-
rupvejen. Det hed Tollerupiius.
Der blev antaget en sygeplejer-
ske, som hed Karen Greth, og hun
fik udleveret medicin til oatien-
terne.

Der står ikke noget om, hvad
det var for en medicin, men den
må have været stærk. Da Karen
Greth havde givet oen til to af
de syge, og de døde, ,kon hun til-
at spilde et par drå['er på sit
forklæde, hvor farven'.øjeblikke-
lig forsvandt.

Så holdt hun op med at bruge
medicinen, og de øvrige patien-
ter overlevede:



RANUM 175 ÅR 1987.

$TAT$$UMINARIUM
OFTE TRUET AF' FLYTNING ELLER
NEDLÆGNING. KOM DOG STYRKET
UD AF ALVORLIGE SITUATIONER.
MEN BLEV "ENDELIGT''? RAMT I
1984/87.

Der bfev krig og besættelse
med trange kår for skolearbej-
det. I to Perioder ( 5.11.43 -
13.1.44 og 26.5.44 - l'5.6-441
var øvelsesskolen, det gamle
"Kongelige Skolelærerseminar i-
un", besat af tyske tropper ' og
natten til S.oktober 1944 blev
bygningen bombesPrængt af en
tyskstyret terrorgruPpe: BYg-
ni.tgen fra 1934 blev skånet,
måske ved en fejltagelse.

( fortsat. )

Men indirekte var seminariets
fortsatte tilværelse i Ranum
bragt i fare. Var den nye byg-
ning blevet ramt, så havde en
flytning måske straks været
aktuel.

Ranum havde ingen skole. Foran
1å seks års fredløshed for ele-
ver og lærere. Men seminariebYg-
ningen kunne jo fint egne sig
til børneskolel og så kunne semi-
nariet flyttes til Aalborg:

Foto taget 8.-9.okto-
ber 1944. C.B-kolonnen
fra Hobro arbejder med
afstivning/sikring,
sem.elever og lærere
redder inventar m.v.
Til højre et andet
" krigsminde" : tØrveskur.

KONGELIGT SKOLELÆRERSEMINARIUM

1812 SNEDSTED 1848 RANUM
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Aalborgs daværende borgmester
Marius Andersen "mente at kunne
byde et Seminarium ideelle for-
hold, og derfor indgav vi gen-
nem de 1oka1e Rigsdagsmænd et
Tilbud til Undervisningsmini-
steriet", (BAANDET, decbr. 1945) .

En afstemning blandt semina-
riets elever gav dette resultat:
61.8? for flytning,25.5? imod,
12.7? "ved ikke". Og det var vel
ikke mærkeligt, at 88.2% af ja-
sigerne 9ik ind for f-Lytning
til Aalborg.

også dengang blev der arbej-
det for at bevare seminariet i
Ranum, men afgørelsen trak ud.
"Der forhandlesI" Forstander
Fuglsang-Damgaard (1947-7 Ll gik
helhjertet ind for, at der sku1le
opføres en ny øvelsesskole, og
seminariet dermed bevares. OS i
vished derom kunne man fejre
seminariets 100 års jubilæum
1.9.1948.

Seminariet var nu ve1 forbe-
redt til at gå en god tid i møde,
dets e.Levtal voksede år f or år,
trods de nye seminarier i Skive,
Hjørring og Herning. Men af de
gamle bejlere var den farligste
'jo tilbage uden seminarium: Aa1-
borg.

Sidst i halvtredserne kom en ny
periode med usikkerhed. I februar
udtalte Fuglsang-Dangaard ti1
BANDET at "indflydelsesrige mænd
i Aalborg har fået den tanke at
flytte Ranum Statsseminarium der-
ti-l. For en flytning kan de føre
adskillige saglige argumenter i
marken". For F.-D. var det vig-
tigt, at seminariet i Ranum kun-
ne "tilbyde eleverne de samme ar-
bejdsformer og varierede arbejds-
muligheder som et byseminarium".

Derfor var det afgørende, at
seminariet blev udbygget til at
være en værdig og passende rarnme
om den undervisning, der skull-e
gives i henhold til den nye 1æ-
reruddannelseslov af 1954' og at
øvelsesskolen blev udbygget med
realafdeling. Og nu var der
blandt eleverne stemning imod
flytning.

Der b.Lev igen virket for at
bevare seminariet i Ranum, og for
at sikre boliger til nye lærere
ved serninariet byggede Ranum-Ma.l-
1e kornmune to nye huse og købte
et.

Undervisningsminister J Øtgen
JØrgensen kom ti1 Ranum. Resul-
tat af forhandlingerne: semina-

bygning, mccl østfløjen
særIige Iokaler ti1

Den ganle indskrift fra
tilføjet: MDCCCCL.

Den ny øvelsesskole, indviet S.oktober 1950. En trefløjet
netop der hvor t.o tidligere seminariebygninger 1å, og med
seminariebrug. Arkitekt: kgl.bygningsinspektØr packness,
1886 blev nu sat op på facaden mod øst, nu med nyt årstal



riet kunne blive, og der skulle
bygges. MEN kort tid efter god-
kendte samme J.J., at der kunne
oprettes seminarium i Aalborg
(beg. aug. 1960). Frygten for, at
elevtallet skulle stagnere, viste
sig foreløbig ubegrundet: sidst
i tresserne og i 1970 og 71 havde
semina;iet sine stØrste dimit-
tendhold.

Fuld sikkerhed for byggeriet
blev der 1. novbr. 1961: finans-
udvalget tiltrådte, at detail-
proj ekter ing kunne påbegyndes .
En betydelig udvidelse af bygge-
opgaverne, (eller en lettelse i
det at få egne ønsker opfyldt) ,
skete der, da Statens Forskole-
1ærerindeseminarium i Vejle af
undervisn,ingsminister iet f ik
ordre til at fortsætte sit virke
i Ranum, med 1. aug. 1964 som
flyttedag. Men den dag kom aldrig.

I sdmmeren 1963 indledtes de
hidtil største byggeopgaver ved
Ranum Sem.: de store træer i
den gamle seminariepark (fra 1866)
måtte falde, bygningerne blev
rejst og var færdige i 1965.
Seminariet og øvelsesskolen, der
nu havde fået realafdeling, rå-
dede over så gode og praktiske
lokaler, at kravene efter 1ærer-

uddannelsesloven af 8. juni 1966
i det væsentlige kunne opfyldes,
dog manglede der muligheder for
at give den nu krævede svØmmeun-
dervisning.

I juni 1969 kom - uforberedt
for allel - betænkning nr.531
om seminarieplanlægning: sammen-
lægning af nogle serninarier,
nedlægning af andre, deriblandt
Ranum. Nok det angreb på semina-
riet, der er modtaget rned størst
bitterhed, uretfærdigt føltes det:

ingen andre statsseminarier havde
så mange elever og faste 1ærere
som RS, og bygningsmæssigt, også
m.h.t.ko1legier, var det blandt
de bedste i landet. Nu var der
fuld enighed om protest. Heldig-
vis blev "reformen" ikke gennem-
ført, blev kasseret af minister
Helge Larsen.

Også denne gang blev trussel
årsag tiI udvikling, men nok på
indirekte vis: i bestræbelserne
for at få en mulighed for at gi-
ve svØmmeundervisning havde vi
i maj 1969 sendt konkrete planer
vedr. bygn. og drift af svømme-
hal til de syv kommuner, der fra
april 1970 skul.le indgå i ny

Seminariet set fra nord (ca. 1970). T.v.: bygningen fra 1934. Midt: festsal'
kantine., "klassebygn." m.lokaler i fire etager. T.h.:idrætsbygning med glmna-
stiksal og idrætshal. Bagest: øvelsesskolen fra 195o. Arkitekt: L. Teschl' kgl.
bygningsinsPektør.

l0



Svømmehallen, færdig I97l

storkommune, LØgsLØr. Truslen om
nedlægning var vel medvirkende
til, at der allerede i juni-juli
1969, ved kommunale fæ.l.lesmøder,
blev truffet principbeslutning
om bygning af svømmehal i Ranum.

Derved sluttede hele egnen op
om at sLØcie seminå?iEE--i-Gi kri-
tisk situation. Svørnmehallen blev
opført i tiden okt.70-au9.71.

På lignende vis ydede LøgsLØr
kommune igen god støtte til semi-
nariet med opførelsen af en sJr,uk
og praktisk skole i Ranum i åre-
ne 19'75-82, nu igen, fra I9i7,
kommunal sko1e.

Og hermed er vi fremme i en tid,
hvor "begivenhederne" er kendt af
så mange, nen alt bliver jo his-
tor ie l

Sidst i halvfjerdserne og fØrst
i firserne blev der indført be-
sparelser over for læreruddannef-
sen, og dermed begrænsninger:
færre linjehold, færre spor (klas-
ser) . Og der blev alment færre til-

neldinger til 1æreruddannelsen, og-
så i Ranum. Dertil kom begyndende
ledighed blandt lærere.

Ranum Sem. blev igen dømt til
at blive nedlagt, samnen ned ti
andre seminarier, meddelt ved mi-
nister Dorte Bennedsen ved møde
på Frederiksdaf i august 1982, Der
blev ministerskifte, og minister
Bertel Haarder tog fat efter andre
principper, 09 i februar 1984 fik
1æreruddannelsen i Ranum sin "ende-
1ige", dog forhåbentlig kun
"fore1øbige" dødsdom, med "stop"
i 1987, netop 175 år efter be-
gyndelsen i Snedsted. HF-uddan-
nelsen, der gik så godt i spand
med 1æreruddannelsen, fortsæt-
ter, nu på 20. år.

Også'nu i den sidste kritiske
situation ydede Løgstør kommune
sin støtte: der kom helt andre
uddannelser, men det er en helt
anden historie.

Skjold Hansen
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Havnelogdens potent
og Se.9bs

pwluer
r KREJL 4.årgang nr.1 b.lev

i artiklen om "Havnefogdens Pa-
tent" omtal-t noget "Sanct Ibes
salt".

Det var en del af et inPræg-
neringsrniddel, men det var iklle
muligt at få oplyst, hvad det
var.

Den trofaste læser, der natur-
ligvis lige siden har sPekule-
ret på, hvad det kunne være'
kan nu få det oPklaret.

Sankt Ibs salt (el-ler Pulver)
er knust rnuslingeskal.

Sankt Ib er den danske form
for apostelen Jakob-, søn af Ze-
bedæus og bror til Johannes.

TføIge en legende fra 600-
tallet skal- Jakob have Prædiket
i Spanien. Han led rnartYrdøden
i åi ++, og på en 25.juli skal
han være begravet i ComPostela.

Stedet var næst efter Jerusa-
lem middelaiderens mest besøgte
valfartssted. Jakob blev altid
afbildet med en musiingeskal,
som piJ-grimmene også bar.

På en gammel dansk kalender-
stok, (en såkaldt Primstav) ' er
der ved den 25.juli indgraveret
en muslingeska.I. Staven, der er
fra 1531, formodes at være frem-
stiilet af en analfabet, for den
er indridset fra højre mod
venstre.

Sankt Ibs pulver kunne også
bruges til andet end imP.rægne-
r ing ,

Den kØkkenmødding, som ligger
ved Bjørnsholm å, var en over-
gang veci helt at forsvinde, for
en rask handelsmand havde gra-
vet skall-er til en større fab-
rikation af tilskud til hønse-
foder.

Køkkenmøddingen blev reddet'
og er forøvrigt i disse år ved
at blive nærnere undersøgt.
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Primstaven, med bl.a. St.Ibs skal 25.juli.
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iun,brt 61eb i Bøgitc,br,i6tt øn 0,ø,
foenie &oot'bejer ,$ lM en Sril
(!iuåfer) for 360 tlr. rco.Qaft.

€rol,ge.renø $o6,oer qiløb,ør 1i4 [U
i'it en Stæffe,gobe .Baftgil,ltc, - 1921.

0nmmedelt
afbolbe6 treb. trcnb Sro Grnbog
b.n gzbe lUloi, €ftnr. ft[.4. Eanbtæt
Dcnlctelt fotefinbeB pooScftplabf€n.

Somitccn. l9oo.

.!qfiø gq&t
folbet !ftcåe i fl]olusr!'.totgbsg,

lliteir areb fuIgenile $ngnoc!ør: .

$ooortpo[tningu i Alnfrbilr,fig cf
0llbojrb9[,o3t!eben,

'$t tl b{tgfninggmdrogenbr.
Glteredni,flg*og2l(berbotrBfcgrt, l9ZI.

[umorislisk Bognyl.
Fra tand oB BJ,

nye Fortællinger af
![agleklldo Potorr€n,

Pris g Kr., og

Sp9gslsehlstorier
'af

Peter trIronborg & Oo.,
Pris I Kr,

fau.s hos

Garl NordentolL

Tu'lstvejviser 1S70.

Hoteller: du Nord og Liimfjor-
den i rjordgaden(Værelse 3 å 4

Mk. ) (ca .I.251 , sant Unionen
ved byens østre indkjørse1.
Posthuset p.torvet. DSl. person-
post til Nibe og 3 gange ugl.
over Aggersund til Fjerridslev'
Dampskibsforbindelse f1.9. ug1.
med Aalborg og vestl-ige Liim-
fjordsstationer. Raadhuus og
telegrafstation ved Nibe Lande-
vei. Vogne faaes hos fabrikant
Lykke p.Østerbro, vognmand Friis
p.Bakkegaarden (Viborg Landevei)
og hos Kr.Boyer i Fjordgaden; pr.
dag 4 å 5 rdl. (8-10 kr,) Færge
e11er børtfart til Aggersund;
Rekvisiter og rnandskab paa den
nordre side, men signalapparat
p. søndre side (on natten ved
lygte, som erholdes i kroen ved
SØnderaggersund) ; den regelmæs-
sige "Børttidu 9 f. og 4. e,
(for en enkelt person 4 elller
16 sk. ; for en aaben vogn er
færgetaksten tillagt bropenge,
80 sk., for lukket vogn 7 mk.)
Toldkammer ved havnen. Apothe-
ket tæt ved torvet. Badehuse ø.
for byen. (Bi1l-etter hos kbmd.
Pedersen og TØmmerups enkei
16 sk. , moderation for flere) .

fiomnnntftntte n
lor fibltc $otroor 1900 lon inbbcti,
trB lil unDettcgncbt inbtil bcn I 6.
Occbr,, li[ bbit?n gib llltftoncrtiften
bll btibr ob.r0tb.t til 9oonclogbctt
og llbpontning- uben trbtre Eorlct
bliuc forclo0tt.

EitIcD't]rnbbtac 9ogntroob, )tn
7. bcr.nb.r 1900.- E. e. E':

Solob tllelf.!.



]lvorfuheddudel sfidun?

Ill,eh,høi
Efter flere stednavneforske-

res mening er l4e1høj, som i gam-
le dage kaldtes MieJ-høj, dannet
af den jyske forstavelse "mie1",
som betyder "mellem".

Der har været en del flere
hø1e )t onrådet. De er sløjfet
nu, men det gør navnet sand-
synligt.

litiel går også igen i MieltorP 
'den gamle form for MjalleruP.

(se KREJL, år9.4, s.55).

M.Møller, der var lærer i
LØgsted fra 1901 ti]- 29, havde
f ået fortal-t, at der var ttisser
i Melhøj. Det er gengivet med
fortællerens egne ord:

!ll

'Hojagergård

-4 r,

"Ja, De tror det sagtens ikke,
men det er nu ikke saa let at
komme fra det, sont ens egne for-
ældre har troet Paa sorn selve
evangeliets ord. og naar mor
fortalte om nisserne i MeJ-høj 

'ja saa maatte vi tro det hele.
Ser De, min rnor er fra Streth'

og derfra er der jo en god ud-
sigt op ti1 MelhØj. Og her har
hun i de maaneklare nætter tidt
set nisserne løbe i store ffokke
op ad vejen, der fører forbi
hø1en, og al tid havde de for-
skrækketig travlt med at samle
op. Hvad det var, de fandt, kun-
ne hun aldrig blive klog Paa,
men flittige var de som myrer.

Og naar de saadan havde ar-
bejdet en tid, Iøb de op til høj-
en, sagtens for at tømme deres
fork-Læder eller kurve' og saa
begyndte sliddet igen1"

"Hvad mente hun, de bjergede
ind?",spurgte jeg.

\ erup
f'r1' " 'r
I [' '*o

Melhoi

, "r/9
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"Ja, hun mente saamænd' at clet
var hestepærer, hun kunde ikke
tænke sig andetl Men hvad de
vilde bruge dern til, var jo ikke
saa let at hitte ud af.

Der er e1l-ers vist fortalt
noget om, at kristne kvindfolk
undertiden har været hentet hen
i en høj for at hjælpe ti1 ved
Lrarnefødsel, og at de ved en
saadan lejlighed er bl-even bevær-
tet med mad og drikke.

Men har en saadan kone haft
øjnene vendt hel.t rigtig i ho-
vedet, har hun kunnet se, at det
ikke var kost for hende, da oet
bestod af tudser, firben og hes-
tepærer.

Det får nu være, som det er'
men sikkert er det, at køerne
tidt har været i Filteri med no-
get ved hø1en. Hestene kunde og-
så skabe sig underlige deroPPe.
Ikke saadan, at de blev skY for
noget, men de kunde pludselig gåa
i staa og se sig ned omkring be-
nene, først ti1 cien ene og saa
ti1 den anden side.

Der er ikke 100E garanti for, at det
billede her er fra Melhøj.

Det var, som vilde cie passe
paa, at oe ikke traadte paa no-
get. Naar de saa havde staaet
lidt og ligesorn funderet over
tingene, satte de sig i gang igen
som on de vilde fortælle, at nu
var der ikke noget i vejen mere.

Jo, det var sikkert nok, at der
var nisser i Melhøj, og derfor
var der he1ler ingen moder, der
den gang lagde sit barn i vuggen
uden fØrst at have slaaet kors,
hvor barnet skui.de ligge og siden
naar det var pakket ned, slaaet
kors for dets ansigt. -

Sær1ig paapassende maatte hun
jo være, Lrvis barnet ikke var
dØbt, da de underjordiske var me-
get ivrige efter at faa fat paa
dem, for at faa et af deres egne
lagt i stedet.

Saa skulde der helst brænde
lys hele natten, og det var ogsaa
tilraadeligt at have staal i vug-
gen. Jo, min mor har saami::nd selv
set, hvorledes de har ageret en
maaneskinsnat inde om vuggen.

Det var nu ikke saadan, at hun
laa cg drømte, for hun saa alt i
stuen ganske tydeligt. Først gik
døren still-e op, og saa kom der
to snaa puslinger ind og saa sig
forsigtige omkring i stuen. Der-
paa gik den ene hen ti1 vuggen,
hvor min nyfødte søster sov, og
snusede 1ænge omkring. Endelig
sagde den ene:"Der er kors forl
Der er kors for1"

"Ta neden udl Ta neden ud1"
svarede den anden, der stod henne
ved døren. Nu undersøgte den før-
ste vuggen fra neden af, nen re-
sultatet var det samme. "Der er
kors forl Der er kors fori" Iød
det igen, og saa nuslede de ud.-

Ja, saadan fortalte hun, og saa
maa der vel være noget om det."

Det var nu Johannes' mentng
om sagen.
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Billedet er fra en forestilling i LØqsLØr Friluftsteater i sommeren

1953. Amatører fra Aalborg opfØrte "Røverne fra Rold". Politi-
orkestret fra Aalborg leverede musikken.

Det var til sidste øjeblik usikkert, orn vejret blev så godt' at
forestillingen kunne gennemføres. (se iøvrigt KREJL' 2.årg. s.35 f.)
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