Kun kr.

St. Binderup Kros historie

Lene og Hans Ravn Kristensen 2000

Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976)
og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009)
1

25,-

Indholdsfortegnelse
Side 3 - 1617
Side 4 - 1749 incl. Kongelig Privilegium
Side 5 - 1778
Side 6 - 1781
Side 7 - 1782
Side 8 - 1787
Side 9 - 1805
Side 10, 11 og 12 - 1808 incl. liste over inventar m. v.
Side 13 - 1810
Side 14 - 1811
Side 15 - 1832 incl. liste over inventar m. v.
Side 16 - 1838
Side 17 - 1839
Side 18 - Billeder 1900-1973
Side 19 - 1963
Side 20 - Billeder 1966
Side 21 - Billede 1976
Side 22 - 1994
Side 23 - Billeder 2007

2

Kroen i St. Binderup har haft en omskiftelig tilværelse. Hvor den nu ligger, har den ligget siden 1870-erne.
Før den tid lå den inde i selve landsbyen St. Binderup, men ikke altid i den samme gård.
De ældste efterretninger om kroens eksistens stammer fra regnskabsåret 1617-1618. Disse regnskaber
viser, at herredsskriveren i Års Herred, senere herredsfoged samme sted, den ansete Christen Schiønning er
fritaget for at svare landgilde af sin gård i St. Binderup, fordi den ligger ”paa enn Alfærre Vey Mellem
Olborg och Viborg, och (han) holder herbergier for Kongl. Mayst. folck och anndre”.
Det vides ikke, i hvilken gård Christian Schiønning havde kro og heller ikke hvem, der overtog den efter
ham. Fra omkring 1749 til omkring 1815 lå kroen i den nuværende matrikel nr. 2.
Denne gård havde i tiden 1688-1844 nr. 3, dens hartkorn blev i 1688 forandret fra 6 tdr. 6 skp. o fjdk. 1
1/5 alb. til 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. o alb.
Gården ejedes omkring 1730 af
Frederik Kjær
der blev født ca. 1675 og døde 1738, han blev begravet d. 12. december i Børglum Kirke.
Frederik Kjær var søn af en almindelig fæstebonde, men han havde forstået at arbejde sig op. I 1701 og
1714 nævnes han som fuldmægtig på Ålborg Amtstue, i 1709 og 1714 var han forpagter af Krastrup og
Gunderstedgård. I 1715 var han forpagter a Dronninglund og Dronninggård, i 1716 var han så velhavende,
at han kunne købe Børglum Kloster, senere købte han desuden gårdene: Hegnet i Harre Herred, Halkjær i
Års Herred, Baggesvogn i Vennebjerg Herred, Ågård i Vester Han Herred og Hæstrup i Børglum Herred.
Hans ærgerrighed gik dog videre, han ønskede at blive adlet og få en titel. Dette lykkedes for ham i 1722, da
han fik tildelt adelspatent, våben: I skjoldet en med 3 røde hjerter belagt guld sparre mellem 3 sølv ankere
(2,1) i blåt; på hjelmen en halv enhjørning. I 1723 udnævntes han til kancelliråd.
Da oversekretær og geheimearkivar Frederik Rostgaard i 1724 blev anklaget og d. 27. januar 1725 dømt
for bestikkelighed og majestætsforbrydelse, opklaredes det, at Frederik Kjær havde bestukket Rostgaard
med 1500 rdlr., hvorfor Kjærs adelspatent kasseredes.
Den 30. december 1735 adledes han under navnet Kjærskjold, våben: I skjoldet en af blåt og sølv 4 gange
tværdelt sparre mellem 3 sorte ankere (med brun stok), 2,1 i sølv; på hjelmen en halv sølv enhjørning. I
1736 udnævntes han til justitsråd.
Efter Frederik Kjærskjolds (Kjær’s) død solgte hans enke
Inger Pop
den 17. december 1738 gården i St. Binderup til
Peder Jensen Sommer
der var søn af gårdens fæster Jens Pedersen og hustru Appelone Andersdatter Battum.
Peder Jensen Sommer blev senere byskriver i Skive og solgte i 1749 gården til
Christen Hansen Blichfeld
der blev født ca. 1710 i Svenstrup By og Sogn i Hornum Herred, som søn af Hans Christensen Blichfeld og
hustru Maren Jørgensdatter.
Christen Hansen Blichfeld boede i 1743 med sin hustru Marie Højmark i Hjørring.
I oktober 1749 fik han kongelig bevilling på at holde kro St. Binderup:
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”Bevilling for Christian Blichfeld at maae i Store Binderup bye under Mariagers amt holde et Kroe eller
vertshuus indtil viidere.
Vi Frederik V. …
Giøre alle vitterligt, at Vi, efter allerunderdanigst giorde ansøgning og Os Elskelig Ditlev Trappaud, Vores
Etats Raad og amtmand over Dronningborg, Silcheborg og Mariagers amter, hands herover givne Erklæring,
allernaadigst have bevilget og tilladt, ligesom Vi og hermed allernaadigst bevilger og tillader, at Christen
Blichfeld af Svenstrup, maae indtil viidere udi det ham i Store Binderup bye under Mariagers amt tilhørende
Stæd, holde et Kroe eller Vertshuus og de Reisende saa velsom andre med behøvende Logemente samt
Spiise og Drikke Vahre til Nødtørftighed og for en billig betaling betienne, saa og derved Stædet brøgge øll
og brende brændeviin til Kroets fornødenhed, imod at deraf i stæden for Consumption, svares udi Vores
Casse Sex Rixdaler Fire Mark aarlig afgift. I det øvrige haver hand dette Kroe udi forsvarlig Stand at
vedligeholde, og sig dermed i alle Maader efter Loven samt de om Kroeholde paa landet allereede
udgangne eller herefter udgivende Forordninger at rette og forholde, saa at Kroet ikke til noget fylderie og
Tiids Spille for Bonden eller andre vorder misbrugt, saafremt dette Privilegium ikke ellers derved skal være
forbrudt og aldeles ophævet. Forbydendes alle og enhver derimod, eftersom forskrevet staar at hindre,
eller udi nogen maade forfang at giøre, under Vor Hyldest og Naade.
Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores Kongl. Residentz Stad Kiøbenhavn den 14de October 1749.
Under Vores Kongl. Haand og Seigl.
Friderich R.
Thott, Alslew, Basballe/Berner”.
Ifølge kongelig resolution af 15. juni 1767 nedsattes den årlige afgift af kroen fra 6 rdlr. 4 mark til 4 rdlr.
årlig, da retten til brændevinsbrænding bortfalder.
Den 29. marts 1768 frasagde Christen Blichfeld kroholdet i St. Binderup By, men allerede den 17. juni
1769 fik han ingen bevilling på kroen.
I Viborg Landstings Skøde- og panteprotokol 1772-76, fol. 226 a, ses det, at der d. 23. september 1772 var
indbrud i kroen i St. Binderup. En person ved navnet Jørgen Larsen brød ind i kroen og stjal forskelligt,
desværre ikke nærmere specificeret. Han blev fanget og stillet for Rinds-Gislum Herreders Ting og dømtes
d. 18. februar 1773 til ”at kagstrygges, have Tyvsmærke paa sin Pande og arbejde i Kiøbenhavns Fæstning
sin Livs Tiid, samt efter Lovens 6-17-39 have sin hovedlod forbrudt og betale Tvigielden (erstatning, som
udgør det dobbelte af de stjålne kosters værdi) af de stjaalne kosters Værdie med 89 rdlr. 14 skilling,
saafremt det iTiiden kan opdages han dertil maattte have formue”.
i begyndelsen af år 1778 overdrog Christen Hansen Blichfeld kroen til sin søn
Hans Christian Blichfeld
der var sognepræst i Jelstrup-Lyngby i Vendsyssel 1777-1808.
Hans Christian Blichfeld solgte allerede d. 1. juni 1778 kroen til
Peder Sørensen
der var fra Hastrup.
Skødet er indført i Rinds-Gislum Herreders Skøde- og panteprotokol 1778 f.f., fol. 162 a-b.
”Skøde på St- Binderup Kro.
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Jeg underskrevne Hans Christian Blichfeld, sognepræst for Jelstrup og Lyngbye menigheder under Aalborg
Stift, bekender og vitterliggør, at jeg til Peder Sørensen af Hastrup haver solgt og afhændet en mig
tilhørende gård beliggende i Store Binderup Sogn og By, Mariager Amt, Gislum Herred, ansat: ny matrikel
for hartkorn 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 0 alb., som hidtil har været beboet af min kære fader Christen Hansen
Blichfeld, men nu godvillig afstod og kvitteret. Bemeldte gård med bygninger og alt sit tilliggende af ager og
eng, tørveskær og fædrift, som den med rette efter skøde og adkomstbrev tilhører intet undtagen i nogen
måde, bliver herved fra mig og mine arvinger skødet og afhændet til fornævnte Peder Sørensen og hans
arvinger med fuld ejendom og ejendomsret.
Da han allerede har betalt mig den summa 1250 rdlr., siger et tusinde to hundrede og halvtredsindstyve
rigsdaler, som der ved mundtlig samtale er aftalt og akkorderet, så jeg og minde arvinger ingen mere lod,
del, ret eller rettighed udi fornævnte gård og ejendom vedkendes med fuldkommen hjemmel og tilstår til
nævnte Peder Sørensen og hans arvinger den ifølge de såvel af byskriver Peder Sommer som min farbror
Christen Blichfeld, forhen boende i Svenstrup udstædte skøder som begge herved overleveres.
Skulle det i fremtiden indløbe at nogen fornævnte gårds ejendom skulle på lovlig måde blive køberen eller
hans arvinger formedelst min vanhjemmels fravundet, da forpligter jeg mig og mine arvinger derfor at være
køberen ansvarlig.
Denne min skøde som på sit behørig sted uden mig dertil at lade indkalde kan forevises, protokoleres og
påtegnes, haver jeg med egen hånd underskrevet og mit sædvanlige hostrykte signet bekræftet og tillige
venlig ombedet velagte Peder Christophersen og Thomas Pedersen, begge boende i St. Binderup med mig
at underskrive og forsegle.
Datum St. Binderup, den 1. juni 1778.
Hans Christian Blichfeld (L.S.)
Efter begæring til vitterlighed og stadfæstelse underskriver
Thomas Pedersen Hohn.
Peder Christophersen.
At ej nogen købekontrakt er oprettet bekræfter de dette mellem os indgåede køb under allene dette
skøde, dettbekræfter vi hermed under vores hænder.
Datum ut supra.
På min søns hr. Hans Christians vegne
Christen Blichfeld.
Peder Sørensen.”
Derpå følger en panteobligation på 700 rdlr., udstedt af Peder Sørensen til Christen Blichfeld.
Den 5. juni 1779 udsteder Peder Sørensen, der nu kaldes Peder Sørensen Bonde, en obligation på 700
rdlr. til sr. Christen Christensen Birch. Snart efter afhænder han kroen til
Christen Sørensen Bonde
der vel var en bror til ham.
Christen Sørensen Bonde, der boede i Bjergby i Borup Sogn ved Randers og kaldtes med tilnavnet Hastup,
solgte senere kroen til
Søren Nielsen Lund
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der var forpagter af Restrup i Rinds Herred.
Købekontrakten, der er dateret d. 20. oktober 1781 og skødet d. 4. juni 1782, er indført i Rinds-Gislum
Herreds Skøde- og panteprotokol 1738 ff, fol. 190 b-193 a:
”Højlovende udi den hellige trefoldigheds navn, haver vi 2de underskrevne, jeg Christen Sørensen Bonde,
boende i Bjergby ved Randers som sælger og jeg Søren Lund, forpagter på Restrup i Rinds Herred som
køber, indgået, sluttet og efter forhen trufne mundtlige forening oprettet følgende købekontrakt.
1.
Sælger jeg Christen Sørensen Bonde til forpagter sr. Søren Lund et mig tilhørende priviligeret Kro
beliggende i Binderup Sogn og By i Gislum herred på landevejen mellem Viborg og Aalborg med alt dets
tilhørende herlighed, ret og rettighed med det mig overdragne privilegium på kroholdet, alle påstående og
tilliggende bygninger, markjorder, være sig ager og eng, tørveskær, lyngslet, heder, moser, vådt og tørt og
ellers hvad i nogen måder dertil ligger og af alders tid med rette bør ligge og ligget haver for den summa
1198 rdlr., siger et tusinde, et hundrede, halvfemsindstyve og otte rigsdaler – men privilegiets fornyelse
besørger køberen selv bekostet.
2.
Købesummen bemeldte 1198 rdlr., erlægger køberen førstkommende Viborg omslagstermin 1782 uden
deraf at svare nogen rente.
3.
Køberen tiltræder stædet med dette års avling og det hvad deraf forefindes tillige med rugsæden,
gødningen og ellers alt hvad samme lovlig tilhører, besætningen undtagen, så snart han selv behager og
straksen om det af hannem forlanges: Til den ende forskaffer jeg stedet ryddelig i det seneste forbinder jeg
mig til førstkommende 1. november.
4.
Af bemeldte kro med dets tilliggende hartkorn tdr. 7 skp. (vel hele gården 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk. 0 alb.),
betaler køberen alle der på gående skatter fra ny år 1782 og fremdeles, men til samme tid svarer og
erlægger jeg alt hvad i deslige tilfælde derpå måtte hæfte eller blive påbuden imod at køberen betaler
afgiften af kroholdet til ny år 1782 med otte rigsdaler.
5.
Køberen fodrer mig fri og uden nogen godtgørelse forsvarligt i forestående vinter til førstkommende
påske 16 fæ kreaturer og 2de bæster.
6.
Imod købesummens erlæggelse anskaffer jeg køberen velbemeldte siegneur Søren Lund forsvarlig skøde på
bemeldte kro og alt dets anførte tilhørende uden nogen bekostning eller udgift for hannem eller hans i
nogen måde.
7.
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Derimod forbinder jeg Søren Lund mig herved at opfylde og efterkomme alt hvis denne kontrakt mig
vedkommende indeholder og imod fri og lovlig skødes overlevering promte og rigtig at erlægge sælgeren i
hans hus mer berørte købesumma 1198 rdlr. udi førstkommende Viborg omslagstermin 1782.
At ellers forestående forening og kontrakt skal i alle dens ord og punkter udbrydelig vorde holdt, opfyldt
og af os begge påløbig vorde efterkommet have vi dets til bekræftelse samme egenhændig underskrevet og
forseglet, samt formået 2de underskrivere overværendes vitterlighedsmænd som vidner dette tillige med
os at underskrive og forsegle.
Bjergby et Restrup, den 20. oktober 1781.
S. Lund
(L.S.)

Christen Sørensen Bonde
(L.S.)

Efter begæring og underskriver og forsegler til vitterlighed
Mogens Borup
(L.S.)

N. Brun
(L.S.)

Ligelydende med originalen testerer
S. Lund. ”.
Selve skødet er dateret den 4. juni 1782. Samme dag udstedte Søren Lund en obligation på 700 rdlr. til
salig Christen Christensen Birks enke i Hovring Mølle.
Søren Lund fik d. 13. april 1782 kongelig privilegium på kroen:
”Bevilling for Søren Lund på et værtshushold i St. Binderup By under Mariager Amt.
Vi Christian den Syvende af Guds Naade konge til Danmark og Norge, de Venders og Goters, hertug til
Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg, gøre alle vitterligt, at vi efter allerunderdanigst gjorte
ansøgning og … indhentet erklæring allernådigst haver bevilget og tilladt, ligesom vi og i kraft af vores
under 4. februar 1771 ergangne allernådigste resolution hermed bevilger og tillader, at Søren Lund som
nuværende ejer af det sted ud i St. Binderup By under Mariager Amt, hvor forrige ejer Christen Sørensen
Hastrup ved vores bevilling af 6. juli 1781 har været tilladt at holde et værtshus, må herefter indtil videre
holde samme værthus og de rejsende med fornøden logementer, samt spise- og drikkevarer til
nødtørftighed for en billig betaling sammesteds betjene imod deraf at svare til vores kasse udi årlig afgift
otte rigsdaler, som i rette tid erlægges, samt med vilkår:
1.
At det vil tillades værtshusholderen der på stedet at brygge øl til værtshusets fornødenhed, men derimod
skal han
2.
aldeles være forbuden at brænde brændevin, såsom hvad deraf behøves og tilholdes skal tages i nærmeste
købstad.
3.
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Ligesom det værtshusholderen er bevilget for rejsende, så bliver værtshusholderen derimod ganske
forment der at holde kro for sognets bønder eller andre af almuen, som ikke er vejfarende og på deres
rejsepas, er bemeldte værtshus under denne bevillings fortabelse og videre straf, som for ulovligt krohold.
4.
Hvis det ellers skulle indtræffe, at den vej for rejsende, som indtil er falden forbi fornævnte sted fra en
købstad til en anden udi nærværende ejers besiddelsestid bliver anden steds hen forflyttet og omlagt, da
bør værtshusholdet i så fald straks nedlægges uden nogen påstand om godtgørelse for værtshusholderens
næringstab.
Iøvrigt holdes værthuset sålænge det vedbliver i forsvarlig stand vedlige og retter værtshusholderen sig
dermed udi alle måder efter de desangaaende allernådigste udgangne eller herefter udkommende
anordninger, forbydende alle og enhver herimod eftersom forskrevet står, at hindre eller udi nogen måde
forfang at gøre under vor hyldest og nåde.
Givet på vort Slot Christiansborg, den 13. april 1782.
Under vort kongelige segl.
(L.S.)
Efter hs. kgl. Majestæts allernådigste specielle befaling.
Scheeden.
Erichsen.
Reventlov.
Wormschiold”.
Søren Lund blev født ca. 1735 og døde 1800 i St. Binderup Kro, han blev begravet d. 30. juni, der er intet
skifte fundet efter ham.
Han blev gift d. 20. oktober 1775 i Højslev, Fjends Herred, med
Ingeborg Charlotte Mønster
der blev født 1752 i Skannerup i Gern Herred og døde 1810 i Nyrup, Gislum Sogn, hun blev begravet d. 1.
marts. Hun var datter af skovridder Christian Mønster og hustru Elisabeth Frederikke Barthling.
Søren Lund blev d. 2. november 1772 exam. jurist med karakteren: ej ubekvem, temmelig vel, han blev
eksamineret af landsdommer Leth. Den 31. december 1772 blev han udnævnt til birkedommer ved
Stårupgård (Højslev) Birk, fra omkring 1776 var han desuden forpagter af Stårupgård i Højslev Sogn.
Omkring 1780 blev han forpagter på herregården Restup i Rinds Herred og derefter altså kromand i St.
Binderup, da datteren Johanne Lund blev født 1782 i St. Binderup kaldes Søren Lund for birkedommer
Lund.
Folketællingen 1787 oplyser:
”Søren Nielsen Lund, 52 år, selvejer og kromand.
Ingeborg Münster, 37, begge i 1. ægteskab.
Hans Christian Lund, 11 år.
Niels Christian Lund, 8 år.
Johanne Lund, 6 år.
Else Malene Lund, 3 år.
Christian Lund, 1 år.
4 tjenestefolk, hvoraf 2 tjenestepiger.
Elisabeth Frederikke Münster, 80 år, enke efter 1. ægteskab, konens moder.”
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Efter Søren Nielsens Lunds død drev enken kroen.
Folketællingen 1801 oplyser:
”Ingeborg Charlotte Lund, født Münster, 50 år, enke efter 1. ægteskab, kroholder og madmor.
Else Malene Lund, 17 år.
Christian Lund, 14 år.
Jacob Lund, 7 år.
7 tjenestefolk, (2 tjenestepiger og 1 elleveårig gl. pige).
Peder v. Winding, 71, afskediget kaptajn, lever af pension.
Sophie Hedvig Lund, 68, begge i 1. ægteskab”.
Ingeborg Charlotte Mønster drev kroen til 1805, da hun d. 15. juni solgte kroen for 4000 rdlr. til sønnen
Hans Christian Lund
Selv købte hun d. 18. juni 1805 en gård på 2 tdr. hartkorn i Nyrup, Gislum Sogn.
Hans Christian Lund overtog kroen d. 15. juni 1805, samme dag udstedte han en obligation på 3000 rdlr.
til hospitalsforstander Hans Schou i Ålborg.
Hans Christian Lund var født ca. 1776 og døde i St. Binderup Kro i 1808. Han blev gift omkring 1806 med
Karen Marie Laugesdatter
der var datter af Lauge Olsen i Langdal.
Det ser ud til, at det i Hans Christian Lunds tid gik tilbage for kroen. Skifte efter ham afholdtes d. 17. april
1808, det oplyses heri, at han var barnløs, hans arvinger var moderen i Nyrup i Gislum Sogn samt hans fem
søskende. Kroen og gården blev vurderet til 4500 rdlr., men der bliver alligevel et underskud på 1366 rdlr. 2
mark 7 skilling, hvorfor der laves nogle lidt uklare transaktioner. Den 3. august 1808 afholdtes auktion over
kroen, der blev for 3750 rdlr. købt af
Christen Nielsen Kyneb
i St. Binderup, der var gift med Hans Christian Lund søster Johanne.
Fra skiftet efter Hans Christian Lund haves følgende vurderingsforretning, der er den eneste, det har
været muligt at finde fra kroen i St. Binderup:
”Gaarden med paastaaende Bygninger og tilliggende hartkorn 5 tdr. 7 skp. 2 fjdk., vurderet for 1500 rdlr.
I Vester Stuen:
1 Jern Vindovn, Kakkelovn
1 steen Thee Bord
1 lidet fløye Bord
1 Speiel i træe Ramme
1 Kannepee og 3 Stoele
1 Pib Fouteral

20 rdlr.
1 ”
3 ”
2 ”
3 ”

0 mark

1
I det Søndre giæstkammer:

1 Sengested af fyhr med forgyldt Top
og Kartuns gardin og Tep

16 ”

9

”

0 skilling

derudi:
1 Rødstribet olmerdugs overdyne
1 Dito Hovedpude med Kartuns betræk
1 par Hørlærets Lagner
1 blaa stribet bolster Hoved Pude
1 Dito dito
1 Dito underdyne
1 Vadmels Dynevaar
1 Nat-Bord
1 Lehn Stoel

10
2
2
3
3
6
1

”
”
”
”
”
”
”
3
1

”
”

3

”

1

”

2
4
2
2
3

”
”
”
”
”

2

”

3

”

I det nordre giæstkammer:
1 fyhr Sengested med omhæng
derudi:
1 blaaestribet olmerdugs overdyne
1 Rød stribet Dito Hoved Pude
1 blaae stribet Dito
1 grøn stribet Dito
1 blaae stribet Bolsters underdyne
1 gl. Dito Dito
1 Stoel

2

”

4
1
2
3
8
2

”
”
”
”
”
”

I Sovekammeret eller mellemstuen:
1 Jern Bielægger Vindovn
1 Klædes Skab med 2 Døre
1 brun malet Ege Dragkiste med 4 skuffer
1 grøn fyhr skab
1 fløy Bord blaaemalet
1 Lidet Rund Bord
1 taveret
1 Speiel
1 Stue uhr
3 Stole
1 gl. Ege Sengested af Skakfacon med
Kartuns omhæng
1 blaae stribet olmerdugs overdyne
1 par blaarlærrets Lagner
1 bolster Hoved Pude
1 blaae stribet olmerdugs dito
1 grønstribet olmerdugs Dyne
1 dito dito

8
5
10
2
1

”
”
”
”
”

2

”

2
4
2
3
3
9
2
I Skiænke Stuen:

10

”
”
”
”
”
”
”

1 Jern Bielægger Kakkelovn
1 æske Bord med 3 Bænker

16 ”
3 ”

I 1 Alkove Sengested:
1 blaae stribet olmerdugs Dyne
1 par blaarlærrets Lagner
4 Hoved Puder
1 bolster underdyne
1 vadmels vaar

3 rdlr.
3
1

”
”

4

”

4
4

”
”

3

”

1

”

4
1
2
4

”
”
”
”

2
1
3

”
”
”

2
2

”
”

I Spiise Kammeret:
1 fyhr Bord paa Foed
1 Tiin Række

1

”

I Pigernes Kammer:
1 gl. sængested
derudi:
1 olmerdugsoverdyne
1 Hoved Pude
1 lærrets underdyne
1 vadmels Dito

1
1
1

”
”
”

I Kiøkkenet:
1 Kaaber Kiædel i grube paa
ongefæhr 5 fierdings Rum
1 gl. Ege Bord
1 Ildeklemme
1 stege Rist

16

”

I Bryggerset:
1 Ege Bryge kahr med 3 jerngiorde
1 Dito med Dito
1 Dito uden Jerngiorde
1 Bæer Kahr med 2 jerngiorde
1 lüs Stoel
1 Hakkebret
1 Strippe
1 Dito

2
1

”
”

1

”
8
12
12
6

I Salt Kammeret:

11

”
”
”
”

1 salt Trug
4 gl. fierdinger

1
1

”
”

1

”

1

”

3
1

”
”

5
3

”
”

Paa Loftet befandtes:
omtrent 8 tdr. Rug, 11 tdr. Byg, 3 tdr. Sæde Haure,
4 tdr. Foder Haure.
1 kofert (kuffert)

2 rdlr.

I Gaarden:
1 blaae malet beslagen vogn med hammel
1 beslagen undervogn
1 gl. træe Dito
2 vogne Reder
2 gl. Dito, 3 gl. Hiul
1 beslagen Hiul
Plov og Harve
Vogn Redskab og Seeletøy
1 slibe Steen med Jern axsel
3 Jern Grebe
3 Høeleer med Drag
3 gl. River

40
24
10
2
2
3
6
8
1
1
6

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

I Laden:
Utorsket Byg omtrent 3 tdr., Havre 4 tdr.
og 2 traver Rug
I Stald kammeret:
1 gl. Sængested
1 olmerdugs Overdyne
1 par Lagner
3 Hoved Puder
1 underdyne
1 gl. Sængested
1 overdyne
1 par Lagner
2 Hoved Puder
1 underdyne

5
1
2
1

”
”
”
”

2

”

2

”

I Hakkelse Kammeret:
1 Hakkels Kiste med Kniv

1
Kreaturer:

12

”

8
4

”
”

2 sorte brune Heste
2 gl. sorte Dito
1 sort Koe
1 Rødbroget Dito
1 sort Dito
1 sort hielmet Dito
1 graave qvie
2 Røde qvier
2 unge Stude
1 sort qvie
2 aarings Kalve i Stalden
3 Spæde Kalve
1 væder
23 faar og 18 lam

70
30
8
10
7
9
10
13
10
4
10
3
3
50

”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

3 ”

Dækketøy:
4 Duger á 1 rdlr. er
8 Servieter

4
4

”
”

Gang Klæder:
3 Kioler
2 vester
2 par Buxer
1 Zinilic

3
1
1
10

”
”
”
”

8
3
1
2

”
”
”
”

3

”

3

”

9

”

Sølv:
4 Spiise Skeer
6 Theeskeer
1 Sukker Tang
1 Spansk Røer med Knop
1 par Skoe Spænder

Allerede 1810 overtog Christian Nielsen Kyneb svigermoderens fradøde gård på 2 tdr. hartkorn i Nyrup,
Gislum Sogn, hvorfor han d. 17. juni solgte kroen for 5600 rdlr. til
Jens Lindholm
der samme dag udstedte en obligation på 3000 rdlr. til hospitalforstander Hans Schou i Ålborg og dagen
efter en obligation på 800 rdlr. til stiftsfuldmægtigen Niels Christian Lund i Ålborg.
Jens Lindholm solgte hurtigt kroen til
Jacob Hiorth
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der var forpagter på Albæk, men det har ikke været muligt at finde skødet.
Allerede d. 22. november 1811 solgte Jacob Hiorth igen kroen.
Køberen var
Peder Sørensen Møller
der allerede da havde overtaget driften af kroen. Købesummen var 9000 rdlr.
Peder Sørensen Møller drev nu kroen til 1817. den 19. december 1816 oprettede han med
Knud Nielsen
fra True en købekontrakt, hvoraf det fremgik, at Knud Nilsen d. 1. maj 1817 skulle overtage kroen for 8000
rbdlr., de 4400 rbdlr. skulle betales i 1817, resten 3600 rbdlr. i 1818.
Skødet, der er dateret d. 22. maj 1824, oplyser, at Peder Sørensen Møller da boede i Hønsegården, det
synes endvidere at fremgå, at der ikke mere er krohold i gården.
Knud Nielsens enke Bodil Christensdatter solgte gården 1843, da nævnes intet om kroen, til Christen
Knudsen, der ejede gården i 1844.
Kroen i St. Binderup forlod altså omkring 1820 den nuværende matr. nr. 3, der har ikke været muligt at
fastslå kroens hjemsted fra ca. 1820 til efter 1834, da den fik hjemsted i nuværende matr. nr. 8, hvis
hartkorn i 1844 forandredes fra 3 tdr. 5 skp. 0 fjdk. 2 alb. til 4 tdr. 1 skp. 1 fjdk. 2½ alb.
Denne gård ejedes før 1832 af
Jens Jensen
i Marientorp, der d. 14. december 1832 solgte den for 900 rbdlr. til
Ole Pedersen
fra Testrup. Det anføres da i skødet, at gården blev flyttet ud på marken, men der ses intet om krohold,
dette fremgår heller ikke af folketællingen 1834:
”Ole Pedersen, 25 år, gaardmand.
Marthe Birgitte Thomasdatter, 18 år, begge i 1. ægteskab.
Mette Marie Olesdatter, 1 år.
Thale Pedersdatter, 18 år, mandens søster, ugift.
Jens Christian Thomsen, 21 år, konens bror, ugift.
1 tjenestekarl, 25 år, 1 tjenestepige, 22 år.
Christen Pedersen Hørby, 41 år, skolelærer, ugift.”
Ole Pedersen må i årene 1834-1838 have fået bevilling til krohold i sin gård i St. Binderup, da han i 1838
solgte gården overdrog han samtidig rettigheden til krohold til den nye ejer
Niels Jensen
Far København.
Købekontrakten, der er indført i Rind-Gislum Skøde- og panteprotokol, fol. 271 b, lyder:
”Købekontrakt oprettet imellem kroemand Ole Pedersen på St. Binderup Mark som sælger og spækhøker
Niels Jensen i København som køber:
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1.
Jeg Ole Pedersen sælger herved min ejende og iboende gård på St. Binderup Mark med dens påstående
bygninger og tilliggende hartkorn 3 tdr. 5 skp. 0 fjdk. 2 alb. med den på marken værende afgrøde af
kornsæd og hø, item det ildingsbrand af tørv, som enten måtte være bjerget eller skåret dertil, for den
købesumma 2300 rbdlr., skriver to tusinde og tre hundrede rigsbankdaler sedler, og 50 rbdl., skriver
halvtredsindstyve rigsbankdaler rede sølv, til spækhøker Niels Jensen i København, boende på hjørnet af
Gråbrødre Stræde og Ulfeldts Plads nr. 90, alt med de herligheder, rettigheder, byrder og forpligtelser,
hvormed jeg ejer samme efter tinglæst skøde 14. december 1832.
2.
I købet overdrages rettighed i krohold efter dertil meddelte privilegium for så vidt jeg kan være berettiget
til at afhænde samme, dog således at køberen selv haver at besørge samme fornyet på sit eget navn og at
svare den afgift deraf, som enten er eller fremdeles måtte blive bestemt, så følger også følgende
besætning:
En brun hoppe, 4 år.
1 brun hest, 8 år.
1 sæt bringtøj.
1 do. arbejdstøj.
2 køer.
8 får.
4 lam.
2 vogne.
en med afsæt og agestole og en med møjfjæl, leder skrav, læssestang og for- og bagreb.
2 høleeer med drauv.
4 river.
1 lyngle.
2 grebe og 1 spade, den bedste jernharve,
1 plov.
½-delen i en tromle.
Den største kakkelovn.
1 indmuret kedel,
1 spand.
2 stripper,
1 balje.
1 bryggerkar,
borde og stole i skænkestuen.
Sengestedet i sovekammeret med klæder og lagner.
1 vogntrappe og en hakkelseskiste med kniv.
3.
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Skatter og afgifter af ejendommen afholder sælgeren indtil 1. juli dette år, men fra den tid tilsvarer og
udreder køberen samme. Hæftelsen til Nationalbanken tilsvares og forrentes af køberen fra den foran
bestemte tid.
4.
Køberen tiltræder den solgte ejendom fra d. 28. august til den 1. september næstkommende, inden
hvilken til sælgeren er forpligtet til aldeles at fraflytte samme, og står samme fra dato af køberens regning
og ricici i alle ulykkelige tilfælde og imod at han overdrages ret til bygningernes assurancesum.
5.
Sælgeren holder fornøden opsigt med det solgte indtil fratrædelsen og han er derhos forpligtet til at
bjerge hø og tørv, for så vidt sådant kan ske og lejlighed dertil gives i den tid han bliver boende i gården.
6.
Køberen beholder tjenestefolkene i gården indtil 1. november og forsyner dem med kost fra den tid han
tiltræder, samt udbetaler som lønning til disse 29 rbdlr., skriver tyve rigsbankdaler sedler.
7.
På købesummen er betalt 200 rbdlr., nævner to hundrede rigsbankdaler, og køberen betaler endvidere
inden tiltrædelsen som afdrag på samme 800 rbdlr., nævner otte hundrede rigsbankdaler. Resten af
købesummen indbetales i Viborg snapsting 1839 inden d. 24. juni med et halv års renter, alt imod lovlig
skøde på det købte.
8.
Alle af denne handel flydende omkostninger til dokumenters oprettelse, stemplet papir, protokollation og
½ pct. afgifts svarelse udreder sælger og køber hver med det halve.
9.
Originalen af denne kontrakt beholder sælgeren indtil skødet udstædes, og imidlertid leveres køberen af
ad sælgeren bekræftet genpart deraf til sin efterretning.
Således fælles kontraheret bekræftes herved med vor underskrift og forsegling i overværelse af de enhver
af os tilkaldte vitterlighedsvidner.
Store Binderup Kro i Gislum Herred, Ålborg Amt den 28. juli og København d. 3. august 1838.
N. Jensen (L.S.)

Ole Pedersen (L.S.)

Til vitterlighed om sælgerens underskrift.
C. Glerup.

Christen Pedersen.

Til vitterlighed om køberens underskrift.
N. C. Østrup.

M. Nielsen”.
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Skødet blev udstedt d. 20. juni 1839, Ole Pedersen boede da på Glenstrup Mark i Glenstrup Sogn.
Niels Jensen blev født ca. 1795 og søde d. 2. juli 1873 i St. Binderup. Han var gift med
Mette Kirstine Poulsdatter
der var født ca. 1802 og døde d. 12. juli 1882.
Dette ægtepar drev nu kroen, de seneste år hjulpet af sønnen Poul Christian Jensen, til omkring 1870, da
kroen blev nedlagt.
På den tid var der, hvor Lerchenfeld å nu passerer hovedvej 13, et mølleri, hvor man udnyttede åens
vandkraft, desuden lå her en stampemølle med farveri samt købmandshandel og et bageri. Egnens folk kom
langt fra med korn til møllen, og der varede ikke længe, før man fandt ud af, at det kunne være rart at få en
bid brød og en dram i ventetiden, mens kornet gik gennem kværnen. Man fik det så ordnet på den måde, at
den ledige krobevilling fra Binderup By blev overført til købmanden og bageren, og der blev indrettet
krostue i bygningen, dette skete den 1. juli 1871.
Den 20. april 1873 overtog ægteparret
Jens Peter Sørensen
og
Christine Møller Nielsen
såvel kroen som købmandsforretningen og bageriet. De kom til sognet fra Farsø, men allerede 3. juledag
1877 blev hele herlighed solgt på tvangsauktion. Køberen var
Jens Kristensen (Rønberg)
der blev født ca. 1847 i Ranum, Bjørnsholm Sogn, som søn af gårdmand Kristen Nielsen og hustru Kristiane
Kristensdatter.
Jens Kristensen (Rønberg) drev nu kroen sammen med hustruen
Ane Marie Jensen
der var datter af kroejer Jens Jensen (Degn) på Hornum-Ulstrup Kro.
Da Jens Kristensen (Rønbjerg) døde d. 10. august 1909, fortsatte enken Ane Marie Jensen som kroens ejer
til sin død i 1950, hun var da 92 år gammel, hun havde da i flere år være landets ældste krokone, der havde
bevilling. Ægteparrets datter Marie Kristensen fortæller om forældrenes tid i St. Binderup Kro:
”Da far og mor overtog kroen, havde den et tilliggende på 10 tdr. land, i tidens løb blev tilkøbet yderligere
35 tdr. land. Bygningerne bestod kun af forhuset og en mindre stald, (det der nu er værelser). Bygningerne
var ligesom jorden i en sørgelig forfatning, tagene var utætte, det regnede ned i sengene. Foruden kroen og
landbrug var der også købmandsforretning og bageri, som var bygget sammen med forhuset i en fløj, der lå
ud mod vest. Købmandsforretningen og bageriet var forpagtet ud en del år. Da forpagtningen ophørte,
overtog far og mor selv både bageriet og købmandsforretningen og drev disse sammen med kro og
landbrug. I de første år kørte far desuden fragtkørsel med hestekøretøj. Han kørte til Hobro 3-4 gange om
ugen og havde så svin med til Hobro, med tilbage havde han korn, mel og købmandsvarer.
I den tid kunne man gå 2 kaffepuncher fro 25 øre, men det var ikke puncher skænket efter mål, der kom
en kande kaffe, og 3 flasker på bordet, en flaske med brændevin, en med cognac og en med rom, så kunne
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Ca. år 1900

Ca- år 1930

År 1973
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man selv skænke, hvad man ville have. 3 hele skiver rugbrød med hjemmelavet pålæg kostede 35 øre, det
var desuden en selvfølge at tobakskassen med såvel lang som fintskåret tobak blev stillet å bordet. I en del
år var der markedsplads overfor kroen, der hvor motellet nu ligger, der var marked hver anden måned,
men dette ophørte, da Løgstør-banen byggedes. Efter den tid rejse Jens Kristensen (Rønbjerg) og hustru til
marked i Års, Ålestrup og Hornum-Ulstrup, hvor de så havde restaurationstelt. Her blev hovedsagelig solgt
kaffe og te, som blev lavet på et primitivt ildsted i gamle kobberkedler, som datteren Marie stadig har,
desuden solgtes brændevin, rom og cognac.”
Efter Ane Marie Jensens død blev kroen overtaget af datteren
Marie Kristensen
som drev den til 1963, da hun solgte den til tidligere kroejer i Hvalpsund
Jens Laigaard
og hustru
Kristiane Jepsen
Dette ægtepar drev kun kroen i 3 år, den 21. juni 1966 overtoges den af
Jens Kristensen
og hustru
Aase Ravn Jepsen
Jens Kristensen var tidligere beskæftiget i herrekonfektionsbranchen, men fik lyst til at få foden under
eget bord, og har nu sammen med hustruen Aase haft held til at drive kroen frem til en af de bedste i
Himmerland.
I 1966 blev der foretaget store udvidelser, der blev bygget ny sal i tilslutning til den gamle krobygning, i
udbygningerne indrettes 10 moderne værelser, og parkeringsmulighederne blev udbedret.
i 1971 indviede Gulf Oil en ny servicestation med cafeteria og motel. Jens Kristensen overtog ved
forpagtning driften af motellet samtidig med, at han drev den tidligere krovirksomhed.
Den 1. november 1976 købte han cafeteriet, der derefter bliver drevet under navnet ”Gulf Cafeteria ApS”
I 1976-1977 udvidedes motellet med 18 motelværelser.
I 1984 blev kroens sidste værelser indrettet med bad og toilet. I alt 30 værelser.
I 1987 den 27. juli døde Jens Kristensen af kræft, han ligger begravet på St. Binderup Kirkegaard. Hans
hustru Aase Ravn Kristensen (født Jepsen) drev kroen videre indtil 1994. i 1989 blev kroens to fløje
forbundet med en mellemgang. Ligeledes blev aftægtsboligen for enden af den gamle værelsesfløj i 1989
lavet til kursus-, selvskabs- og billardlokale.

19

Aase og Jens Kristensen ved overtagelsen den 21. juni 1966

Skænkestuen år 1966

20

Aase og Jens Kristensens 10 år jubilæum den 21. juni 1976
Fra venstre ses Aase Ravn Kristensen, Peter Ley, Hans Ravn Kristensen, Preben Techow,
Flemming Søgaard, Jens Laigaard, og Jens Kristian Kristensen
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Den 1. juni 1994 forpagtede
Hans Ravn Kristensen
og hustru
Lene Paulette Frederiksen
kroen.
I 1995 blev kroen medlem af Dansk Kroferie. Den 27. oktober 1999 var Hans Ravn Kristensen medstifter af
foreningen GOURMET RUTEN.
Den 31. december 1999 købte Hans Ravn Kristensen og Lene Paulette Frederiksen kroen, motelfløj,
jordtilliggender, cafeteria og Smedievej 1 af Hans’ mor Aase Ravn Kristensen.
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