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Tingstedet, Kikkenborg Høj
Ved Kikkenborg høj ved et knudepunkt 
af gamle veje i den sydlige udkant af 
Hammer Bakker afholdtes indtil 1688 
Kjær Herreds ting. 

Efter loven skulle tinget holdes under 
åben himmel, men denne lov blev ikke 
altid nidkært overholdt. I dårligt vejr 
kunne man blive nødt til at holde ting i 
den nærliggende gård Kikkenborg.

Tingstedet var indrettet med 4 tingstok-
ke, løse planker, der lå i en firkant på 
flade sten. Her sad herredsfogeden og 
tingskriveren samt de 8 udvalgte mænd 
såkaldte ’stokkemænd’. 

I midten mellem de fire stokke lå en stor 
sten, hvor den anklagede var placeret. 
Det var ofte en tyv, hvorfor stenen kald-
tes tyvestenen. Tingstokkene skulle op-
bevares under tag som beskyttelse for 
vejr og vind og hærværk. 

Tingstedet blev flyttet flere gange, indtil 
det i 1812 fik en permanent placering i 
Nørresundby.

På Tingstedet blev man dømt og straffet 
for store og små forseelser. Under hek-
seepidemierne i begyndelsen af 1600-tal-
let flammede heksebålene lystigt og både 
mænd og kvinder dinglede i galgen dømt 
for tyveri, barnemord og andre ugernin-
ger. De rejsende har sikkert ikke uden 
angst og bæven passeret dette sted med 
de uhyggelige vibrationer.

Den store natursten blev skænket af 
Stenhuggerfirmaet Brdr. Villefrance i Aal-
borg, der udførte stenhuggerarbejdet. 

Mindestenen, der er rejst af Historisk 
Samfund for Aalborg Amt, blev afsløret 
31. maj 1958.

i samarbejde med

Der findes ingen billeder af et dansk tingsted. Det gamle 
træsnit fra Olaus Magnus: Historia om de Nordiska Folken 
fra 1555, giver dog en fornemmelse. Her ses en af ting-
stokkene med stokkemændene og et par vidner

Lions Club, Hammer Bakker har taget initiativ til restaurering af mindes-
mærker rundt omkring i Hammer Bakker. Desuden er der sikret adgang og 
der er opsat information. Vær opmærksom på at færdsel på privatejede 
arealer kun må ske fra kl. 06.00 til solnedgang.

Mindesmærkerne er rejst over særlige kulturhistoriske lokaliteter eller 
over personer, der har sat et betydeligt præg på Hammer Bakker. Aalborg 
Kommune har medvirket til projektets gennemførelse på kommunalt 
ejede arealer i forbindelse med pleje af fortidsminder, sikring af adgang 
og information.

På kortet herover er vist, hvor i Hammer Bakker, de øvrige mindesmærker 
er placeret, som du er velkommen til at besøge.
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     7. Henrik Stampe
N 57 09.171  E 10 00.510

6. Helene kilde
N 57 08.971  E 10 00.551

Hammer Kirkevej 

1. Tingsted
N 57 06.817  E 10 00.562

2 . Karlsvognen
N 57 06.828 E 10 01.581

3. Porten til Hammer Bakker
N 57 07.099  E 10 01.672

4. Sagfører. A. Olesen
N 57 07.936 E 10 01.313

5. Harald Branth
N 57 08.193  E 10 00.829
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Signatur- og tekstforklaring:

            Mindesmærke

Ud for hvert mindesmærke er 
angivet et koordinatsæt fx:
N 57 06.817  E 10 00.562

Ved at taste et koordinatsæt 
ind via din Smartphone eller 
I-phone i Google Maps kan du 
let finde frem til et af de an-
dre mindesmærker, hvor der 
også er opsat information.

            Fortidsminde

            P-plads
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Hammer Bakker

Projekt ’Mindesmærker’ 
i Hammer Bakker

Du står her
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