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Ved udarbejdelsen af artiklerne til
denne bog har jeg benyttet mig af de
oplysninger, jeg har kunnet finde frem
til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev.

Jeg har dels søgt i protokoller, regn-
skabsbøger, årbøger og ikke mindst i
avisudklip fra Vendsyssel Tidende og
Nordjyske Stiftstidende, dels lyttet til
adskillige hjælpsomme menneskers
fortælling om det, de kan huske. Det
har været en stor hjælp at læse annon-
cer i f.eks. de gamle skattebøger, når
tidspunktet for en handlende eller en
håndværker skulle fastsættes. Jeg kan
ikke garantere for, at alle oplysninger
er historisk korrekte, men jeg har bragt
dem, som jeg har fundet dem i de ma-
terialer, jeg har haft adgang til. Uddy-
bende oplysninger vil i de fleste
tilfælde kunne søges på Det lokalhisto-
riske arkiv.

Jeg vil gerne takke bestyrelsen i Bor-
gerforeningen for Jerslev og Omegn,
fordi den har vist mig den tillid at
vælge mig til at skrive artiklerne til
denne jubilæumsbog. Jeg takker også,
fordi jeg har fået så frie hænder til selv
at vælge indholdet.

Til lykke med 100-års jubilæet.                                                                    

Ruth Kristensen
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Jerslev Borgerforening har med denne bog ønsket at markere det 100-års jubi-
læum, som foreningen kan fejre i år. Den indeholder et væld af oplysninger  om
foreningens virke i de fleste af årene. Store og små begivenheder, som
Borgerforeningen stod bag, er gengivet ud fra de optegnelser, der kan findes i
de gamle protokoller. Tilsammen beskriver de livet i Jerslev, som det har udfol-
det sig op igennem tiden. De forbedringer for borgerne, som efterhånden kom
til i form af veje, gadenavne og numre, alderdomshjem m. m., havde Jerslev
Borgerforening aktivt arbejdet for - ofte i flere år. Dette faktum understreger, at
livet i en landsby er helt afhængig af, at der er nogen, der vil gå forrest og
kæmpe for at få forbedringerne ført igennem.

Så heldige har vi været i Jerslev, at der lige siden foreningens start har været en
næsten ubrudt række af ildsjæle, som alle har formået at  få kvaliteten i lands-
bylivet forbedret. Et jubilæum er altid en god lejlighed til at lade tankerne gå til
dem, der er gået forud og til at tænke på deres indsats for landsbyens borgere
- samt til at takke de nuværende medlemmer af bestyrelsen for deres store
engagement. De senere år er samarbejdet med Brønderslev byråd blevet for-
stærket, og en landsbypolitik har for længst set dagens lys i Brønderslev kom-
mune. Det forpligter naturligvis et byråd til at lade pengene følge op på poli-
tikken, og i samarbejde med lokale politikere har Borgerforeningen for Jerslev
og Omegn arbejdet aktivt for fornyelse af såvel boligmassen som af veje og
pladser, så Jerslev i dag fremstår pænere, end den har gjort længe.

At bo i en landsby er både en opfordring og en udfordring. En opfordring til alle
borgere om at medvirke aktivt til at gøre hverdagen bedre og mere spænden-
de, og antallet af foreninger, der er og har været i byen, afspejler den lyst og
energi til at arbejde for fællesskabet, der altid har eksisteret her i Jerslev. En
udfordring fordi der er særlige regler, der gør sig gældende i landsbyen. Man
kommer tæt på hinanden, og sladderen har gode vilkår. Hvis ikke man kan lide
at komme i folkemunde, skal man nok ikke søge fællesskabet i en landsby. Jeg
har personligt altid opfattet landsbysnak som et udtryk for, at vi tager del i hin-
andens liv og virke - et udtryk for almenmenneskelig interesse. Som vi ynder
at sige: “ Vi kommer hinanden ved.” Hjælpsomheden og venligheden har rigtig
gode vilkår i Jerslev, og en indkøbstur i byen kan godt trække ud, fordi der altid
lige er mindst en, man skal veksle et par ord med.
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Trygheden ved at lade børnene vokse op i en landsby burde egentlig lokke
mange børnefamilier til, og der er da også kommet en del de senere år - også
godt hjulpet på vej af Borgerforeningen for Jerslev og Omegns utrættelige
reklamekampagner for byen, samt kommunale tilbud om børnepasning i to
børnehaver og skolegang på Toftegårdsskolen i 9-10 år. Trygheden ved at blive
gammel her i Jerslev garanteres af et nyt plejecenter, ligesom indkøbsmulighe-
der forhåbentligt er sikret også i fremtiden.

Alle forudsætninger for et godt landsbyliv er således til stede - det er så op til
os borgere at gribe dagen og lejligheden til at sætte et positivt præg på det
fremtidige landsbyliv i Jerslev.

Til lykke med 100-års jubilæet

Jerslev februar 2008

Lene Hansen
Lærer og MF
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Man kan ikke skrive om Jerslevs oprindelse og udvikling uden også at nævne  de omliggen-
de småbyer og oplandet.

Navnet Jerslev er et gammelt herredsnavn. I 1231 bliver det skrevet Jarlsefheret. Dette navn
viser, at herredsbyen i oldtiden har været sæde for en jarl. Fra et udateret avisudklip citeres:
Jerslev Sogn, der ligger nord for de to Brønderslev Sogne, er på 6450 Ha og har meget bugtede
Grænser, saa her maa nok livfulde Forhandlinger have fundet Sted, da Sognets Tilliggende blev afsat.
Otte Veje fører til Jerslev, et Antal, der oplyser om Byens gamle lokale Betydning. Jerslev ligger ret
sydlig i Sognet. En Vej fører hen gennem Middelalderbyen Klæstrup og videre til Vester Brønderslev.
Klæstrup er grundlagt af en Mand, der vistnok hed Klepper. Vest herfor kommer man forbi Aalstrup,
grundlagt i Middelalderen af Manden Alef, senere Olaf. Nord oppe har vi Øster Mellerup, af Medel,
ældre dansk Mæthæl, ”den midterste Torp”, et Navn, der vel skal hentyde til Byens Beliggenhed mel-
lem Klæstrup i syd og Sterup i nord, med mindre man skal tænke sig, at Byerne Vester og Øster
Mellerup ligger mellem Jerslev og Hjelmsted. Den Slags kan ikke altid afgøres.
Østligst i Herredet forekommer store Nyskove, bl.a. Søhedens Plantage, Pajhede Skov og Grønskov i
Jerslev Sogn, hvor der er 433 Ha Skov. Skovene har et smukt landskabeligt Indslag i Herredets
Natur, hvis sydlige Omraade førhen særlig var præget af Udsigten over den vældige Vildmose, hvor-
til megen Kulturhistorie er knyttet.
I 1881 skrives der om Jerslev, ”at den gjør et venligt Indtryk, da der ikke findes saa lidt Trævækst.”

Veje og kroer
Selv om det er Jerslev, der nævnes som herredsby, har herredsfogeden haft bopæl i Nørgård
i Sterup og er omtalt i bogen ”Herredsfogeder og tingskrivere” som boende i Sterup i 1600-
tallet.
På samme tid omtales Kongevejen, der gik lige forbi tingstedet i Ø. Brønderslev sogn. Fra
Kongevejen gik der afstikkere, kaldet ”skovveje” over Klæstrup og Jerslev til Hellum og
Skæve Kro. Fra Klæstrup gik en vej mod nordøst til Mellerup Mølle og antagelig videre til
Sterup. Den kaldtes Tingvejen og benyttedes af beboerne i Jerslev sogns nordligste del, når
de skulle til herredstinget.
Den efter den tids forhold store trafik fik bl.a. folk i Klæstrup til at holde kro. I 1678 ses det
”at der af Amtsskriveren rejses Tiltale mod Chr. Larsen Hjulskov i Klæstrup for ulovligt Krohold, idet
han i 5 - 6 år havde solgt Øl og Brændevin baade i og ud af Huset til alle, som ville købe, og for-
medelst hans Krohold baade Hellig – og Søgnedage var der foraarsaget megen Klammeri og Sletteri
af Byens og udenbys Folk”. 

På den tid nævnes Jerslev som et betydeligt vejcentrum, og i 1711 menes der at have været
fire lovlige kroer i byen, og samtidig var der en i Sterup og muligvis en i Svennum. I 1733 var
disse kroer dog forsvundet. Jerslevs nuværende kro var kgl. privilegeret fra sin begyndelse i
ca. 1840 til 1936.

Jerslev 
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Jerslev sogn
Sognemæssigt var Vester Brønderslev (det nuværende Brønderslev) anneks til Jerslev indtil
1859, da Hellum, der indtil da havde hørt til Hellevad, kom til at høre til Jerslev. Til Jerslev
sogn hører Mylund, der fik egen kirke i 1926.

I 1690 beklager den daværende præst i Jerslev, Friderich Boysen, sig over, at han på sine kir-
kerejser til Brønderslev ofte er i livsfare om vinteren. Et af hans mange klagepunkter lyder
således:
Jeg har en lang og slem Vej mellem mine Kirker og et Vadested eller Bæk, kaldet Vrangbæk, hvorover
jeg mangen Gang om Vinteren kommer med største Livets Fare og derfor højligt foraarsages at bede,
at derover en Bro måtte forfærdiges.

I en artikel i Vendsyssel Årbog 1938 fortælles, at Jerslev sogn i oldtiden og middelalderen har
været stærkt skovklædt, og sognet hørte da også til det i middelalderen eksisterende
”Skovbo Herred”. Endnu ved midten af 1800-tallet kaldtes Østersognets folk for skovboer-
ne af Vestersognets folk. Når skovboerne kom i kirke, havde de deres plads i kirkens kors-
kirke, hvor gulvet dengang bestod af sand, og hvor der ikke var rigtige kirkestole, men kun
nogle bænke og noget rækværk. Disse skovboere har sikkert ernæret sig som kulsviere, da
det fortælles, at brænding af trækul før har været en indtægtskilde for beboerne i østersog-
net.

I Jyske Samlinger fortæller Laust Røjkjær, der var lokalhistoriker og lærer i Hellum, hvordan
Jerslev kirke fik sit våbenhus.
Om Jerslev Kirke fortælles, at der længe ingen Vaabenhus var ved Kirken; men en Søndag kom Fru
Ingeborg (Skeel) fra Voergaard kørende forbi; hun saa da, at Præsten stod i Kirkedøren, medens de
Kvinder, der skulle indlæses (efter Barnefødsel), stod udenfor i øsende Regnvejr. Dette syntes hun ilde
om, hvorfor hun lod bygge et Vaabenhus og lod det tække med Bly.
Ingeborg Skeel var ellers kendt for at være en ond og beregnende kvinde.

Jernbanens betydning
Allerede i 1850’erne begyndte man at diskutere, hvor en jernbane gennem Vendsyssel skul-
le gå. Der var flere forslag. Et af dem gik ud på, at banen fra Nr. Sundby til Frederikshavn
skulle gå gennem Jerslev og dermed tværs over til Frederikshavn. Men denne plan modsat-
te sognestyret i Jerslev sig, idet de ikke ønskede at få en ”import af arbejdsproletarer”. Banen
måtte så gå den lange vej over Hjørring. Banen blev åbnet den 16. august 1871 og kom til at
betyde, at Brønderslev blev Midtvendsyssels største by. Var planen om at lade banen gå over
Jerslev blevet brugt, var det måske Jerslev, der havde været købstad i dag.

I 1924 indviedes en jernbane, der gik fra Vodskov til Østervrå med stationer i bl.a. Hellum og
Mylund og et trinbræt i Kirkholt. Planerne om at anlægge banen havde været undervejs i 16



år, og det viste sig, at tiden sådan set var løbet fra banen. Man havde ventet sig meget af
banens anlæggelse. Især troede man, at den ville få stor betydning for egnens landmænd,
dels ved at levere mergel til forbedring af jorden, dels ved at transportere svin til slagterier-
ne. Men disse forventninger kom ikke til at holde stik. Mergelen blev kørt med tipvogne på
smalsporede baner, og midt i 1920’erne begyndte det at blive almindeligt at køre svin med
lastbiler.
Banen fik ingen lang levetid, idet den blev nedlagt den 31. marts 1950 efter kun 26 års leve-
tid.

En rigtig landsby
Jerslev har været en rigtig landsby med forholdsvis få huse mellem de mange landbrugs-
ejendomme og gårde. Omkring 1920 lå der omkring 20 landejendomme indenfor det, vi i
dag kalder bygrænsen. Nogle er nedlagt for mange år siden, andre har været drevet indtil for
få år siden. I 1950 var de fleste udstykket til byggegrunde. I 2006 blev ingen af dem mere dre-
vet som landbrug.
Nogle af de ældste huse i byen er Borgergade 26, Anlægsvej 6 og 8, Voldgade 7 og 9 samt
Ærøgade 1 og 21.

Der har ligget landbrugsejendomme på følgende adresser:
Borgergade 2: Jorden udstykket til byggegrunde på Boulevarden.
Anlægsvej 12: Udstykket til Birkagervej og Baunevej
Spejderstien 3: Udstykket til dele af Anlægsvej, Baunevej, Græsvangen og Højlandsvej.
Bag Fanøgade 18: (Nedrevet) Udstykket til Fanøgade.
Palægade 47: (Nedrevet) Udstykket til Højlandsvej.
Samsøgade 6: Udstykket til Samsøgade.
Anlægsvej 5: Udstykket til Anlægsvej.
Borgergade 36: Udstykket til Enghavevej og Klerkegade.
Ærøgade 23: Udstykket til Ærøgade og Bogøgade.
Kaløgade 4-5: Udstykket til Livøgade og Sprogøgade.
Fanøgade 17: Udstykket til Læsøgade og Lyøgade.
Ærøgade 16 A: Udstykket til Ærøgade.
Borgergade 28: Udstykket til Præstelunden
Sdr. Ringgade 19: Udstykket til Rugvangen og Bygvangen.
Sdr. Ringgade 39: Udstykket til Munkegade.
Borgergade 51: Udstykket til Kirkestræde og Vægterstræde
Fanøgade 27: Udstykket til Mandøgade.
Ærøgade 40: Udstykket til Ærøgade.
Askøgade 6: Udstykket til Læsøgade og Rømøgade. 
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Butikker og værksteder
Mange af de ældste butiksejendomme er opført i to etager med forretning i stueetagen og
beboelse på 1. sal (f.eks. Borgergade 1, 3, 5, 17, 19, 21 og 23. Palægade 3, 5, 7, 8, 9 og 11).
Håndværkere har oftest haft beboelse og værksted i samme bygning (f.eks. Voldgade 7,
Boulevarden 6, 7, 8, 10, 12, 19. Borgergade 27 m. fl.). Enkelte havde beboelse og værksted
adskilt.

Langt de fleste af de ansatte i butikker og på værksteder boede i byen, ofte på arbejdsplad-
sen, hvor de fik kost og logi. På gårdene var det en selvfølge, at de ansatte boede på stedet,
men det var også gældende for alderdomshjemmet og brugsforeningen.
Først da arbejdspladserne i Jerslev blev færre og automatiseringen vandt indpas, begyndte de
unge at finde arbejdspladser udenbys.
Eksempelvis kan nævnes, at da Toftegårdsskolen blev taget i brug i 1962 og en del år frem,
var alle lærere bosat i lokalsamfundet. Det samme gjaldt de ansatte på alderdomshjemmet.
For år tilbage var det en selvfølge, at læge, lærer, uddeler, mejeribestyrer, plejehjemsleder m.
fl. boede i lokalsamfundet, hvilket helt er fraveget i nyere tid. Indtil videre har sognepræsten
dog pligt til at bo i sognet.

Parcelhusejerne
Hvem bor  så i de mange huse, der er blevet opført i løbet af de sidste 50 år?
I en del af dem bor der folk, der tidligere har været  aktive i erhvervslivet i Jerslev eller nær-
meste omegn. 
Heldigvis er det ikke kun pensionister, der bor i byen. Mange børnefamilier vælger også at
bo i byen. Ofte køber de et gammelt hus, som de så giver en gennemgribende renovering.
Børnefamilierne føler sig muligvis tiltrukket af gode muligheder for børnepasning i to bør-
nehaver og skolegang i en skole, der underviser elever fra 0.- 9. klasse, en velfungerende sko-
lefritidsordning samt gode fritidstilbud til børn og unge i en stor og vidt forgrenet idrætsfor-
ening, en godt besøgt junior- og ungdomsklub samt KFUM-spejdere med eget hus.

Forretninger og håndværkere
Omkring 1950 rummede byen følgende butikker:
Fem købmænd, en brugsforening, tre bagere, to slagtere, to blomsterhandlere, to manufak-
turhandlere, en boghandel, en skoforretning, en fiskehandel, en støbegodsforretning, et
håndkøbsudsalg, en broderiforretning, en radioforretning, en møbelforretning og et møbel-
og ligkistemagasin.
Desuden var der seks murermestre, fem tømrere, tre herreskræddere, en dameskrædder, tre
herrefrisører, to damefrisører, en karetmager, en sadelmager, en blikkenslager, en bødker og
en mekaniker.
Derudover var der et andelsmejeri med mælkeudsalg, et cementstøberi og en maskinfabrik.



Endelig havde byen også præst, læge, jordemoder, hjemmesygeplejerske og dyrlæge samt en
seksklasset skole og en privatskole.

Jerslevs ry
Jerslev har åbenbart tidligt haft Vendsyssel Tidendes bevågenhed.
Allerede i 1885 skrev avisen således:
Jerslev By vil nu snart ikke alene være en af de største, men ogsaa en af de smukkeste og med de fle-
ste Bekvemmeligheder udstyrede Landsbyer i Vendsyssel. Siden Anlægget af den fortrinlige
Brønderslevvej, der dagligt befærdes af en Dagvogn og somme Tider ogsaa af to fra og til Stationen,
er der bygget overordentlig meget, og alene i indeværende Aar har der rejst sig særdeles smukke og
efter Landsbyforhold ligefrem flotte Nybygninger, ligesom flere af de ældre Bygninger er blevne udvi-
dede og moderniserede. Her findes de allerfleste Håndværk repræsenterede, somme in duplo, desu-
den tre Manufakturforretninger, lige saa mange Kolonialforretninger, en Ølhandel og en
Spækhøkerforretning osv.
I Byens Centrum ligger Kroen, klemt paa den ene Side af Kirken og trykket på den anden Side af det
nu nylig rejste Afholdshjem. Desuden findes der i Byen Læge, Præst og Degn, en Forligsmægler og
en ex-Rigsdagsmand med betydelige Gaver i juridisk Retning, saa det er ikke saa underligt, at man-
gen Gamling, som i Fred og Ro vil nyde sine sidste Dage, søge til Jerslev, hvor alt, hvad der behøves,
ligger lige saa nær ved Haanden som i Købstaden, og hvor man dog lever i den friske Landluft.

Fem år senere havde avisen opdaget, at moderne tider var nået til Jerslev:
Cykelsporten er også i færd med at udvikle sig her i Byen; allerede tre Mand have hver anskaffet sig
Hjulheste, og næsten hver dag ses Hjulryttere fare gennem Byen.
Hvor gode mulighederne var for at ”fare gennem byen”, kan man have sin tvivl om, for
murermester Lars Mikkelsen kunne fra sin barndom i 1920’erne huske, at der var dybe hjul-
spor i ”gaderne”, så der var, som Lars Mikkelsen sagde ” wælthajl i Jesle”.

Jerslev gennem 100 år
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Erhverv og forretninger i Jerslev
omkring 1950

Butikker: Håndværkere:
1 brugsforening 5 tømrere
5 købmænd 6 murermestre
1 møbel- og ligkistemagasin 1 karetmager
1 møbelforretning 1 sadelmager
2 blomsterforretninger 1 blikkenslager
1 radioforretning 1 bødker
2 manufakturforretninger 1 dameskrædder
1 broderiforretning 3 herreskræddere
1 håndkøbsudsalg 3 herrefrisører
1 støbegodsforretning 2 damefrisører
3 bagerforretninger
1 fiskehandel Fabrikker:
1 boghandel 1 maskinfabrik
1 skoforretning 1 mejeri

1 cementstøberi

Ca. 1920: Andet:
19 landbrug indenfor bygrænsen læge
Ca. 1950: jordemoder    
De fleste udstykket til parcelhuse hjemmesygeplejerske
2003: dyrlæge 
2 eller 3 landbrug tilbage. præst

skole
privatskole



Svenskerne var under svenskekrigene i 1600-tallet særdeles hårde ved Jerslev. I flere skrifter
kan læses om de mange ødelæggelser, der fulgte i svenskernes fodspor. Adskillige gårde og
huse var afbrændte eller på anden måde ødelagt. Dyr, værdigenstande og andet indbo var
røvet.
Eksempelvis kan nævnes, hvad Jerslev Sogn måtte yde til svenskerne.
Som brandskat blev sognet afkrævet 408 rigsdaler, otte okser og to tønder havre. Desuden
fik fjenden på Hals Skanse eller i Aalborg leveret 19 tdr. rugmel, 77 tdr. havre, 22 tdr. malt, 6
tdr. gryn, 60 pund smør, 80 pund flæsk, 8 tdr. øl, 9 læs hø, 9 fede okser, 8 får, 24 høns og gæs,
40 tomme øltønder, 1 opredt seng, 4 rævebælge og 407 rigsdaler.
Desuden skulle eksekver-rytterne have 52 rigsdaler, 16 tdr. havre, 2 læs hø, 3 sølvskeer og 2
nye sadler samt arbejde ved Hals Skanse i tre måneder med syv vogne og tre karle ved hver
vogn.

Jerslev Sogn havde indkvartering i en nat af to kompagnier ryttere, der fordærvede og øde-
lagde korn og andet ved plyndring, tog heste og ”fordærvede Alt, saa vidt de overkom”. Seks
heste, som de medtog, anslås til 100 rigsdaler i alt, da det var af de bedste heste.
Også andre voldshandlinger fandt sted: ”En Rytter ved Navn Klavs huggede en Søndag ved
Jerslev Kirke Peder Sørensen af Svennum saaledes over den ene Haand, at Haandleddet blev halvt
gjennemhugget.” 
Der blev klaget til ritmesteren over denne handling, men han lod så vel denne som andre
misgerninger gå ustraffet hen.                   

Kilde: Klitgaard: Blade af Vendsyssels Historie

Jerslev og Svenskekrigene

Jerslev gennem 100 år
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Den tyske besættelse 1940 – 45 berørte naturligvis også Jerslev og byens beboere, men slet
ikke i den grad som svenskekrigene gjorde.
Der var en tid indkvartering af danske soldater i private hjem. I krigens sidste tid var ca. 150
tyske soldater indkvarteret på kroen og i forsamlingshuset, hvilket tog hårdt på gulve og
inventar og naturligvis forhindrede, at der kunne foregå andet de pågældende steder.

En ung tysk soldat ville undgå krig og soldaterliv og gemte sig derfor i en skov ved Klæstrup.
Mange af sognets beboere blev indblandet, og flere måtte afsone straf i arresten i Hjørring.
(Beretning om denne hændelse kan læses i ”Fra land og by 6”, udgivet af de lokalhistoriske arkiver
i Brønderslev kommune).
En flyvemaskine faldt ned, en bombe knuste en del ruder i Hellum, men ellers var der ikke
tale om de store ødelæggelser.

Hverdagen var naturligvis præget af man-
gel på varer og deraf følgende rationering af
mange dagligvarer: mel, sukker, kaffe, smør
osv. samt brændsel og tøj. Private biler blev
”klodset op”, rutebiler og lastbiler blev for-
synet med gasgeneratorer, hvori der blev
fyret med tørv og træ. Der blev udstedt
udgangsforbud, så man ikke måtte færdes

ude efter bestemte klokkeslæt. Mørkelægning  blev påbudt. I beboelseshuse blev vinduerne
som regel dækket med sorte papirrullegardiner. I udhuse brugtes sække eller lignende. Også
cykellygter blev mørkelagte med en sort hætte, der havde en lille bitte sprække, som lyset
kunne komme ud af.
Initiativrige mænd i Jerslev som Agerbæk Iversen, Nyholm Pedersen og købmand Sørensen
udnyttede lejligheden og oprettede en formbrændselsfabrik i Krogården, da der jo ikke
kunne købes udenlandsk brændsel. Der var også god gang i tørvegravningen både i lokale
moser og i Vildmosen.

Sognets beboere fik instrukser fra kommunen om, hvordan de skulle forholde sig ved en
eventuel evakuering.
Et eksempel: En landmand skulle modtage fire personer til indkvartering og stille med to
køretøjer ved Jerslev Kro. Her skulle landmanden og hans familie også møde frem. Da skri-
velserne er udaterede, kan det ikke ses, om det er før eller efter ovennævnte påbud, at
samme landmand får at vide, at han og hans hustru skal blive tilbage for at føre fornødent
tilsyn med efterladte kreaturer.

I borgerforeningens protokol henvises der i lidt forblommede vendinger til besættelsen, som
om man  ikke vil eller tør nævne den direkte. Der står f.eks.: ”Der fremkom Forslag om Gam-

Besættelsen 1940 - 45

Skilt fra barber Hjulskovs salon



melmandsbal, men man enedes om, at det ikke kunne nytte nu med den tidlige Lukketid.” Og ”Man
vedtog ikke at holde nogen Fest under de nuværende Forhold.”
Under besættelsen blev der holdt bal på kroen kl. 16, for at deltagerne kunne nå at komme
hjem, inden udgangsforbuddet forbød dem at være ude.

Flere gange blev der afholdt alsang i skolen, hvor der blev sunget en mængde fædrelands-
sange. Der blev også arrangeret algang, hvor næsten alle byens beboere mødtes hos Peder
Østergaard i Ærøgade for derefter i samlet trop at gå op til en kilometersten på Ålstrup
bakke.

Der fortælles, at man under besættelsen kunne få en bajer på kroen, hvis man også købte
smørrebrød. En gang havde nogle unge taget en hund med ind, så den kunne æde brødet og
de unge drikke bajerne. Det blev opdaget af kromanden, der forlangte, at enten skulle alle
eller hunden ud.
(For rigtigheden af denne episode garanteres ikke).

I stedet for almindelige cykeldæk blev der sat reb eller stykker af bildæk (faste dæk) omkring
cykelhjulene. Spærreballoner blev syet om til regnfrakker. I stedet for margarine på brødet
brugtes en moset kartoffel, der måske blev æltet med en lille smule smør eller fløde. I stedet
for kaffebønner lavede man kaffe af brændt rug. Sæbe blev kogt af selvdøde dyr. Julekonfekt
blev lavet af en moset kartoffel tilsat mandelessens.

Men trods alle disse restriktioner  og surrogater gik livet jo videre. Folk lærte at bruge fanta-
sien. Hjælpsomhed og sammenhold kom i højsædet.
Glæden var naturligvis stor den 4. maj 1945, da fredsbudskabet kom.

Parti fra Jerslev 1945. 

Jerslev gennem 100 år
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I forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970, hvor Jerslev kommune blev lagt sam-
men med Brønderslev, Hellum, Ø. Brønderslev, Serritslev, Tolstrup-Stenum og Thise kom-
muner, blev det nødvendigt at give alle gader og veje et navn. Nogle af de gader, der allere-
de havde et navn, fik et andet, da der ikke måtte være flere gader med samme navn i stor-
kommunen.
Kontorchef Palne Bertelsen, Brønderslev, påtog sig det store arbejde at finde navne til alle
veje og gader samt sikre, at der ikke forekom dubletter.
Som bekendt er Jerslev by delt op, så en bydel har ø-navne og en anden plantenavne.
Palægade blev et nyt navn for Bredgade og Nørregade, der gik fra Voldgade til Jerslevvej.
Asylgade hed tidligere Møllevej, Klerkegade (Vinkelvej), Munkegade (Tværgade), Anlægsvej
(Vestergade), Brinken (Vester Alle), Fanøgade (Algade), Ærøgade (Østergade), Fejøgade
(Øster Alle), Samsøgade (Krogensgade) og Tunøgade (Toften).
Boulevarden og P. Dyrskjøtsvej fik lov til at beholde deres navne.
Det har sikkert været en stor omvæltning for folk at skulle vænne sig til nye vej- og gade-
navne. Samtidig blev alle huse og ejendomme tildelt et husnummer. Dette er nok en af grun-
dene til, at brugen af gårdnavne er forsvundet. Et sådant navn kom ofte til at ”hænge ved”
ejeren, så han blev kendt som f.eks. Peter Østergaard i stedet for sit rigtige navn Peter Jensen,
men alle vidste, hvem han var.

Senere kom der postnummer med i adressen, som ellers havde været Jerslev Jylland eller
Jerslev J. Nu skulle der så sættes 9740 foran, og J’et burde kunne slettes, da Jerslev på
Sjælland jo har et helt andet nummer.

Ved den sidste kommunesammenlægning i 2007 valgte man at beholde gadenavnene, som
de var i de gamle kommuner. I stedet skulle man være meget omhyggelig med også at opgi-
ve postnummer, hvilket især vil være vigtigt ved tilkaldelse af redningskorps o.lign.

Nye gadenavne

Ved årsskiftet 1992-93 var byskiltene til Hellum og Jerslev blevet byttet om. Her morer Lone Pølund,
Camilla Christensen og Charlotte Bering sig over den virkelig sjove "nytårsspøg".



Vejforholdene omkring Jerslev er stort set i orden. Vejen fra Brønderslev til Hellum, der tidli-
gere var gået gennem byen ad Borgergade - Ærøgade, blev i 1940’erne ført syd om byen (Sdr.
Ringgade).  Planerne om denne omlægning fik den 18. august 1941 følgende kommentar i
borgerforeningens protokol: ”Dette vil selvsagt blive til stor Skade for Haandværkere og
Handlende.” Lignende udtalelser er vel fremkommet ved adskillige anlæg af omfartsveje.

Først i 1970’erne blev Brønderslev - Frederikshavnsvejen anlagt. For at undgå overkørsler til
omfartsvejen og langtsomtkørende landbrugsredskaber blev ti landejendomme nedlagt ved
jordfordeling og 200 tdr. land jord fordelt.

Omtrent samtidig begyndte tilbagegangen for Jerslevs forretningsliv for alvor. Kommune-
kontor og sygekassekontor blev i forbindelse med kommunesammenlægningen flyttet til
Brønderslev.  Mejeriet blev sammenlagt med Brønderslev Mejeri. Mange forretninger blev
nedlagt. Håndværkere, der gik på pension, blev ikke erstattet af nye. Dagligvarebutikkerne
udvidede varesortimentet, så efterhånden blev de, der handlede med grøntsager, blomster,
brød, slagtervarer, legetøj m.m. overflødige. På den måde kom mange butikker til at stå
tomme.

Jerslev i dag

Ved anlæggelsen af Frederikshavn-Østervrå-vejen.

Jerslev gennem 100 år
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I 1983 fremkom Flemming Østergaard, Miljøhøjskolen i Sterup, med en ide om at få gamle
erhverv ind i de tomme butikker.
Idéen blev godt modtaget, også af kommunen, der gerne ville støtte, dog ikke med penge.
Der kom en kortvarig opblussen med bl.a. møntvaskeri, helsebutik og skomagerværksted. 
Men efter kort tid måtte de fleste opgive og lukke butikken. Et generationsskifte i et par
butikker gav fornyet håb om, at afviklingen nu var slut, men også disse butikker er blevet luk-
ket.
Flemming Østergaard oprettede selv vindmøllefabrikken Vindsyssel, der fremstillede møller
både til ind- og udland. I Jerslevs opland står der to møller af dette fabrikat.
Borgerne har gennem årene protesteret mod nedskæring af åbningstid på biblioteket, luk-
ning af Vendelbobanken, lukning af posthuset, men alt sammen uden held. I de senere år
har byen måttet sige farvel til endnu mere: byggecenter, rutebilstation, skoletandklinik og
biblioteksfilial.

Men trods de mange lukninger og afviklinger er Jerslev dog stadig en levende by med mange
aktive borgere. Der er stadig to dagligvarebutikker, forretninger med tøj til folk i alle aldre,
frisør, blomsterhandel og solcenter. Byen har lægehus og dyrlægeklinik, hvor flere dyrlæger

Henrik Hansen præsenterer “Jerslev som fristad i år 20XX”.



samarbejder om at betjene en stor del af Midtvendsyssel. Der er folkeskole med overbygning
og tilhørende skolefritidsordning, to børnehaver og flere lokale dagplejemødre, der tager sig
af de mindste.

Jerslev har eget vandværk, kraftvarmeværk og antenneforening. Køkkenelementfabrik, glas-
firma og vinduesmaler findes også, ligesom diverse håndværkere som murere, tømrere,
smede, elektrikere m. fl. har virksomhed i byen eller oplandet. Og endelig har Jerslev da også
igen en borger på tinge.

Udover de mange foreninger, der er beskrevet i denne bog, findes der mange andre, så
næsten alle interesser kan tilgodeses, og ikke mindst børn og unge har gode muligheder for
en aktiv fritid. Disse tilbud bliver beskrevet i en Vejviser, som Jerslev Samvirke, der er en sam-
menslutning af flere foreninger, udgiver hvert år. Her fås også via annoncer et godt indblik i,
hvad lokalsamfundet kan tilbyde af forretnings- og håndværksmæssig art.

Jerslev gennem 100 år
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Et smukt renoveret torv med bl.a. et kunstværk udført af Klaus Unger, har givet byen et løft.
En nyoprettet genbrugsplads og en nyetableret omfartsvej er til daglig glæde for borgerne. Et
moderne plejecenter er under om- og opbygning, og et nyt parcelhuskvarter skyder op.

To årligt tilbagevendende begivenheder er med til at sætte Jerslevs navn på landkortet:
Jerslev Marked og kunstudstillingen ”Efterårskunst”. Jerslev Marked arrangeres af idrætsfor-
eningen. Det første marked blev holdt i 1977, hvor det begyndte meget beskedent på en
mark bag ”Vestergård”, mens det nu er en begivenhed, der samler folk i tusindvis.
”Efterårskunst” er borgerforeningens arrangement, der også begyndte beskedent i små loka-
ler på den gamle skole, mens den nu fylder Toftegårdsskolens idrætshal. - Begge arrange-
menter kræver en stor indsats af de involverede foreninger og mange frivillige - og er med-
virkende til at give borgerne en fornemmelse af at sammenhold giver styrke.



Jerslev gennem 100 år

Jerslev Håndværker- og Borgerforening blev stiftet på et møde i Jerslev Forsamlingshus den 8.
juli 1908. 

Bestyrelsen blev valgt ved skriftlig afstemning og kom til at bestå af karetmager Viggo Møller,
købmand J. Jensen, lærer Bech, skrædder Poulsen og Peter Høholt, alle af Jerslev by. Som revi-
sor valgtes mejeribestyrer Christensen, Jerslev by, og pastor Pommerenche, Jerslev præstegård.
Den 17. juli 1908 holdtes det første bestyrelsesmøde i Jerslev Skole. Her valgtes lærer Bech til
formand, købmand Jensen til kasserer og Peter Høholt til næstformand.
Man vedtog at trykke 100 eksemplarer af vedtægterne og 500 medlemskort, hvoraf hvert skal
gælde for et kvartal. Medlemskortene skal have fire forskellige farver.

Det var ikke så let at blive optaget som medlem i foreningen. Et medlem skulle være fyldt 18
år og have boet i sognet i mindst ¼ år. Ingen kunne optages uden ved ballotation (afstemning
med kugler). Et vordende medlem skulle have et flertal for sig. Hvis optagelse blev nægtet,
kunne han ikke indskrives til optagelse før efter ¼ års forløb. 
Kvartalskontingentet blev fastsat til 50 øre. Hvis et medlem kom til at skylde for tre måneder
”bliver Vedkommende at udslette af Foreningen”.

Som sidste punkt på det første bestyrelsesmødes dagsorden vedtages det at indrykke en
bekendtgørelse i et dyrlægeblad, hvis et sådant findes, ellers i Politikken, om at der søges  en
dyrlæge. Annoncen skulle have følgende ordlyd:

Dyrlæge
I en større landsby i det nordlige Jylland er der udmærket

plads for en dyrlæge snarest.
Billet mrk. ”Dyrlæge” modtager bladets kontor.

Mange mennesker har igennem borgerforeningens 100 år gjort et stort arbejde for at få Jerslev
til at fremstå og fungere som en til enhver tid moderne og funktionsdygtig by.
De skiftende bestyrelsers arbejde er heldigvis nedfældet i protokoller.

På de følgende sider følger en gennemgang af borgerforeningens protokoller med udpluk, som
forfatteren har syntes var vigtige for tiden, særprægede og sjove eller meget anderledes end
nutidens bestemmelser.
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Der går godt og vel et halvt år, inden der
igen holdes bestyrelsesmøde, nemlig den

28. januar 1909
Her vedtoges det at indvarsle medlemmer-
ne til generalforsamling søndag den 31.
januar kl. 4 ½. (Det må siges at være en kort
indvarslingsfrist).
På mødet gennemgik bestyrelsen den del af
valglisten til sognerådsvalget, der angik
Jerslev skoledistrikt. Listen blev skrevet af.
Når valget til sognerådet bliver udskrevet, vil
bestyrelsen indbyde byens beboere til et
prøvevalg for at tage bestemmelse om kan-
didater for byens vedkommende. Bagefter
skal hele skoledistriktets beboere indbydes
til prøvevalg.

31. januar 1909
På den varslede generalforsamling blev
Peter Høtoft og lærer Bech, der efter lod-
trækning afgik, genvalgt, hvilket også revi-
sor pastor Pommerenche blev.
Man kan undre sig over, hvordan man fik
folk gjort bekendt med møder o.lign., for på
bestyrelsesmødet søndag den 21. februar
vedtages at indbyde byens borgere til møde
den 23. februar for at finde ud af ”hvem byen
skal stemme på til sognerådet”.
Skoledistriktets beboere indbydes til møde
den 24. februar for at få lavet en kandidatli-
ste.

- Her er et stop i protokollen, for næste refe-
rat er fra foreningens generalforsamling i...

Februar 1913
Fra den første bestyrelse fortsætter køb-
mand Jensen og Peter Høholt, mens køb-
mand Hansen, Jens Iversen og murer
Hagbard nyvælges. Revisorerne bliver gen-
valgt.
Det vedtoges at slette indskuddet ved ind-
meldelse i foreningen. Der indkaldes til en
ekstra generalforsamling ugen efter.

21. februar 1913
Købmand Jensen vælges til ny formand og
købmand Hansen til kasserer. På den eks-
traordinære generalforsamling blev det
endelig vedtaget at slette indskuddet.

26. maj 1913
Det vedtages, at murer Hagbard skal antage
en fast mand til at rense byens kloakker en
gang om måneden ”eller når det er fornø-
dent”. (Hvem mon der bestemmer, hvornår det
er fornødent?)
Tre bestyrelsesmedlemmer skal måle forto-
vet op uden for hvert matrikelnummer, der
støder op til landevejen gennem byen for
om muligt at lave et overslag over, hvad det
vil koste at få nedlagt cementkantsten, hvor
det tiltrænges. Endvidere skal de to køb-
mænd spørge andre næringsdrivende, om
de ønsker at blive medlem af foreningen.

26. januar 1914
På generalforsamlingen afgår Peter Høtoft
og Jens Jensen. I stedet vælges bager Bach
og Edvard Skræm. Det blev overladt til be-
styrelsen at finde et lokale til foreningen.
Det henstilledes til bestyrelsen at ordne for-
holdene m.h.t. vejforholdene og fortovene
igennem byen. På et efterfølgende møde
vælges murer Hagbard til formand og bager
Bach til kasserer.

2. april 1914
Det vedtages at få sagfører Kjær til at affatte
en deklaration angående brolægning af
gaden.
Et foreningslokale lejes af Jens Iversen indtil
den 1. november 1914. Pris: Det en restaure-
ring af lokalet vil koste.
Fra udstykningsudvalget af gadejorden i
Jerslev er indkommet en sparekassebog
lydende på ca. 700 kr. + et kontantbeløb på
35 kr., dog med det forbehold, at ca. 5 kr.
skal udbetales til fire forskellige personer på
anfordring.



14. april 1914
Det vedtoges at afholde medlemsmøde i
foreningens lokale hver onsdag aften kl. 8.
Der ønskes ændring af foreningens love.
Modeller fra andre foreninger fremskaffes.

28. september 1914
Det henstilles til sognerådet at rense begge
kloakgrøfterne, som går ud fra byen samt de
kloakker, der er i siden af vejen gennem
byen. Bestyrelsen vil lægge al kraft ind på at
få lagt fortov langs med vejen gennem byen.

15. april 1915
Murer Hagbard bliver genvalgt til formand.
Nedlægning af fortov gennem byen udby-
des til de tre stedlige håndværkere.

19. april 1915
Til nedlægning af fortov var indkommet til-
bud fra murer Lars Pedersen, murer Jens
Jensen og murer Hagbard.

Murer Hagbards tilbud lød således:
12” gange 7” kantsten á 1,25 kr.
12” gange 6” kantsten á 1,15 kr.
8” gange 8”  fliser pr. kvadratalen 1,00 kr.

Murer Hagbards pris på fliser lå henholdsvis
fem og ti øre under de andres, mens de øvri-
ge priser stort set var ens. Murer Hagbards
tilbud antages på følgende betingelser: Der
angives tykkelse på slidlag. Hindringer for
nedlæggelse fjernes af overtageren, så der
ikke ved nedlæggelsen af kantstenen kan
påføres foreningen nogen ekstra udgift. Be-
styrelsen skal skaffe det fornødne sand til
nedlæggelsen, dog skal overtageren bestille
det tre dage, før det skal bruges.
Arbejdet skal være fuldført inden 1. august,
dog senest den 15., fra hvilken dag, der skal
erlægges en dagmulkt, stor 5 kr.
Betalingen erlægges på følgende måde med
2/3 efter som arbejdet skrider frem, alt efter
bestyrelsens skøn. Resten betales, når arbej-
det er færdigt og godkendt af bestyrelsen. 
(Det vil nok ikke blive svært at få bestyrelsens
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godkendelse, da murer Hagbard jo er formand).

24. august 1915
På mødet vedtages at betale nedlæggelsen
af kantsten ved Jens Gaarden, snedker
Larsens enke og Anton Nielsens enke, som
har nægtet at betale. Der skal affattes og af-
leveres et andragende til sognerådet an-
gående tilskud til borgerforeningen, hvilket
købmand Provstgaard og murer Hagbard
skal sørge for.

28. februar 1916
Generalforsamling skal holdes på Jerslev
Kro den 8. marts. På valg er snedker Skræm
og bager Bach. Der skal vælges ny revisor i
stedet for L.P. Jørgensen.

- Her slutter den første protokol, selv om
den har mange blanke sider. Af etiketten på
forsiden kan ses, at protokollen oprindelig
har været tænkt som ”Regnskabsbog fra ?
januar 1836. I.K.P.”
Desværre begynder den næste protokol,
Lokalhistorisk Arkiv er i besiddelse af først i
1936. Bag i bogen skriver et afgående besty-
relsesmedlem, Arne Larsen, at protokollen
fra 8.-7.-1908 til 3.-11.- 1936 er borte.
Men som det ses af ovenstående, eksisterer
protokollen fra 1908-16.

10. marts 1916.
Generalforsamling. Der vedtages en ved-
tægtsændring. Bestyrelsen udvides til syv
mand, hvoraf de to skal være landmænd.
Medlemsmøde skal holdes den 1. onsdag i
hver måned. Formanden eller et bestyrel-
sesmedlem skal være til stede.

(Det er på den tid sjældent, at formanden sidder
mere end et år.)

14. juni 1920
Et forslag om at borgerforeningen skal pynte
dyrskuepladsen og bekoste musikken under
dyrskuet den 26. juni vedtages.
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17. januar 1921
Generalforsamling: Manufakturhandler
Bundgaard stiller forslag om oprettelse af en
spareforening ”Julens Glæde” og oplæser
forslag til love. Bestyrelsen skal sørge for
oprettelse og danne bestyrelse det første år.

23. januar 1921
Købmand Petersen Bundgaard bliver for-
mand for begge foreninger, men de to fore-
ninger får hver sin kasserer.
Der skal rettes henvendelse til doktor
Riskjær, Vojens, om han muligvis vil bosætte
sig i Jerslev som læge.

30. januar 1921
Brevet til lægen:

Læge Riskjær, Vojens.

Da Borgerforeningen her i Jerslev har
hørt Rygter om, at De tænker paa at
nedsætte Dem som Læge her i Byen,
fremkommer nærværende for at spørge,
om dette har noget paa sig. I saa Fald vil
Borgerforeningen og Sygekassen gerne
konferere med Dem angaaende ”konfek-
tabel” Lejlighed.
Det bemærkes, at der er over 1200
Medlemmer i Sygekassen, saa en stor og
god Praksis er saa godt som sikret, især
for Dem, som kender Folk og Forholdene
godt.

Chr. Provstgaard

20. september 1921
Et udvalg fra Jerslev sogneråd, sygekassen
samt nogle beboere er til møde på Jerslev
Kro. Der skal udsendes tegningsliste til alle
skatteydere med opfordring til at tegne fri-
aktier à 10 kr. pr. stk. til hjælp til at få bygget
eller købt en lægebolig.

10. oktober 1921
Tegningslisterne er indkommet. Der er teg-
net aktier for 7000 kr. Udvalget har forhand-
let med forskellige lodsejere om køb af ejen-
dom. De forskellige projekter drøftes, uden

at man bliver enige om noget. Tegninger og
projekter sendes til sognerådet.

19. oktober 1921
Ekstraordinær generalforsamling (læge-
spørgsmålet).
Diskussionen samlede sig om Frederik
Lunds ejendom. Der blev foretaget afstem-
ning, der viste, at borgerforeningen skulle
købe den, hvis kommunen ville indestå for
købssummen mod, at borgerforeningen
skulle forrente og afdrage købesummen i 10
år.

27. juli 1922
Man har indhentet tilladelse fra politiet til at
opstille nogle skilte for motorkøretøjer, hvor
der henstilles om at køre langsomt på de
mest befærdede og farlige steder i byen.
Man vil søge kommunen om tilskud til de
dermed forbundne udgifter.

12. september 1922
Marie Kræmmergaard henstiller til borger-
foreningen at tage del i udgifterne ved at
nedlægge kloakledning fra huset ud uden
for byen. Bestyrelsen vil forhandle med
bestyrelsen for Elværket, da man mener, at
dette skal tilskyde det største beløb.

11. oktober 1922
Elværket afviser anmodningen om at betale. 

2. december 1922
Vedtægterne til en ønsket Sundhedskom-
mission var tilbagesendt fra ministeriet med
en hel del krævede ændringer og nye para-
graffer. - Dette gennemgås og afskrives.
Man vil lade en sagfører maskinskrive det
og sende det til sognerådet.
Doktor Olesen anmoder om, at man i
Jerslev vil støtte Hallund Apotek frem for
Brønderslev. Medicin kan afhentes i hånd-
købsudsalget. Man enedes om at følge læge
Olesens opfordring.
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16. januar 1923
Foreningen skal foranstalte en udflugt til
Gøteborg. Borgerforeningen giver 10 kr. i til-
skud til hvert medlem.

18. januar 1923
Sagfører Kjær, Brønderslev, skal udfærdige
lister til tegning af bidrag med henblik på
evt. brolægning gennem byen. 
Bilskiltene skal opsættes på Brønderslev -
Hjørring - Hellum - Hallundvejen.

18. maj 1923
Ekstraordinær generalforsamling.
Borgerforeningen vil give et tilskud på 200
kr. til brolægning gennem byen.

11. juni 1923
Foreningen skal give tilskud til anlæggelse
og omlægning af kloakledningen fra post-
bud Anders Jensen til ”Breddammen”.
Tilskuddet bliver 25% af beløbet. Man vil
give tilskuddet på betingelse af, at alle tilløb
til hovedkloakken skal forsynes med vand-
lås.

26. februar 1924
Foreningen giver et tilskud på 14 kr. til ud-
bringning af avisen om aftenen (1. kvartal).

18. marts 1924
Foreningen vil sende andragende til gene-
ralpostdirektoratet om at få Jerslev Jyll. som
selvstændig adresse, eventuelt brevsam-
lingsstedet omdannet til ekspedition.

24. oktober 1924
Henstilling til Historisk Samfund for Vend-
syssel om at lade en mindesten for Peder
Larsen Dyrskjøt opstille på pladsen foran
Jerslev Kro. Stenen skal omgives af et anlæg,
som ligeledes skal udføres på borgerfore-
ningens foranstaltning.

6. november 1924
Helge Jensen skal opsætte et hegn omkring
anlægget snarest muligt.

22. juni 1925
Frugthandler (og bestyrelsesmedlem) Jens
Larsen skal holde anlægget i orden for 15 kr.
årlig. 

2. november 1925
Det vedtages at holde andespil den 9.
november.

15. december 1925.
Det vedtoges at afholde juletræsfest lige
efter nytår.

8. april 1926
Der skal afholdes koncert den 15. april.

3. november 1926
Der nedsættes et udvalg til at arbejde med
selvstændig postadresse.

29. marts 1927
Generalforsamling. For første gang står der,
at formanden aflægger beretning. Tidligere
har 1. punkt på dagsordenen været aflæg-
gelse af regnskab.

21. maj 1928
Gartner Hagbard Madsen skal holde anlæg-
get i orden for 15 kr. 

8. april 1929
Generalforsamling. Det henstilles til besty-
relsen at arbejde for oprettelse af en rutebil-
forbindelse Jerslev - Aalborg. 

9. april 1929
Tre bestyrelsesmedlemmer skal tale med
folketingsmand Thorhauge (Brønderslev)
for at få ham til at  hjælpe med at få oprettet
selvstændig postekspedition. De skal prøve,
om de kan få Jens Iversen med.

6. november 1930
Generalforsamling. Det var på tale, at fore-
ningen skulle overtage det nye anlæg. Der
kunne ikke tages endelig stilling. Der blev
igen talt om rutebilforbindelse til Aalborg.
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13. januar 1931
Sognerådet anmodes om at søge at få en
dyrlæge til byen.
Et forslag om tegning af aktier i anlægget
forkastes. I stedet skal der skaffes penge ved
basar eller lign.

20. april 1932
En liste fra byens borgere ved Jens Iversen
med 48 underskrifter med ønske om at få
mindesmærket (kaldet Pers have) flyttet, af-
leveres. Angående flytning rettes henven-
delse til Historisk Samfund.

28. april 1932
Der arbejdes stadig med at få selvstændig
postadresse, og at få stenen flyttet.

2. maj 1932
Det bestemmes, at anlægget flyttes, men
stenen skal blive stående. Borgerforeningen
er udenfor bekostning af flytningen.

17. maj 1932
Foreningen skal betale halvdelen af en jern-
mast uden for kroen, elektricitetsværket skal
betale den anden halvdel af 85 kr. 
Dyrskjøtstenen skal opstilles foran masten.

15. september 1932
Sagen om lukketider blev behandlet. 
Borgerforeningen skal påse, at tiderne for
lukning overholdes.

2. juli 1933
Der skal tilskrives et par af byens handlende
at overholde den ordinære lukketid.

11. september 1933
Foreningen vil spørge Jerslev Sogneråd, om
foreningen kan vente støtte fra sognerådet
til at få et alderdomshjem bygget i Jerslev by,
da foreningen så vil fremme sagen ved at
afholde en større basar i den nærmeste
fremtid med det formål at hele overskuddet
skal gå til hjemmet.

11. marts 1934
Borger- og Håndværkerforeningen afholder
sammen med Jerslev Idrætsforening basar
13.-15. april i Jerslev krosal. Overskuddet
skal gå til at betale restgælden på Jerslev
Anlæg samt til en byggefond til at fremme
opførelsen af et alderdomshjem.
Der skal søges amt og sogneråd om fritagel-
se for forlystelsesskat af basarens overskud
samt for afgift ved bortlodning af et ”møble-
mang” og en cykel.

3. juli 1935
Generalforsamling:
Pkt. 1: Vej fra Karl Vestergaards lige gennem
anlægget ønskes anført i skødet.
Pkt. 2: Køb af dansegulv til at ligge i anlæg-
get om sommeren.
Pkt. 3: Anlæg af en tennisbane.
Pkt. 4: Henvendelse på ny til sundhedskom-
missionen om at foranledige, at der lukkes
møddinger alle steder i Jerslev by.

31. august 1935 
Afholdes den omtalte fest på Jerslev kro. Der
var mange mennesker, og dansen gik med
liv og lyst til kl. 2. Økonomisk var festen
efter det store arrangement god. Der blev et
underskud på 10 kr.

?  1935
Bestyrelsen drøftede det økonomiske an-
svar, foreningen har ved at være ejer af an-
lægget. Man mente, at Idrætsforeningen
burde betale sin andel af den årlige vedlige-
holdelse. 
Man vedtog at sammenkalde byens hand-
lende, erhvervsdrivende, fabrikanter m.fl.
med tanke om at afholde en erhvervsudstil-
ling på Jerslev Kro.

?  1935
Ved mødet med ovenstående deltagere var
der stor interesse for at afholde en udstilling
på Jerslev Kro i dagene den  ?? 1935.



6. oktober 1936
Forslag om afholdelse af Liegstouw. Forsøg i
løbet af vinteren. Går det godt, kan det gen-
tages.
Syklubben har forespurgt om et tilskud, eller
at borgerforeningen vil være dem behjælpe-
lige med afholdelse af et amerikansk lotteri.
Gevinst: en lænestol til ca. 25 kr.

3. november 1936
Der afholdes generalforsamling på Jerslev
Kro. Formanden, kæmner Jørgen Jensen, af-
lægger beretning, og kasserer, købmand
Tage Svendsen, aflægger regnskab. Af besty-
relsen afgår købmand Tage Svendsen, gart-
ner Larsen, Peter Høgsted og bager Kay
Christensen. Sidstnævnte er fraflyttet sog-
net. Gartner Jens Larsen blev genvalgt.
Nyvalgt blev urmager Frode Holm, slagter-
mester Larsen og maler Jensen. Der deltog
15 personer i generalforsamlingen.
Under eventuelt drøftedes afholdelse af et
gåse- og andespil en af de nærmeste dage.
Det blev fastsat til førstkommende mandag
aften med påfølgende stort gammelmands-
bal og fælles kaffebord på foreningens reg-
ning. Protokollen er underskrevet af Axel
Jensen, Peter Jensen og Jørgen Jensen.

6. november 1936
Ved det konstituerende møde genvælges
Jørgen Jensen til formand. Slagtermester
Larsen blev kasserer. Herefter drøftes ande-
spillet, der skal holdes den 9. november.
Slagtermester Larsen skal levere 23 gevin-
ster. Til gammelmandsballet skal der med-
virke fire musikere.
Axel Jensen har modtaget et ønske om, at
foreningen skulle afholde en legestue eller
to i løbet af vinteren. Man vedtog at prøve.
Syklubben har bedt foreningen om at yde et
tilskud til tøj, der til jul uddeles til sognets
mest fattige. Man ville lave et amerikansk
lotteri, som man forventede ville give 85 kr.
i overskud.
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?  1935 
Bestyrelsesmøde afholdt på købmand
Svendsens kontor, hvor man, efter at fru
kroejer Iversen var blevet alvorlig syg, var
nødsaget til at henlægge udstillingen til bio-
grafen, såfremt man ikke skulle aflyse.
Samme vedtoges af hele bestyrelsen.
Efter ovenstående vedtagelse skulle der af-
holdes udstilling. Der blev holdt forskellige
gruppemøder, og dagen kom, da udstillin-
gen skulle åbnes. Det var en fornøjelse at se,
hvor smuk en udstilling, det var formået at
fremskaffe. Fra pressen fik udstillingen
mange rosende omtaler, og det kan vel
siges, at udstillingen blev helt vellykket, der
gik ca. 3300 ind (personer eller kroner?), men
overskuddet blev kun ca. 600 kr. Dette
skyldtes den store, ekstra udgift, borgerfore-
ningen fik ved flytning af udstillingen.
Der blev lidt senere afholdt et gammel-
mandsbal med for ringe tilslutning, hvorfor
festen gav et underskud på ca. 100 kr.

31. januar 1936
Bestyrelsen for Jerslev Forsamlingshus fore-
spørger, om borgerforeningen vil holde en
fest, og om det derblivende overskud måtte
blive tildelt forsamlingshuset mod, at der i
bygningen vil blive indrettet en stue på 4½
gange 8 alen til bibliotek. Det vedtages, at
man vil tilbyde forsamlingshusets bestyrelse
1000 kr. for at stille en stue til rådighed for et
bibliotek. Man vil senere afholde en revy
eller en dilettant for at få pengene ind.
Forsamlingshusets bestyrelse tager med
taknemlighed imod tilbuddet om de 1000
kr. Stuen vil få egen indgang.

22. februar 1936
Der skal afholdes revy i dagene 20.-22.
marts i krosalen. Ejnar Hansen skal ordne
det fornødne med revyen, dog skal forman-
den og Aage Jensen ordne et par små sketch,
der skal indflettes i revyen. Billetpris 1,50 kr.
Om lørdagen skal der være gammelmands-
bal, om søndagen bal for ungdommen.

26
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Gåse- og andespillet med det efterfølgende
gammelmandsbal på Jerslev Kro den 9.
november 1936 fortjener en direkte afskrift
fra protokollen:
Kl. 8 ¼ var saa at sige alle Pladser i Jerslev
Krosal optaget af Spillere, der vilde vinde en
And. Kroværten havde dækket et smukt Kaf-
febord til ca. 130. Man gik straks i gang med at
sælge Kort. Det første Kort tog man 2 Kr. for -
det gjaldt saaledes ogsaa til Kaffe og Bal, deref-
ter solgte man Resten af Kortene til 50 Øre pr.
Stk., og alt var udsolgt, da Spillet tog sin
Begyndelse. Man havde en ekstra Gevinst, en
smukt pyntet Kurv, som gik for en ekstra 25
Øre, og vel nok alle var med til denne ekstra
Lod. Den heldige Vinder blev Viggo Jensen
(Bager Jacobs Viggo). Derefter tog Deltagerne fat
på Ballet til Jens Krustrups Toner, og det turde og
bør vist nævnes, at i denne Fest morede Folk sig
vist som aldrig før, og Klokken blev efter en
Borgers Ur vist godt 4, inden han drømte om,
hvornaar mon Jerslev Borgerforening skal have
det næste Gammelmandsbal.
Den økonomiske Side ved Festen bør ogsaa næv-
nes: Der var et Overskud på ca. 30 Kr.

Jørgen Jensen      Axel Jensen      Peter Jensen

20. november 1936
Kresten Boelt Nielsen, Jerslev by, andrager
borgerforeningen om hjælp til anskaffelse af
et køretøj, som kan anvendes til renova-
tionskørsel i Jerslev by. Andragendet tages til
overvejelse.

1. december 1936
Til den første Liegstouw-aften var bestilt et
6-mands orkester med Monberg Eriksen,
Hjørring, som leder. Der var en ualmindelig
god stemning. Prisen var 1 kr. 50 øre pr. del-
tager incl. kaffe. Der blev kun ”et meget ringe
Underskud på ca. 12 til 13 Kr.”, hvorfor de til-
stedeværende bestyrelsesmedlemmer be-
sluttede at gentage denne aften for de ældre
lige efter nytår.

21. december 1936
Der blev holdt gåse- og andespil på kroen
med 35 - 40 deltagere. Overskuddet blev 5
kroner, men så havde deltagerne også fået
en øl!

22. januar 1937
Bestyrelsen vedtager at afholde torskegilde
den 17. februar kl. 7 (Betegnelsen torskegilde
har her en anden betydning end den, vi kender
som et møde med skattevæsenet). 
Der var mødt ca. 125 gæster, der sad bænket
om de festligt pyntede borde, hvor der intet
manglede. Der blev holdt flere taler, og en i
dagens anledning forfattet sang blev sunget.

20. februar 1937
Det vedtoges at afholde forårsfest den 13. og
14. februar 1937 på Jerslev Kro. De glade
gårdmusikanter skal spille, hvis de vil gøre
det for 200 kr. Kroejer Jellesen vil give musi-
kerne kost og logi.
(Gårdmusikanterne har åbenbart accepteret
prisen, for de spiller ved festen, der angiveligt på
grund af dårligt vejr og dårligt føre ikke var så
godt besøgt, men der blev dog overskud).

24. februar 1937
I anledning af det forestående sogneråds-
valg holdt borgerforeningen på opfordring
et offentligt møde. Sognerådsformanden
gav fyldestgørende oplysninger angående
valget. På mødet opstilledes købmand
Sørensen, slagter Larsen, Alfred Træholt,
købmand Holst, lærer Rasmussen, cement-
støber Larsen og Lars Peter Larsen.

22. april 1937
Vilhelm Christensen opsiger sit job med
pasning af byens anlæg. Arbejdet blev i ste-
det overdraget til Kresten Boelt Nielsen mod
betaling af 250 kr.
Overretssagfører Sandvig ønsker et møde
angående skøde til anlægget.
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Overbetjenten foretog Udtrækningen og Hesten
blev udtrukket på No. 1073 og Supplerings-
nummer 3473, og numrene blev straks indsendt
til Jylland Posten, Vendsyssel Tidende samt
Aalborg Amtstidende.”

Mandag den 19. juli 1937
”Henvendte den heldige Vinder af Hesten, Vogn-
mand Hans Christensen, Mylund, sig med
Nummer 1073, hvilket overleveredes Slagter
Larsen og Hesten blev udleveret.”

4. august 1937
Der var fra forskellig side stillet krav til fore-
ningen om at støtte en skyttefest eller et
asfaltbal, hvor overskuddet eller dele deraf
skulle gå til asfaltering uden for kroen.
Bestyrelsen mente, at spørgsmålet om asfal-
tering bedst kan ordnes af interesserede
grundejere. Det vedtoges at holde et skovbal
med folkefest i lystanlægget lørdag den 14.
august.

Lørdag den 14. august 1937
Der var stor tilslutning til skovballet, idet der
var mødt 5 - 600 mennesker op til festen,
der gav et overskud på 272 kr. 45 øre. 
Overskuddet ydes i tilskud til asfaltering af
byens torv. Herefter meddeler sognerådet, at
når de på Torvet boende handlende og bor-
gerforeningen vil betale alt udover vejen,
kan asfalteringen straks udføres, hvilket
byen modtager med tak. En liste udsendes
til beboerne om tilskud.

23. august 1937
Bestyrelsen bevilger 250 kr. til asfaltering af
Torvet.

26. august 1937
Formændene for de tre foreninger og slagter
Larsen opgør kassen vedrørende bortlod-
ning af hesten og grundlovsfesten. 
Overskuddet blev 717 kr. 85 øre. Pengene
blev indsat i Jerslev Sparekasse og kan kun
hæves med underskrift af samtlige formænd

27. april 1937
Borgerforeningens bestyrelse mødes i an-
lægget med Kresten Boelt Nielsen. Hele an-
lægget gennemses, og vedligeholdelse dis-
kuteres.
Alle bænkene skal repareres og males, og
flagstængerne skal males. Ved den fredede
plæne skal opstilles tre skilte: ”Plænen må
ikke betrædes”.

28. april 1937
Efter mødet med overretssagfører Sandvig
blev det indført i anlæggets forhandlings-
protokol, at ”Anlægget maa ikke sælges eller
belaanes”. Det blev ligeledes indført i skødet.
Samme dag indføres i protokollen: ”Hvis
Borgerforeningen nogensinde skulde staa for en
Opløsning at forpligte sig til forinden Forenin-
gen opløses at sammenkalde Byens Borgere til et
Møde, hvor Anlæggets Fremtid skal afgøres”.

3. maj 1937
Borgerforeningens, idrætsforeningens og
gymnastikforeningens bestyrelse holder
møde om afholdelse af grundlovsfest i
anlægget den 5. juni. Festen skal begynde kl.
2. Der skal søges om tilladelse til en stor
bortlodning af en hest eller jumbekøretøj
med hest. Formanden bestiller et 8-mands
orkester.
Forstander Jacobsen, Stidsholt, og folke-
tingsmand Grønborg skal tale. Endvidere
skal der være tombola, hvortil der må købes
gevinster for 500 kr., pølsetelt, skydetelt, lyk-
kehjul og farvespil. Endelig skal der ansøges
om tilladelse til at bortlodde en ridehest. Der
skal sælges 4000 lodder à 50 øre.

16. juli 1937
Citat fra protokollen:
”Ved Udtrækningsdagen for Ridehesten og til-
kaldt af Politiet fra Brønderslev var Formanden
for Borgerforeningen, Aksel Jensen, Mandrup
Gramkov, Aksel Nielsen, og disse var mødt tilli-
ge med Herr Overbetjent Bentzon, Herr Stats-
betjent Houmann samt Landbetjent Jensen.
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for de tre foreninger.
Underskrevet af J. Jensen, M. Gramkov og
Thøger Str. Grønborg.

27. august 1937
Regningen over kommunens udgifter i for-
bindelse med asfaltering  af Torvet foreligger.
Udgiften skal pålægges Borgerforeningen.

Regningen lyder på
39 Kubikmeter Skærver leveret      495 kr. 30 øre

9 Kubikmeter Nødder                 51 kr. 30 øre
8  Kubikmeter Perler                      52 kr. 00 øre
6  Kubikmeter Sand                       12 kr. 00 øre
20 Tønder Asfalt                           440 kr. 00 øre
18 Læs Fyld                                   36 kr. 00 øre
Arbejdsløn                                   280 kr. 00 øre_____________________________________                                                 
Samlet Udgift                             1366 kr. 60 øre

14. september 1937
Generalforsamling fastsættes til den 5. okto-
ber. Bestyrelsen vil forsøge at låne ca. 700 kr.
i en bank i Hjørring til restbetaling af asfal-
ten. Senere vil man afholde en basar eller en
bortlodning for at skaffe pengene.

20. oktober 1937
Konstituerende møde. Frits Mellerup er ind-
trådt i bestyrelsen i stedet for Arthur
Stormer, der ikke var medlem. Til formand
valgtes købmand Frits Holst, til kasserer
genvalgtes slagter Larsen og til protokol-
fører Jørgen Jensen. Der skal afholdes ande-
spil den 6. december med efterfølgende bal
for medlemmer.

29. november 1937
Skøde på anlægget og en regning på 125 kr.
er fremsendt af sagfører Sandvig. Der drøf-
tes en underholdningsaften med en trylle-
kunstner, men der kan ikke opnås enighed.
Man vil gerne have et juletræ foræret af
Verner Hansen, og man vil holde et andespil
med ca. 20 ænder inden jul.

11.-12.-13.- marts
Der holdes basar efter indhentet tilladelse
fra sogneråd og politi.

11. maj 1938
Formanden Frits Holst er syg. Gartner Jens
Larsen skal sørge for en smuk beplantning
af anlægget i sommer.

8. juni 1938
Foreningen vil afholde gratis sankthansfest.
Hvis der kan tegnes deltagere nok, afholdes
en udflugt til Sæby den 3. juli.
Der skal plantes for ca. 15 kr. på dyrskue-
pladsen.
I løbet af sommeren skal der holdes ekstra-
ordinær generalforsamling vedrørende køb
af biografen.

19. juli 1938
Regnskabet for basaren gøres op. Den har
givet et overskud på 506 kr.

29. juli 1938
Biografen kan købes for 7200 kr., men på
generalforsamlingen er der ikke stemning
for at købe den. Sagen bliver herefter over-
givet til et privat selskab.

Søndag d. 14. august 1938
Der holdes høstfest i anlægget. Der er optog
af høstvogne og politihunde med førere.
Derefter er der 2 timers opvisning i an-
lægget, hvor der er samlet ca. 550 menne-
sker. En lejet flyvemaskine nedkastede sed-
ler med gættekonkurrence, der blev vundet
af Anna Sørensen, Mylund, og bødker M.
Larsen, Jerslev. Præmierne var 10 og 5 kro-
ner. Med i flyveren var Tage Smalby og bager
K. Nielsen.
Det var en pæn og fornøjelig dag, der gav
220 kr. i overskud.

12. september 1938
Efter opfordring fra lærer Rasmussen ydes
10 kr. til en præmie til havebrugsforeningen.
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3. marts 1939
Bestyrelsen vil søge at få oprettet legeplads
med sandkasse og vipper og vil evt. holde en
fest til fordel for formålet. Vil ansøge sogne-
råd og idrætsforening om et beløb som
vederlag for boldpladsens afbenyttelse.

23. marts 1939
Vil bortlodde en bil og et par andre gevinster
til fordel for anlægget.

22. maj 1939
Udvalget har købt en Hillmann hos N.
Andersen, Hjørring. Der sælges lodsedler.

21. juli 1939
Fest i anlægget den 30., når bilen skal ud-
trækkes. Der medvirker folkedansere, step-
dansere, harmonikavirtuos samt forskellige
boder.

30. juli 1939
Smukkeste sommervejr. Folk mødte op i
stort tal. Vinder af bilen: stationsforstander
Jensen, Hirtshals.

13. oktober 1939
Kresten Nielsen skal opkræve kontingent
for 10 kr. + 25 øre for hvert nyt medlem.

31. oktober 1939
Lærer Bo advarer mod visse redskaber på
legepladsen.

6. december 1939
Der bevilges 20 kr. til syklubben til hjælp til
juleuddelingen. Foreningen vil gå sammen
med Spareforeningen om juletræsfest.

3. juli 1940
Der arbejdes på at få idrætsforeningen til at
betale et beløb for afbenyttelse af boldba-
nen. Cykeludflugt ud i det blå. Madkurve
medbringes.

30. oktober 1940
Forslag om, at nogle gadelygter afskærmes,
så borgerne har lidt lys at færdes i under
mørklægningen.

19. november 1940
Sognerådet lover at få by- og vejskilte forny-
et.

16. december 1940
Ca. 30 nye medlemmer i forbindelse med en
”Gammeldags Aften”. Forslag om at få sog-
nerådet til at udstykke jord i haveparceller til
udlejning.

30. januar 1941
Der foreligger tegninger og overslag til vip-
per, gynger og sandkasser, men da hele
materialet er af træ, mener man ikke, det er
solidt nok. I stedet vil man fremskaffe jern-
bjælker og evt. et par gamle lastvognschas-
sier.

11. februar 1941
De af byens håndværkere, der er medlem af
foreningen, giver tilbud på arbejdet med
legepladsen.
Man vil afholde en foredragsaften med Kaj
Munk som taler. 

26. marts 1941.
Der kommer afslag fra Kaj Munk. Agerbæk
Iversen taler for oprettelse af en tennis- eller
badmintonbane. Erling Nielsen ønsker bib-
liotek i den stue i forsamlingshuset, der står
til formålet.
Formanden, barber Hjulskov, ønsker, at for-
eningen anskaffer egen fane. Han mener, at
beløbet kan skaffes ved en bortlodning, da
man vel ikke turde håbe på, at medlemmer-
nes damer ville skænke foreningen en fane,
som man jo ellers gør mange steder.

12. juni 1941
Tilbud på legeredskaber til legepladsen på
1400 kr. Bestyrelsen mener ikke, at man kan



ofre så meget. Der er bygget en karnap på
den gamle kommunebygning (Borgergade
11?). Karnappen er til gene, da fortovet er for
smalt. Sognerådet har ikke tilladelse til at
bygge karnappen. For at undgå den slags
”fejlbyggeri” opfordres kommunen til at få
lavet en byggevedtægt og oprette en byg-
ningskommission.

18. august 1941
Kommunen har indsendt et vejprojekt til
ministeriet. Her er Brønderslevvejen tænkt
ført sydøst om byen. Dette vil selvsagt blive
til stor skade for håndværkere og handlen-
de. Foreningen nedsætter et udvalg, der skal
tegne frivillige bidrag, så vejen gennem byen
kan istandsættes. Foreningen tegner sig for
300 kr.

25. august 1941
Vil holde høstfest den 14. sept. Der skal
være vognoptog og politiorkester. Fodbold-
kamp mellem landmænd og byboere m.m.
Til spisning serveres suppe, steg og is til 4 kr.
50 øre pr. kuvert.
Lærer Rasmussen ønsker et bibliotek opret-
tet.

16. april 1942
Sognerådet opfordres til at fastlægge en
byggelinje for de ejendomme, der agtes byg-
get på Søren Christensens jorder ved Brøn-
derslevvej og indføre tvungen renovation.
Der gives en påmindelse om de lovede by-
og vejskilte.

29. oktober 1943
Skræm bliver æresmedlem som medstifter
af foreningen for 35 år siden.

10. februar 1944
Man undlader at holde Gammelmandsbal,
da det ikke kan nytte med den tidlige lukke-
tid.

19. oktober 1944
Generalforsamling. Bestyrelsen opfordres
kraftigt til at søge at få gadebelysningen
tændt, og elværket skal få ledningsnettet i
orden. Biblioteksspørgsmålet drøftes igen,
man vil evt. søge samarbejde med Sterup og
Kirkholt Borgerforeninger.

27. oktober 1944
Man undlader at holde fest under de nu-
værende forhold. Vil søge at danne en komi-
te til oprettelse af biblioteket.

9. januar 1945
Bestyrelsen bevilliger 1000 kr. til oprettelse
af bibliotek.

25. oktober 1945
Der opfordres til, at foreningen betænker
biblioteket med et årligt bidrag.
Forslag om, at foreningen udstykker anlæg-
get og i stedet køber Søren Christensens
ejendoms tilhørende jord til anlæg.

26. november 1945
Andespil er ikke lovligt. Lidt senere (ikke
dateret) er forbudet mod at afholde andespil
ophævet, så der holdes andespil den 9. dec.

20. januar 1946
Der holdes torskegilde.
Politiassistent Bendtsen og landbetjent
Jensen med fruer indbydes.

2. juni 1947
Der holdes torvefest den 14. og 15. juni.
Overskuddet skal gå til fordel for fortov i
Jerslev.
I 1947 holdtes møder vedr. byplan.

6. november 1947
Borgerforeningen overrækker Chr. August
Jensen et bordflag i anledning af 25 års jubi-
læum som mælkekusk i Jerslev by.
Der rettes henvendelse til sognerådet vedr.
rotteplage.
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22. juli 1948
Et tivoli tilbyder sig til en uges ophold. Hvis
en af byens foreninger vil stå som arrangør,
og hvis ikke asfalteringen tager skade, må
der opstilles på Torvet. Idrætsforeningen
holdt fest d. 13.-15. august på den kommu-
nale sportsplads, men da det blev opdaget,
at Tivoli var der uden tilladelse, blev det
omgående lukket.

18. august 1948
Man ønsker Jens Thise eller Kræn Bjerre til
at læse op ved høstfest. Ingen af dem kan. I
stedet vælger man fru pastor Møller.

16. september 1948
Interessen for Jerslev Marked ebber ud. Man
vil forsøge at gøre land og by interesseret
ved at få et Tivoli til byen. En del samledes
trods regn og blæst.

27. september 1948 
Sognerådet holdt åstedsforretning med
grundejerne vedrørende fortove. 
Sognerådsformand er Jens Larsen Nielsen.

30. oktober 1948
Generalforsamling. Gartner Larsen foreslår
gadenavne i byen. Lærer Rasmussen anmo-
der om et særligt tilskud til biblioteket. En
del borgere klager over den dårlige gadebe-
lysning.

2. december 1948
Der holdes andespil til fordel for biblioteket.
Overskud 59 kr.

10. december 1948
Juletræet tændes. Der skal lægges mos om-
kring Dyrskjøtstenen.

26. januar 1949
Navngivne beboere (fra det nuværende
Fanøgade) anmoder om at få Hjulskovvejen
asfalteret og at der bliver lagt fortov. De
henvises til sognerådet. Der er klage fra
Madsen Møgelmose om overflyvning af

papir fra renovationen i Brambakken (?).

10. - 13. marts 1949
Skolebørn fra Jerslev skole opfører ”Sne-
hvide og de syv dværge”. De optrædende
børns navne er anført.

25. april 1949
Der nedsættes et udvalg til at planlægge
100-års grundlovsfest.

12. maj 1949
Grundlovsfesten skal være med to foredrag,
friluftsskuespil (Stavnsbåndets opløsning),
gymnastikopvisning, udsmykning af butiks-
vinduer og flagalle.

13. maj 1949
Opførelse af et alderdomshjem for Jerslev,
Hellum og Serritslev kommuner påbegyn-
des. Murermester Aksel Nielsen står for
byggeriet.

6. juni 1949
Grundlovsfest. Fodboldkamp mellem sog-
neråd og skatteydere. Fakkeltog af Jerslev-
spejderne. Trods gråvejr og regnbyger var
der 800 deltagere.

6. juli 1949
Asfaltbal på Torvet. Musik ved Høgsteds 9-
mands orkester. Der var skydetelt, farvespil,
pilekast og kulørte lys.

2. august 1949 
Hjørring sommerteater opførte ”Storken går
på eventyr”. Arrangementet blev holdt sam-
men med Idrætsforeningen. Besøget var
lille. Det var idrætsforeningens medlemmer,
der svigtede. Underskuddet delt lige mellem
foreningerne.

25. august 1949
Forhindringsløb kørt af Hjørring Motor
Sport. Der var godt besøg, men (sekretæren)
tror ikke, det er noget, der kan gentages.



1. november 1949
Borgerforeningen sender buket til Emil
Christensen for 25 år som mejeribestyrer.
C.B. Hansen ønskes til lykke med forretnin-
gen med en buket.

9. november 1949
Generalforsamling. Installatør Bjerregaard
m.fl. klager over for dårlig gadebelysning.
Lyset slukkes for tidligt.

Januar 1950
Fællesmøde for Jerslev, Hjallerup, og Klok-
kerholm borgerforeninger for at drøfte rute-
bilplan efter at Vodskov - Ø. Vrå-banen bli-
ver inddraget pr. 15. marts. Man protesterer
imod, at Hjørring Privatbane vil etablere
rutebilkørsel, mens private får afslag. 
(Skyldes det, at amtmanden er direktør for
Privatbanen??). Der nedsættes et udvalg til
at arbejde med sagen.

6. februar 1950
Der forfattes en skrivelse, som samtlige
håndværker- og borgerforeninger langs
Vodskovbanen opfordres til at skrive under
på.

4. marts 1950
Der holdes prøvevalg i Jerslev skole.
Håndværkerne har opstillet tre kandidater
og vil godt opstille sammen med byen, hvis
en af håndværkernes kandidater kan stå
øverst. Listen får denne udformning:           
Karetmager Tage Møller
Lærer Th. Rasmussen
Købmand Tage Svendsen
Fru pastor Møller
Gdr. Peder Larsen Østergaard
Tage Svendsen blev valgt
Sognerådsformand blev Jens Larsen Nielsen

13. maj 1950
var det et år siden alderdomshjemmet blev
påbegyndt. Det var meningen, det skulle
have været færdig til at tage i brug, men var

efter alt at dømme kun halvt færdig. Da
murermester Aksel Nielsen ikke kunne
skaffe det fornødne mandskab, overlodes alt
flise- og pudsearbejde til  3 mand for derved
at fremme arbejdet.

19. august 1950
Der holdes asfaltbal. Der bortloddes et fla-
skegasanlæg på lodsedler.

15. oktober 1950
Ingen vinder har meldt sig. Anlægget tilfal-
der foreningen.

30. maj 1951
Møde med beboerne angående gade- og
fortovsregulering fra Tage Smalby til køb-
mand Tage Svendsen samt på østsiden af
Torvet, B. Jørgensen, J. P. Brødholt og frk.
Timm.
Sognerådet vil asfaltere Jerslev bys østlige
halvdel og nedlægge kantsten, imod at bor-
gerne vil nedlægge fortov, som kunne beta-
les over ti år. Borgerne må selv lægge fliser-
ne, men man enes om at få en lokal hånd-
værker til det.

6. juni 1951
Bager Nielsen foreslog, at beboerne skulle
opfordres til at samle ind til en gave til alder-
domshjemmet. Byens damer skal foretage
indsamlingen. Der indkom 520 kr. 
Bestyrelsen købte et vægur med lodder hos
Holm, to raderinger hos Voldbæk og en
palme hos Madsen. Borgerforeningen send-
te en blomsterkurv. Formanden, bager E.
Nielsen, var indbudt til indvielsen.

26. januar 1952
Der blev talt om at få husnumre og gade-
navne.

20. februar 1952
Det vedtoges at holde fastelavnsfest.
Samtidig blev det vedtaget, at alle udgifter
ved møder i fremtiden betales af bestyrel-
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sens medlemmer, da kassen ikke kan tage
den slags udgifter.

23. marts 1952
Drøfter muligheden for at holde sommerfest
sammen med idrætsforeningen og ung-
domsforeningen.

9. december 1952
Juleudsmykning skal være de sidste otte
dage inden jul. Det vedtoges at lade jule-
manden komme til byen søndag før jul.

21. januar 1953
Hjulskovvejens beboere ønsker istandsæt-
telse af gaden. Bestyrelsen retter henvendel-
se til sognerådet. Vil samtidig anmode om, at
der males færdselsstriber i gaderne, hvor det
er strengt nødvendigt.

9. februar 1953
Fastelavnsfest for børn på kroen. For at
festen kan svare sig, vedtages det at lade
fastelavnsvognen køre gennem byen.

2. marts 1953
Møde for at drøfte en henvendelse fra poli-
tiet. Borgerforeningen er af en af byens bor-
gere blevet anmeldt for indsamling til
fastelavnsfesten. Anmeldelsen bortfalder, da
politiet skønner, den er latterlig. Da Richard
Poulsen ikke vil komme til møderne, enedes
man om at indkalde suppleanten, Verner
Larsen.

20. april 1953
Flere kritiserer, at anlægget ikke holdes rent,
men da der ingen penge er i kassen, rettes
henvendelse til sognerådet for om muligt at
få hjælp fra denne side, men for at få lidt
skik sat på anlægget, vedtages det, at besty-
relsen skal møde i anlægget med redskaber.

27. maj 1953
Møde med Idræts- og Ungdomsforeningen
angående sommerfesten. Idrætsforeningen
ønsker at samarbejde, men ungdomsfore-

ningen stiller betingelser, der er uantagelige
for idræts- og borgerforeningen.

2. juni 1953
Møde mellem Idræts- og Ungdomsfore-
ningen og os. Ungdomsforeningen forkaster
alle forslag fra Idrætsforeningens og vores
side og begynder at skabe splid. Resultatet
bliver efter flere timers forhandling, hvor
ungdomsforeningen direkte angriber de to
andre foreninger og beskylder nogle af bor-
gerforeningens medlemmer for de mest
hårrejsende ting.

2. juli 1953
Det vedtages at bortlodde en knallert, hvis
ikke de forskellige myndigheder har noget
at indvende.
Bestyrelsen har været til møde med sogne-
rådet for at drøfte færdselssikkerheden med
evt. at male færdselsstriber, opsætte skilte og
heller og evt. flytte Dyrskjøt-stenen.

14. juli 1953
Der skal holdes Motor Rhodos (Ræs??) i an-
lægget af Hjørring Motor Club. Tilladelse til
bortlodning er givet.

27. august 1953
Lodtrækning foretaget. Desværre kunne
bortlodningen ikke svare sig.

28. oktober 1953
Generalforsamling fastsættes og planlæg-
ges. Da det er sidste gang, denne bestyrelse
holder møde, enes man om, at damerne skal
deltage. Juleudsmykning diskuteres, og om
der skal gøres noget for at få folk til byen
den sidste søndag før jul.

17. november 1953
Generalforsamling. Nedgang i formuen
som følge af køb af ledninger og fatninger til
julebelysningen.
C.B. Hansen, Th. Thomsen, N. Pedersen og
H. Sørensen nægter alle at modtage gen-



valg. I stedet vælges gdr. Ferdinand Larsen,
gartner Richard Larsen, urmager Leo
Gaarde og slagter H. Pedersen.
Fra den gamle bestyrelse sidder Søren Gade
og Jens Krustrup.
Da mekaniker E. Nielsen ikke ønsker at ind-
træde i foreningens bestyrelse, trods kraftig
opfordring af bestyrelsesmedlem Jens Krus-
trup, indkaldes 1. suppleant murermester
Lars Mikkelsen.

26. november 1953
Bestyrelsesmøde holdes på Conditoriet.
Der indkom 1200 kr. til juleudsmykning. 
Udsmykningen skal hvile i sig selv.

20. december 1953
Foreningen har sørget for, at der kom
mange børn til byen. Musik på Torvet kl.
15.30, orkester m. Krustrup som dirigent.
Nisseshow. Børnene fik en appelsin.
Musikken spillede på De gamles Hjem.

1. marts 1954
Stor fastelavnsfest på kroen. Mægtig tilslut-
ning, alt udsolgt i fiskedammen. Dans.

14. - 15. august 1954
Sommer- og høstfest: Børnedyrskue med ca.
100 dyr. Tombola og mange andre aktivite-
ter.
Indkomne forslag: Teknisk skole eller han-
delsskole, gadenavne og husnumre m.fl.

12. november 1954
Fint besøg af en delegation fra FN (besøget
beskrives i protokollen).

15. november 1954
En julemesse forberedes. 22 forretninger
ønsker at udstille. En barak lejes i Sindal og
opstilles ved krosalen. Dekoratør Wagner fra
Brønderslev tilrettelægger.

3. december 1954 
3-dages messe. 20 deltagere. 17 kr. 50 øre pr.
løbende meter. Billetpris 1 kr. for voksne, 50

øre for børn. Tombola og pølsebod (udsolgt).
Sange og sketch ved skolebørn, lærer
Rasmussen og frk. Madsen.

4. januar 1955
Sognerådet anmoder om forslag til gade-
navne og husnumre. Drøftes grundigt.

15. marts 1955
Der indkøbes 50 nye flag og stænger. 
Formanden forhandler m. byens foreninger
om samarbejde omkring 10 års fest for befri-
elsen.

17. marts 1955
Gadenavne præsenteres på kommunekon-
tor. Handels- og Borgerforeningen skal
fremlægge navnene for borgerne på Kroen,
hvor kommunen giver kaffe. Mødet forløb
roligt og byens gadenavne blev endelig ved-
taget.

30. april 1955
Vendsyssels første bilmarked afholdt i
Jerslev anlæg. 220 biler og 50 motorcykler.
Aldrig har der været så mange biler og men-
nesker i byen.

4. maj 1955
4. maj - fest i forsamlingshuset i samarbejde
med Sterup og Mylund borgerforeninger,
Jerslev Ungdomsforening, Sønderjysk fore-
ning og KFUM & K.
Taler pastor Kaarsbo, Tårs.

17. november 1955
Præmiewhist på Jerslev Kro. 92 deltagere
mødt, så overskuddet bliver i de tocifrede
rækker.

10. oktober 1956
Generalforsamling:
En deputation sendes til postmesteren i
Brønderslev til en forhandling om en bedre
postkørsel til og fra Jerslev J.
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19. oktober 1956
400 kr. hensættes til jubilæum.

4. december 1956
Henstilling til elværket om at få gadebelys-
ningen tændt om morgenen.

4. marts 1957
Fastelavnsfest. Stort besøg med megen støj
(flere voksne bedes møde).

17. juni 1957
Klager fra flere beboere om knallert- og mo-
torstøj. Der rettes henvendelse til politiet.

11. juli 1957
Klagen over motor- og knallertstøj har hjul-
pet. Angående et beløb for udlejning af flag
sendes til incasso.

23. oktober 1957
Generalforsamling: Forslag: Tandlæge til
byen. Færdselsstriber. Brandforsikring af
foreningens værdier (flag m.m.). Foreningen
arbejder for husmoderafløsere.

14. januar 1958
Vedr. husmoderafløser: Formanden søger
samarbejde med husmandsforeningens
kvindeudvalg.

13. maj 1958
Jubilæumsfest forberedes. Medlemstilgan-
gen lukket fra 13. maj - 10. juli 1958.

50 års jubilæum
Dybvad Musik. Middag: Klar suppe, steg,
dessert og kaffe. I alt 11 kr. + drikkepenge.
Indbydelseskort ud til alle medlemmer og
enkelte indbudte gæster. Byen flagsmykkes.
Der nedlægges tre kranse med bånd på P.
Høholts, Viggo Møllers og lærer Bechs
grave.
På jubilæumsdagen mødes bestyrelsen kl. 9,
går på kirkegården. Derefter kaffe på kroen. 

Der kom gratulanter med gaver og blomster.

En højtidelig formiddag, der sluttede kl. 11.
Kl. 19. Musikken spiller march. Bestyrelse og
æresgæster først til bords.

9. - 10. august 1958
Sommerfest med bl.a børnedyrskue. 40
udstillere med 112 dyr.

Udateret
Foreningen vil give idrætsforeningen et sta-
dionur. Generalforsamlingen udsættes til
formanden kommer fra sygehuset.

18. oktober 1958
Bestyrelsen med damer inviteret til bygge-
fest i Idrætsforeningen i anledning af indvi-
elsen af det nye klubhus (i Præstelunden).
130 var mødt på kroen til fint kaffebord.

23. oktober 1958
Det vedtoges at tage 150 kr. af kassen til
diæter til damerne som tak for hjælpen ved
sommerfesten.
Dagsordenens punkt 6: Er der interesse for
fjernvarme? Der nedsættes et udvalg til at
arbejde videre med sagen.

8. januar 1959
Planlægning af ”Kvit eller dobbelt”.

12. november 1959
Generalforsamling: Forslag om vartegn til
byen.

28. oktober 1960
Der flages ikke til jubilæer, men kun til sølv-
bryllup og guldbryllup indenfor bygrænsen.

9. november 1960
Sognerådet vil bygge en rutebilstation og
har tilbudt borgerforeningen pasningen.

13. februar 1961
Fastelavnsfest. Udklædte børn gratis, andre
50 øre. Voksne 1 kr.



1961
Stjerne til juleudsmykning fremstilles. Pr.
stk. 147 kr.

7. august 1961
Idrætsforeningen vil leje anlægget til fod-
bold, men bestyrelsen nægter enstemmigt
”da det er beregnet til, at byens borgere må
gå derop og være med deres børn.”

14. november 1962
Generalforsamling: Opsætning af forbuds-
skilte mod cykling og knallertkørsel i an-
lægget.

16. januar 1963
Juleudsmykning skal drøftes med forret-
ningsfolkene. Borgerforeningen kan ikke
længere klare opgaven.

24. januar 1963
Til mødet med forretningsfolkene var kun
mødt tre, men disse gav udtryk for, at det var
forretningerne, der skulle betale.

11. november 1963
Møde med håndværkere og forretningsfolk
vedr. juleudsmykning. 14 ud af 72 var mødt. 

10. september 1964
Møde med idrætsforeningen, der får lov at
spille fodbold i anlægget. Lejemål 10 år. Pris:
250 kr. årligt.

29. oktober 1964
Generalforsamling: Borgerforeningen er
atter i år med i aftenhøjskolearbejdet sam-
men med andre foreninger.

4. november 1965
Juleudsmykning bortfalder.

30. marts 1966
Sommerfesten droppes.

7. september 1966
Det vedtages at holde andespil hver torsdag
aften. Spillene i september gav underskud.
Spillene indstilles.

11. september 1966
Medlemslisten gennemgås. Man mener, at
medlemstallet kan øges.

22. oktober 1966
Amatøraften med ”Gårdsangerne”. Ringe
tilslutning. Stort underskud.

21. november 1966
Julebelysning op igen.

9. januar 1967
Folmer Jensen inddrages i sommerfesten.

23. september 1969
Pga. kommunesammenlægning skal gade-
navne ændres. Tre mand til møde på kom-
munekontoret.

11. november 1969
Kontingent 8 kr. Der købes 50 lodsedler i
Idrætforeningens Venners lotteri. Pris 100 kr.

21. januar 1970
Opstillingsmøde sammen med Sterup,
Hellum, Kirkholt og Klæstrup. Giver 1000
kr. til Røde Kors børnehave i Jerslev.

17. september 1970
Bestyrelsen skal forsøge at få oprettet en
legeplads.

3. februar 1971
Elert Voldbæk lejer jord på 10 år.

16. februar 1971
Møde med Jerslev-Sterup Idrætsforening og
Sterup Borgerforening om fælles sommer-
fest.
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27. oktober 1971
Forslag: På kommunekontor fandtes bille-
der af sognerådsmedlemmer. En fane fra
skytteforeningen er opbevaret på Hjørring
Museum, men bør bringes tilbage til Jerslev. 

16. november 1971
Protest over nedlæggelse af biblioteket.

7. januar 1972
Spejderne ansøger om lov til at opføre en
hytte i anlægget. Tilladelse gives. Jerslev
Børnehave får 500 kr. i indvielsesgave.

15. marts 1972
Spørgeskema vedr. boligbehov – socialt bo-
ligbyggeri.

15. maj 1972
74 skemaer kom retur.

13. september 1972
En kreds af lærere søger om tilskud til lege-
plads ved Toftegårdsskolen. Møde angående
kloak- og rensningsanlæg.

31. oktober 1972
Generalforsamling: Der vil blive indkaldt til
møde vedr. svømmehal. Udsigt til socialt
boligbyggeri. Henvendelse til Vendsyssel
Tidende om at genindføre en Jerslev-rubrik.

8. november 1972
Foreningen ønsker en boldspilhal ved
Toftegårdsskolen.

25. juni 1973
Protest vedr. rensningsanlæg.

27. november 1973
Generalforsamling: Pensionistboliger lige på
trapperne.

13. august 1974
Voldbæk må bygge carport på jorden. Ingen
fastelavnsfest.

19. februar 1975
Kommunen vil lægge kloakledning gennem
anlægget. Tilladelse gives. Schmidt søger om
tilskud til legeplads. Henlægges.

18. november 1976
”Når vi ser, hvad pengene skal bruges til, er
de disponible”. (Se ovenfor).

15. januar 1976
Solgt 177 medlemskort. Vil holde panelmø-
de med byrådsmedlemmer.

11. februar 1972
110 deltagere til panelmødet.

- ”Hul” i protokollen.

24. marts 1976
Kommunen har betalt fem bænke, der
opsættes i Voldgade og Borgergade. Ingen
byggegrunde, derfor ansøgning om bygge-
modning. Velkomst og medlemskort til nye
borgere.

17. juni 1976
Møde med forretningsdrivende vedr. den
nye lukkelov 1. juli 1976. Beholder lukketi-
derne. Handelsudvalg under borgerforenin-
gen nedsat med to medlemmer fra borger-
foreningen og tre fra forretningerne.
E. Voldbæk formand.

8. september 1976
Det vedtages at holde fem møder i forsam-
lingshuset sammen  med idrætsforeningen,
Kirkeligt Samfund, forsamlingshuset og
husmandsforeningen. Underholdning: Niels
Hausgaard og Klet-Peter.

25. november 1976
Generalforsamling: Ansøgning om bænke
på kirkegården. Belysning ved plejehjem-
met og på byens stier.

6. februar 1977
Lys ved plejehjemmet bevilget.



19. marts 1977
Forespørgsel fra idrætsforeningen om over-
dragelse af jord til opførelse af klubhus.
Udsat. Panelmøde afholdt.

15. juni 1977
Møde med idrætsforeningen om afholdelse
af  Sankthansfest.

2. november 1977
Brønderslev kommune indbyder til møde på
hotel Phønix ang. kommunens fremtidige
udseende, da der skal laves regionsplaner
for alle amter.

17. november 1977
Ekstraordinær generalforsamling: 
Vedtægtsændring ang. handelsudvalg ved-
tages enstemmigt. Handelsudvalget dannes
af ti bestyrelsesmedlemmer.

5. januar 1978
Behov for lejligheder skal undersøges.

3. marts 1978
Ansøgning til Plan- og Miljøudvalget om
bygning af PM-lejligheder. Der har været ca.
10 forespørgsler. Ansøgning om beplant-
ning ved Toftegårdsskolen samt anlæggelse
af stier i området.

13. juli 1978
Skal borgerforeningens anlæg overdrages til
kommunen? - En kreds af unge ønsker et
lokale til klubvirksomhed.

7. august 1978
Kontingentforhøjelse til 20 kr. Ansøgning
om fortov i Sdr. Ringgade. Skal foreningen
give et bidrag til en borgmesterkæde, da
Brønderslev kommune er blevet årets by.
Afventer andre foreningers holdning.

11. oktober 1979
Idrætsforeningen får 5000 kr. til klubhus.

3. januar 1980
Medlemskab af foreningen ”Landsbyens
bevarelse” undersøges.

5. februar 1980
Henvendelse til kommunen om kollektiv
trafik.

4. marts 1980
Gadebelysning bag Brugsen og cykelsti ved
skolen drøftes. Planer om et arrangement
med Niels Hausgaard i hallen. 500 kr. i gave
ved spejderhusets indvielse.

20. maj 1980
Afslag på fortov ved Sdr. Ringgade.

17. juni 1980
Spejderne overtager Sankthansfesten.

10. september 1980
Kontingentforhøjelse til 35 kr. Vil søge om
plantning af træer ved indfaldsvejene.

9. oktober 1980
Koncert m. Vendelbo-Niels og Schwåmpis
Venner i forsamlingshuset.

31. oktober 1980
Handelsudvalget tilbyder gevinster til 1500
kr. mod at borgerforeningen giver det
samme. Borgerforeningen skal stå for arran-
gementet og får overskuddet.

13. november 1980
Til generalforsamlingen var mødt tre med-
lemmer + det meste af bestyrelsen.

20. november 1980
Medlem af ”Landsbyens bevarelse”.

7. januar 1981
Der planlægges dilettant, adgang 10 kr.

12. februar 1981
Der søges underskudsgaranti (1000 kr.) hos
Kulturelt Samråd. Alderdomshjemmets
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bestyrerinde har søgt om tilskud til udsmyk-
ning af en renoveret gang. Der henvises til
kommunen.

28. april 1981
Borgerforeningen skal selv betale vejtræer
(har ikke penge nok). Dagplejemødre har
klaget over anlægget. Kommunen vil give
5000 kr. til nyetablering.

15. juni 1981
Anmodning fra forældre om reparation  af
gynger i anlægget. Der ydes 1000 kr. til lege-
plads.
Schmidt  får 10.000 kr. fra Tuborgfonden til
plantning af frugttræer ved indfaldsvejene.

1. december 1981
Der skal søges om at få et lokalkontor til
Jerslev. Ønsker møde med borgmesteren og
de lokale byrådsmedlemmer. Julens Glæde
vil overtage underholdning ved juletræet.

11. januar 1982
108 børn til juletræ. Forsøg med at lave skøj-
tebane ved klubhuset. Det mislykkes på
grund af tøvejr.

16. februar 1982
Ansøgning om lokalt kontor og om at måtte
benytte et lokale på forskolen til bestyrelses-
møder. Evt. at få en bod på Jerslev Marked.
Container til byen, bedre lys på gader og
stier.

5. marts 1982 
Dilettant i Sterup Forsamlingshus i samar-
bejde med Sterup borgerforening. Protest
mod nedlæggelse af arbejdsformidlingens
kontor i Jerslev.

23. marts 1982
Møde med borgmesteren vedr. lokalkontor.
Kan ikke imødekommes, da det ligner kom-
munekontoret fra før sammenlægningen.
Peder Ivar Nielsen foreslår, at det kaldes et

servicekontor - og så blev økonomiudvalget
forhandlingsvenligt. Afgøres senere.

20. april 1982
Foreningen vil sælge kaffe på Jerslev
Marked. Pengeformering af 500 kr. Del-
tagere: Hanne Jørgensen, P. Schmidt og
Jørgen Jacobsen, Vendelbobanken. Forslag:
vise film, bage vafler, frikadeller og kartoffel-
salat.

5. maj 1982
På byrådsmødet besluttes, at Jerslev får ser-
vicekontor på prøve fra 1. september 1982.

8. juni 1982
Borgermøde med panel fra byrådet. Stor
spørgelyst. Foreningen solgte bogkasser på
Jerslev Marked (købt hos JKE).

7. september 1982
Møde med handelsudvalg og spejderne for
at planlægge efterårsmarked. Spejderne har
loppemarked og laver kaffe, handelsudval-
get betaler. Telt på Torvet. Borgerforeningen
og kroen står for underholdning og bal.

31. august 1982
Borgerforeningen var af Vendelbobankens
kunder indkaldt til protestmøde mod luk-
ning af banken. Protestbrev sendes.

8. september 1982
Første gang åbent i servicekontoret på for-
skolen. Borgerforeningen giver kaffe og
rundstykker.

5 oktober 1982
Der har været afholdt en heldags torvedag.
Der tages initiativ til oprettelse af Jerslev
Samvirke. Torben Stisen får sendt en hilsen
med ”Velkommen til byen”. Afslag på
Vendelbobankens forbliven i byen. Lukker
15. oktober. Der udsendes spørgeskemaer
vedr. aktiviteter til borgerne.



9. november 1982
Generalforsamling. Spørgeskemaerne fulgt
godt op. Lokalkontor til byen (foreløbig et
år). Protestskrivelse mod lukning af AF.

7. december 1982
Telefonkæde indført i bestyrelsen. Sangaften
m. Inger Lauritsen sammen med 4-5 andre
foreninger (succes 120 fremmødte). 25 ske-
maer ud af 370 retur. Ønsker om sangaften,
folkedans, foredrag, film. Flemming Øster-
gaard indkaldt til møde vedr. Erhvervspro-
jekt Jerslev.

18. januar 1983
Dilettant sammen med Sterup Borgerfore-
ning i Sterup d. 11. januar. Pressemøde. 
Flemming Østergaard præsenterer sin ide
med at få gamle erhverv i tomme butikker. 
Erhvervsprojekt Jerslev bliver en selvejende
institution. I januar begynder en studiekreds
ledet af Flemming Østergaard.

14. marts 1983
Borgerfest 29. januar. Der skal laves ved-
tægtsændringer, da handelsudvalget er ved
at etablere sig som selvstændig forening.
Indbydelse til 27 foreninger vedr. Samvirke.
Stiftende generalforsamling i Jerslev Han-
delsstandsforening 21. april 1983. Den 21.
marts holdes møde m. 13 foreninger (Sam-
virke). Foreløbig bestyrelse til ”Erhvervs-
projekt Jerslev” med Britta Rittmann som
formand. Jerslev-avisen er ved at dø. 
Handelsudvalget prøver at holde liv i den.
Fastelavnsfesten meget ”vild” pga. få frem-
mødte forældre

29. juni 1983
Ekstraordinær bestyrelsesmøde vedr. 75-års
jubilæum. Reception på kroen m. frem-
læggelse af protokoller m.v. Der serveres et
par kolde retter. Der inviteres ikke specielle
gæster. Om aftenen middag for bestyrelsen
på ”Gastronomen”.

14. november 1983
Protest mod nedskæring af bibliotekets
åbningstid. KFUM-spejderne bevilges 250
kr. til projekt Sierre Leone.

30. november 1983
De nye vedtægter vedtaget på en ekstraor-
dinær generalforsamling.

9. januar 1984
Barber Hjulskov udnævnt til æresmedlem
ved borgerforeningens jubilæum.

20. marts 1984
Forespørgsel om snerydning, der synes for
dyr. Der henvises til handelsstandsforenin-
gen.
Cirkus Dannebrog kommer til byen.
Juletræsfest sammen med Samvirke, Julens
Glæde og SID.

21. oktober 1985
Dagplejemødre opretter initiativgruppe
vedr. legepladsen.
Evt. opløsning af Samvirke.

29. oktober 1986
Folkedans: 25 par. Leder: Hilda Rohde.

14. januar 1987
Generalforsamling. Der er søgt om lamper
på sti, container og bænke. Afslag på alt.

? 1987
Sterup Borgerforening trækker sig vedr.
samarbejde om dilettant. Jerslev Forsam-
lingshus ny samarbejdspartner. Forslag om
lokal vejviser.

6. april 1987
Der rettes henvendelse til teaterfolk i den
nedlagte miljøhøjskole.

1. juni 1987
Tombola og bamsekran på messen. Forslag
om egnsspil i anledning af 200 år for stavns-
båndets ophør. Evt. kunstudstilling.
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25. august 1987
Ansøgning om støtte til Jerslev Møntvaskeri
(Erhvervsprojekt Jerslev).
Kunstudstilling 22.- 25. oktober.

14. oktober 1987
10 kunstnere vil deltage på forskolen.

18. januar 1988
Spørgeskema. Interesse for smukkere by,
fællesantenne og dilettant. 30 nye medlem-
mer efter hvervebrev.

15. februar 1988
500 besøgte kunstudstillingen på forskolen.
Stigning fra 110 til 160 medlemmer.

Maj 1988
65 tilmeldinger til fællesantenne. Går bort
fra skikken med at udnævne æresmedlem-
mer. Billedudstilling i Sparekassen om 80
års virke. Evt. revy (80 års jubilæum).

20. marts 1989
Kunstudstilling forsøges flyttet til hallen.

5. august 1991
Afsluttende brev fra postmesteren om luk-
ning af posthuset. 

30. marts 1992
Store legedag forberedes.

18. februar 1993
”Næste træk er dit”. (Borgermøde vedr.
kommuneplanen).

18. februar 1993
2000 har deltaget i foreningens arrange-
menter. Juniorklubben permanent, kommu-
nen har fundet penge. Tilladelse til at opføre
andelsboliger efter tre års korrespondance.
Borgerforeningen eget lokale over posthu-
set. Cykelsti og fortov nok en realitet i 1993.

30. maj 1994
En sekskantet hytte vil være et aktiv for
legepladsen (20-25.000 kr.) Cirkus Charlie i
anlægget.

3. oktober 1994
Frank Elefsen foreslår Jerslev som årets bør-
neby.

16. februar 1995
Lene Hansen orienterede på generalfor-
samlingen om, at en evt. rundkørsel ved
Hydro vil blive for dyr en løsning. Byrådet
imponeret over Jerslev-borgernes engage-
ment i  ”Næste træk er dit”. Torvet kunne
være et projekt, der kunne realiseres i en
overskuelig fremtid sammen med Palægade
4 som byfornyelsesprojekt.

22. april 1995
Bestyrelsen i arbejdstøjet, da legepladsen
skal renoveres. Nye legeredskaber bestilt
ved Hjørring Produktionsskole.

2. oktober 1995     
Arne Larsen kontaktede borgerf. ang. etab-
lering af et lille anlæg med sø, beplantning
og bænke bag varmeværket. Bestyrelsen
fandt idéen spændende.

28. november 1995
Borgerforeningen håber på, at brugerne af
forskolen vil støtte en idé om at renovere
denne, da der kun er et toilet (og et toilet i
forbindelse med køkken) til de mange bru-
gere. Borgerforeningen  håber på et samar-
bejde omkring maj 1996.

29. februar 1996
Jerslev udnævnt som projektby af Brønders-
lev kommune med Bodil Bjørn Hessellund
som projektmedarbejder. Projekt Jerslev-
gruppen består desuden af: Henning
Jørgensen (Teknisk udvalg), Peter Norskov
(Teknisk forvaltning), Lene Hansen (byrå-



det), Lasse Christiansen (Handels- & Hånd-
værkerforeningen) samt Kaja Rosenvinge
(Borgerforeningen).
Kurt Bering lufter en idé om at oprette en
internetcafé på forskolen for alle alders-
grupper. Karsten Frederiksen foreslår, at tor-
vet forskønnes.

21. marts 1996
Kommunen prøver at finde ¼ mio. kr. til
renovering af forskolen.

24. august 1996
Cirkusdag med loppemarked i Svendsens
gård i stedet for St. Hoppedag.

9. september 1996
Borgerforeningen samarbejder med skole-
bestyrelsen, skolen og Samvirke om et
arrangement med Frode Muldkjær på sko-
len, som samler 200 borgere.

28. september 1996
Fremtidsværksted på skolen afleverer idéer
til styregruppen for Projekt Jerslev, som hol-
der møde hver 3. uge.
Efterårskunst har 50 tilmeldte kunstnere til
10-års jubilæet i uge 42.

5. februar 1997
Teknisk udvalg bevilgede i december 50.000
kr. til en sø ved varmeværket. Desuden skal
der findes ca. 70.000 kr. til 7-8 lamper.
Trafikplan for Jerslev til høring.

15. april 1997
Kurt Bering valgt som formand for 10. gang
(1. gang 19. januar 1987). Børneklubben
nedlagt, da det var for få børn, der mødte op
- men de voksne hyggede sig meget!

17. april 1997
Sidste styregruppemøde i Projekt Jerslev
blev holdt på Boulevarden 15. Senere på året
kunne gruppens arbejde høstes: Jerslev

Forskole renoveret for ¼ mio. kr., byfornyel-
se gennemført i Palægade 4, det nye anlæg
ved varmeværket færdigt, legepladsen reno-
veret.

26. februar 1998
Borgmester Lene Hansen orienterede ved
generalforsamlingen om den nye kommu-
neplan, hvor det ville være ønskeligt med en
omfartsvej for den tunge trafik i Jerslev.

20. april 1998
Ruth Kristensen deltager på Borgerfore-
ningens vegne i møder med kommunen om
markedsføring af denne og oplandet.

22. august 1998
Tour de Jerslev med trailermarked, børne-
dyrskue, indvielse af forskolen, fest med
grillstegt pattegris. Der blev cyklet 40.000 kr.
ind på én time med et gennemsnit på 18
kørte km pr. deltager.

26. oktober 1998
Telefonboksen nedlægges, da  mobiltelefo-
ner iflg. TeleDanmark overflødiggør disse.
Borgerforeningen protesterer mod en evt.
nedlæggelse af biblioteket i Jerslev.
Spanske vægge til Efterårskunst ’99 plan-
lægges som investering af nogle af pengene
fra Tour de Jerslev.
20 sangbøger indkøbes til forskolen.

13. januar 1999
Borgerforeningen  protesterer mod kommu-
nens planlagte salg af Hulknøse- og Sø-
heden Plantage (64 ha ialt).
Vægge til Efterårskunst er ”købt” for et sym-
bolsk beløb af JKE: 40 stk. à 15 kr.

20. januar 1999
Borgerforeningen  deltager i møde om inter-
net i Jerslev.
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3. februar 1999
Virksomhedsbesøg på Georg Jensen, Hjør-
ring - efter forslag fra en borger. Senere
samme måned deltager 70 borgere i et virk-
somhedsbesøg hos JKE-Køkkenet.

24. februar 1999
Ruth Kristensen orienterer på generalfor-
samlingen om ”Brønderslev som attraktiv
bopælskommune” og LiHav (Landsbysam-
arbejdet i hjertet af  Vendsyssel).

12. august 1999
Busskur i Sdr. Ringgade til høring i amtet.
Poul Esting deltager for første gang i
Efterårskunst ’99, hvor også de nye spanske
vægge tages i brug.

31. januar 2000
Virksomhedsbesøg på AVV, Hjørring - 35
borgere deltager.

2. marts 2000
Preben Svendsen efterlyser en genbrugs-
plads nær Jerslev. Kurt Bering efterlyser re-
novering af torvet til byrådsmedl. Gunnar
Larsen. Skovsalg droppet pga. grundet mas-
sive borgerprotester!

Oktober 2000
Efterårskunst bedst besøgte udstilling
nogensinde med 2500 gæster (52 udstillere).

15. marts 2001
Bestyrelsen i arbejdstøjet: Lokalet på Boule-
varden 15 sættes i stand.

9. juni 2001
Trailermarked med 15 kræmmere ved
Forskolen med gratis rundstykker. 130 stk.
blev fortæret af byens borgere! Belysning på
Spejderstien endelig opsat.

13. august 2001
Efterårskunst planlægges med Lene
Hansen som taler. Der sys duge til skolepul-
tene og det nye cafeteria tages i brug

6. oktober 2001
Motorvejsindvielse. Borgerforeningerne i
oplandet går sammen om at dele en vogn
med oplysninger og reklame for hver enkelt
forening.

8. oktober 2001
Byfornyelsesprojekt udskudt til 2002.

December 2001
Borgerforeningen har arrangeret den sidste
juletræsfest, da der kun mødte tre børn op.

28. februar 2002
Gunnar Larsen, Poul Pedersen og Karsten
Frederiksen deltager i møde vedr. byfornyel-
se, parcelhus- og erhvervsgrunde samt
omfartsvej. Lokalplan klar for Livøgade-
området (efter 20 års forberedelser). 
Boulevarden får et nyt, tiltrængt lag asfalt og
fortovene rettes. Borgerforeningen  kontak-
ter AVV om en genbrugsplads. Lene Han-
sen foreslår Borgerforeningen at nedsætte
en arbejdsgruppe om trafiksikkerhed. Fem
nye familier i andelsboliger ved Krogården -
p.t. to ledige boliger.
Aftenbus  nedlagt trods protester.

13. august 2002
Venteliste oprettet til Efterårskunst. Kurt
Bering efterlyser bedre annoncering fra
kommunen, da der endnu ikke er solgt en
eneste af de nye parcelhusgrunde.

25. september 2002
AVV ønsker afklaring om placering af gen-
brugsplads.

9. oktober 2002
Borgerforeningen skænker et frugttræ til
”Smørhullet”.



12. februar 2003
Vinsmagning i forsamlingshuset. 

18. februar 2003
250.000 kr. fordeles til kommunens borger-
foreninger.

24. april 2003
Legepladsen moderniseres for 41.000 kr. +
moms + frivilligt arbejde + overskud fra
kommende cykelløb.

12. juni 2003
Uglen placeret ved Rosengården (1/2 års
overvejelser gik forud).

16. august 2003
Cykelløb med 20 deltagende ryttere.
Indbragte ca. 25.000 kr.

19. august 2003
Ny rutchebane om ca. en måned. JSI gav
10.000 kr., Samvirke 5.000 kr., Spar Nord
5.000 kr., kommunen 43.500 kr. og Borger-
foreningen 10.000 kr.

24. september 2003
Borgerforeningen har fået godkendelse af
omfartsvej, erhvervsgrunde og AVV gen-
brugsplads!
Ansøger kommunen om at få flyttet byskilt
ved Sdr. Ringgade tættere på Klæstrup, da
man p.t. kan  køre ind i Jerslev med 80 km i
timen. 60 tilmeldte kunstnere og 10 på ven-
teliste til årets Efterårskunst.

8. januar 2004
Masterplan indsendes til kommunen fra
arbejdsgrupperne vedr. byfornyelse. 2,1 mio.
kr. skal bruges på forskolen. 300 kvm. af
Anlægget sælges til Elert Voldbæk og Mads
Pedersen for 35,- kr. pr. kvm.
(Anlægget blev købt af Borgerforeningen i
1930).

10. februar 2004
Byskiltene flyttes og 60 km-zone indføres fra
Ø. Linderupvej til bygrænsen.

26. februar 2004
Kurt Bering fremviste det færdige projekt
vedr. Jerslev midtby, som er et ”sammen-
kog” af de forskellige gruppers arbejde. 19
fremmødte enige om, at den tunge trafik bør
ledes væk fra midtbyen.

15. marts 2004
Avisartikel i NORDJYSKE: ”Jerslev midtby
får et løft. Byfornyelse: 2,7 mio. kr. til torvet -
og 2,3 mio. kr. til den gl. forskole.”

28. august 2004
Trailermarked med aktiviteter af KFUM-
spejderne. Ansøger BIBKO om penge til
bredbåndsnet og computere. BIBKO forma-
liseres i et landsbyråd.

20. september 2004
Kunstvin lanceres ved kommende Efterårs-
kunst. Borgerforeningen har fået 52.000 kr.
til nye initiativer: Legeplads og PC-Være-
sted på Forskolen. Rygeforbud i cafeteriet
under Efterårskunst. Kunstnergebyr hæves
til 150 kr.

12. januar 2005
Fem maskiner og en projektor anskaffet til
PC-Værested.

27. april 2005
Arbejdet på det nye torv påbegyndes. To
store lindetræer fældet i anlægget - de gav
syv rummeter brænde à 200 kr. 10 bænke
placeret i byen og et bord/bænkesæt ind-
købt til området ved den østlige bydel ved
hovedvejen. 45.000 kr. tilfaldt Jerslev fra
BIBKO - bruges til PC-Værested  og kunst
på det nye torv. Billedkunstner Klaus Unger
har skrevet kontrakt med Borgerforeningen
om en skulptur til 50.000 kr., hvor Samvirke
skænkede 10.000 kr. og Jerslev Sparekasse
15.000 kr. som tilskud til denne. 
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26. august 2005
Indvielse af torvet i forbindelse med ”Open
by Night”. Mona Fuglsang holdt tale for de
mange fremmødte, før afsløringen af
”Mennesker mødes”. Et splitsekund efter
øsregnede det!
11 pc’ere kunne benyttes i PC-Værestedet
på forskolen. Foreningen fremstiller selv en
pjece, omhandlende torvet, den nye om-
fartsvej og forskolen, som husstandsomde-
les.

18. januar 2006
Borgerforeningen har indkøbt en bærbar pc,
som historisk blev taget i brug d.d. (midler
fra BIBKO).
Fremover vil bestyrelsesmedlemmerne
modtage mødereferat pr. mail umiddelbart
efter møderne.
Det koster 5.000 kr. at bestille netadressen
www.jerslev.net.dk. Det er et problem, at der
ikke længere er adgang til off. toiletter i
byen, når rutebilstationen er lukket.

6. april 2006
Påpeger i en opsamlende rapport til BIBKO,
at der mangler cykelsti Jerslev-Hallund,
Jerslev-Sterup samt det sidste stykke fra
Klæstrup til hovedvejen. BIBKO vil efter
kommunesammenlægningen 1. januar 2007
bestå af 25 borgerforeninger (for byer op til
2500 indb.).
Beslutning: Chr. Møgelmose, JSI, er tovhol-
der for ”det store projekt” vedr. forskolen.
Webmaster Preben Svendsen kunne fortæl-
le, at der i gennemsnit er 30-35 besøg på
www.jerslev.net.dk pr. dag.

21. juni 2006
Borgerforeningen forsikret ved Alm. Brand
for 200.000 kr. mod brand, tyveri og vand-
skade. Årlig præmie 1837,- kr. med en
selvrisiko på 2959,- kr. Erhvervsansvarsfor-
sikring 765,- kr. årligt.

Mona Fuglsang orienterede om, at billed-
hugger Henrik Troelsen, Hollufgård på Fyn,
har fremsendt forslag på skulptur til trekant-
grunden mellem Palægade og Boulevarden
til 63.000 kr., som skal finansieres af Kul-
turelt Samråd og fra BIBKO-midlerne. 

6. december 2006
Det lille Spil rykket en dag frem pga. hånd-
boldlandskamp i tv den 7. december.

23. december 2006
Afsløring af skulpturen ”Dialog ved skillevej”
med 90 fremmødte borgere. Ved sammen-
komsten på kroen bagefter gav foreningen
gratis æbleskiver og glögg til 50 borgere.

10. januar 2007
Der skal udgives en jubilæumsbog, som skal
uddeles gratis til alle borgere i byen og nær-
meste opland i anledning af foreningens
100-års jubilæum næste år. Ruth Kristensen
er udpeget til at varetage opgaven.

28. februar 2007
Generalforsamling: Flot Powerpoint frem-
visning præsenteret af Preben Svendsen om
”Årets gang i Jerslev”. Billedserien sluttede
med snefotos fra den foregående uges sne-
storm, som lammede hele Nordjylland.
Kl. 20 forsvandt strømmen, så formanden
måtte fortsætte sin beretning i stearinlyse-
nes skær… Strømmen vendte dog tilbage
efter en lille halv time. Tommy Bonbeth fore-
slog, at Jerslev får en billardklub. Ruth
Kristensen underholdt forsamlingen med et
muntert causeri baseret på glimt fra Jerslevs
historie. Hun kunne orientere de 25 frem-
mødte borgere, at hun p.t. var kommet til
1938.

18. juni 2007
Foreningen får fra Sparekassefonden over-
rakt et tilskud på 12.000 kr. til indkøb af et
musikanlæg. 



Samtidig udtrykker fonden interesse og vel-
vilje til økonomisk at støtte opførelsen af et
kulturhus i Jerslev.

5. september 2007
Logo-konkurrence udskrevet i anledning af
jubilæumsåret. Der er blevet 10 byggegrun-
de ud af det opkøbte areal i Læsøgade.

31. oktober 2007
De nye velourduge var en succes ved
Efterårskunst. Har besluttet at købe mere
stof, så hver skolepult kan dækkes helt af to
duge. 
Kun seks forslag indkommet fra logo-kon-
kurrencen. Foreningens forsikringsadresse
rettes til Dyrskjøtsvej 4.

19. november 2007
Indkøber 10 stk. termokander til hallens
cafeteria mod at foreningen må benytte
samtlige kander under Efterårskunst.

10. januar 2008
Jens Erik Larsen fra Assist Kommunikation
fremlagde forslag til logo samt layout på
bogen.

Formænd gennem tiden:

1916: Jens P. Brødholt
1917: Poul Poulsen
1919: Dyrlæge Jensen
1921: Kjøbmand Pedersen Bundgaard
1923: Murermester Hagbard
1924: Slagter H.P. Hansen
1925: Skomager Hansen
1927: Vilhelm Christensen
1929: Skrædder A. Træholt
1930: Købmand Sørensen
1932: Købmand Anton Nielsen
1933: Købmand Frits Holst
1935: Kæmner Jørgen Jensen
1937: Frits Holst (død efterår 1938)

Jørgen Jensen formand igen
1938: Valdemar Voldbæk
1940: Barber Hjulskov
1941: Købmand Sørensen
1943: Valdemar Voldbæk
1945: Bagermester E. Nielsen
1946: Barber Hjulskov
1947: Ejnar Pedersen
1950: Bager Nielsen
1951: C.B. Hansen
1953: Gartner Ricard Larsen
1958: Lars Mikkelsen
1959: Jens Mølbjerg
1961: Barber Chr. Christensen
1962: Købmand Grevsen
1963: Købm. Evald Nielsen
1965: Ernst Christiansen
1966: Bent Nielsen
1969: Henry Madsen
1970: Jørgen Larsen
1971: Verner Larsen
1973: Børge Jensen
1975: Arne Larsen
1978: Preben Thomsen
1979: Knud Risager
1981: Henning Pedersen
1986: Torben Stisen
1987: Kurt Bering 
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De sidste 25 år
1983 - 2008

At gå i andres fodspor fører ikke til nye veje, men helt at ændre mål er heller ikke godt.
Dette har Borgerforeningen for Jerslev og Omegns bestyrelser gennem årene indset.
Foreningen er blevet i de gamle fodspor, når det gælder om at arbejde til gavn for byens bor-
gere. Men de har heller ikke været bange for at gå nye veje og tage nye tiltag.
Borgerforeningen har haft mange bolde i luften.
Foreningens 75-års jubilæum blev fejret med er reception med en let servering. Gamle pro-
tokoller og andet materiale var fremlagt. Bestyrelsen spiste på Gastronomen i Brønderslev.
80-års jubilæet i 1988 blev fejret med en billedudstilling i Sparekassen. 90-året blev let og
elegant sprunget over for så at sætte alle kræfter ind på 100-års jubilæet, der fejres på for-
skellig vis, bl.a. med udgivelse af denne bog og sammenkomst på Jerslev Kro med deltagel-
se af blandt andre tidligere bestyrelsesmedlemmer.

I 1983 opstår idéen om at danne et Samvirke bestående af eksisterende foreninger. Der sen-
des indbydelse til 27 foreninger. 13 foreninger viser interesse, og den nye forening, Jerslev
Samvirke, kan holde stiftende generalforsamling den 8. juli 1983. Jerslev Samvirkes formål er
at planlægge, fremme og koordinere aktiviteter for beboerne i Jerslev og omegn.
Borgerforeningen har i længere tid arbejdet med ideen om at oprette en vejviser og en akti-

Borgerforeningens bestyrelse ved 50-års jubilæet. Bagest f.v. Slagter Harald Pedersen, Lars
Nielsen, Jens Mikkelsen. Forrest f.v. Søren Gade, Richardt Larsen, Lars Mikkelsen.



vitetskalender for at forhindre sammenfald af møder og aktiviteter. Disse opgaver påtager
Jerslev Samvirke sig. I nogle år udsendes en aktivitetskalender sammen med kirkebladet,
men da det kniber med interessen fra foreningernes side indstilles projektet.

I 1987 foreslår et bestyrelsesmedlem, Børge Kristensen, der har skrevet en artikel om lokale
kunstnere, at foreningen skal afholde en kunstudstilling. Formanden er med på ideen, mens
den øvrige bestyrelse er skeptisk. Forsøget blev dog gjort! Der blev lavet aftale med Hal-Erik
i Brønderslev (halbestyreren for Brønderslevhallen) om lån af plancher. To fra borgerforenin-
gens bestyrelse, John Pølund og Børge Kristensen, blev sendt op efter plancherne. Hal-Erik
var ikke til stede, men de to blev vist hen til en kælder, hvorfra de med møje og besvær fik
slæbt noget tungt materiale op. Næsten færdig med dette dukker Erik op og siger: Det er da
ikke dem, I skal have. Dem har jeg da fundet frem. Så bliver der læsset om, og kursen går
mod Jerslev Forskole. Her sidder kunstnerne på trappen og venter på at blive lukket ind.
Klokken er 14. Travlheden er stor. Men på slaget 15 kan daværende borgmester P. N. Jensen
åbne kunstudstillingen. Der er 10 udstillende kunstnere og 500 besøgende. Året efter flyttes
udstillingen til forsamlingshuset. Siden 1989 har udstillingen været holdt i Toftegårdsskolens
idrætshal og har været en stor succes med omkring 50 kunstnere og mere end 2000 gæster.
Udstillingen holdes hvert år den sidste weekend i efterårsferien.

I 1983 præsenterer Flemming Østergaard fra Miljøhøjskolen i Sterup en ide om at få gamle
erhverv ind i de tomme butikker i Jerslev. Det lykkes i nogle tilfælde, idet der kommer en
skomager, en helsebutik og et møntvaskeri. Selv opretter han et vindmøllefirma og fremstil-
ler møller til både ind- og udland. Ingen af igangsættelserne får dog lang levetid. Men
Projekt Jerslev består dog. Styregruppen holder møde hver tredje uge og arbejder på mange
måder med at gøre Jerslev mere levende og spændende. Fra kommunens side lyder det:
”Næste træk er dit”. Denne udfordring tager Jerslev-borgerne op. Der bliver holdt møder og
fremtidsværksteder. Arbejdsgrupper inden for forskellige interessefelter bliver nedsat. Dette
arbejde resulterede i, at der ved afslutningen kunne afleveres flere kilo materiale til byrådet.
Byrådet er da også imponeret over Jerslev-borgernes engagement i ”Næste træk er dit”.
Der er fremkommet mange ideer og nok at tage fat på: Forskønnelse af byen - specielt Torvet,
renovering af Forskolen, trafiksikring, vedligeholdelse af og belysning på stierne og meget,
meget mere.
Ved projekt ”Næste træk er dit” blev kimen lagt til den udvikling, der siden er sket i byen.

Ønsket om en rundkørsel ved Hydro (krydset Frederikshavnsvejen - Jerslev - Sterup/Flyv-
bjerg) kan ikke imødekommes, da det er for dyr en løsning. I stedet bliver frakørslen til
Sterup/Flyvbjerg rykket mod vest, så det bliver et forskudt kryds, hvilket også har virket posi-
tivt på trafiksikkerheden.
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Legepladsen i byens anlæg bliver renoveret og udstyret med legeredskaber fra Hjørring
Produktionsskole. Forskolen renoveres for ¼ mio. kr., byfornyelse gennemføres i Palægade 4,
og et nyt anlæg bag varmeværket etableres i samarbejde med Jerslev Varmeværk.

Borgerforeningen har protesteret mod stort og småt. Nogle gange har det nyttet at proteste-
re, andre gange ikke. Foreningen har således protesteret mod lukning af posthuset og holdt
i den anledning et borgermøde, men lukningen kunne ikke afværges. Sammen med borger-
ne har foreningen også protesteret mod lukning af Vendelbobanken, arbejdsformidlingskon-
toret og rutebilstationen, mod nedskæring i bibliotekets åbningstid og senere mod dets luk-
ning. Endelig var foreningen også med i protesten mod salg af Hulknøsen og Søheden
Plantage. Sidstnævnte salg blev droppet på grund af massive protester fra borgerne.

Af underholdende art har borgerforeningen holdt fast i fastelavnsfest, det lille og store
(banko)spil i forbindelse med julen. Fra 2001 droppes den ellers mangeårige tradition med
afholdelse af juletræsfest, idet der kun mødte tre børn frem. I stedet opstod en ny tradition,
der bliver holdt i samarbejde med Sparekassen. Før den første søndag i advent holdes der et
arrangement for børn på kroen, hvor der danses og leges om juletræet. Julemanden, der
sover på kroens loft, kommer med godteposer. I samlet trop går alle ud på Torvet og ser, når
lysene på det store juletræ bliver tændt. Sommerfesten er blevet afløst af Jerslev Marked.



Siden 1999 har der været arrangeret virksomhedsbesøg til mange forskellige virksomheder -
hovedsagelig i Vendsyssel.
En børneklub med forskellige aktiviteter og hyggeligt samvær, også for forældre, var en suc-
ces en tid, men måtte lukke i 1997, da kun få børn mødte op.
Efter renoveringen af Forskolen blev der i forbindelse med genindvielsen holdt Tour de
Jerslev, trailermarked, børnedyrskue og aftenfest med grillstegt gris. Der blev cyklet 40.000 kr.
ind på en time!

I 2001 holdes trailermarked ved Forskolen med gratis rundstykker til borgerne.
I 2003 arrangeres igen et cykelløb, der denne gang giver 25.000 kr.

Borgerforeningerne i den gamle Brønderslev kommune har flere gange taget tilløb til sam-
arbejde, men først efter åbningen af motorvejen i 2001, hvor borgerforeningerne gik sammen
om at lave en planche, der reklamerede for de små byer i kommunen, blev samarbejdet en
realitet med oprettelse af BIBKO (Borgerforeningerne I Brønderslev Kommunes Opland).
Landdistriktspuljen blev en realitet. Der blev stillet en sum penge til rådighed for borgerfor-
eningerne. Kommunen viste foreningerne så megen tillid, at den overlod det til foreninger-
ne selv at fordele pengene. Jerslev Borgerforening har ofte haft gavn af denne pulje, og har
gennem den bl.a. fået penge til legeplads i flere omgange og til oprettelse af PC-Værested.

Trailermarked i Forskolens gård.

Borgerforeningen for Jerslev & Omegn 

51



Jerslev gennem 100 år

52

Af større ting, som borgerforeningen også har sat fingeraftryk på, kan nævnes oprettelse af
antenneforening, etablering af genbrugsplads og omfartsvej, større trafiksikkerhed,
anlæggelse af grønt område med sø ved den nye østlige bydel og PC-Værested på Forskolen.
Etableringen af omfartsvejen blev en kamp med en hurtig afslutning. Den nye genbrugs-
plads blev løftestangen for omfartsvejen, der blev anlagt helt uden om budgettet.

Af kunstværker har byen af Kulturelt Samråd fået en ugle i granit. Det overlades til borger-
foreningen at finde en egnet plads. Efter lange overvejelser blev den opsat ved plejehjemmet.
I forbindelse med indvielsen af Torvet den 26. august 2005 efter den gennemgribende reno-
vering blev billedkunstneren Klaus Ungers skulptur, ”Mennesker mødes”, afsløret. Den 23.
december 2006 afsløredes en ny skulptur, ”Dialog ved en skillevej”, udført af billedhugger
Henrik Troelsen, Hollufgård på Fyn. Denne skulptur står ved byens nordlige indkørsel.

I 1986 blev pressefotograf Kurt Bering valgt ind i Jerslev Borgerforenings bestyrelse, hvor han
fik kassererposten. Året efter, den 19. januar 1987, blev han foreningens formand. Uden hans

Det nyrenoverede torv.



Bestyrelsen i dag. Bagest f.v. Kaja Rosenvinge, Mona Fuglsang, Preben Svendsen, Kurt Bering.
Forrest f.v. Flemming Nielsen, Palle Hansen, Ehlert Sørensen.

store ildhu, sprudlende idéer og enorme indsats havde Borgerforeningen for Jerslev og
Omegn ikke opnået så store resultater som tilfældet er. Man må håbe, at Kurt Bering kan
beholde førertrøjen på i endnu mange år til gavn og glæde for Jerslev by og dens borgere.

Borgerforeningen for Jerslev & Omegn 

53



Jerslev gennem 100 år

54

Borgergade
Borgergade 2
Var oprindelig et landbrug, ejet af Jens
Gaarden. Der fortælles, at da Boulevarden
på kroejer Jens Iversens anmodning blev
anlagt, opfordrede han Jens Gaarden til at
nedrive ”den veste stouv”, for her skulle der
gå en gade. Det passer jo godt nok med, at
trekanten, der i flere år havde det lidet flat-
terende navn, hundetoilettet (nu parke-
ringsplads), kan have været have til gården. 
Der blev snakket meget om denne nye gade:
Var det virkelig nødvendigt at lave så bred
en gade! Jorden blev udstykket, og der blev
bygget huse i gaden med det flotte navn.
Derefter blev der købmandsforretning med
benzinsalg. Købmand Gunnar Sørensen,

Jerslev - en driftig handels-
og håndværkerby

der havde forretningen ? - ca.1967, opfandt
bl.a. fluesmækkeren Klask, der blev lavet af
fint trådvæv. I 1930’erne blev der årligt solgt
400 gros fluesmækkere (et gros er 144 stk.).
Et Århusfirma aftog hele produktionen.
Hvis der kom turister i butikken, blev der
næsten altid solgt mindst to fluesmækkere.
Efter 2. verdenskrig slog fluegiften DDT
Klask ud, men købmand Sørensen trøstede
sig med, at fremstillingen af fluesmækkere
ikke var hans hovederhverv. Der blev sagt, at
ting, der ikke kunne fås andre steder, kunne
findes hos købmand Sørensen. Forretnin-
gen blev nedlagt i 1965. Herefter blev byg-
ningen solgt til privatbeboelse. Den er sene-
re blevet udlejningsejendom med to lejlig-
heder.



Borgergade 6 
Privatbeboelse, der i daglig tale kaldes
Kjeldgaards hus, blev bygget af Jens
Gaardens enke, Marie. Huset er nu indrettet
med to lejligheder til udlejning.

Borgergade 8
Første kendte ejer var snedker Chr. Larsen.
Ejendommens jordtilliggende omfattede da
Borgergade 10, Spejderstien 4 og Boulevar-
den 5A og B. I 1909 byggede Hjørring Amt
jordemoderbolig på grunden, og de oven-
nævnte grunde blev solgt fra. Praktiserende
jordemødre: Laurette Christensen (før 1939)
og Julie Nielsen 1939 - 65. Julie Nielsen køb-
te i 1965 ejendommen til privatbeboelse.
Spejderstien 4, der i mange år var bebygget
med drivhuse var ejet af gartner Hagbard
Madsen, men er af nuværende ejer, Sten
Kristensen, købt tilbage og lagt sammen
med hovedparcellen.

Borgergade 10
Blomsterforretning med tilhørende gartneri,
drivhuse og privatbeboelse. Inger Madsen
(kaldet Inger Møel), der havde haft en lille
blomsterbutik i Palægade 8, købte huset i
1928. Der var da butik i husets østlige ende.
Inger Madsens datter boede en tid i lejlighe-
den ovenpå, hvor hun drev fransk vask og
strygning. Inger Madsens søn, Hagbard
Madsen, overtog huset i 1958 og førte for-

retningen  videre. Han flyttede butikken til
den modsatte ende af huset og lavede ind-
gang til beboelsen i østgavlen. Hans datter,
Gunhild Madsen, overtog huset og forret-
ningen omkring 1980. Forretningen blev
nedlagt i 1992 og blev nu privatbeboelse.

Borgergade 10, 12 og 14.

Gunhild Madsen og Dorte Dronninglund
foran Borgergade 10.

Borgergade 10.

Borgergade 12.
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Borgergade 12
Her havde Antonie og Jens Larsen gartner-
forretning fra 1915-22. Herefter blev der
slagterforretning i bygningen. Den var ejet af
Martin Jensen indtil 1949, af Marie Rasmus-
sen (gift Pedersen) 1952-53, og af Svend
Pedersen i 1954. Fra 1955-72 drev Jeanne og
Harald Pedersen (bror til Svend Pedersen)
forretningen, hvorefter den blev nedlagt, og
huset blev solgt til privatbeboelse.

Borgergade 14
Her var købmandsbutik med korn, foder-
stoffer og brændsel fra 1898 til 1971. Ejere:
Jens Jensen,  Johansen, Frits Holst fra 1932
til sin død i 1938, hvorefter hans hustru,
Linne Holst, drev forretningen videre med
hjælp af Arent Christensen, indtil hendes
søn, Svend Holst, overtog den i 1971. 
Forretningen blev nedlagt i 1989. I 1992 ind-
rettede frisør Elly Christensen frisørsalon i
butikslokalet.

Borgergade 16
For mange år tilbage var der ekviperingsfor-
retning ved C. Sørensen. Senere havde
Richard Christensen cykelforretning og -
værksted. Barber Madsen har haft salon på
1. sal. Herefter blev huset købt af Anna og
Thorvald Jensen. Thorvald Jensen var ejer af
et transportabelt tærskeværk, som han kørte
rundt med hos landmændene, der så var fri
for selv at anskaffe tærskeværk. Anna
Jensen drev frisørsalon, der blev nedlagt
sidst i 1970’erne. Herefter blev huset solgt til
privat beboelse.

I slagter Pedersens bagbutik. I hvidt tøj: Jeanne og
Harald Pedersen. I midten: Ingeborg Sørensen.

Borgergade 14.

Borgergade 16.

Barber Madsen,
Borgergade 16.Borgergade 14.



Borgergade 18
Her var oprindelig cykelhandel, ejet af
cykelhandler Larsen. Senere blev der sko-
forretning, der blev nedlagt omkring 1967.
Efter kommunesammenlægningen i 1970
var der kortvarigt indrettet lokalkontor i
huset. Herefter havde Finn Zimmer ejen-
domskontor 1986-88, hvorefter Peter Nør-
gaard en kort tid solgte ejendomme fra
adressen. Huset er nu privatbeboelse.

Borgergade 20
Herfra drev Oscar Jensen forretning som lil-
lebilvognmand og benzinforhandler til sin
død i 1960. Efter ham kom Chr. Larsen, der
fortsatte med benzinsalget. Huset er nu pri-
vatbeboelse.

Borgergade 22
Ejendommen er byens lægehus. Følgende
læger har haft bopæl i lægeboligen: Læge

Olsen omkring 1920, læge Bertelsen 1924-
31, Poul Ingerslev 1933-39, læge Hagedorn,
Jørgen Juhler 1960-1989 og Jacob Mertz fra
1989. Andre læger: Ole Utzen, Eddie
Nielsen og Ingrid Skaaning. (Se i øvrigt artik-
len om Læger i Jerslev.)

Borgergade 26
Huset er bygget i 1877 og er et af de ældste
i byen. Oprindelig var der fem lejligheder i
huset. Her havde Jacob Jensen (Bager Jacob)
bageri omkring 1890-1907, hvor bager
Nielsen købte det. Han opførte Borgergade
25 og flyttede bageri og forretning hertil. Nu
privatbeboelse med to lejligheder.

Borgergade 30
Jerslev Byskole. Skolen er opført omkring
1900 og er senere udvidet med en tilbyg-
ning. Fra 1962 fungerede den som forskole,
indtil den i 1977 blev nedlagt. Herefter bliver

Formiddaghygge ved Oskar Jensens lillebilfor-
retning. F.v: Oskar Jensen, Niels Kristensen
(Post-Niels), Henny Jensen og Jens Krustrup.

Entreprenør Christensen, Jens Chr. Christen-
sen og Jens Peder “Sømand” foran lægeboligen.

Lægehuset. Borgergade 22. Borgergade 30: Jerslev Byskole efter 1910.
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den brugt som medborgerhus. Her drev
kommunen i mange år terapi for ældre. Den
er nu tilholdssted for dagplejens legestue,
junior- og ungdomsklubben, pensionistfor-
eningen, datastue m.m.

Borgergade 34
Jerslev Præstegård med konfirmandstue.
Præstegården blev bygget i 1926, da den
gamle præstegård vest for Jerslev blev ned-
lagt som præstegård og solgt. Præstegården
blev bygget på 1 tdr. land jord, der blev solgt
fra skolejorden. Grunden kostede 6000 kr.
Alt i alt kom præsteboligen til at koste ca.
50.000 kr. Den blev af datiden beskrevet
som ”ikke billig, men man må lede længe
efter så hyggelig, rummelig og praktisk
præstebolig som den”. Præsteboligen er
gennem tiderne blevet renoveret flere
gange.

Borgergade 36
Tidligere landejendom, jorden udstykket til
byggegrunde (Enghavevej og Klerkegade)

Borgergade 38
Adventistkirke. Kirken er opført i 1962
(Se artikel).

Borgergade 44
Her har været lysbade- og massageklinik,
drevet af Frederik Lund og senere af hans
datter, Birgitte Siedelmann. Hendes mand,
Agger Siedelmann, solgte landbrugsmaski-
ner. Huset er nu privatbeboelse.

Borgergade 1
Købmandsforretning. Forretningen hørte
oprindelig til Jerslev Kro. I mange år lå den i
kroens sydlige ende, men da mejeribruget
efterhånden medførte brug af udenlandske
foderstoffer, blev forretningen for lille og
blev derfor flyttet til hjørnegrunden ved kro-
ens nordende, hvor den fik lagerplads og
tømmerhandel.
Købmænd: Hestbech,  Provstgaard, Anton
Nielsen, Christiansen, Tage og Else
Svendsen 1947-1986, Jørgen og Preben
Svendsen 1986-2000, Preben Svendsen fra
år 2000.

Jerslev Købmandshandel ca. 1910.

Købmand Christiansen, Borgergade 1.

Præstegården omkring 1950.



Borgergade 3 - 5
Huset var oprindelig et lille lavt rødt hus, der
hørte til købmandsforretningen. Anton
Nielsen byggede det om. Herre- og dame-
frisørsalon ved Karla og Chr. Juul Hjulskov
1933-89. Juul Hjulskov havde desuden flise-
og støbegodslager samt salg af hårde hvide-
varer og flaskegas. Han gik stærkt op i na-
turmedicin og gav gerne gode råd. Han op-
fandt et apparat, der skulle kunne forhindre
overophedning ved varm behandling af hå-
ret og fik patent på det i 1946. Bygningen
blev i 2004 saneret, renoveret og sammen-
lagt med Borgergade 7 af Jess Svennum.
Bygningen indeholder syv lejligheder.  

Borgergade 7
Delikatesseforretning ved Holm. Bageri
med forretning og konditori ved David
Kjær, Leif Hessellund ? - 1952, Poul Brød-
holt 1954 - ?. Nusse og Harry Pedersen, kal-
det Bob. Efter at konditoriet blev nedlagt, var
der sygekassekontor bestyret af fru maler-
mester Anna Rasmussen. Kontoret blev
nedlagt ved kommunesammenlægningen i
1970. Herefter var der kontor for vindmølle-
firmaet Vindsyssel ved Flemming Øster-
gaard. I forbindelse med en indsats for at
skabe liv i de lukkede butikker, var der i kort
tid fra 1984 en skomager, Erik Als, i bygnin-
gen. Senere var der frugt-og grøntforretning

fra januar 1990 - maj 1990. Herefter beboel-
se og den ovennævnte sammenlægning
med nr. 3 og 5.

Borgergade 11
I 1909 var her en blikkenslager. Cigar-og
tobakshandel ved Niels Larsen. Senere
havde Else og Leo Larsen forretningen. Der
var kommunekontor i husets østlige ende
indtil 1938. Herefter privat beboelse med to
lejligheder, nu kun en.

Borgergade 13
Privat beboelse. I 1990 indrettede Marianne
Strube fysiurgisk klinik. Efter dens ned-
læggelse blev huset lejet ud.

Borgergade 17
Musiker, musiklærer og fotograf Peter
Høgsted.

Borgergade 19
I 1914 var her brevsamlingssted ved Carl
Tømmerby. Fra 1948-56 havde Edvard
Skræm ligkistemagasin. Edvard Skræm var
tillige sogne - og pantefoged.

Borgergade 17 og 19 
Blev på et tidspunkt sammenlagt. Der blev
elforretning i stueetagen, drevet af Chr.
Rønne Christensen og senere Hans Ritt-
mann. Herefter udlejningsejendom.

Borgergade 3-5. Borgergade 17-19.
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Borgergade 21
Herre- og dameekvipering samt skrædder-
værksted ved Poul Poulsen. Sønnen
Richardt Poulsen overtog senere forretnin-
gen. Ole Jørgensen købte forretningen i
1967 og drev den til 1982, hvor han solgte
den til Torben Stisen, som drev den til 1994.
Herefter var der i kort tid brødudsalg fra Ø.
Brønderslev Bageri. Solcenter i år 2000 ved
Kenneth Jensen. Cykelforretning og -værk-
sted ved Jesper Knudsen april 2004 - januar
2005. Herefter udlejningsejendom.

Borgergade 25 
Bageri med butik, beboelse og lejligheder til
udlejning. Bagere: Carl Nielsen, Else og Poul
Nielsen, Rosa og Ib Sørensen. Bageriet blev
nedlagt 1989. Poul Nielsens datter, Hanne,
havde en tid frisørsalon i huset. Linda

Nielsen, søster til Poul Nielsen, fremstillede
og solgte vævede ting. Nu udlejningsejen-
dom.

Borgergade 27
Her havde skrædder Sørensen værksted og
privatbeboelse. Senere blev det en udlej-
ningsejendom. Efter svær misligholdelse
blev huset i 1993 købt af forsamlingshuset.
Huset blev revet ned, og der blev anlagt en
hårdt tiltrængt parkeringsplads på grunden.

Borgergade 29
Jerslev Forsamlingshus har fungeret som
samlingssted for byens borgere siden 1888.
Huset er gennem årene blevet udvidet med
tilbygninger og er renoveret flere gange (se
artikel).

Palægade 1. Borgergade 23. Jerslev Bageri.

Udsigt over Jerslev. I forgrunden Forsamlings-
huset.

Snehytten på Kirkebakken ved Borgergade 33.



Borgergade 31
Privat beboelse. Her har den navnkundige
Kræn Degn boet. Han var ringer ved Jerslev
kirke, musiker og meddeler til Vendsyssel
Tidende.

Borgergade 33
Privat beboelse. I 1983 købte Jerslev menig-
hedsråd huset og indrettede det til kirke-
kontor og servicebygning for kirkens perso-
nale.

Borgergade 35
Jerslev Kirke stammer fra 11-1200 tallet.
Kirken blev selvejende i 1926-27 og var da
meget forfalden. Der er gennem årene fore-
taget flere gennemgribende restaureringer
(se artikel).

Borgergade 37
Skomagerværksted og privatbeboelse. Nu
AT Trading I/S.

Borgergade 41
Privat beboelse. Fra 1989 Hjemmeservice
JRK, oprettet og drevet af Henrik Hansen.

Borgergade 51
Vaskeri, der blev drevet af kusinerne Maren
og Mary Jensen, kaldet vaskepigerne.
Nedlagt omkring 1970.

Palægade
Palægade 2
Der blev oprettet telefoncentral i 1905, men
den første central var så vidt vides i nabohu-
set, Voldgade 1. Centralbestyrer Augusta
Mellerup 1935-58. Hendes mand Frits
Mellerup havde cigarforretning. Fra 1958 til
centralen blev nedlagt den 24. juni 1965 var
Erna Mølbjerg leder. Hendes mand havde
vin- og cigarhandel i samme bygning. Lilly
Mellerup havde frisørsalon.

Palægade 4
Karetmager Viggo Møller havde værksted
og beboelse samt lejligheder til udlejning.
Her har været rutebilstation, bestyret af
Lisbeth og Børge Jensen. Ella Lund har haft
damefrisørsalon på 1. sal.  Jørgen Poulsen
har haft symaskineforretning. Senere var
der farve- og tapethandel ved Tage Jensen.
Her har været handelsbank og frisørsalon
ved Gitte Lone Bæk.

Jerslev Kirke. Borgergade 51.

Karetmager Møllers værksted. Palægade 4.
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Palægade 6
Her var oprindelig elektricitetsværk, hvor
Verner Hansen var bestyrer. Elektricitets-
værket blev nedlagt i 1958. Fra 1958 fjern-
varmeværk, hvor Verner Hansen blev var-
memester. Senere blev Gunnar Bonde var-
memester. Han afløstes i 2006 af Lars
Larsen. I 1987 gik man over til at fyre med
naturgas. I 1993 omdannes varmeværket til
kraftvarmeværk
Bygningens butik blev udlejet til møbel-
handler Tommy Jensen, der brugte den til
udstillingslokale.  Senere var der frisørsalon.
Butikken To’eren fra 1992 ved Torben Stisen.

Palægade 8
Inger Madsen, kaldet Inger Møel, havde
blomsterforretning her, indtil hun i 1928
flyttede til Borgergade 10. Søren Larsen
havde slagterforretning til 1947. Hove
Sørensen drev forretningen 1947-75. Den

blev overtaget af Ane og John Pedersen, der
i flere år fremstillede Moster Annas spege-
pølse efter en opskrift, de havde fået over-
draget af slagter Jens Nedergaard i Sterup. I
1993 solgte Ane og John Pedersen forretnin-
gen  til datteren Susanne, der indrettede
delikatessebar, der blev lukket i december
1995. I 1996 blev der grillbar ved Bjarne
Urth. Senere permanent udstilling fra elek-
triker Preben Thomsen.

Palægade 16
Her har været cykelhandel, maskinhandel
og skomagerværksted. Her var indrettet
bibliotek, der blev passet af lærerinde Helga
Madsen og af lærer Gunnar Larsen og hans
hustru Inger.
Chr. Pedersen har drevet vognmandsforret-
ning med lillebil. Nu privat beboelse.

Palægade 24
Tømrerværksted ved Tage Smalby, senere
Jørgen Nielsen, Hellum. Elektriker Karl Emil
Nielsen, Hellum, havde en tid lager og
værksted her. Udstilling fra JN-Motor i
Sterup. Bygningen blev i 2007 købt af
Preben Thomsen.

Palægade 34
Cykelforretning og -værksted samt salg af
gas ved Hans Christensen 1947-1989. I 1992
møbelforretning, ST-møbler, ved Sonja og
Teddy Pedersen. Nu privatbeboelse.

Torben Stisen åbner 2’eren i 1992. Palægade 8.

Jerslev Kraftvarmeværk.



Palægade 38
Barber- og frisørsalon ved Christian Chris-
tensen (kaldet Kesse) 1958 - omkr. 1981.
Vaskeri i baghuset ved Oda Christensen.

Palægade 40
Her havde smed Gramkow smedeværksted
og privatbolig.

Palægade 42
Her var oprindelig en landejendom, hvis
marker lå ud ad Sterupvejen. Ejedes af post
Chr. Jensen. Senere tømrerværksted ved Chr.
Petersen fra 1934 - ? Nu privatbeboelse.

Palægade 48
Andelsfryseri 1950-72. Herefter brugt som
lager af forskellige, indtil det blev revet ned
omkring år 2000 (se artikel).

Palægade 50
Huset blev oprindelig bygget af mejeriet, for
at de ansatte mejerister kunne bo her.
Vognmandsforretning ved Fridlev Pedersen.
Fra 2006 lager for P. J. Gulvmand ved Bent
Nielsen.

Palægade 54
Mejeriet Nørager er opført i 1887. Blev sam-
menlagt med Brønderslev Mejeri i 1971.
Mejeribestyrere: I. C. Christensen, Emil
Christensen og Henry Madsen 1963-71.
Herefter glasfirmaet Svaneglas ved Rosa og
Kaj Hjermitslev fra 1996.

Palægade 3
Huset blev bygget af skomager Hansen. Her
har været delikatesseforretning, manufak-
turhandel,  urmagerforretning ved urmager
Frode Holm, radioforretning ved Aage
Pedersen, Vendelbobank 1973-82 med Hans
Fausbøll som filialbestyrer, grillbar fra 1.
januar 1989 ved Inger Thomsen, Hellum. Fra
1994 har Torben Stisen drevet Stisen herre-
tøj.

Palægade 5
Vendsyssel Tidendes kontor ved ejendoms-
handler, musiker og forsikringsmand Jens
Krustrup. I forretningen til højre var der
varehus ved Maria Krustrup til 1953. Stinne
Damsgaard videreførte varehuset. Radio-
forretning ved Mogens Christensen 1980-
81. Barnevognssalg ved Bente Andersen
1981 - ? Helsebod ved Minna Schiøtte
december 1987 - marts 1988. Teorilokale for

Palægade 54.

Palægade 16. Bygget af C. Hansen i 1896. Palægade 46. Jerslev Andelsfryseri.
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Elert Voldbæks køreskole. Torben Stisen med
Boys and Girls.
Forretningen til venstre: Urmager Leo
Gaarde 1954 - ?  og urmager Frode Holm. 
Slikbutik ved Lene Christensen. Sætteri ved
Kaja Rosenvinge 1986-87. Konservator Ole
Grøndahl 1990. Ejendomshandel ved Fair
Boligformidling 1991. Nu udlejningsejen-
dom.

Palægade 7
Opført 1888. Møbelforretning og sadelma-
gerværksted ved Aage Jensen ? - 1954.
Sønnen Tommy Jensen 1954 - ?
Blomsterforretning ved Kaj Kristensen.
Blomstergaragen ved Birgit Højbjerg fra
november 2006.

Palægade 9
Opført omkr. 1900. Købmandsforretning
ved Chr. Larsen, Hans Larsen, J. P. Nielsen

og Ewald Nielsen. Nedlagt 1979. Privat
beboelse og lager.

Palægade 11
Boghandel ved Alfred Jensen til 1935, da
han opførte huset på Voldgade 3. Manufak-
turhandel ved Agerbæk Iversen 1935-49,
Carl Børge Hansen 1949 - ca. 1983, Kirsten
Løth 1985-1996, Jacquelines Blomster 1997
- ?. Frisør, gavebutik, solcenter. Torben
Stisen børnetøj.

Palægade 13
Her boede blikkenslager Aksel Jensen og
hjemmesygeplejerske Katrine Jensen, der
cyklede rundt til patienterne. Hun havde ret
til at leje taxa i dårligt vejr, men ville ikke
belemre sygeplejeforeningen med denne
udgift. Katrine Jensen fik ved sit 25-års jubi-
læum af dronning Alexandrine overrakt
sygeplejerskernes hæderstegn.

Palægade set fra Torvet.

Palægade 5. Maria og Jens Krustrup i porten.
T.v.: Urmagerbutik. T.h.: Tatol.

Palægade 7.

Palægade 9.



Palægade 15
Murermester Olav Jacobsen.

Palægade 17
Sadelmagerværksted ved Krista og Nikolaj
Sørensen.

Palægade 19
Malermester Peter Jensen.

Palægade 21
Malermester Lars Rasmussen.
Sygekassekontor ved Anna Rasmussen.

Palægade 23 
Her har ligget en motormølle, der omkring
1929 blev bygget af møller Jens Iversen, der
kom fra Vodskov.

Palægade ?
Købmandsforretning ved Weinrich Olsen og
Willy Grevsen. Forretningen nedrevet om-
kring 1965 for at give plads til udkørsel fra
Højlandsvej.

Voldgade
Voldgade 1
Her har været brevsamlingssted og telefon-
central, der blev oprettet i 1905, bestyret af
Marie Kræmmergaard. Senere var der bro-
deriforretning ved Elna Kræmmergaard.
Hendes mand var kørelærer. I 1961 overtog
Elly Nielsen broderiforretningen. Der var til-
lige håndkøbsudsalg af medicin. Forretnin-
gen nedlagt, privat beboelse.

Voldgade 3
Bygningen er opført i 1935 af boghandler og
bogbinder Alfred Jensen. Boghandel og
tapetsalg fra 1937 ved Valdemar Voldbæk til
midt i 1960’erne, hvor svigerdatteren Grethe
Voldbæk overtog forretningen. Fra 1. juli
1993 – 1. juli 2004 var Katrine Voldbæk inde-
haver af forretningen, der tillige havde
håndkøbsudsalg og forhandling af Tips og

Voldgade 1. Jerslev Brevsamlingssted.

Palægade 11. Palægade 19.
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Lotto. Fra januar 1992 var der postekspedi-
tion. Forretningen blev nedlagt i 2004.
Herefter computerværksted IT Know-how.

Voldgade 5.
Ifølge et postkort var her maskinbageri og
rugbrødsfabrik ved Bach Pedersen. Bageri
ved Emil Nielsen, Tage Holm 1952 - midt i
1960’erne og Preben Eriksen. Bager Eriksen
var den eneste af byens tre bagere, der
havde åbent om søndagen. Efter otte travle
år med lange arbejdsdage fik Preben Eriksen
og hans kone lyst til at skifte erhverv, men
det var umuligt at finde en bager, der ville
købe bageriet. Der har været bageri i ejen-
dommen i ca. 100 år. Blev nu til gavebutik-
ken Tit-Bit, senere privatbeboelse.

Voldgade 7
Skomagerværksted ved Jørgensen. Senere
bogbinderi ved sønnen Børge Jørgensen.

Voldgade 11 
Her lå tidligere et lille hus, Anna Thimms
hus. Der havde været brevsamlingssted,
passet af tidl. proprietær G. Reinhold. Her
blev der også sparekassekontor. I 1959 blev
huset revet ned og den nuværende spare-
kasse bygget. Sparekassedirektører: Han-
delsmand Chr. Nielsen 1947-71, Jørgen
Nielsen 1971-95, Chr. Mikkelsen 1995-2006.
I 2006 fusioneret med Sparekassen Vend-
syssel med Flemming Riisager som afde-
lingsleder.

Voldgade 13
Oprindelig et hus med mange lejligheder.
Her har bl.a. boet en dyrlæge.

Voldgade 21
Rutebilstationen opført omkring 1962.
Bestyrere: Lis og Vagn Pedersen, Ingeborg og
Aage Sørensen, Ruth Hansen 1979-95

Voldgade 3. Jerslev Boghandel.

Voldgade 5. Jerslev Maskinbageri ved 
V. Pedersen Bach, ca. 1910.

Anna Timms hus.

Jerslev Sparekasse.



Nedlagt i 2006 og solgt til privat.

Voldgade 23
VVS-forretning ved Børge Jensen 1959-89.
Var selvstændig fra 1950. Firmaet solgtes til
Bennes VVS. Nu privatbolig.

Voldgade 39-63
Ældreboliger tilknyttet Jerslev Plejehjem op-
ført 1981-83 af Ensomme Gamles Værn
(EGV). Blev brugt til genhusning af beboer-
ne, mens plejehjemmet var under renove-
ring.

Voldgade 67-69
Jerslev Plejehjem blev i samarbejde med
Hellum og Serritslev kommuner opført i
1951 med plads til 33 beboere. Renoveret i
1970’erne, hvor bestyrerbolig og pigeværel-
ser blev inddraget. Herefter  plads til 40
beboere. I 1980’erne skete der igen en gen-

nemgribende renovering. Beboerne fik nu
eget toilet og bad. Desværre fik mange kun
udsigt fra et tagvindue. Plejehjemmet får i
1990’erne navnet Rosengården. I 2007-08
ombygges Rosengården totalt. Efter endt
ombygning vil der være 25 lejligheder.

Voldgade 4
Jerslev Kro (se artikel).

Voldgade 8
Petra og Ewald Larsen vognmandsforret-
ning med taxa- og rutebilkørsel.

Voldgade 12
Maler Larsen, kaldet Lassen. Malede gård-
malerier. Malede bindingsværk på sit hus.

Voldgade 14
Murermester Hagbard. Fagforeningskontor.

Voldgade 21. Tidl. rutebilstation.

Rosengården nedrives.

Alderdomshjemmet. Opført 1951.

Jerslev Kro.
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Boulevarden
Boulevarden 6
Mekaniker Erling Nielsen 1939 – omkr.
1990. Værksted og benzinsalg. Nedlagt.
Herefter privatbeboelse. Erling Nielsen var i
flere perioder medlem af Jerslev menigheds-
råd. Han var en stor fortaler for oprettelse af
skovkirkegården.

Boulevarden 8 
Skrædder Træholt 1926 - ca. 1950.  Sætteri
ved Kaja Rosenvinge 1987-92. Privat bebo-
else.

Boulevarden 10
Elektriker Søren Bjerregaard omkr. 1940-60.

Boulevarden 12
Bødkerværksted ved Marinus Larsen.
Fiskeforretning og ligkistemagasin ved
Verner Larsen omkr. 1955-1981.

Boulevarden 14
Privatpraktiserende jordemoder Laurette
Christensen 1939 - ?

Boulevarden 20
Jerslev Lokalforening. Skotøjsfabrik.
Møbelfabrik ved Jan Bjerg.
Udlejningsejendom.

Boulevarden 22
Brugsforening  1935-1971. Radioforretning
ved Aage Pedersen 1972-81, ved Mogens
Christensen 1981-2002. Thai-Thai gavebu-
tik.

Boulevarden 3
Gartnerforretning. Bygget af Antonie og
Jens Larsen i 1922. De drev gartneri og for-
retning fra 1922-43. Sønnen Richardt Larsen
fra 1943-66. Knud Jensen 1966-82.
Udlejningsejendom.

Boulevarden 7
Tøj og Lingeri ved Efra Bech. Maler Bech
1930 - omkr. 1970.

Boulevarden 9 
Postekspedition ved  Carl Tømmerby ?-1936
og ved hans enke Laura Tømmerby 1936-
48. Fra 1948-73 drev datteren Gerda
Tømmerby Nielsen posthuset sammen med
sin mand Anders.
Herefter privatbeboelse.

Skrædder Otto Michaelsen (tv.) og skrædder
Alfred Træholt. Boulevarden 8.

Boulevarden 22.

Kunstmaler Lassen, 
Voldgade 12.



Boulevarden 15 
Kommunekontor 1938-70. Jerslev Spare-
kasse genhuset på grund af renovering.
Posthus 1973-1991. Biblioteksfilial 1973-
2006. Lokalhistorisk Arkiv 1981. Husflids-
skole 1991. Billardklub 2007.

Boulevarden 19 
Cementstøberi ved Alfred Larsen ? - 1953.
Jørgen Jensen 1953 - ?  Brugsen åbner okto-
ber 1971. Det har kostet 1 mill. kr. at opføre
den. Heraf er 250.000 kr. gået til maskiner og
inventar. Uddelere: Thomas Madsen, Finn
Sørensen og Leif Hessellund.

Boulevarden 21
Smedeværksted og maskinfabrik ved Henry
Dahl og Krogh Nielsen. Fremstillede bl.a.
halmpakkere, dybvandspumper, kværne,
rundsave og gasgeneratorer, der især under
krigen fik stor udbredelse både som driv-

kraft til biler og til landbrugets mindre
motorer. Nu privat beboelse.

Boulevarden 23
Lastbilfirma ved Alfred Jensen. Overtaget af
Erik Frandsen 1960. Nu privatbolig.

Anlægsvej
Anlægsvej 3
Landbrug. Entreprenør Henning Larsen.

Anlægsvej 5
Landbrug. Tømrermester Jens Brønden.

Anlægsvej 9
Jerslev Bogtrykkeri ved Ejnar Hansen, der
tillige var regnskabsfører og avisomdeler i
en lang årrække.

Anlægsvej 20
Torbens Taxa og busselskab.

Boulevarden. Cementstøberiet, Boulevarden 19.

Jerslev Brugs, Boulevarden 19.Boulevarden 15.
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Ærøgade
Ærøgade 1
Købmandsforretning, galanteri og brevsam-
lingssted ved Camilla og G. Preysz. Barber-
og frisørsalon ved Niels Pedersen. Nedlagt
omkring 1990, herefter privat beboelse.

Ærøgade 5
Smedemester Egon Sørensen. Nuværende
ejer Mogens Bertelsen.

Ærøgade 9
Musiker Chr. Hansen. Var leder af bl.a. Ritas
orkester. Øverst på kvisten var der malet en
lyre som pynt.

Ærøgade 13
Smedemester Svend Sørensen. Nu privat
beboelse.

Ærøgade 15
Husflidsskole opført i 1912. Sælges til privat
beboelse i 1963.

Ærøgade 23
Landbrug. Tømrermester Bent Nielsen
værksted fra 1963-96.

Ærøgade 2
Skræddermester Sørensen, kaldet den døv-
stumme skrædder. Privat beboelse. Ned-
revet til fordel for parkeringsplads.

Ærøgade 6
Maler og købmand C. Hansen havde forret-
ning med støbegods og moderne maskin-
værksted omkring 1900 og solgte tillige
markfrø. Solgte værksted og maskinhandel
til Helge Jensen. Nuværende ejer: Mogens
Bertelsen.

Ærøgade 12
Autoværksted ved Fridlev Brødholt 1946-80.
Senere Flemming Jensen og Jan Nymark.
Nuværende ejer Mogens Bertelsen.

Ærøgade 26
Frøhandler Arthur Stormer.

Ærøgade 30
Dyrlægebolig. Dyrlæger: Lars Simonsen,
Thomas Simonsen, Svend Stadsvold og
Poul Gammelgaard.

Ærøgade 1. Ærøgade 9.

Ærøgade 16, omkring 1950.



Fanøgade
Fanøgade 3 
Tatol ved fru Smalby, senere fru Juul
Nielsen. Projekt Jerslev drev i nogle år et
møntvaskeri, der blev lukket i 1989. Herefter
var der blomsterforretning ved Kaj Kristen-
sen. Fra ca. 2002  Jerslev Pizza og Kebab
House.

Fanøgade 7
Her havde Thøger Sørensen træskohandel.

Fanøgade 17
Landbrug. Jorden udstykket til Læsøgade og
Lyøgade. Nedrevet omkring 1996. Herefter
opført bygning til fysioterapi ved Sonja
Kolborg Pedersen. Senere kontor for mil-
jørådgivning.

Fanøgade 41
Jerslev Lokalforening. Uddelere Hjaltelin,
Finn Jensen. Senere overtaget af Vrå Andel
og Nordjysk Andel. Lukket 2004.

Fanøgade 4
Adventistskole fra omk. 1892 til den i 1964
blev sammenlagt med friskolen i Østervrå
(se artikel).

Fanøgade 32
Elforretning ved Preben Thomsen 1980.

Fanøgade 36
Jerslev Smedie og VVS. Opført af Peter
Nielsen. Nuværende indehaver Jens Chr.
Jensen.

Fanøgade 42
Jerslev kommunes materielgård.

Ærøgade 23.

Ærøgade 6. T.h. Helge Jensen.

Fanøgade 3.

Jerslev Lokalforening, senere Vrå Andel.
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Munkegade
Munkegade 6-12 
Ældreboliger opført af Boligselskabet Nord-
jylland.

Præstelunden
Præstelunden 7
Opført af vognmand Aage Olsen. Irma
Michaelsen havde frisørsalon i kælderen.
Vognmandsforretning ved Erik Frandsen
1960 - 1988. Firmaet solgt til Fridlev
Pedersen. Privat beboelse, men garagerne er
bevaret.

Præstelunden 12A
Jerslev-Sterup Idrætsforenings klubhus.

Præstelunden 20
Vognmandsforretning ved Knud Hansen.

Højlandsvej
Højlandsvej 2
Autoværksted, benzinsalg og kiosk ved
Aage Olsen. Overtaget af Gurli og Lasse
Christiansen 1990.

Højlandsvej 8
Cementstøberi ved Svend Erik Jensen.
Minorlit, der fremstillede marmorlignende
superlette fliser april 1987-nov.1988, KS-
Handel, KB-Service.

Baunevej
Baunevej 2
Børnehaven Baunehøj opført 1971.
Normeret til 50 børn.

Klerkegade
Klerkegade 1
Elforretning med privatbeboelse ved Preben
Thomsen 1974-80. Derefter Multitryk ved
Inge Marie og Hans Chr. Holst-Hansen.

Klerkegade3
Murermester Mogens Bertelsen.

Klerkegade 6
Pensionistlejligheder opført af Boligselska-
bet Nordjylland.

Samsøgade
Samsøgade 6
Landbrug opført af kroejer Jens Iversen, der
imidlertid ikke kom til at bo der. Under kri-
gen var der formbrændselsfabrik. Ejnar
Østergaard drev landbrug. Jorden udstyk-
ket. 

Samsøgade 7
Jerslev Sparekasse. Fra 2006 Sparekassen
Vendsyssel. 

Samsøgade 8-18
Andelsboligforeningen Midtbyen.

Ved skolefritidsordningen Solstrålen 1992. Mandøgade 4.



Samsøgade 21
Børnehaven Smørhullet. Opført i 2002.
Normeret til 40 børn.

Samsøgade 40
Skolefritidsordningen Solstrålen og Regn-
buen. Toftegårdsskolen 0.-9. klasse. Opført
1962.

Græsvangen
Græsvangen 8-14
Pensionistboliger opført af boligforeningen
PM i 1974.

Mandøgade
Mandøgade 4-6
Jerslev Byggemarked opført af Erik Birkmos
1974. Solgt til Træ og Byg  1997-2003.
Ejendomsselskabet C&N, Aalborg, 2003, Per
Lund 2004. Gavebutik og glaskunst ved
Birthe Damsgaard.

Mandøgade 10
Brønderslev kommune.

Mandøgade 12
KBH Glas ved Kaj Bødker Hjermitslev.

Mandøgade 14
Vognmandsforretning ved Preben Pedersen,
opført 1999.

Mandøgade 11
Murerfirmaet Svend Aage Christiansen,
opført 2001.

P. Dyrskjøtsvej
P. Dyrskjøtsvej
Opført 1928. Snedkerværksted ved Konrad
Kristensen. Dagmar Kristensen solgte
Spirella korsetter.

Askøgade
Askøgade 3
Jerslev Maskinstation. Værksted for møllefir-
maet Vindsyssel. Vinduesmaling ved Allan
Sørensen.

Fejøgade
Fejøgade 2
Vognmandsforretning ved Ejnar Pedersen.
Privat beboelse.

Fejøgade 5
Jerslev Biograf. Nedlagt omkring 1965.
Herefter privat beboelse.

Spejderstien
Spejderstien 3
Landbrug med udkørsel ved mejeriet.
Damefrisørsalon. Købt af KFUM-spejdernes
forældreforening i 1972 til klubhus for spej-
derne.
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Jerslev Sparekasse

For næsten 140 år siden var der nogle driftige mænd på Jerslev-egnen, der tog initiativ til opret-
telse af en af de første landsognssparekasser i Nordjylland. Sparekassen fik navnet ”Jerslev-
Hellum Pastorats Spare- og Laanekasse.”

Sparekassen blev stiftet den 14. december 1869. Den første forhandlingsprotokol findes ikke,
men i en gammel sparekassebog er den første vedtægt nedskrevet. Da den første protokol ikke
findes, foreligger der ingen oplysninger om det forberedende arbejde.

Da lærer Harboe Thøgersen blev formand i 1872, blev en ny forhandlingsprotokol autoriseret.
Heri skrev Harboe Thøgersen, hvem der havde været formand, kasserer og revisorer i den
første bestyrelse. Det er vel nærliggende at tro, at det også var disse mænd, der var med til at
oprette sparekassen.

Proprietær Marius V. Nyholm, Hellumlund,
blev sparekassens første formand og particu-
lier G. Reinhold, Musted, den første kasserer.
Mens Reinhold var kasserer, havde sparekas-
sen kontor på gården Musted i Hellum. Da
kroejer Steffen Sørensen Kusk, Jerslev Kro,
overtog kassererposten, blev kontoret flyttet til
kroen. I 1875 valgtes gårdejer Anton Thimm til
kasserer. Kontoret blev nu flyttet til hans gård,
det nuværende Sdr. Ringgade 105. Da han
solgte gården og flyttede til Jerslev, blev konto-
ret igen flyttet. Huset, kaldet Anna Thimms
hus, lå der, hvor den nuværende sparekasse

senere blev opført. Her i Anna Thimms hus havde sparekassen til huse indtil 1959. Alt skriftligt
arbejde blev selvfølgelig udført med pen og blæk. Sparekassen havde end ikke egen telefon,
men måtte benytte genboens.   

Fra de første love
Uddrag af § 2: De stiftende medlemmer skal som begyndelseskapital indskyde mindst 5 rigsdaler
hver…. som i de første fem år ikke kan opsiges.
Uddrag af § 7: I kassererens hjem holdes sparekassedag hver tirsdag fra kl. 2 til 4 eftermiddag.
Uddrag af § 8: Lån gives kun på en sparekassebog …. så længe der er beholdning i kassen.

Anna Timms hus.



Det var i overvejende grad landmænd (gårdejere), der beklædte bestyrelsesposterne. Det er vel
ret naturligt, da sparekassen lå i et landsogn, og landbruget på den tid var det bærende erhverv.
Overgang til mejeridrift, dræning og mergling af jorden samt begyndende maskindrift kræve-
de ofte flere penge, end den enkelte landmand selv kunne spare op. Måske har også højsko-
lerne haft indflydelse på oprettelsen af sparekasser, da de unge mænd, der tog på højskole, fik
øjnene op for nødvendigheden af at investere i de ovennævnte ting, hvis landbruget skulle give
et rimeligt afkast.

Landbrugskrisen i 1880’erne gjorde, at der blev stillet store lånekrav til spare-og lånekasserne.
Hvis midlerne var anbragt i langfristede prioriteringslån, kunne mangel på disponibel kapital
indtræde. Jerslev-Hellum Spare-og Laanekasse måtte således låne 4000 kr. i Nationalbanken
den 7. februar 1878. Lånet tilbagebetaltes allerede den 23. juli samme år.

I 1959 fik Jerslev-Hellum Sparekasse egen bygning, idet Anna Thimms hus blev revet ned og
en sparekassebygning rejst på stedet. Allerede i 1970 blev det nødvendigt med en udvidelse.
Mens dette større byggeri stod på, flyttedes sparekassefunktionen til det tidligere kommune-
kontor på Boulevarden 15, der på grund af kommunesammenlægningen stod tomt.

I 1986 blev bygningens areal igen udvidet, denne gang med 170 kvadratmeter.

I mange år var der kun to personer til at betjene kunderne, nemlig handelsmand Chr. Nielsen,
Sterup, der var deltidsdirektør, og mejeribestyrer J. C. Christensen, der var kasserer. I 1960 udvi-
dedes staben med Jørgen Nielsen, der blev ansat som bogholder. I april 1972 overtog han
posten som direktør, en post han varetog indtil 1995. Herefter var Chr. Mikkelsen direktør
1995-2006, da Jerslev Sparekasse blev fusioneret med Sparekassen Vendsyssel, og Flemming
Riisager blev afdelingsleder.

Jerslev Sparekasse.
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Jerslev og Omegns Andelsfryseanlæg blev stiftet torsdag den 15. december 1949. Af 50 inter-
esserede var der mødt ca. 30 til den stiftende generalforsamling.
Til den første bestyrelse valgtes Peter Daugaard, Svennum, Chr. Risager, Gl. Mølholm, og
Ejnar Østergaard, Ny Mølholm. Ejnar Østergaard blev formand og Chr. Risager kasserer.
Ingeniør Foss Pedersen, der var til stede ved den stiftende generalforsamling, skulle indhen-
te tilbud på et anlæg med 45 hele og 30 halve bokse med udvidelsesmuligheder til 100 bokse.
Der søgtes om kommunegaranti for beløbet til køb af anlægget.
Efter at have beset frysehuse i omegnen vedtog bestyrelsen at købe et Atlas-anlæg ved fir-
maet Lindhardt og Rye i Aalborg til 41.300 kr. plus grundkøb og honorar til landinspektøren,
i alt 44.550 kr. Senere blev der optaget lån på 45.000 kr. i Jerslev Sparekasse.

På et bestyrelsesmøde den 27. juni 1950 antages Alfred Christensen og hustru til at passe
frysehuset. Selv om det er den kvindelige del af parret, der skal tage sig af arbejdet, er det
efter tidens skik ægtemanden og dennes hustru, der ansættes. Fru Christensen fik hurtigt
kaldenavnet Fryse-Anna hæftet på sig, et navn, hun bar indtil sin død mange år senere. 
Anna Christensen fik det første år 800 kr. i løn, men allerede året efter forhøjes lønnen til
1000 kr. I 1952 stiger lønnen til 1400 kr., og ”hvis økonomien kan bære det, skal hun have
1500 kr.” Og sådan fortsætter lønudviklingen, men frysehuset har også åbent hver dag fra kl.
8 - 10 og fra kl. 16 - 17, så det bliver ikke til en høj timeløn.
I 1955 betegnes økonomien som ”god”. Året efter er den ”forsvarlig”.

I 1958 antages Tove Jensen til ny bestyrer. Hun skal have mere i løn, men så skal hun også
passe regnskabet. Hun må holde lukket onsdag og lørdag eftermiddag. I 1961 er lønnen vok-
set til 2400 kr., og året efter får hun 100 kr. ekstra, fordi ”det er det bedste år i den tid, fryse-
riet har bestået.”

I 1962 ansættes fru Kristine Jensen for 300 kr. pr. måned. Åbningstiden ændres til alle hver-
dage kl. 7.30 - 9.30 samt fredag aften kl. 19 - 20. To år senere stiger lønnen med 25 kr. om
måneden. Desuden holdes der en uges vinterferie.

I 1965 er det fru Olga Pedersen og Tinna Nielsen, der passer fryseriet. Lønnen er 350 kr. om
måneden til deling. Året efter ansættes Karen Hansen til samme løn. Hun afløses i 1970 af
Karen Margrethe Christiansen, der får den samme løn, men åbningstiden er afkortet med en
halv time daglig. Desuden holdes der lukket mandag.
Den årlige generalforsamling bliver holdt på kroen. 

Ejnar Østergaard sidder som formand i syv år, hvorefter Sigurd Nielsen, Østergaard i Sven-
num, overtager posten. I 1962 afløses han af Thorvald Jensen, Mellerup Mølle. Efter ham er
Ferdinand Larsen formand, indtil Sigurd Nielsen igen påtager sig posten som formand.
Det økonomisk gode år i 1962 gentages ikke, for da hjemmefryserne så småt vinder indpas,

Jerslev og Omegns
Andelsfryseanlæg



begynder medlemmerne at melde sig ud. I 1964 må bokslejen sættes op med 20 kr. til 76 og
40 kr. for henholdsvis en stor og en lille boks
De udmeldte medlemmer får deres andel udbetalt: 58 kr. for en stor og 32 kr. for en lille boks.
I et forsøg på at holde på medlemmerne og evt. hverve nye nedsættes bokslejen, men bliver
hævet igen to år efter. Særlig sparsommelige medlemmer har fundet ud af, at det er billige-
re for to medlemmer at leje en stor boks til deling frem for to små, men det sætter bestyrel-
sen en stopper for i 1968.
I 1970 bemærkes det i protokollen, at ”en del bokse er ikke udlejet.” Året efter er kassebe-
holdningen på 295 kr. mod 1461 året før.
På et bestyrelsesmøde den 23. februar 1972 besluttes det, at foreningen skal ophæves den 1.
juli 1972 med den begrundelse, at medlemstallet er for lille, og at der skal kostes på
anlægget.

Og dermed er en æra slut. Da frysehuset blev oprettet, betød det et stort fremskridt at kunne
nedfryse råvarerne i stedet for at nedsalte eller henkoge dem. Men da det blev nedlagt, og
hjemmefryserne fik deres plads inden for hjemmets fire vægge, medførte det en ny stor let-
telse og besparelse af tid for husmødrene.    

Frysehuset lå på adressen Palægade 48 og dermed tæt på mejeriet Nørager. Det var lagt der
af praktiske grunde, for så kunne der sendes bud med mælkekuskene, der hver morgen kørte
mælk til mejeriet.
Efter lukningen har huset været brugt som lager af forskellige, indtil det for få år siden blev
revet ned.

Palægade 48. Jerslev Andelsfryseri.
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I begyndelsen af 1900-tallet gjorde man et stort arbejde for at få bragt mergel ud rundt omkring
i Vendsyssel. Før i tiden havde man også, hvor lejlighed gaves, i det små kørt mergel ud til kalk-
trængende marker. Derom vidner de gamle vandfyldte mergelgrave, som i hvert fald tidligere
fandtes mange steder. Men det forudsatte jo, at der i nærheden fandtes lejer af den kalkrige
lerart. For at gøre det muligt, at alle kunne få mergel, oprettede man nu rundt i landsdelen de
såkaldte mergelselskaber, som ved hjælp af små jernbaner kunne bringe mergel fra de steder,
hvor den bedste kvalitet fandtes, ud til de trængende marker.

Omkring 1912 begyndte kroejer Jens Iversen at arbejde for at få oprettet et mergelselskab for
Jerslev og omliggende sogne, men selskabet blev dog først en realitet, efter at krigen 1914-18
var forbi. Selskabet fik navnet ”Jerslev Mergelselskab”, og Jens Iversen blev selvsagt selskabets
første formand.

Mergelselskabet beskrives godt i et brev, som Egnsmindesamlingen har fået fra en tidligere elev
i Klæstrup skole, K. Thøgersen Kristensen, Ingstrup, der fortæller om det, han kalder ”En mær-
kelig skoleudflugt”, hvorfor det gengives i sin helhed:

”I begyndelsen af tyverne oprettedes ”Jerslev Mergelselskab”, der kørte mergel fra Sønderhaven i
Serritslev sogn ud over en stor del af egnen. En jernbane blev anlagt fra Sønderhaven øst på gennem
Ålstrup og Klæstrup ned mod Jerslev, hvor stikspor blev lagt ud i forskellige retninger. Jernbanen gik
tæt sønden om den såkaldte Kolnåe skov ca. parallelt med den nuværende Brønderslev - Frederiks-
havnsvej. Fra mit hjem, der var på Klæstrupholm, kunne man mange gange i løbet af dagen se det
lille lokomotiv puste af sted med den lange hale af tipvogne fyldt med mergel, når det gik østpå og
tomme, når det gik tilbage.”

Jerslev Mergelselskab

Mergelbanen.



“Skoleudflugten”
“En dag fandt lærer Kaalund i Klæstrup skole på, at vi burde se, hvordan mergellejet så ud.
Lærer Kaalund var, trods det, at han nærmede sig datidens pensionsalder, på mange måder en
moderne lærer. Han var ikke bange for at suspendere timeplanen og i en periode kun arbejde med et
særligt emne, hvis der var et eller andet, der interesserede ham eller eleverne. 
Altså: Vi skulle på udflugt til mergellejet i Sønderhaven i Serritslev, og vi skulle med toget. Han traf
aftale med lokomotivføreren. Vi kunne godt komme med vestpå. At vi ikke kunne komme med tilba-
ge, når toget havde læs, gav jo sig selv. Så måtte vi gå. Vi fik besked på en bestemt dag at møde med
madpakke og en sodavand og ikke i vort allerbedste tøj, og så drog vi af sted ned til den nærmeste
mergelplads, hvor tipvognene havde læsset af.

Nu er alle måske ikke klar over, hvordan en tipvogn ser ud. Den består af en dyb jernkasse på fire
hjul. Sidevæggene er meget skrå. Kassen hænger i en anordning, så den kan vippes til siden, så ind-
holdet let glider ud. At den ikke er forsynet med fjedre eller luftringe, men kører direkte på skinner,
behøver ikke at nævnes. Hvordan vognene så ud indeni, da den våde, fede mergel kom af, kan man
tænke sig til. I disse vogne blev vi læsset, fire i hver. Vi støttede fødderne mod bunden og lå halvvejs
op ad de skrå sidevægge. Læreren blev anbragt på lokomotivet imellem lokomotivfører og fyrbøder.
Og så gik det løs.
Da mergelgraven var blevet undersøgt og forklaret, begav vi os - til fods - på turen hjemad over
Bækkens Kro og Skagen gennem Ålstrup. Turens længde kan vel anslås til i nærheden af 10 km. Turen
var morsom og lærerig. Men jeg har mange gange senere tænkt på, at det var mærkeligt, at lærer
Kaalund turde. Det var ikke helt sjældent, at tipvognstoget rendte af sporet og delvis væltede. Det
kunne være blevet en værre redelighed.”

At kørslen med tipvogne kunne være farlig, har også Lars Mikkelsen i Jerslev fortalt om:
“Pludselig kunne der komme en kolonne vogne uden at lokomotivet var med. Om aftenen kørte børn og
unge i vognene. Det måtte de naturligvis ikke, men gjorde det jo alligevel, for det var nyt og spænden-
de”.

Det gik da også rigtig galt i Jerslev, hvor sporene midlertidigt gik over vejen ved mejeriet. Her
blev en ung mand, Frits Mellerup, påkørt og mistede herved sit ene ben.

Det var et stort arbejde at få mergelen spredt og siden at få jorden jævnet. Mergelselskabet kom
til at gavne Jerslev sogn meget, da der før dets oprettelse var marker, hvorpå der næsten intet
kunne gro. Men efter at jorden blev tilført mergel, kunne der avles både korn, græs og rod-
frugter, så mange landmænd kunne forøge deres besætning med efterfølgende udvidelser af
avlsbygningerne.

Jerslev gennem 100 år

79



Jerslev gennem 100 år

80

Jerslev Kro fik formentlig sin første bevilling i 1843. Den første kromand var vist nok Andreas
Hegelund Ifversen. Han var af en stor herremands- og godsejerslægt. 

Følgende oplysninger stammer fra realregisteret for Jerslev sogn:
I 1853 skødede Ths. Chr. Jensen kroen til Chr. Mortensen, der i 1870 udstedte erklæring om,
at der måtte holdes marked på hans ejendom.
Den 11. november samme år bortforpagtede han kroen til Hans Jacob Theodor Krog, der på
et tidspunkt havde Tylstrup Kro.
I 1872 blev forpagtningen imidlertid ophævet, og Chr. Mortensen solgte samme år kroen til
Steffen Sørensen Kusk. Han skødede den i 1884 til Lars Chr. Hansen, der i 1895 solgte den
til Niels Peter Rasmussen. I 1896 solgtes kroen til A. Haagensen, som i 1897 skødede den til
Jens Iversen Christensen, der stammede fra Meller Hjulskov ved Jerslev.

Kgl. privilegeret 
Jerslev Kro var i en lang årrække kgl. privilegeret, hvilket bl.a. betød, at den kun var for vej-
farende. Indtil 1912 måtte egnens beboere ikke komme på kroen. Derfor var der også mange
mindre kroer og smugkroer rundt om i sognene.
I 1396 besluttede Dronning Margrethe d. 1., at der skulle være en kro for hver fjerde mil (ca.
30 km). Det blev senere ændret til hver anden mil.

Jerslev Kro

Jerslev kro og købmandshandel ca. 1910.



Som løn for at skulle tage imod vejfarende måtte kromanden brænde brændevin, brygge øl
og bage brød såvel til salg som til brug i huset. Han var endvidere fritaget for borgerlige
ombud, herunder var  han også fritaget for indkvartering af soldater. Kroen var kgl. privile-
geret til 1936.

Kro og købmandsbutik
I kroens sydlige ende var der købmandsbutik. Men da mejeribruget medførte brug af uden-
landske foderstoffer, var den gamle købmandsbutik, der ikke var indrettet med stor omsæt-
ning for øje, ikke længere tidssvarende. Butikken blev derfor flyttet til hjørnegrunden ved
kroens nordende og blev udvidet til også at omfatte lagerplads og tømmerhandel.

Jens Iversen Christensen byggede kroen stort og flot op. Efter hans død afhændede hans
børn, der havde taget navnet Iversen, kroen ved købekontrakt af 21. august 1936 og skøde
udstedt 1937 til Søren Andersen Jellesen fra Veddum for 39.000 kr.

Som det ses, har mange af kroejerne kun haft kroen i ganske kort tid, men med Jens Iversen
og Søren Jellesen kom der en stabil periode, idet de to sammenlagt drev kroen i 62 år.
I 1959 blev kroen solgt til dens servitrice gennem mange år, Berthine Villadsen, der stamme-
de fra Hjallerup. Prisen var 125.000 kr.
Berthine Villadsen solgte kroen til Ole Bjørn Falkenberg, Helsingør, til overtagelse januar
1968. Købssum 275.000 kr. Da køberen ved overtagelsen kun var 24 år, stod han indtil sin 25
års fødselsdag den 1. november 1968 som forpagter, men ved sit fyldte 25. år fik han enstem-
mig bevilling.
Forpagtningen var en kamufleret aftale mellem sælger og køber. En aftale som skattemyn-
dighederne var indforstået med.
Ole Bjørn Falkenberg solgte i 1969 kroen til kaptajn ved Jægerkorpset, Kai Madsen, Nr.
Halne, for 340.000 kr. Da han var ansat som kaptajn ved jægerkorpset, måtte han overdrage
bevillingen på Jerslev Kro til sin hustru. 

I de efterfølgende år har Jerslev Kro ofte skiftet vært. Avisoverskrifterne har skiftet mellem
”Jerslev Kro lukker”, ”Jerslev Kro åbner”, ”Jerslev Kro til salg” og ”Jerslev Kro er solgt”, ja, en
enkelt gang trues der endog med tvangsauktion. Med så hurtigt skiftende værtspar har der
selvsagt været både op- og nedgangstider for kroen. Grethe og Bent Bybæk, der kom fra
Sæby, var en tid værtspar, inden Karin og Karsten Frederiksen, Brønderslev, i 1978 overtog
kroen, men allerede året efter solgte de den til Emmy og Henning Dyeremose fra Holstebro.
De lod i 1986 opføre en værelsesfløj med 12 værelser med bad, fjernsyn, radio og telefon.
Værelserne blev beboet af både turister, montører og andre rejsende. Parret måtte i 1989
afhænde kroen på grund af sygdom.
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Året efter ansættes Günther Klaas som bestyrer på kroen. I januar 1991 ansættes Marianne
Nielsen som forpagter. Kort efter bliver kroen købt af Aase og Kjeld Corfixen. I 1993 bliver
Sanne Jensen medejer af kroen. Året efter bliver hun eneejer.
I 1996 overtog Jette og Rene Kristensen kroen, men måtte i år 2000 sælge den på grund af
sygdom. Charlotte Bisgaard Kristensen var krovært, indtil Karin og Lars Kaa samme år købte
kroen. I 2006 blev kroen på grund af sygdom solgt til major Johan Johansen.

Jerslev Kro, der rummer en traditionel krostue, to restaurationslokaler, en spise- og festsal
samt en værelsesfløj, har gennem mange år dannet ramme om mange familiefester.
Desuden har der været holdt udstillinger og messer, ligesom et utal af generalforsamlinger
og bestyrelsesmøder og andre foreningsarrangementer er afviklet her. I flere år var festsalen
stedet, hvor egnens pensionister samledes til en ugentlig terapieftermiddag.

Og så ved ethvert barn i Jerslev, at julemanden bor på kroens loft. Hvert år lige før juletræet
på Torvet bliver tændt, får de ham vækket, og han kommer kravlende ud gennem en lem
med sin sæk med godteposer.
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Fra Borgerforeningens protokol den 11. sept. 1933:
”Foreningen vil spørge Jerslev Sogneraad, om Foreningen kan vente Støtte fra Sogneraadet til at faa
et Alderdomshjem bygget i Jerslev By, da Foreningen saa vil fremme Sagen ved at afholde en større
Basar i den nærmeste Fremtid med det Formaal, at hele Overskuddet skal gaa til Hjemmet.”

”Den 13. - 15. April holder Borger- og Haandværkerforeningen sammen med Jerslev Idrætsforening
Basar i Jerslev Krosal. Overskuddet skal gaa til at betale Restgælden på Jerslev Anlæg samt til en
Byggefond til at fremme Opførelsen af et Alderdomshjem.”

Herefter berøres dette emne ikke før den 13. maj 1949, hvor der står i protokollen, ”at Opførelsen
af et Alderdomshjem for Jerslev, Hellum og Serritslev Kommuner paabegyndtes. Murermester Aksel
Nielsen skal staa for Byggeriet, og mange andre lokale Haandværkere fik også Arbejde ved Byggeriet.”

Forud for dette var der selvfølgelig gået mange forhandlinger. Det ville være en næsten umu-
lig opgave for en lille kommune at opføre et alderdomshjem. Det må derfor have været en stor
lettelse for sognerådsformændene i Serritslev og Hellum kommuner, at sognerådsformanden
i Jerslev, Jens Larsen Nielsen, indbød til samarbejde om at opføre et alderdomshjem, der skul-
le være fælles for de tre kommuner.

Det første møde om opførelsen blev holdt på Jerslev Kro i marts 1948. Her blev de tre sogne-
rådsformænd, Jens Larsen Nielsen, Jerslev, Ole Olesen, Hellum, og Chr. Larsen, Serritslev, hur-
tigt enige om at opføre et alderdomshjem i fællesskab.
Jerslev kommune skulle stille byggegrund til rådighed og desuden forlods yde et indskud på
10.000 kr. Der skulle være plads til 33 beboere, fordelt med 25 fra Jerslev kommune og fire for

Jerslev Alderdomshjem

Håndværkere ved opførelsen af Jerslev Alderdomshjem 1951.



hver af de andre to kommuner.
Jerslev kommune købte en grund nær kirken af Chr. Lund, Bonbeth.
I december 1948 gav Hjørring amt tilladelse til byggeriet, der derefter kunne gå i gang, og som
nævnt  gik byggeriet i gang den 13. maj 1949. 
Læser man videre i protokollen, står der fra den 13. maj 1950:
”Den 13. Maj var det et Aar siden, Alderdomshjemmet blev paabegyndt. Det var Meningen, det
skulle have været færdig til at tage i Brug, men var efter alt at dømme kun halvt færdig. Da
Murermester Aksel Nielsen ikke kan skaffe det fornødne Mandskab, overlodes alt Flise- og
Pudsearbejde til tre Mand for at fremme Arbejdet.”

6. juni 1951: ”Bager Nielsen foreslog, at Beboerne skal opfordres til at samle Penge til en gave til
Alderdomshjemmet. Byens Damer skal foretage Indsamlingen. Der indkom 520 Kroner. Bestyrelsen
købte et Vægur med Lodder hos (Urmager) Holm, to Raderinger hos (Boghandler) Voldbæk og en
Palme hos (Gartner)Madsen. Borgerforeningen sendte en Blomsterkurv. Formanden, Bager E.
Nielsen, er indbudt til Indvielsen.”

I august 1951 blev hjemmet indviet, men beboerne var dog begyndt at flytte ind flere måneder
før byggeriet stod færdigt, hvilket i øvrigt kom til at koste de tre kommuner dyrt, idet de gik
glip af et statslån på 200.000 kr. Tilsagnet om lånet blev trukket tilbage, da indflytningen var
påbegyndt, inden en ny lov trådte i kraft den 1. maj 1951. Surt.
Udgifterne til byggeriet beløb sig til 437.497 kr. Alle var enige om, at det var et flot byggeri, og
at der var skabt gode og trygge kår for de ældre. Efter nutidens forhold var stuerne små og faci-
liteterne beskedne, men beboerne følte, at det var ”som at komme i paradis”.

Det første bestyrerpar var Elna og Peter Christensen. De havde lejlighed på hjemmet og stod
faktisk til rådighed døgnet rundt. Også de unge piger, der var ansat i køkkenet, havde værelse
på hjemmet.
De unge piger skulle deltage i alt forefaldende
arbejde. De skulle sammen med de raskeste
beboere passe den store have, der i mange år
gjorde hjemmet selvforsynende med frugt og
grøntsager. Beboerne, der den gang var mere
mobile end nutidens plejehjemsbeboere, del-
tog også i arbejdet i stuer og køkken.

I 1970’erne blev alderdomshjemmet udvidet til 40 personer, men dette tal reduceredes en halv
snes år efter, da stuerne blev moderniseret. Der blev ved hver stue indrettet badeværelse, hvil-
ket også betød, at beboerne fik eget toilet. Den enkelte beboer fik nu 18 kvadratmeter til sin
rådighed mod tidligere 12. Herefter var der plads til 28 beboere.

- Frisk mand!
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Ved denne renovering blev hjemmet gjort handicapvenligt, så også meget plejekrævende
beboere kunne bo her.
De karakteristiske kviste på taget blev fjernet, og stuerne i overetagen fik nu tagvinduer, hvil-
ket medførte nogen utilfredshed, idet beboerne kun fik udsigt til et stykke blå eller grå himmel.
Efter denne renovering har hjemmets daværende bestyrerinde søgt borgerforeningen om til-
skud til udsmykning af en gang, men bestyrelsen har åbenbart ikke været i gavehumør, for i
protokollen fra den 12. februar 1981 står der blot: ”Der henvises til kommunen.”

I begyndelsen af 1980’erne blev der af ”Ensomme Gamles Værn” (EGV) opført 16 kollektivbo-
liger, de såkaldte beskyttede boliger, bag ved plejehjemmet. Ved renoveringen af plejehjemmet
blev de nyopførte boliger benyttet til genhusning.

Kort efter årtusindskiftet blev det vedtaget af Brønderslev byråd, at endnu en renovering var
nødvendig. De efterhånden meget plejekrævende beboere og kravene til de ansattes sikkerhed
kræver flere pladskrævende hjælpemidler.

I skrivende stund er restaureringen af plejehjemmet i fuld gang. Det meste af den smukke rød-
stensbygning er revet ned. I stedet opføres en grå bygning i to etager.
I det renoverede plejehjem - eller plejecenter, som det nu hedder - vil der være 25 lejligheder,
alle med eget bad og toilet og egen måleraflæsning.
Mens renoveringen har stået på, har beboerne været genhuset i et nybygget plejecenter i
Valdemarsgade i Brønderslev.
Plejecentret i Jerslev, der har fået navnet Rosengården, forventes at være klar til indflytning i
efteråret 2008.
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I vinteren 1886-87 opstod tanken om at bygge et mejeri i Jerslev. Et par år før var det første
andelsmejeri i Vendsyssel blevet rejst i Klæstrup med lærer Harboe Thøgersen som initiativta-
ger. Mejeriet var ret primitivt og blev drevet med hestegang som drivkraft.

Den 7. marts 1887 var der på Jerslev Kro samlet en del borgere, der var interesserede i opførel-
sen af et mejeri i Jerslev. Ved dette møde blev der i protokollen skrevet:
”Undertegnede Beboere af Jerslev Sogn erklærer herved at være Interessent af Andelsmejeriet, der
skal bygges på Jomfru Fanøs Toft, efter de Love, der i Dag er vedtagne. Jerslev Kro den 7. Marts
1887.” Herefter følger de indtegnede interessenters navne.

I den første bestyrelse sad bl. a. Mads Peter Christensen, Meller Hjulskov, og Niels Olesen fra
Klæstrup. Disse to mænd fik til opgave at rejse penge til starten. De tog til Hjørring for at finde
en bank, der ville udlåne 6000 kr. til formålet. De gik forgæves til flere banker, men endelig
fandt de en, der måske ville låne dem 3000 kr. Så drog de to mænd hjem til Jerslev, hvor de
fandt en husmand, der var villig til at udlåne de 6000 kr.  Et par dage senere fik de besked fra
banken i Hjørring, at de godt kunne låne hele beløbet, men Jerslev-folkene takkede nej: Lånet
kunne takket være en husmand ordnes uden bankens hjælp. Bankens ledelse følte, at den
havde tabt ansigt og udtalte: ”Såh, har I sådanne Husmænd i Jerslev.”
Der blev optaget flere lån til indkøb af maskiner. Bygningsarbejdet blev udliciteret: Snedker
Chr. Larsen, Jerslev, skulle udføre tømrer- og snedkerarbejdet for 850 kr. og murer Hermansen
murerarbejdet for 1000 kr.
Aalborg Stiftstidende skrev den 25. april om Jerslev mejeri: ”Det ser ud til at blive et imponeren-
de Hus, baade bredt og langt; men det er heller ikke saa faa Køer, der allerede er indtegnet fra de
omliggende Byer: Jerslev, Klæstrup, Hjulskov og Svennum, i alt ca. 800.”

På en generalforsamling den 12.
juni bestemtes, at mejeriet skulle
hedde ”Nørager”. Til revisorer valg-
tes O. K. Jensen, Nørgård i Sterup,
og lærer Thøgersen, Klæstrup.
Omkring den 10. juni blev mejeriet
sat i gang med et antal af 1000 køer,
men da var Sterup også med, da
Sterupboerne først fik eget mejeri i
1897.

Flere af formændene for mejeriet
var samtidig også dets kasserer. Et
par af formændene var købmænd.

Mejeriet Nørager

Mejeriet Nørager.
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Nogle leverandører var lærere. Heraf ses, at såvel købmænd som lærere havde landbrug som
beskæftigelse ved siden af deres egentlige job.
I den første halve snes år var der fire forskellige mejeribestyrere. Da Anders Winther Sørensen
blev ansat i maj 1893 ”blev der ham overleveret 2 opredte Senge med 2 Par Lagener til hver, 3 Borde,
13 Fjællestole, en Tørvekasse, 4 Gryder og en Ildklemme og en Skovl, og som alt tilhører Mejeriet og
en stor smuk Hængelampe og en Bogreol.”
Omkring 1913 blev mejeriet ombygget for 30.841 kr.

Mejeribestyrer J.C. Christensen (1903-24) og Emil Christensen (1924-63) var tillige kasserere i
Jerslev-Hellum Sparekasse.
Henry Madsen blev den sidste mejeribestyrer på mejeriet Nørager, idet mejeriet i 1971 blev
sammenlagt med Brønderslev Mejeri.

Kørslen med mælk fra gårdene til mejeriet blev indtil 1955 foretaget af forskellige, der gav til-
bud på mælketuren. Det var som oftest leverandører, der på den måde fik en ekstra indtægt.
Mælkekuskene fungerede også som en slags bude for landmændene, idet de ofte påtog sig at
tage forudbestilte varer med fra byens handlende og fra frysehuset.

I 1955 blev det vedtaget, at mejeriet skulle overtage mælkekørslen, der så skulle udliciteres. 
I 1967 gik mejeriet over til at afhente andelshavernes mælk i tankbiler. Der blev anskaffet tre
tankbiler, der tilsammen kostede 375.000 kr. Det forudses, at der ved overgang til kørsel med
tankbiler årligt kan spares 28-30.000 kr. i lønninger. I stedet for fire ansatte på mejeriet kan man
nu nøjes med to. På samme tid går mejeriet på grund af den nye konsummælkeordning over
til engangsemballage.

Der var mælkeudsalg på mejeriet.
Desuden var der kørende mælke-
mænd i Jerslev by og i Klæstrup.
Senere udvidedes salget til også at
omfatte Kirkholt og Mylund.
Denne form for salg af mælk
ophørte, da dagligvarebutikkerne
indførte salg af mælk.

Interiør fra mejeriet Nørager.
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I Jerslev blev der i 1905 oprettet en telefoncentral med 10 abonnenter. Første kendte besty-
rer var Marie Kræmmergaard, der bestyrede centralen indtil 1. september 1925, hvorefter
Mine August Kristensen Mellerup overtog stillingen.
Fra den 1. august 1958 ledede Erna Larsen Mølbjerg centralen, indtil den blev automatiseret
den 24. juni 1965 med anlægstype ARK 521.
Antal abonnenter installeret i 1981: 900.

Kilde: De gamle telefoncentraler i Nordjyske Distrikt.

Brødrene Jens og Lars Mikkelsen har fortalt, at deres mor og Marie Kræmmergaard kom til
Jerslev omkring 1909 for at passe centralen. De skulle også passe posthuset eller brevsam-
lingsstedet. Ved siden af havde deres mor fransk vask og strygning.

Omkring 1918 blev alle i byen enige om, at de ikke ville være med til at betale så meget for
telefonen. Det blev for dyrt. Folk havde simpelthen ikke penge til det, og så sagde de alle
sammen telefonen op. Måske fortsatte købmanden med at have telefon.

I ”Hjørring Amts Vejviser 1910-1911”
ses følgende oplysning:

Talestation hos Marie Kræmmergaard.
Telefoncentral: Marie Kræmmergaard,
Jerslev. Aaben fra 8 Fmd. til 8 Eftmd.

Telefoncentraler

Centralbestyrer Marie Kræmmergaard
1908 - 25.
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Det var et stort ønske for beboerne i Jerslev at få en læge til byen. Hidtil måtte tilkaldes læge
fra Hallund eller Brønderslev. Borgerforeningen gik derfor ind i sagen. På et bestyrelsesmø-
de den 23. januar 1921 beslutter bestyrelsen at rette henvendelse til doktor Riskjær, Vojens,
om han muligvis vil bosætte sig som læge i Jerslev.
Brevet til lægen afsendes den 30. januar samme år og har følgende ordlyd:

Læge Riskjær, Vojens.
Da Borgerforeningen i Jerslev har hørt Rygter om, at De tænker paa at nedsætte Dem
som Læge her i Byen, fremkommer Nærværende for at spørge, om dette har noget paa
sig. I så Fald vil Borgerforeningen og Sygekassen gerne konferere med Dem angaaen-
de ”konfektabel” Lejlighed. Det bemærkes, at der er over 1200 Medlemmer i
Sygekassen, saa en stor og god Praksis er så godt som sikret, især for Dem, som ken-
der Folk og Forholdene godt.

Chr. Provstgaard.

Læge Riskjær svarer på brevet allerede dagen efter. Af brevet fremgår, at han har haft prak-
sis i Hallund. Han skriver, at det ikke forholder sig rigtigt, at han skulle tænke på at nedsæt-
te sig i Jerslev. Han kan ikke nedsætte sig så tæt på sin tidligere praksis. 
Han skriver videre:
I modsat Fald kunde jeg godt ønske at komme tilbage til Vendsyssel igen. Det er gaaet mig som de
fleste Danskere, der er kommet herned, at de føler sig skuffet af den sønderjyske Befolkning, for hvem
det tyske nu synes saa udmærket, medens alt, hvad der kommer fra Danmark kritiseres og mødes
med Mistro. 

I september  samme år er et udvalg fra sognerådet, sygekassen og nogle beboere til møde på
Jerslev Kro angående lægespørgsmålet. Udvalget bestemmer, at der skal udsendes tegnings-
lister til alle skatteydere med opfordring til at tegne friaktier à 10 kr. pr. stk. til hjælp til at få
købt eller bygget en lægebolig. Indbydelserne til mødet har i alt kostet 2,45 kr. i porto.
Tegningslisterne  kom retur inden for de næste tre uger, og det viser sig, at der er tegnet akti-
er for 7000 kr.
I protokollen står, at der forhandles med forskellige lodsejere om køb af ejendom. De for-
skellige projekter drøftes, uden at man kommer til enighed. Tegninger og projekter sendes til
sognerådet.

19. oktober 1921: Ekstraordinær generalforsamling vedr. lægespørgsmålet.
Diskussionen drejer sig om Frederik Lunds ejendom. En afstemning viste, at borgerforenin-
gen skal købe, hvis kommunen vil indestå for købesummen mod, at borgerforeningen skal
forrente og afdrage købesummen i 10 år.

Læger



Der findes ikke mere i borgerforeningens protokol vedrørende dette spørgsmål, men afdøde
murermester Lars Mikkelsen har fortalt, at kommunen købte et stykke jord af hans far i det
nuværende Fanøgade til at opføre en lægebolig på. 
Men sagt med Lars Mikkelsens ord: ”Så blev Vestenden af Byen tossede. De ville ikke have
Lægeboligen til at ligge uden for Byen - som det jo var dengang.”
De protesterende beboere ville have lægeboligen til at ligge midt i byen. Sælgeren forlangte
600 kr. for at lade handelen gå tilbage. Beløbet blev samlet ind og betalt, og boligen blev byg-
get midt i byen, hvilket Lars Mikkelsen påstod, at mange læger har været utilfredse med
siden (vel på grund af dårlige parkeringsforhold.)
Lars Mikkelsen fortalte i øvrigt, at der havde været læge i Jerslev indtil 1874. Lægen boede
da i Doktorgården (Askøgade 6). Da den sidste lægefamilie flyttede derfra, ridsede de deres
navne i en rude. Ruden findes endnu, dog ikke i hel tilstand.

Selv om der ingen læge var i byen, havde beboerne jo ind imellem brug for en læge. Det for-
modes, at en del har brugt lægen i Hallund. I december 1922 anmoder en doktor Olesen om,
”at man i Jerslev vil støtte Hallund Apotek frem for Brønderslev. Medicin kan afhentes i
Haandkøbsudsalget.”
Man enedes om at følge læge Olesens opfordring.

Lægehuset.
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Det nøjagtige tidspunkt for den første læges tiltræden kendes ikke, men det ses i borgerfor-
eningens kassebog, at læge Olesen har betalt kontingent (2 kr.) til borgerforeningen i 1923.
I årene 1924 – 31 er det læge Bertelsens navn, der optræder i kassebogen. Om ham har byens
næste læge, Poul Ingerslev (1933-39), i et interview fortalt, at han var meget populær og blev
kaldt folketaleren. Han var en meget vidende mand, der kunne tale om alt. På grund af sine
store evner som taler var han en meget populær gæst ved gilder og andre forsamlinger. Læge
Bertelsen nedsatte sig i 1932 som ørelæge, og Poul Ingerslev blev hans efterfølger.

Ved lægeskiftet skulle lægeboligen friskes op med maling. Under malerarbejdet bemærkede
Poul Ingerslevs kone til maleren, kaldet Måler - Peter, at døren og radiatoren ikke havde
samme farve, hvortil maleren bemærkede: ”Ja, det er ikke så let at ramme.” Af malerens
arbejdsbog kan ses, at lægeboligen er blevet malet og ”tapenseret” for 216,00 kr.
Læge Bertelsen fortæller i bogen ”Fra Land og By 8”, udkommet i 2002, om kårene for en
landsbylæge og for befolkningen i 1930’erne. Han fortæller også om de store fremskridt, der
skete, da penicillinen blev opfundet, om hvor betagende det var at se en døende mand live
op ved hjælp af den nye medicin.
Læge Bertelsen fortæller, at han fik 6 kr. for et sygebesøg, men under landbrugskrisen blev
der fratrukket 20 pct. Udgifterne stod selvfølgelig i nogenlunde forhold til indtægterne, f.eks.
kunne man købe 100 æg for en krone.

Senere nedsatte læge Hagedorn sig som læge i byen fra 1939-60. Efter ham kom læge Jørgen
Juhler, der i 1973 indgik kompagniskab med Ole Utzen (1973 – 88). I foråret 1989 nedsatte
Jakob Mertz sig som praktiserende læge i byen. Få måneder senere indgik han kompagni-
skab med Eddie Nielsen. Dette samarbejde ophørte i 1999. I stedet indtrådte Ingrid Skaaning
i kompagniskabet.
På grund af lægemangel i Brønderslev fik praksissen i Jerslev i slutningen af 2006 tilført 400
patienter fra Brønderslev.



“Jerslev sogns postvæsen er nu i orden!”
Det kunne man læse i en artikel i  Vendsyssel Tidende den 25. oktober 1886. Artiklens forfatter
underskriver sig  T.V.
25 år tidligere, altså omkring 1860, skulle sognets beboere hente deres post i Hjørring eller
Aalborg. Det fandt man dog en løsning på, idet der: ”endelig var nogle Præster og Proprietærer i
Dronninglund Herred, deriblandt ogsaa Ejeren af Kjølskegaard, der sluttede sig sammen og lejede en
Mand til to Gange om Ugen at gaa til Aalborg efter Postsager. Og han kom saa nær til Jerslev som
een Mil nemlig til Kjølskegaards Mølle.”

”Nogle Mænd i Jerslev lejede saa en Mand til at afhente Posten dersteds. Paa den Maade blev det jo
dyrt at faa sin Post, thi den Mand, der hentede Posten i Aalborg, fik otte Øre for hvert Brev foruden
den egentlige Porto, og desuden skulde vi i Jerslev Sogn give fire Øre. Og for en lille Pakke var det jo
noget mere.
Men ikke nok dermed. Posten fra Jerslev skulde foruden de fire Øre have en Mellemmad og en til to
Snapse, naar han bragte Brevet til Adressaten, og han var undertiden saa snild, at naar der var to
Breve til en Gaard, kom han først med det ene og næste Dag med det andet, thi derved fik han jo to
Rationer.”
T.V. skriver videre: ”Således kom Jerslev Postbud en Dag med et Brev til mig, der en Tid boede hos
min Svigerfader, ca. 1/4 Mil fra Jerslev, og da han havde faaet de 12 Øre og sine behørige Mellem-
madder med Snapse og Øl, siger han til min Svigerfader: A haar hellens aasse a Brøv te Dem hjeem,
men det skal a komm’ mæ i Moen.”

Postvæsen og trafikale forhold

Jerslev Brevsamlingssted, Voldgade 1. 
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Fra 1886 kom Jerslevs postvæsen så i orden, idet der fra dette år var ”Kjørende Post seks Gange
ugentlig fra Brønderslev. Fra Brevsamlingsstedet udgaar fire Landposter, men de kan dog ikke naa
ud til alle fire Verdenshjørner i dette store Sogn, som i Øst og Vest har en Udstrækning paa 1,5 Mil
og et Indbyggertal paa ca. 2600. Derfor faar den nordøstlige Del af Sognet sin Post fra Taars eller Ø.
Vraa, og den vestlige Del sin direkte fra Brønderslev ved gaaende Post.”

Brevsamlingssteder
Der har været brevsamlingssted flere forskellige steder i byen. I 1886 blev der oprettet brev-
samlingssted i Voldgade 7, som blev bygget af fhv. proprietær G. Reinhold, Musted. Han blev
den første postekspeditør. Huset blev senere sparekassekontor.
Brevsamlingsstedet blev efter Reinholds død i 1892 overtaget af købmand G. Preysz, Ærøgade
1. Han døde i 1895. Herefter overtog hans enke Camilla Preysz bestillingen, som hun passede
til 1910. Brevsamlingsstedet blev nu flyttet til Voldgade 1, hvor Marie Kræmmergaard passede
det sammen med telefoncentralen. Hun trak sig tilbage i 1914. Herefter overtog Carl
Tømmerby det på adressen Borgergade 17. Han får titlen postekspeditør. Måske har brevsam-
lingsstedet samtidig ændret navn til postekspedition. På et tidspunkt flyttede Carl Tømmerby
til Boulevarden 9, hvor han døde i 1936. Herefter overtog hans enke, Julie Tømmerby, ekspedi-
tionen. I 1948 overlod hun stillingen til sin datter, Gerda, der sammen med sin mand, Anders

Debatmøde om nedlæggelse af posthus. F.v. postmester Chr. Holm, Kurt Bering og Børge Arentsen.



Nielsen, drev det til 1973. I daglig tale var navnet efterhånden ændret til det mere mundrette
”posthuset”.
I 1973 blev posthuset flyttet til den tidligere kæmnerbolig på Boulevarden 15. Herfra udgik seks
postbude. Landpostbudene blev efterhånden motoriserede. Lederen af posthuset var fra 1973-
90 Ketty Jørgensen.
I 1991 blev posthuset nedlagt, en beslutning, der vakte stort røre i byen og medførte mange
protester, men som det oftest går, nyttede protesterne ikke: posthuset blev lukket.
Der blev nu indrettet postbutik i Jerslev Boghandel. Da butikken lukkede i 2004, blev postbu-
tikken flyttet til Jerslev Brugs.

Jerslev Borgerforening kæmpede gennem mange år for at Jerslev kunne få sin egen postadres-
se, nemlig Jerslev Jylland. Det lykkedes efter mange besværligheder. Da der blev indført post-
numre, fik Jerslev da også sit eget postnummer, 9740. Ved nedlæggelsen af posthuset blev det
stillet i udsigt, at det ville blive bevaret. 

Trafikale forhold
Som andet steds nævnt forhindrede bystyret i Jerslev på et tidspunkt, at der kom til at gå jern-
bane gennem Jerslev.

Luftfoto. Ca. 1950.
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Jerslev kom derfor til at ligge i et trafikalt tomrum mellem jernbanerne Aalborg-Hjørring-
Frederikshavn og Aalborg-Sæby-Frederikshavn. Byen måtte derfor på anden måde skaffe sig
mulighed for at komme i forbindelse med omverdenen, både hvad angik personbefordring og
fragtkørsel.
Allerede i 1885 var den kollektive trafik til og fra Jerslev kommet i gang. Den 1. oktober 1885
skrev Vendsyssel Tidende: ”Siden Anlægget af den fortrinlige Brønderslev-Vej, der daglig befærdes
af een Dagvogn og somme Tider ogsaa to fra og til Stationen, er der bygget overordentlig meget.”
Dagvognene kan siges at være forløbere for rutebilerne, idet flere rutebilejere kørte dagvogn,
inden de købte deres første rutebil. Der var dog ofte modstand mod disse rutebiler: de larme-
de, og larmen kunne skræmme hestene fra vid og sans og bragte derved mennesker i livsfare.
Der blev lavet mange mærkelige regler for automobilkørsel: fartbegrænsning med to eller fire
mil i timen, advarsel med flag, kun kørsel i dagtimerne og lignende.

En rutebilrute havde stor betydning for en egn, idet rutebilerne ikke alene transporterede per-
soner, men også bragte aviser ud på landet, ligesom chaufførerne gerne tog bud med og gik
ærinder for folk, der hurtigt fandt ud af, at det var billigere at lade chaufføren ordne et ærinde
end selv at skulle købe billet.
De ærinder, chaufførerne udførte, var meget forskellige. Han skulle måske hente varer hos en
grossist og tage dem med til en handlende, købe en sølvbryllupsgave, som en række naboer
havde samlet ind til eller endog at skulle forny en veksel.
Betalingen for at tage aviser med ud og omdele dem ved at kaste avisen til den enkelte ud af
vinduet ved abonnentens indkørsel var en krone pr. kvartal, men så skulle chaufføren også
opkræve betalingen for avisen hos abonnenten. Man kan jo undre sig over, hvordan kørepla-
nen kunne holdes.

Lokalt rutebilfirma
I Jerslev voksede et rutebilfirma, stiftet af Andreas Larsen, Skolegården, sig stort og stabilt.
Andreas Larsens søn havde kørt rutebil for sin far, men udbyttet var nok for ringe, for han
ønskede at udvandre til USA. Andreas Larsens anden søn, Jakob Ewald, der var uddannet
murer, blev derfor beordret til at komme hjem og overtage rutebilkørslen. På det tidspunkt
boede Jakob E. Larsen sammen med sin hustru, Petra, i Svennum, men i 1931 byggede de hus
på adressen Voldgade 8.
Petra Larsen fik førerbevis til rutebil i 1930 og blev derved nok den første kvinde i Danmark,
der kørte rutebil.
Efterhånden som bilparken voksede, blev pladsen for trang. Jakob E. Larsen købte derfor huset
på Voldgade 13. I haven blev der lavet garage til to personbiler og en rutebil samt et stort skur,
hvor der under krigen blev savet træ og tørv til generatorbrænde. Tørvene blev skåret i mindre
stykker ved hjælp af en gammeldags brødmaskine.



Petra Larsens far boede i huset i nogle år. I 1942 kom Jakob E. Larsens datter, Irma, til at bo i
huset sammen med sin mand, Lars Nielsen, der blev chauffør i firmaet
Senere måtte Jakob E. Larsen erhverve mere jord fra en gård i nærheden. Her opførte han først
en blikgarage. Senere byggede han fire garager og et hus, som Jerslev-Hellum Sparekasse
senere købte til nedrivning for at give plads til udvidelser.
Ved firmaets 40-års jubilæum skulle ruterne trods stor festlighed passes, men chaufførerne fik
besked på, at de denne dag skulle lade taskerne blive hjemme, hvilket jo betød, at der var gra-
tis kørsel. Da det rygtedes, var der pludselig mange, der havde ærinde et eller andet sted hen.

Når Jakob E. Larsens biler skulle synes af myndighederne, blev alle bilerne linet op på pladsen
foran Jerslev Kro. Det var et tilløbsstykke for børn og unge og andre bilinteresserede, der nu
kunne få lejlighed til at tage bilerne i nærmere øjesyn. Bilsynet blev foretaget af den motor-
sagkyndige fra Hjørring og politiassistent Bendtson fra Brønderslev. Bilsynet afsluttedes altid
med en bedre frokost.

I 1967 solgte Jakob E. Larsen ruten Jerslev-Hjørring til Eigil Jensen i Hallund (senere Kirstens
Busser). Jakob E. Larsen kørte herefter en rute Sterup-Hjørring. Desuden havde han skolekør-
sel til Toftegårdsskolen. En tid kørte han også en skoletur til Vrå Realskole over Sterup-
Høgsted-Vrå.
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Jakob E. Larsens vognpark på pladsen foran Jerslev Kro, 1936.
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Jakob E. Larsen døde i 1975. Svigersønnen, Lars Nielsen, fortsatte med skolekørsel til sin død
i 1983.
En epoke med Jakob E. Larsens grå rutebiler med den grønne stribe og de grønne skærme var
slut.

Brønderslev-ruten
Der var dog også mulighed for at komme til Brønderslev, idet Nyholm Pedersen, Hellum, fra
1926 kørte ruten Brønderslev-Jerslev-Hellum-Dybvad. I 1934 overtog han Sterup-Jerslev-
Brønderslev-ruten. I 1948 forlængedes Brønderslev-Dybvadruten til Sæby.
På ruten fra Brønderslev til Sæby var der tillige postkørsel til Jerslev, Hellum og Brønden. For
at kunne distribuere posten blev man ansat som postkontrahent. Det indebar, at man forplig-
tede sig til at befordre posten, selvom vejene ikke var farbare. I de hårde vintre, hvor vejene ofte
var lukkede af sne i flere dage, måtte Nyholm Pedersen bringe posten frem ved hjælp af heste-
trukken slæde. På gården ”Pilegårds Mølle” i Hellum stod der om vinteren altid to store jyske
heste og en slæde med påskriften Brønderslev-Jerslev-Hellum-Brønden til hans rådighed.
Sammen med posten tog han de mest nødvendige pakker med, f.eks. medicin fra Brønderslev
Apotek.

Ruten blev i begyndelsen af 1970’erne solgt til Nille Boch, Sæby, som videresolgte den til Kaj
Larsen, Sæby. Vognmand Torben Larsen, Jerslev, overtog ruten den 1. juli 1975. Han drev den
selvstændigt indtil den 1. april 1982, da det nyoprettede Nordjyllands Trafikselskab overtog
driften. Ruten blev nedlagt den 28. maj 1985.
I 1979 købte Torben Larsen ruten Brønderslev-Klæstrup-Jerslev-Sterup-Mylund-Rolighed-
Tårs. Denne rute blev nedlagt i 1981.

I begyndelsen af 1990’erne sendte Nordjyllands Trafikselskab (NT) ruterne ud i licitation, hvil-
ket betød, at det langt fra altid var lokale folk, der fik koncessionen på ruterne - og hermed var
de privatejede busruter ved at være en saga blot.
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De ældste dele af Jerslev Kirke er fra 1100-1200-tallet. Der har muligvis før ligget en trækirke
på stedet, men det vides ikke med sikkerhed.
Jerslev Kirke har som alle andre kirker i Danmark været privatejet og har bl.a. været ejet af
Hans Mühlheim af Vester Mellerup. Kirken blev selvejende i 1926-27 og var da meget forsømt
og forfalden. Menighedsrådet overtog kirkens tiendekapital og gik i gang med en omfattende
istandsættelse.
Altertavlen er fra 1600-tallet og er antagelig lavet af en snedker fra Aalborg. Billedet i altertav-
len menes at være malet af B.S. Ingemanns hustru. I 1939 blev alterbilledet skiftet ud med et
maleri udført af Johs. Kragh, der var elev hos Joakim Skovgaard. Dette billede var menigheden
ikke helt tilfreds med. Derfor blev det gamle billede igen taget i brug i 1950, og det nye blev
hængt op i sideskibet.
Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet og er formodentlig lavet på et nordjysk bil-
ledskærerværksted. I 1981 gennemgik prædikestolen en gennemgribende restaurering. 
Pulpituret på nordvæggen er inddelt i 30 felter. I felterne er malet billeder af profeter, apostle
og evangelister samt fire våbenskjolde, der angiveligt har tilhørt familierne Mühlheim og
Motzfeld. Pulpituret har tjent som herskabsstol for familien Wulff von Mühlheim, der omkring
1670 ejede hovedgården Vester Mellerup i Jerslev sogn.
Det ca. 15 meter høje kirketårn med takkede gavle er med til at give Jerslev Kirke et impone-
rende præg. Kirkeklokken er en gave fra Peder Marqvar Lykke og Birgitte Johanne Hauch, der
ejede Kjølskegård fra 1745-75.
I 1953 blev kirken udvidet med jorden fra et nærliggende gartneri. I 1981 blev der anlagt skov-
kirkegård.
Det har været muligt at finde navnene på præsterne ved Jerslev Kirke helt tilbage til 1500-tal-
let, hvorefter der er udarbejdet præstetavler, der er ophængt i kirken.

Jerslev Kirke
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Præster i Jerslev

Hr. Niels Pedersen .............................. 1520 –
Jens Kristensen Mørk ......................... 1537 –
Jens Jensen Mørk ................................ 1556 –
Kristen Nielsen ................................... 1584 –
Thomas Kristensen Mumme ............. 1609 –
Søren Thomsen Galskjøt .................... - 1639
Lavrits Jensen Bjørn............................ 1640 – 1684
Frederik Johan Boysen........................ 1684 – 1699
Henrik Petersen Klein ........................ 1699 – 1734
Jacob J. Holm....................................... 1734 – 1777
Jacob J. Holm (provst) ......................... 1777 – 1805
C. F. S. Bjørn (provst)........................... 1805 – 1816
Hans Riber........................................... 1816 – 1859
C. A. Jansen ......................................... 1859 – 1874
J. A. Sørensen ...................................... 1874 – 1900
A. F. Pommerencke ............................. 1900 – 1923
P. C. Fredsted....................................... 1923 – 1940
Tage Møller.......................................... 1941 – 1955
N. F. Lygaard Sørensen....................... 1956 – 1959
Otto Bertelsen ..................................... 1959 – 1971
P. W. Glasius ........................................ 1972 – 1988
Niels Jacob Carstens ........................... 1988 – 1992
Hanne Svensmark .............................. 1993 – 2007
Ann Sofi Lægsgaard Andersen.......... 2008 – 

N. V. Hunderup (hjælpepræst) ............. 1839 – 1852
Bøggild (kapellan) ................................ 1852 – 1859
P. G. E. Brahm (kapellan) .......... omkr. 1859 – 1874
S. M. Torp Pedersen (kaldskapellan) ... 1941 – 1953
Carl Johan Vemmelund (kaldskapellan) 1953 – 1961
Bent Woller .......................................... 1961 – 1966
Erik Nyrup Christensen ..................... 1966 - 1969

Interiør fra Jerslev Kirke før 1926. 

Interiør fra Jerslev Kirke.

Jerslev Kirke.
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Der har været skoler flere forskellige steder i Jerslev by. I et gammelt skrift fra 1690 står der, at
der har været ”et gammelt Degneboel strax ved Kirken”. Et andet sted benævnes skolen som
liggende umiddelbart nord for den nuværende skole, dvs. den nu nedlagte skole i Borgergade.
Om der her er tale om samme skole er ikke klart. En borger fortæller, at der har været skole øst
for Torvet, hvor der også var en plantage, der blev brugt som festplads ved sommerfester og
andre udendørs arrangementer.
I det nuværende Fanøgade 13 har der været en friskole, der blev drevet af et interessentselskab.
I en vurderingsbog fra 1909 står der, at det er en skole uden landbrug. I Fanøgade 4 lå en fri-
skole, drevet af adventistsamfundet (ee artikel).

I 1888 blev der bygget en ny skole (Borgergade 30) til to klasser. Da børnetallet steg jævnt, blev
denne skole snart for lille. I 1910 blev der opført en tilbygning i to etager med to klasseværel-
ser i stuetagen og to lejligheder på 1. sal.

I 1938 blev der holdet et orienterende møde i Jerslev angående centralisering af skolevæsenet.
Baggrunden var skoleloven af 1937, der krævede flere undervisningstimer og adskillige nye fag
på skemaet. Der var fra forældrenes side modstand mod centralisering, hvilket ville betyde
nedlæggelse af de mindre skoler rundt om i kommunen. Resultatet af mødet blev, at der skul-
le bygges en ny skole i Mylund (en skole, der i øvrigt aldrig blev gjort helt færdig), mens Jerslev
skole skulle forblive uændret.
Først i 1958, da der igen var kommet en ny skolelov (1954), kom der skub i forhandlingerne om
at få skolevæsenet centraliseret, så lovens krav kunne opfyldes.

Skoler

Jerslev Byskole.
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Men det var jo en stor sag for en lille kommune. Jerslev kommune gik derfor i forbund med
Hellum kommune om at bygge en centralskole eller forbundsskole, som Jerslev skole blev
kaldt.

I august 1962 var skolen færdigbygget og klar til at tage imod elever fra 4. – 7. klasse fra sko-
lerne i Hellum, Jerslev, Klæstrup, Mylund og Sterup samt elever til realklasser fra samme områ-
de. Eleverne  fra 1. – 3. klasse undervistes i de gamle skoler. Byggeriet kostede lidt over en mil-
lion kroner. Skolen fik navnet Toftegårdsskolen.
Efter kommunesammenlægningen i 1970 modtog Toftegårdsskolen elever fra Ø. Brønderslev i
overbygningen.
I 1977 blev skolen udvidet med tre fløje og fik nu også en idrætshal med tilskuerpladser.
Ved åbningen i 1962 var der 311 elever og 14 lærere. Efter udvidelsen i 1977 blev også de yng-
ste elever undervist på Toftegårdsskolen, og der blev oprettet børnehaveklasser. Elevtallet vok-
sede til 518, og lærerstaben blev udvidet til 42.
Skolen havde egen tandlægeklinik, som dog senere er nedlagt, hvorefter tandbehandlingen
foregår i Brønderslev.
Efter at realeksamen blev afskaffet i 1979, fortsatte skolen med undervisning af 8. – 10. klasse.
Der er senere oprettet en erhvervsklasse på skolen.
I 1991 oprettedes skolefritidsordning med pasningsgaranti.

Jerslev Forskole.
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I Jerslev har man næsten altid kunnet få lokale spillemænd og musikere til at spille til baller,
gilder og andre festlige lejligheder. Her skal nævnes nogle af dem.

Nils Anderson
Den første musiker, vi kender til, var Nils Anderson, kaldet Svenske-Nils. Som navnet antyder
var Svenske-Nils svensker, men udvandrede og endte i Vendsyssel omkring 1858. Han blev gift
med en pige fra Løth ved Sterup. De fik nogle børn sammen, men desværre blev Svenske-Nils
glad for flasken, så det blev ikke et lykkeligt ægteskab.
Han vandrede rundt i Nordjylland med sin violin og komponerede flittigt iørefaldende melo-
dier, der var gode at danse efter, og som hans publikum var glade for.
Svenske-Nils døde på Sterup Fattiggård i 1879.

Jens Peter Christensen (1851-1936)
Jens Peter Christensen, kaldet Krat-Peter, var født i Krattet ved
Kirkholt. I konfirmationsalderen havde han plads i Børglum. Her
lærte han at spille violin og blev snart egnens spillemand ved høs-
tgilder, legestuer og lignende.
I mange år fik violinen lov at hvile. Han ernærede sig som land-
mand ved en lille ejendom. En tid drev han en købmandsforretning
i Jerslev og kørte i 26 år fragtvogn mellem Jerslev og Hjørring. I
hans seneste år kom violinen frem igen. Han spillede bl.a. til hjem-
stavnsfester på Try Højskole og til nogle såkaldte Vendelbo-aftener
på Carlsens hotel i Nr. Sundby. Hans musik kunne ikke kaldes
kunst, men der var rytme, takt og godt humør, hvilket var tre vigti-
ge ting i en ”Liegstouw”.

Musikliv i Jerslev

Peter Christensen, kaldet
Krat-Peter.

F.v.: Chr. Hansen, Thorvald Rasmussen, Jens
Krustrup, Peter Høgsted og Elly Johansen.

F.v.: Kr. Hansen, Peter Høgsted, Jens Krustrup,
Thorkild Pedersen, Lars Krustrup.



Jerslev Byorkester, v. Chr. Hansen
Jerslev Byorkester blev ledet af musiker Chr. Hansen. I orkesteret var der både lokale og uden-
bys musikere. Af lokale kan nævnes Thomas Thomsen, Sterup, Kræn Degn og Peter Høgsted.
Chr. Hansen, i daglig tale benævnt som Musiker Hansen, ledede også et mindre orkester, som
han kaldte Ritas Orkester. I Borgerforeningen for Jerslev og Omegns protokol står jævnligt, at
”Ritas Orkester underholder.” Musiker Hansen boede i det nuværende Ærøgade 9. Huset var
prydet med en lyre.

Christian (Kræn) Degn (1880-1963)
Den senere navnkundige Kræn Degn var født i Horne, men fik plads hos lærer Bech i Jerslev,
der foruden lærergerningen også havde landbrug og jobbet som ringer ved Jerslev Kirke at
passe. Indimellem fik Kræn Degn lov at ringe med kirkeklokken, og det endte med, at han blev
ansat som ringer ved kirken. Kræn Degn komponerede ikke selv melodier, men han skrev
mange noder af, bl.a. fra Svenske-Nils. Kræn Degn holdt af de gamle melodier, men spillede
også moderne dansemusik, når han sammen med byens øvrige musikere spillede på Jerslev
Kro. På spillemandsmuseet i Rebild opbevares hans violin og en samling noder.

Jerslev byorkester 1925. Bagest f.v.: Chr. Degn, Ths. Thomsen, Peter Høgsted, Niels Jensen,
Mellergaard. Forrest f.v.: Laurits ?, musiker Hansen, Lars Kræmmergaard.
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Thomas Thomsen
Thomas Thomsen var landmand og ejede gården ”Dammen” i Sterup. Han var i besiddelse af
stor teknisk snilde og reparerede radioer og andre elektriske apparater. Omkring 1925 spillede
han med i Jerslev Byorkester. På spillemandsmuseet i Rebild er han omtalt sammen med andre
musikere fra Jerslev.

Peter Høgsted
Peter Høgsted var musiklærer og fotograf. Han spillede bl.a. med i Jerslev Byorkester omkring
1925. 

Jens Krustrup
Jens Krustrup var musiker i sin fritid. Hans erhverv var ejendomshandler. Han var desuden
meddeler til Vend-syssel Tidende og bestyrede avisens lokalkontor, der havde til huse i hans
ejendom. Jens Krustrup og hans bror Lars spillede sammen med bl.a. Kræn Degn og Peter
Høgsted. Senere dannede Jens Krustrup sit eget orkester, der var meget populært og har spil-
let ved utallige baller og fester på Jerslev Kro og i omegnens forsamlingshuse.

Jerslev Trio og Jerslev
Kvintet
Omkring 1955 begynder et
nyt orkester i Jerslev under
navnet ”Jerslev Trio”. I 1960
udvides orkesteret til en
kvartet, og omkring 1962
blev den egentlige ”Jerslev
Kvintet” dannet.
Kvintetten bestod af Mogens
Jensen, Bent Christensen,
Willy Hjulskov, Per Olsen og
Ole Jensen. Med denne
gruppe begynder Jerslev-
musikerne at bevæge sig
uden for Jerslev, idet de
optræder over hele landsde-
len, enkelte gange også i
Midtjylland.
Kvintetten indstiller sine
aktiviteter i 1972.

Jerslev kvintet: F.v. Mogens Jensen, Bent Christensen, Willy
Hjulskov, Per Olsen og Ole Jensen.



Schwåmpis Venner
Schwåmpis Venner blev stiftet i 1979. Gruppen havde fem medlemmer: Henning Sørensen
(harmonika, koncertina), Peter Bak (mandolin, violin, andekald), Per Hansen (banjo, violin, fløj-
te, sang), John Orlemann (bas, sang) og Jens Ole Jensen (guitar, sang). De fire sidstnævnte var
lærere ved Toftegårdsskolen i Jerslev.
Gruppens uhøjtidelige og folkelige form for musik faldt i folks smag. Allerede i foråret 1980
udgav gruppen LP’en ”Nordenfjords”. I 1981 blev gruppen kontaktet af den kendte Fisker
Thomas, der inviterede gruppen til at medvirke på den næste plade, han ville udgive. I 1983
udkom gruppens anden LP. Herefter blev arbejdspresset for stort for de halvprofessionelle
musikere. Det blev svært at passe både arbejde og musik. Derfor var gruppen nærmest opløst
i 1986-87, idet John Orlemann og Peter Bak stoppede, men i 1990 trådte Brian Nuller Hansen
til, og gruppen kunne igen fungere. Men i 1995 døde Per Hansen, hvilket var et hårdt slag for
gruppen, og modet forlod dem. Men efter nogle stille år kom lærer Ebbe Dissing med i grup-
pen som dens 4. mand. Gruppen blev igen interessant og gik i dens 25. leveår igen til optagel-
se. Schwåmpis Venner tilbyder sig især med festlig irsk musik.
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Schwåmpi’s Venner 1980. F.v. Jens Ole Jensen, Peter Bach, Henning Sørensen, John Orlemann og Per
Hansen.
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Vindstyrke 8
I 1980 opretter musiker Mogens Jensen (ham fra Jerslev Kvintet) et orkester under navnet
Vindstyrke 8 (8-tallet kommer af, at orkesteret begyndte med 8 medlemmer).
Vindstyrke 8 er en lokal samspilsgruppe under Brønderslev Musikskole med øvested på
Toftegårdsskolen i Jerslev. Vindstyrke 8 spiller fortrinsvis glad musik fra 60’erne.
Orkesteret er siden vokset i ”visdom, alder og yndest”.
I 1991 indspillede orkesteret sit første kassettebånd. På dette tidspunkt havde orkesteret 27
medlemmer i alderen 8 - 21 år. Gruppen har senere indspillet flere CD’er.
Orkesteret har to gange besøgt Brønderslevs venskabsby Nässjö i Sverige og har desuden spil-
let sammen med professionelle solister i Aalborghallen og på Plænen i Tivoli i København.
Siden 1991 har Vindstyrke 8 hvert år afholdt julekoncert på Brønderslev Gymnasium.

En lille gruppe blæsere har dannet sin egen gruppe under navnet ”Knuden”. Knudens musik
egner sig godt til kirkekoncerter og lignende. I 2004 indspillede denne lille gruppe en CD med
julemusik.

Medlemmer af  Vindstyrke 8 har gennem årene fra kirketårnet spillet julen ind i Jerslev, lige-
som små grupper ofte har medvirket ved morgenvækning af sølvbrudepar o.lign.
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Kirkekorene ved de tre kirker i Jerslev-Hellum pastorater fik sin spæde start i 1987, da den
daværende organist, Marianne Hausgaard Jensen, oprettede et børnekor med 16 medlem-
mer i alderen 11 - 14 år. Koret fik sin debut 1. søndag i advent 1987.
I 1991 kom organist Grethe Klyver Kristensen til sognet. Hun oprettede et voksenkor med
20 medlemmer og et børnekor med 12. Allerede året efter var korene vokset til henholdsvis
30 og 16 medlemmer, der sang påsken ind i kirkerne.
Korene havde et repertoire, der spændte fra motetter over salmer til lystige viser.
I 1994 havde voksenkoret talmæssigt sin storhedstid, idet koret talte 39 medlemmer i alde-
ren 23 - 80 år. Koret indbød til ”De ni læsninger”, der vekslede mellem korsang, oplæsning
og fællessang.
Børnekoret medvirkede ved gudstjenesterne på plejehjemmet og ved enkelte andre gudstje-
nester.
I 1999 skiftede kirkerne igen organist. Jørn K. Andersen blev ansat. Allerede inden sin offici-
elle ansættelse kontaktede han korene og videreførte det påbegyndte korarbejde med stor
entusiasme.
Kormedlemmernes ugentlige øvetid giver socialt samvær, og stemningen stiger, når de skal
medvirke ved gudstjenester og andre arrangementer.
Højdepunktet nåede de, da ”De ni læsninger” på foranledning af afdøde Per Trondal blev
udgivet på CD og husstandsomdelt i hele pastoratet.
Kirkekorenes repertoire udvides stadig og giver mulighed for at optræde sammen med andre
kor i landsdelen.

Jerslev kirkekor

Jerslev Kirkekor.



Jerslev Forsamlingshus

Der har været nogen usikkerhed om, hvornår Jerslev Forsamlingshus er blevet taget i brug.
Den første opbevarede protokol dækker årene 1922-63 og giver derfor ikke umiddelbart et
svar.
I et brev, som den nuværende bestyrelse sendte ud til alle husstande i 2006, stod der, at for-
samlingshuset har eksisteret fra 1891, men i den gamle protokol står der i et referat fra 1929, at
”det vedtages at holde en lille Festlighed midt i Januar Maaned i Andledning af Forsamlingshusets
fyrretyveaars Jubilæum.”
I de første vedtægter står der desuden, at tre af bestyrelsens fem medlemmer afgår på den ordi-
nære generalforsamling i januar 1890.
Heraf må kunne sluttes, at Jerslev Forsamlingshus har været samlingssted for beboerne i Jerslev
og omegn siden 1889.
I de første vedtægter står der bl.a.:
§ 1: Forsamlingshuset er bestemt til Samlingssted for Møder til fælles Oplysning og Belæring og til
fremme af enhver god Sag.
§ 2: I Forsamlingshuset maa paa ingen som helst Maade nydes Spiritus, og i paakommende Tilfælde
straffes denne Overtrædelse første Gang med en Bøde på 2 Kr. af enhver Deltager i denne
Overtrædelse og næste Gang udelukkelse af Selskabet, og hvad han eller hun har betalt til
Forsamlingshuset gaar tilligemed Bøderne i Selskabets Kasse. Berusede Personer, enten de er Medlem
af Selskabet eller ikke, tilstilles ikke Adgang og afvises, eller hvis de er kommet ind udvises.
§ 3: Bygningerne kan ikke benyttes til Møder af Sekterer eller de saakaldte Legestuer. Tobaksrygning
er forbudt ved Møder, hvor der synges og holdes Foredrag.
§ 5 (uddrag): Ingen kan blive Medlem uden den samtlige Bestyrelses Samtykke og paa et
Bestyrelsesmøde.
Disse vedtægter er formodentlig blevet sendt til en senere bestyrelse, der er i færd med at lave
vedtægtsændringer. Brevet er sendt af Bodel Kristensen, der var formand i 1922. Han slutter sit
brev med ordene:
”Det er altså det Grundris, hvorefter Forsamlingshusets Start tog sin Begyndelse. Men der har jo
været større og mindre Afvigelser gjennem Tiderne, og det har knebet med at holde Traadene.”

Det vides, at der er udstedt en del aktiebreve à 10 kr. i 1898. Et enkelt opbevaret aktiebrev viser,
at en mand i Klæstrup har haft et aktiebrev, der lyder på 50 kr. - et ganske betragteligt beløb
efter datidens forhold.  Disse aktiebreve er underskrevet af Jens Jensen, Andreas Larsen, Jens I.
Kristensen, Christen Møller og Kristian Pedersen.

I en bog fra 1909 over vurderinger i Jerslev kommune står der om forsamlingshuset:
Jerslev Forsamlingshus: Huset benyttes til Gildelag eller Folkelige Foredrag, samt til Gymnastik for
Skolens Børn og Egnens Ungdom og er saa ikke beregnet på at give nogen Indtægt.
Ejendommens Værdi i Handel og Vandel 2000 Kr.
Matr. nr. 4d.     Huset 800 kvadratalen.      Jord ½ album.
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I begyndelsen bestod forsamlingshuset kun af en fløj. Der var indgang midt på gavlen ud mod
Borgergade. Til højre for gangen var der en lille sal, til venstre et lille køkken.

Fra det første bestyrelsesmøde, der er refereret i den opbevarede protokol, står der, at det ved-
tages at anskaffe 8000 tørv og at få en mand til at kalke huset indvendigt og tjære paptaget.
Der skulle være et bestyrelsesmedlem til stede ved alle udlejninger. Desuden skulle bestyrel-
sen sørge for belysning og varme i aftrædelsesværelset om søndagen (aftrædelsesværelset er
formodentlig et rum, forsamlingshuset har stillet til rådighed, som dåbsfolk (og måske
præsten) kan benytte til omklædning efter en lang køretur i hestevogn).

Priser
I 1928 koster det 50 øre at leje forstuen til et møde.
I 1933 koster det 16 kr. at leje huset til bal. Baller skal slutte senest kl. 2 nat. 
Af de 16 kroner får værtinden, Karen Larsen, 2 kr. for at gøre rent
I 1937 forhøjes lejen fra 12 til 15 kr. for den store sal, når lejeren selv vil servere kaffen.
Forhøjelsen gælder foreløbig for vinteren, da brændsel er blevet så dyrt.
I 1951 koster det 12 kr. 50 øre og 25 kr. at leje henholdsvis den lille og den store sal. Forhøjelsen
skyldes stadig de stigende brændselspriser.
I 1957 er der igen forhøjelser.

Forsamlingshuset.



Mary Dronninglund, der var værtinde fra 1953 til 1960 har fortalt, at hun i starten fik 1 kr. 25
øre for kaffe. Heraf skulle forsamlingshuset have 50 øre. Hun fik 5 kr. for rengøring af den store
sal og 3 kr. for den lille.

Arrangementer
Blandt de mange arrangementer, der er holdt i forsamlingshuset, nævnes følgende:
I 1923 vil danselærer Adolf Kristensen holde danseskole 15 aftener og give opvisning to gange.
Det skal han betale 250 kr. for.
Året efter bevilges pastor Fredsted gratis husleje til ugentlige ungdomsmøder. Præsten håber
på frivillige bidrag til betaling af lys og varme.
I 1925 nægtes fodboldforeningen afholdelse af bal foreløbig, men idrætsforeningen får lov til
at spille dilettant. Foreningen skal betale 10 kr. for hver øvelsesaften og 20 kr. for hver aften
stykket spilles for publikum.
Hvis lejerne ikke kan nøjes med den belysning, huset har, skal de selv betale merforbruget.
Huset kan ikke lejes ud til trylle- og gøglespillere.
I 1927 vedtages det at leje huset ud til ”missionen”, der bl.a. holder søndagsskole i den lille sal.
Med lys og varme koster det 8 kr. pr. gang, uden lys og varme 6 kr.
I 1928 er der gymnastik for kvinder to gange om ugen. Lejen er 1 kr. pr. aften. I 1930 blev gym-
nasterne så vrede over, at gulvet i salen skulle ferniseres i påskeugen, at de flytter gymnastik-
ken til biografsalen.
I 1934 anmoder arbejderne om at få lov til at benytte den nederste ende af salen, da der ikke
er plads nok i den lille sal. I leje betales 5 kr. pr. gang, men det fremhæves, at der til belysning
kun bruges to pærer.
I 1938 bestemmer bestyrelsen, at der skal holdes generalforsamling med efterfølgende
Gammelmandsbal og lidt oplæsning. Bestyrelsen tager dog forbehold, idet der i referatet er
tilføjet  - ”hvis vi kan få det ordnet”. Der har dog tidligere været holdt Gammelmandsbal, idet
der allerede i 1911 er forfattet en sang til et sådant bal. Sangens første vers lyder således:

Man her i Jerslev, midt i vintertide,
sig syntes, Støvlen rent var gå’t i stå,
det kan i Jerslev aldrig ret man lide,
men straks man søger gang i den at få.
Derfor den tanke kom, som ej var ilde, 
at ældre mødtes her til sang og spil
for bort at jage denne dorske grille,
som man i Jerslev nødig huse vil.

Sangen kan synges på melodien: Der er et land….
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I 1945 får badmintonklubben lov til at træne i salen. Lyskuplerne generer spillet. Bestyrelsen vil
forsøge at optage et lån, så lamperne kan flyttes ud til siderne.
Ved de årlige generalforsamlinger har der været underholdning af forskellig art. Der har bl.a.
været oplæsning og underholdning af Klæstrup sangkor, der blev ledet af lærer Kaalund.

Inventar, reparationer og vedligeholdelse
Allerede i 1922 er gulvet i salen meget dårligt, men bestyrelsen beslutter lakonisk, at det skal
holde så længe, det kan. Som tidligere nævnt skal huset kalkes og taget tjæres. Desuden skal
pladsen uden for døren jævnes.
I 1923 opsættes gardiner i den store sal.
I 1925 bliver der lagt nyt gulv i den store sal og i gangen. Der anskaffes otte bænke med ryg-
stød. Bænkene koster 25 kr. pr. stk.
I 1927 bliver der lagt nyt tag på husets sydside.
I 1932 besluttes, at der skal opsættes nyt underloft i salen, men det udsættes på grund af den
vedvarende krise, men det bliver dog gennemført allerede i 1933 med optagelse af et lån i
Sparekassen på 300 kr. Der anskaffes to rækker borde, der laves af brædderne fra husets dilet-
tantscene.
I 1951 repareres taget. I 1952 bliver hovedtrappen fornyet, og gruekedlen bliver sat om. Der
indhentes tilbud på opsætning af fliser i køkkenet.
I 1958 repareres panelet, og der bliver købt nye gardiner.
En søndag i 1959 opstod der en dramatisk situation i forsamlingshuset.
Værtindens mand, Henry Dronninglund, havde udskiftet en gasflaske, men da han ville tænde
gaskomfuret, slog der en ildflamme ud fra gasflaskens sikkerhedslås. Da situationen så ret far-
lig ud, måtte de børn, der var til søndagsskole i den sal, der støder op til køkkenet, i hast forla-
de huset. Det lokale brandvæsen fik dog hurtigt branden slukket, men der var sket ret stor
skade på træværk og inventar.
I 1962 får værten 425 kr. for at male vinduerne.

Udvidelse og tilbygning
I 1929 stilles der forslag om et redskabsskur ved husets østre gavl.
I 1935 forhandles om en tilbygning. Arkitekt Knudsen laver en tegning, som bestyrelsen synes
godt om. Der er planer om at indrette en læsesal, hvis daglige udgifter borgerforeningen vil
påtage sig. Tanken bliver dog vist droppet igen.
For at forbedre økonomien forespørger bestyrelsen hos sognerådet, om skolegymnastikken
kan henlægges til forsamlingshuset (generalforsamlingen afslog i 1926 en henvendelse fra sog-
nerådet om dette). Sognerådet tilbyder 400 kr. om året i fem år. Forsamlingshuset køber ribber
af gymnastikforeningen til en pris af 125 kr. opstillet. Det har været godt kram, idet disse rib-
ber først blev taget ned ved den seneste renovering i 2005-06.



Der bliver holdt licitation over tilbygningen. Licitationen viser, at tilbygningen kan opføres for
11.732 kr. 36 øre. Der benyttes kun lokale håndværkere ved byggeriet.
Udbygningen omfatter forlængelse af salen, en sidefløj med en mindre sal, servering m.m.
Endvidere bliver der efter datidens begreber lavet et stort køkken og en garderobe. I kælderen
er der omklædningsværelse, brusebad og et WC. I loftsetagen er der indrettet en lejlighed, som
ifølge avisens omtale er ”den nydeligste lille Lejlighed til Værten.”
I 1938 får den daværende vært, Chr. Sørensen, lov til at opføre en garage.
I 1944 mures der et rum fra til madkælder i den sydlige del af dametoiletrummet.

Huset moderniseres
I 1934 anmoder værtinden, Karen Larsen, bedst kendt som Koge-Karen (mor til Post-Leo), om
at få vand indlagt. Hidtil har hun måttet sende sine drenge ud til naboerne for at hente vand
til rengøring og madlavning, men da naboernes brønde undertiden var udtørrede, kunne det
ind imellem være et problem. Installationen kostede 50 kr. Afgiften var 25 kr. for den første
hane og 10 kr. for hver af de efterfølgende.
Bestyrelsen mener, at det er nok med en vandhane. Det var det vel også, da der jo ikke var
hverken vandkloset eller badeværelse.
I 1961 opsættes en gasgruekedel, og der installeres telefon.
I 1963 indlægges fjernvarme.

Husassistenter/værtspar
I 1923 antages Kristiane til at holde opsyn med huset til en årsløn på 40 kr. Året efter antages
Gotfred Kristensen. Det er dog reelt hans kone, der bliver ”husassistent”. I 1928 flytter Gotfred
fra byen, og Emma Pedersen antages på følgende vilkår: ”Hun skal have 50 Øre for Rengøring af

Personale og værtspar i Jerslev forsamlingshus.
Fra venstre; Eleonora Larsen, Johanne Simonsen,
Inger Christensen og værtsparret Tinne og Poul
Christensen.

f.v. Johanne Simonsen, Rigmor Simonsen, Inger
Christensen, Eleonora Larsen og Tinne Chris-ten-
sen.
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Sal, Forstue og Gang, 50 Øre for Møder i Forstuen. Hun maa tage 8 Kr. for at assistere ved
Kaffebord, Rengøring iberegnet. Hun holder selv Fejekost. Hun faar 20 Kr. for at fernisere Salens og
Forstuens Gulv samt Gang to Gange over. Hun skal svare for Køkkeninventaret 30 Par Kopper med
Tallerkener og 30 Teskeer, 2 ”indmalered” (emaljerede) Kaffekander, 1 Chokoladekande, 1 Kaffekande
Porcelæn, 2 Sukkersæt, 2 Flødebakker, 1 Træbakke, 1 Vandspand”.
I 1932 antages husejer Jens Larsens hustru, Karen, til at sørge for rengøring. I hendes kontrakt
står bl.a.: ”Karen betaler selv alle de koste, hun kan slide.”
Da der nu er indrettet lejlighed i huset, vedtages det at søge om en vært, der skal bo i huset.
I oktober ansættes Kristian Sørensen og hustru. De får gratis lejlighed og brændsel mod at
holde huset rent, men de skal betale lejlighedens elektriske strømforbrug samt 2 kr. pr. lam-
pested + 1/10 del af husets strømforbrug.
I 1943 antages Mary og Henry Dronninglund som værtspar. I deres kontrakt står der bl.a.:
”Ruderne i huset skal Værten holde i Orden. Dog Krigsskader undtagen.”
I 1960 antages Poul Christensen og hustru som værtspar blandt fire ansøgere.

Udsmykning
I 1931 vedtages det, at der skal ophænges en serie billeder på salens østlige endevæg. Tømrer
Olav Jacobsen laver en ramme for 110 kroner. Der er almindelig tilfredshed med udsmyknin-
gen. Disse billeder pryder stadig salens endevæg.

Forskelligt
Trods det, at kroen og forsamlingshuset må ses som konkurrenter, vælges kroejer Jens Iversen
til revisor, en post han beklæder i en årrække.
I 1939 bliver en dilettantforestilling aflyst på grund af mund- og klovsyge, og der holdes ingen
høstfest på grund af den alvorlige situation. 
I 1942 afholdes alsang med oplæsning og kaffebord, hvortil brød og sukker medbringes.
Den 23. marts 1944 afholdes forsamlingshusets generalforsamling i skolen. I protokollen står
der: ”Grunden til at Generalforsamlingen afholdes i Skolen er den, at Forsamlingshuset for tiden er
optaget til andet formaal.”
Forklaring følger i referatet fra et bestyrelsesmøde den 24. maj 1944, hvor der står: ”Den tyske
Værnemagt har benyttet Forsamlingshuset i to Maaneder. Nu er Huset atter frit, men desværre
trænger det til en grundig Istandsættelse.” 
Det er, som om man har været bange for at kalde tingene ved deres rette navn, ligesom man
prøver at undgå at kalde døden ved sit rette navn.

Værnemagtens besøg
Mary Dronninglund, der var bestyrerinde i Jerslev forsamlingshus under krigen, har til Lokal-
historisk Arkiv fortalt om tyskernes besættelse af forsamlingshuset.



Tyskerne kom med et stort læs halm. Det var så højt, at det nåede op til vinduerne i lejlighe-
den ovenpå. De læssede halmen af i den store sal og kørte så igen. Familien Dronninglund var
skrækslagne. For hvad skulle der dog ske?
Der kom ca. 150 soldater. De halve af dem skulle være på kroen, men da der skulle være en
sølvbryllupsfest, var de så hensynsfulde at vente med at rykke ind til dagen efter. De sov så alle
sammen i forsamlingshuset. De lå så tæt, at de måtte ligge ”skavfæstede” (skiftevis med hoved
og fødder i samme retning) for at kunne få plads.
Der blev stillet en madvogn op i baggården. Kælderen blev fyldt med madvarer, hovedsagelig
kålrabi og gulerødder.
I en stue på 1. sal boede nogle af de øverstbefalende. Værtsfamilien blev aldrig generet af
tyskerne. Hvis de mødtes på trappen, stod tyskerne høfligt ind til siden.
Forsamlingshuset tog stor skade af tyskernes ophold. Der var meget snavset, gulvene var hak-
ket op af de sømbeslåede støvler. Flere af vinduerne og mange andre ting var ødelagt.
Al halmen blev kørt på lossepladsen. Her ville man brænde det af, men der lå så mange patro-
ner i halmen, så det knaldede om ørerne på dem, der arbejdede med det.
Mary Dronninglund fortæller også, at det var svært at drive forsamlingshuset, så længe der var
mangel på varer. Det var også svært at bruge det hjemmelavede mel til bagning. Det var så
tungt, at det ikke kunne bruges til gærbrød. Hun bagte i stedet galopkringle. Men det var så
svært at beregne, hvad der blev spist af det, så hun følte, at hun næsten havde mere tilbage,
end hun havde bagt.

Modernisering
I de senere år er forsamlingshuset blevet gjort mere handicapvenligt, idet der er lavet fast køre-
rampe til kørestole og handicapvenligt toilet. I det hele taget er huset indrettet med moderne
faciliteter, så det er let at leje ud til fester og andre arrangementer.
De skiftende bestyrelser har gennem alle årene lagt et stort arbejde i at holde huset i orden,
idet bestyrelsesmedlemmerne selv har stået for rengøring og anden vedligeholdelse.
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Forsamlingshuset i dag.
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Syvendedags Adventist-bevægelsen er opstået i Amerika. I 1877 var dansk-amerikaneren
John Gotlieb Matteson vendt hjem til Danmark for at organisere en missionsvirksomhed i
hjemlandet. Han fik bl.a. en indbydelse til at komme til Alstrup i Vendsyssel. Her ville han
forkynde den nye sandhed. Mange mennesker samledes for at høre hans budskab, og hans
arbejde vakte en del røre.
Et ægtepar i Tylstrup, Thora og Thomas Madsen, fandt sabbatspørgsmålet interessant. Det at
holde helligdag lørdag i stedet for søndag tiltalte dem, og de lod sig døbe.
Parret fortalte om deres nye tro til venner og familie, bl.a. til Thomas Madsens bror, Jørgen
Peter Madsen, der var bosat på Hellum Mark i det sydvestlige hjørne af Hellum sogn. Hans
hjem blev en slags hovedkontor for det nye samfund.
Adventisterne anså børnene som det vigtigste på jorden og indså nødvendigheden af at
oplære dem i troen.
Det nye samfund voksede støt, og omkring 1880 talte menigheden op mod 20 mennesker
med koncentration omkring Jerslev. I 1889 blev der opsat et telt i Jerslev by, og en evangelisk
kampagne, der løb i to måneder, blev indledt.
I 1883 oprettede adventisterne en børneskole i Dronninglund. I Hellum rumsterede tanken
om en børneskole også. Det var nemlig et problem for adventisterne at få deres børn fritaget
for undervisning om lørdagen. Ofte havde de måttet betale mulkt, fordi de holdt børnene
hjemme.
Problemet var stort. Det var dyrt at bygge en skole, og eleverne boede så spredt, at det ville
være en svær opgave at finde en god beliggenhed.
Skolen i Hellum begyndte da som en omgangsskole, hvilket betød, at lærerinden gik fra
hjem til hjem og underviste mindre flokke af børn. Hendes løn var 80 kr. om året. Kosten fik
hun rundt omkring i hjemmene. Der blev undervist børn i Hellum, Åholm, Svennum og
Jerslev. I Jerslev skoledistrikt har der været holdt skole i hus nr. 12 hos urmager Niels Peter
Ovesen.

Skole i Jerslev
I Jerslev kom det ofte på tale at bygge et forsamlingshus på en grund tilhørende en Chresten
Andreasen. Bag denne ide stod især en Jens Iversen Henriksen, der var flyttet til
Hummelheden fra Vrå.
Selv om ingen af medlemmerne af samfundet var særlig velhavende, lykkedes det at få et hus
opført. Medlemmerne opfordredes til at tegne friaktier à 25 kr. På den måde blev der tegnet
62 parter med pålydende 1550 kr. 
Adventistskolen blev på en måde hilst velkommen, da skoleforholdene i Jerslev på den tid
var temmelig rodede. Børnetallet var stort, og skolerne små og dårlige, så en del børn blev
undervist hjemme.
Det var ikke kun adventisternes børn, der gik i ”adventistskolen”, som den hurtigt kom til at
hedde i folkemunde. Også andre børn blev indmeldt, da den nye skole snart fik ry for at være

Syvendedags Adventistkirken
og Adventistskolen



en god og grundig skole, hvor lærdom og kundskab blev sat i højsædet. Fra 1923 fik skolen
tilkendt statsstøtte, der dog var afhængig af et elevtal på minimum 10 i et kalenderår. En
gang om året blev undervisningen overværet af skolekommissionen, der skulle sikre sig, at
skolens undervisning levede op til folkeskolens krav.
I huset i Algade, det nuværende Fanøgade 4, lå skolestue og mødelokale i forlængelse af hin-
anden. Mødelokalet blev i øvrigt benyttet til gymnastiksal. På første sal var der et værelse
med et lille køkken til lærerinden. Vand måtte hun hente ved en vandpumpe hos en genbo.
Bagved bygningen var der et udendørs toilet. Der var ingen skolegård, så børnene måtte lege
på fortovet eller på vejen.
Skolen i Jerslev fungerede indtil 1964, da den blev slået sammen med Østervrå Friskole, der
var oprettet i 1954.

Kirke i Jerslev
Adventistsamfundet havde et stort ønske om at få bygget en rigtig kirke i Jerslev. I somme-
ren 1962 sikrede samfundet sig en byggegrund ved Frederik Lunds ejendom i Borgergade.
Menigheden, der på det tidspunkt talte 54 medlemmer, har stået sammen om opgaven med
at opføre kirken. Ved begravelser bruges Folkekirkens kirkegård. 
Kirken i Jerslev deler i dag præst med kirken i Østervrå. Der afholdes bibelstudium lørdag kl.
10, efterfulgt af en gudstjeneste kl. 11.
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Længe før det sociale netværk blev almindeligt og betragtet som en selvfølge, har der været
hjælp at få for folk, der var vanskeligt stillede eller på grund af sygdom eller anden uforud-
set grund fik store udgifter.
En meget slidt bog beretter om Jerslev Sogns Hjælpekasses arbejde. Bogen er godt udnyttet,
idet der er ført forhandlingsprotokol i den ene ende af bogen og regnskab i den anden. De
to dele mødtes i 1921, men det fremgår ikke af teksten, at Hjælpekassen nedlægges. På
lokalhistorisk arkiv i Jerslev findes der ikke mere om Hjælpekassen.

Regnskabsdelen begynder i 1899  og har titlen ”Regnskab over Indtægt og Udgift ved den fri
Fattigkasse i Jerslev Sogn”, mens forhandlingsprotokollen først begynder i 1908, men da en
af underskriverne i regnskabsdelen fra 1908 også figurerer som bestyrelsesmedlem i proto-
kollen, må det vel formodes, at Den Fri Fattigkasse har fået navneforandring til Jerslev Sogns
Hjælpekasse.

I referatet fra det første bestyrelsesmøde hedder det:

Søndagen den 5. April var Bestyrelsen for Jerslev Sogns Hjælpekasse samlede til Møde
i Jerslev, hvor følgende forhandledes. Som Formand for Hjælpekassen blev valgt
Anders Kristian Andersen, og det vedtoges at hver i sin Kreds skal se at finde at
komme dem til Hjælp som trænger.

Jerslev den 5.-3.- 1908
Anders Kr. Andersen      Peder Østergaard      Chr. Jørgensen

Marie Nielsen, Hjulskov.

Marie Nielsen, der er underskriver ved dette første møde, nævnes ikke mere. Derimod ses
det, at der holdes møde hos Chr. Nielsen, Ø. Hjulskov, og at han skriver under ved kom-
mende møder.
Så kan man jo gøre sig sine tanker om, hvorfor Marie kun nævnes den ene gang. Har hun
skrevet under på mandens vegne? Han kunne jo være forhindret, eller har man fortrudt, at
der blev valgt en kvinde til så vigtig en post?

Bestyrelsen har i nogle år holdt møde en gang om måneden, andre år har der været lidt læn-
gere mellemrum. Hver gang har dagsordenen lydt på uddeling af penge til trængende.
Og hvor fik Hjælpekassen så pengene fra?
Den største del af de uddelte penge kom fra kommunekassen. I 1899 er der uddelt 390 kr.
Deraf er de 200 kr. fra kommunekassen. Sparekassen har ydet et tilskud på 133 kr. Desuden
har der været en kassebeholdning på 22 kr. 20 øre fra forrige år. Fra fattigbøssen har man fået
19 kr. Et legat har givet 3 kr. 49 øre i rente. Endelig er der indgået 32 kr. 50 øre ved dans og
mulkter (bøder).

Jerslev Sogns Hjælpekasse



Da modtagerne er nævnt ved navn, kan det ses, at der er 33 personer eller familier, der har
skullet dele de 390 kr. Ydelsen svinger fra 4 til 24 kr. pr. år.
I året 1908 – 09, hvor foreningen har fået navnet Jerslev Sogns Hjælpekasse, har Sparekassen
ydet 246 kr. og kommunen 700 kr. Legatrenten er dette år 3 kr. 93 øre. Derudover er der ved
offentlige baller og en karrusel indkommet 21 kr. og for jagtretten i Sterup 4 kr. Desuden er
der ved Valdemar Larsen indkommet 20 kr.

Når man ser på indtægterne, kan det se ud, som om der er nogle beløb, der ikke rigtigt kan
passe ind nogen steder. Derfor er de blevet lagt i Hjælpekassen.
Der er f.eks. indgået 4 og 12 kr. for ulovlig jagt. For ulovlig bilkørsel er der indkommet 12 kr.
50 øre og 13 kr. 33 øre. Det må siges at have været en stor bøde på den tid, og biler må jo
også næsten have været et særsyn.
I mulkt fra tjenestetyende er der indgået 16 kr. 66 øre. I 1914 –15 modtog kassen 25 kr., som
er ”indkommen ved en pige, der var fæstet til NN og undlod at møde.”
En mulkt for uorden har indbragt 10 kr. og for nytårsløjer 5 kr. Mejeriets skovtur, en hus-
flidsfest og en afholdsfest har kastet henholdsvis 1 kr. 50 øre, 4 kr. og 8 kr. af sig. En cykelfa-
brikant har pådraget sig en mulkt på 30 kr. En ærlig finder har afleveret 2 kr. 78 øre til sog-
nefogeden, der har givet beløbet videre til Hjælpekassen. En funden tavle er også blevet afle-
veret til sognefogeden. Den er nok blevet solgt, og overskuddet på 2 kr. er havnet i
Hjælpekassen. Desuden er nogle mindre beløb fra børnedilettant, dilettant og offentlige bal-
ler afleveret til bestyrelsen.

I 1905 er der fra kommunen modtaget 200 kr. ekstra. Pengene er videresendt til Det
Kongelige Blindeinstitut for børstenbinderværktøj og rekvisitter til en blind pige. 
I rigtig mange referater fra bestyrelsesmøder står der kun, at der uddeles et antal kroner til
et antal familier, f.eks. er der i 1910 uddelt 373 kr. til 40 familier. Men der kan også forekom-
me mere fyldige referater. I marts 1910 bestemmes, at ”naar der kommer Regning fra
Brønderslev Sygehus over NNs Kone for Ophold og Operation og et ”Konstben” da at betale ¾ af
Regningens Beløb.” Det oplyses senere, at regningen fra sygehuset kom til at lyde på 210 kr.
Heraf betaler Hjælpekassen 157 kr. 50 øre, mens NN selv må betale de resterende 52 kr. 50
øre. Denne betalingsfordeling anvendes ved flere sygehusophold.
I 1914 søger en kvinde om 40 kr. til husleje. Dette kan ikke bevilges, men hun får 10 kr. til
ildebrændsel.

Under Verdenskrigen 1914 – 18 stilles der endnu større krav til Hjælpekassen, idet der udbe-
tales hjælp til de familier, hvor manden er indkaldt til militærtjeneste. Familierne har fået ca.
10 kr. i gennemsnit. Disse udbetalinger sker første gang den 24. august 1914.
Den 11. december 1915 udbetales 438 kr. til trængende og 145 kr. til de indkaldte til sik-
ringsstyrken.
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På et bestyrelsesmøde den 26. januar 1916 meddeles der, at bestyrelsen skal have møde med
sognerådet den 3. februar angående dyrtidsloven. Et af bestyrelsesmedlemmerne vælges til
formand og kasserer for dyrtidsloven.
Herefter udbetales hver gang beløb til sikringsstyrken og til dyrtidshjælp til trængende.

I 1916 klager en kvinde gennem amtet over den hjælp, hun får. Hun forlanger 15 kr. om
måneden, hvilket hun får, så længe dyrtidshjælpen vedvarer. Men når den ophører, har
Hjælpekassen ikke midler til at yde fast støtte.
I november 1917 bestemmer bestyrelsen, at de, som ønsker dyrtidshjælp i den kommende
vinter, må melde sig inden næste møde. Sammen med sognerådet søger bestyrelsen i
december at få et overblik over ansøgerne.
Tilskud til sikringsstyrelsen udbetales sidste gang den 6. februar 1918, mens dyrtidshjælpen
fortsætter.

Den 5. september 1919 vil bestyrelsen henstille til sognerådet at overveje, om ikke det er
nødvendigt at yde en del af kommunens beboere hjælp til brændsel.

I maj 1920 får Hjælpekassen gennem amtet en forespørgsel fra Indenrigsministeriet om
Hjælpekassen understøtter kronisk syge personer, som ikke kan komme ind under de
lovhjemlede understøttelser. Bestyrelsen meddeler, at der for tiden ikke ydes understøttelse
til sådanne personer.
Samtidig fremsender amtet et cirkulære om, at kommunen må anvende ind til 2 kr. pr. ind-
bygger fra 1. april til 31. oktober til afhjælpning af dyrtiden. Staten refunderer det halve.
I oktober 1920 modtager Hjælpekassen et cirkulære fra Hjørring Amt vedrørende under-
støttelse til fiskere, hvilket tages til efterretning.

I februar 1921 kommer der en ny kategori af trængende, idet der er udbetalt 615 kr. i arbejds-
løshedshjælp.

Dengang som nu stiger de sociale udgifter. I 1908-09, da Hjælpekassen kom til at virke under
det nye navn, var indtægterne 1304 kr. 86 øre og udgifterne 988 kr.
I 1920-21, da regnskabsbogen slutter, er der indtægter på 11.415 kr. 32 øre. Bortset fra legat-
renten på 3 kr. 49 øre er alle pengene kommet fra kommunens kasse.

Alle pengene bliver uddelt dette år. Heraf kan det vel sluttes, at Jerslev Sogns Hjælpekasse
er ophørt med at virke. 



Denne forening er formentlig en af de ældste foreninger i Jerslev, idet den blev stiftet den 17.
februar 1883.
Ved den stiftende generalforsamling blev der indmeldt 13 medlemmer, hvoraf de seks kom til
at danne den første bestyrelse. Disse seks var karetmager Laurits Madsen, Flyvbjerg, Julius
Madsen, snedker Niels Peter Thomsen, Jens Chr. Jensen, Mylund, skrædder Niels Christensen
og handelsmand Chr. Edvard Eskildsen.
Foreningens vigtigste formål var at arbejde for ædruelighedens fremme.

I 1885 får foreningen en fane, som ifølge protokollen skal opbevares i afholdshjemmet i Jerslev.
Hvor det lå, vides ikke. Hvis det ønskes, møder man med fane til jordefærd, sølvbryllup og jubi-
læer. Hver mandsperson skal betale 1 kr. til foreningens kasse, 25 øre pr. kvartal. Der skrives,
”at tvende Revisorer har godkjendt Regnskabet” ved generalforsamlingen.

Foreningen har på et tidspunkt mere end 200 medlemmer, men ved århundredskiftet (1900)
blev der dannet selvstændige foreninger i Sterup og Mylund, hvilket naturligvis betød nedgang
i medlemstallet i Jerslev. Medlemmerne kommer fra alle samfundslag.
I 1887 vælges lærer Kr. Bech, Jerslev, (1887 – 1910) til formand. Han foreslår på et bestyrelses-
møde,”at der holdes en Afholds- og Høstfest i eller i  Nærheden af Jerslev By efter Høst saa billig
som mulig, samt at det eventuelle Overskud skal anvendes til et Juletræ, maaske med Julegaver for
de fattige og trængende Børn i Jerslev Sogn og Uddeling af Gaver skal da foretages af Sogneraadet
og lige saa mange Afholdsmænd.”
Desværre kan det ikke ses, om denne smukke tanke bliver realiseret, men foreningen holder i
flere år juletræ, vist første gang i 1897. I 1923 vedtager bestyrelsen, at foreningen ikke vil afhol-
de juletræ, da fire andre foreninger gør det.

Det ses, at bestyrelsen skal tage stilling til opførelse af forsamlingshuset i Jerslev i 1888, til
oprettelse af en sygeforening i 1896 og til oprettelse af et afholdshjem i 1909. Hver gang ved-
tages, at man vil vente med at tage stilling.

Foreningen er meget aktiv og holder mange møder og fester. Såvel generalforsamlinger som
andre møder bliver næsten altid holdt på søn- og helligdage. Der holdes møder i sognets sko-
ler med fremmede talere. Til møderne kommer der ofte mellem 100 og 200 deltagere.
Friluftsmøder og -fester er holdt i bl.a. Dårbak Bakker, Mellerup Mølle Bakker, Musted Skov,
Jerslev Plantage, i kroens have og et sted i Svennum.
Foreningen holder hvert år stiftelsesfest, skiftevis i Jerslev Forsamlingshus og i Fællesmål i
Mylund, hvorfor der købes aktier i begge huse.

Der føres nøje fortegnelse over medlemmerne. Hvis de melder sig ud, angives grunden.
Enkelte dør, nogle udvandrer til Amerika, en enkelt er udmeldt på grund af fornærmelse, men
en ret stor del udmeldes som ”drankere” eller ”har nydt spiritus.”

Jerslev Sogns Totalafholdsforening
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Ikke mindre end to af den første bestyrelses medlemmer udmeldes af foreningen som dranke-
re.
Det tåles ikke, at der lefles for spiritussen:
I 1894 planlægges en grundlovsfest på gæstgiver Thomsens festplads mod, at han får bevært-
ningen, og at han forpligter sig til ikke at udskænke spiritus på kroen, så længe festen varer.
Fra 1921 vil foreningen ikke mere avertere i Vendsyssel Folkeblad på grund af bladets mindre
ædruelighedsvenlige holdning.

Der kan abonneres på blade fra hovedkredsen, og der uddeles agitationsblade, vist ved skole-
børnenes hjælp. Medlemmer får emblemer og stjerner. Flere medlemmer opnår at blive æres-
medlemmer. Således bliver Morten Svenningsen og hustru Nicoline æresmedlemmer fra deres
guldbryllupsdag at regne. I 1927 bliver Thøger Sørensen og hustru optaget som æresmedlem-
mer og tildelt diplom efter at have været medlem i 33 år.

Det fremgår ikke tydeligt, hvor Afholdsforeningens 50 års jubilæum bliver holdt, men salen bli-
ver fyldt til sidste plads. Der blev drukket kaffe ved smukt pyntede borde, der ikke stod tilbage
for almindelig pæne selskabskaffeborde. Der blev holdt taler med lykønskninger og sunget
sange. Efter kaffen blev der danset til den lyse morgen. Sekretæren, N.J. Kristensen, skriver i
protokollen ”saa vidt vi kunne skønne morede Folk sig over al Maade godt.”



Fra Borgerforeningens generalforsamling 17. januar 1921 refereres:
Manufakturhandler Bundgaard stiller Forslag om Oprettelse af en Spareforening ”Julens Glæde” og
oplæser Forslag til Love. Bestyrelsen skal sørge for Oprettelse og danne Bestyrelse det første År.

Julens Glæde bliver åbenbart stiftet samme aften, for to dage senere kan der læses i proto-
kollen, at ”Kjøbmand Pedersen Bundgaard bliver Formand for begge Foreninger, men at de to
Foreninger faar hver sin Kasserer.”

Foreningens formål er ”at vække Sans for Sparsommelighed og ved ugentlige Bidrag at sammen-
spare Penge til en samlet Udbetaling i første Halvdel af December Maaned.”

Til bestyrelsen kan kun vælges personer, der er medlemmer af borgerforeningen, mens alle
sparere har stemmeret.
De indvundne renter skal bruges til aflønning af en opkræver og til at holde en juletræsfest
for. Resten skal gå i borgerforeningens kasse.
Foreningens første selvstændige formand bliver førstelærer Thorvald Rasmussen, en post
han beholder, indtil han i 1935 nægter at lade sig genvælge. Næste formand bliver skrædder
Alfred P. Træholt.
Foreningen bliver taget godt imod. I 1921 er der en omsætning på 7.109,77 kr. Året efter er
omsætningen på 10.113,49 kr.
De første år bliver der holdt generalforsamling samme aften, som der holdes juletræ. Senere
holdes den sammen med udbetalingen af det opsparede beløb.
I 1933 har foreningen 179 medlemmer, der har opsparet 6.532,75 kr.

På generalforsamlingen bliver kaffespørgsmålet ved juletræet drøftet. Det besluttes, at besty-
relsen bemyndiges til at opkræve 25 øre af hvert medlem ved udbetalingen af det opspare-
de beløb.
Om kaffespørgsmålet har skabt splid i bestyrelsen fremgår ikke af protokollen, men i 1936
går hele bestyrelsen af. Herefter bliver bogholder Jørgen Jensen (formodentlig den senere
kæmner) formand og købmand Sørensen kasserer. For at undgå ekstra opkrævning ved
selve juletræsfesten vedtages det at opkræve 35 øre ved udbetalingen.
I 1939 går Julens Glæde sammen med Borgerforeningen om at holde juletræ. Kun forældre
med børn under 15 år, der er medlemmer af foreningen, har adgang.
Året efter - i 1940 - vedtages det ”under de ekstraordinære Forhold at afholde Juletræ uden Kaffe.”

I 1944 har 212 sparere sammensparet 18.567,10 kr. I 1961 har næsten samme antal sparere,
nemlig 215 sammensparet 47.007,50 kr.

I 1962 inddrages landturen, hvorved der mistes 42 medlemmer.
Det har været et krævende job at være opkræver. En gang om ugen skulle der aflægges
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besøg hos de omkring 200 sparere. Ganske vist kunne der være flere sparere i samme hjem,
men alligevel blev det til ganske mange besøg. Landpost P. Spile var opkræver i en længere
årrække. Han blev afløst af en fru Rasmussen, der havde tjansen i 11 år. Men herefter skifter
opkræverne tit. I de næste ca. 35 år har der været mere end ti forskellige opkrævere. Lønnen
er vokset fra 50 øre pr. medlem til 7 kr. minus kildeskat i 1971. Fire år senere stiger lønnen
yderligere til 10 kr. og opkrævningen sker kun hver anden uge.

Også bestyrelsen har haft et ret stort arbejde, idet den hvert år i december skulle stå for
udbetalingen. Forinden skulle beløbene tælles sammen og sammenlignes med opkræverens
regnskab. Herefter skulle de opsparede penge lægges i poser til hvert enkelt medlem. De
penge, der ikke blev afhentet den annoncerede aften, blev bragt ud af opkræveren.
Omkring 1975 går man over til at sælge sparemærker à 5 og 10 kr. til medlemmerne, hvilket
menes at være tidsbesparende. Efterhånden er der ingen voksne, der ønsker at påtage sig
jobbet som opkræver, og der antages en stor dreng.

I 1968 holder Julens Glæde juletræ sammen med Borgerforeningen og Fagforeningen. I 1981
overtager Borgerforeningen juletræsfesten, men Julens Glæde giver et tilskud på 1000 kr.

Efterhånden går medlemstallet ned. I 1986 er tallet faldet til 60, hvorfor man vælger at ind-
stille opkrævningen. I de kommende år er foreningens eneste aktivitet at udbetale 1000 kr. i
tilskud til juletræet. I 1993 holdes der afsluttende generalforsamling i Julens Glæde, og de
resterende penge overlades til borgerforeningen.



Året 1931 er valgt som stiftelsesår for Jerslev Idrætsforening. Måske burde det være et andet
år, da der længe før 1931 eksisterede en forening, der hed Jerslev Boldklub med fodbold som
eneste aktivitet.
Man ved, at allerede omkring 1907 blev der spillet fodbold på en mark øst for gården
”Åsholm”.
Kontingentet var dengang tre kr. for et år. En fodbold med snøre vejede omkring to kg, og
fodboldstøvlerne mindede om et par snabelsko.
I mange år blev der spillet fodbold på flere forskellige gårde, for når en græsmark skulle ind-
drages til anden afgrøde, måtte fodboldspillerne flytte til en anden græsmark.
Men i begyndelsen af 1930’erne fik fodboldspillerne bedre forhold, idet der fra en landejen-
dom (Anlægsvej 5) blev lavet en udstykning, hvorpå der blev anlagt en fodboldbane. Denne
udstykning er det, vi i dag kalder Anlægget. Jerslev Håndværker- og Borgerforening fik sene-
re overdraget anlægget, hvorefter idrætsforeningen indgik aftale med Håndværker- og
Borgerforeningen om lejemål. ”Klubhuset”, der blev brugt ved omklædning, var et træskur
på 14 kvadratmeter. Det var grønt med et hvidt vindue i gavlen, en fast bænk og 28 knager,
så det gjaldt om at komme tidligt, hvis man ville klæde om indendørs.

Jerslev Idrætsforening førte en kummerlig tilværelse, indtil den i 1939 blev tilsluttet JBU (Jysk
Boldklub Union). Først fra 1944 er der nedskrevet noget om de idrætslige tildragelser med
sejre og nederlag i kampene mod omliggende klubber.

I 1971 blev Jerslev Idrætsforening og Sterup Idrætsforening (stiftet i 1947) sammenlagt under
navnet Jerslev-Sterup Idrætsforening (JSI).

Efterhånden drejede sporten sig ikke kun om fodbold. Mange andre former for idræt blev sat
i system i klubber, der efterhånden blev indlemmet i Idrætsforeningen.

Volleyball
Jerslev Volleyball-klub blev oprettet i 1968 på initiativ af lærerne Holger Fisker og Helge
Ritmann på Toftegårdsskolen. I 1970 havde klubben 55 medlemmer. Syv hold var tilmeldt til
turnering. Året efter blev klubben optaget i Jerslev Idrætsforening. I 1972 vandt damejunior-
holdet danmarksmesterskabet. Pigerne blev modtaget på Brønderslev Rådhus af borgmester
P.N. Jensen, der gav pigerne penge til at gå ned i byen og købe sig en is! Spillerne blev også
hyldet i Jerslev, idet Idrætsforeningen gav middag på kroen.
Siden er det gået op og ned med resultaterne i volleyball, men der er stadig interesse for
denne sportsgren. I de senere år er Kidds-volley blevet populært. Jerslev Volleyball-afdeling
har i nogle år stået for afvikling af et beach-volleystævne i Løkken.

Håndbold
Midt i 1940’erne dukker håndbolden op som en del af Jerslev Ungdomsforening. Der blev
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kun spillet håndbold om sommeren. Klubben var slet ikke konkurrencepræget og opnåede
ikke de store resultater, når de spillede mod de omkringliggende klubber. I midten af
1950’erne blev også håndboldklubben tilsluttet idrætsforeningen, men sidst i 1950’erne gik
håndboldspillet helt i stå på grund af manglende tilslutning.
I 1961 genopstod interessen for håndbold. Der blev oprettet en ny klub, denne gang som
KFUM og Ks håndboldklub. Der blev trænet på ”Hjemly”s mark i nærheden af byen, men
da Toftegårdsskolen blev bygget, blev spillet flyttet hertil, og der kunne spilles både sommer
og vinter. I 1967 kvalificerede et stærkt pigehold sig til landsmesterskaberne, der blev afvik-
let i Slagelse, hvor holdet placerede sig i toppen.
I 1967 blev denne håndboldklub nedlagt, da det ikke var muligt at få valgt en bestyrelse.
Håndboldspillet kom i 1970 igen ind under idrætsforeningen. I de senere år har Hellum
Idrætsforening stået for håndboldtræningen på Toftegårdsskolen.

Gymnastik
Gymnastik er en af de ældste sportsgrene i Jerslev. Det første, der kan opspores, er et bille-
de fra 1925 med både kvindelige og mandlige gymnaster.
Gymnastikken var indtil 1958 en del af Jerslev Ungdoms- og Gymnastikforening, men på
grund af manglende tilslutning indstilledes aktiviteten.
Allerede to år efter blev aktiviteten imidlertid genoptaget, idet husholdningsudvalgene
oprettede et motionshold for damer. Der var så stor tilslutning, at der måtte oprettes to hold.
Siden voksede interessen for gymnastik, og der blev oprettet hold for alle aldre og for begge
køn. I 1964 blev også gymnastikken lagt ind under idrætsforeningen.
I de senere år har gymnastikafdelingen oprettet hold i mange moderne afskygninger.

Badminton
Omkring 1947 kom badmintonspillet i gang i Jerslev. To borgere, Arnth Christensen og
Agerbæk Iversen, fik lyst til at spille med fjerbold og ketsjer. Interessen smittede, og i løbet
af kort tid var tilslutningen så stor, at det var nødvendigt med faste spilletider for træningen,
der foregik i forsamlingshuset med kun en bane. Om sommeren blev der også spillet
udendørs.
Midt i forsamlingshusets sal stod der en stor kakkelovn, som naturligvis generede spillerne
meget. Også lamperne hang i vejen for spillet, så forsamlingshusets bestyrelse måtte optage
et lån for at kunne få råd til at flytte lamperne ud til siderne.
Badmintonafdelingen var selvstændig, indtil den i 1968-69 blev lagt ind under idrætsfore-
ningen.

Svømning
I 1976 blev der dannet en svømmeafdeling under JSI. Afdelingen afholder hvert år familie-
svømning. I de første år foregik svømningen i Østervrå, men da friluftsbadet i Brønderslev



blev overdækket, flyttedes svømningen til den såkaldte bobbel. Boblen var ikke ideel til fami-
liesvømning, så der var stor tilfredshed med, at der blev indrettet en rigtig svømmehal i
Brønderslev.

Økonomi
Idrætsforeningen har gennem årene holdt mange forskellige arrangementer for at tjene
penge.
Der er blevet holdt månedlige baller på Jerslev Kro, basarer, ”Kvit eller dobbelt”, ”Prøv lyk-
ken”, ”10 på stribe”, julemarkeder og sommerfester.
I 1977 tog JSI en gammel tradition op. I forbindelse med sommerfesten blev der holdt heste-
og kræmmermarked i det små. I løbet af få år udviklede Jerslev Marked sig til et af landets
største.
Desuden har idrætsforeningen i en lang årrække
holdt bankospil i Sterup Forsamlingshus en gang
om ugen med tilslutning fra hele Vendsyssel.

Klubhuse
Da det gamle grønne skur efterhånden var blevet
faldefærdigt og alt for lille til at kunne rumme de
efterhånden mange spillere, opførte foreningen i
1958 et klubhus (Præstelunden 12A), så der blev
bedre forhold for de udøvende sportsfolk. Der var
omklædningsrum og mulighed for brusebad. Men
også dette klubhus blev for lille. Sidst i 1970’erne
byggedes endnu et klubhus på Anlægsvej 23.
I et jubilæumsskrift fra 1981 benævnes det nye klub-
hus som ”en stor kaserne”. I klubhuset er der foru-
den omklædningsrum også mødelokaler og cafete-
ria. Idrætsforeningens indendørs aktiviteter foregår i
Toftegårdsskolens idrætshal og gymnastiksal. I til-
slutning til hallen er der indrettet et cafeteria.

JSIs Venner
I tilslutning til idrætsforeningen er der oprettet en
støttekreds, der økonomisk støtter ungdomsidræt-
ten. Foreningen får midlerne fra medlemskontin-
genter og ved at stå for tombolaen på Jerslev
Marked.

Mogens Jensen, daværende formand for
idrætsforeningen, studerer sammen med
fodboldspillere indsamlingstermometeret
før bygning af klubhuset.
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Jerslev Pensionistforening blev stiftet i 1954 under navnet Jerslev Alders- og Invaliderentefor-
ening. Foreningen havde i begyndelsen 45 medlemmer. Medlemstallet steg støt og toppede i
1985-86 med 236 medlemmer. Medlemmerne kom ikke alene fra Jerslev by, men også fra det
ret store opland med småbyerne Hellum, Kirkholt, Klæstrup, Mylund og Sterup.

Der er i årenes løb blevet holdt mange foredrag om vidt forskellige emner fra noget så prosa-
isk som ”Folkepension og brændselsspørgsmål” til det poetiske ”Salmesang og blomsterduft”. 
Midt i 1960’erne fik foreningen et tilskud på 100 kr. fra kommunen. I 1986 er tilskuddet på
7.100 kr. samt betaling for leje af forsamlingshuset fem gange.

En meget vigtig del af foreningens aktiviteter har været udflugter, som der gerne blev holdt tre
af hvert år. Udflugtsmålene var ofte virksomhedsbesøg og efterfølgende kaffe et eller andet
sted. Af virksomhedsbesøg kan nævnes: Pandrup Rugbrødsfabrik, Saltum Bryggeri, marmela-
defabrikken i Tårs, lysstøberi og ravsliberi, hjortefarm, glasværk og Troldefabrikken på Gjøl.
Af andre mål for udflugter kan nævnes Bilka og OBS, Kunstcentret i Dronninglund,
Rosenparken i Ålestrup, Aalborg Zoo, Jespershus Blomsterpark, Nordsøcentret, Ørnereser-
vatet, herregården Hessel, Voergård, gøglergudstjeneste i Viborg med Inge Lise Wagner,
Finderup Lade, Legoland, Samsø og Fårup Sommerland.
I mange år var det en skik, at pensionisterne fra Jerslev skulle ud at spise ål. I den anledning er
kroerne i Aggersund, Vildsund, Fur, Hoed og Gjøl blevet besøgt.
Foreningen har desuden ofte haft besøg af firmaer, der kom med tøj med salg for øje. Lokale
damer blandt foreningens medlemmer har gået mannequin for at vise tøjet frem.
For tre år siden udvidedes foreningens aktiviteter med aktiviteten ”Generationer på tværs”, hvor
områdets børn i alderen 9 - 12 år kan komme en ugentlig eftermiddag for at spille gamle spil,
lege gamle lege, strikke, og hvad de ellers har lyst til. En god halv snes medlemmer af forenin-
gen er med til at beskæftige børnene.
I de godt 50 år foreningen har bestået, har der kun været syv formænd: 

Jens Jensen        1954 – 1959
Gotfred Lange   1961 - 1968
Karen Jensen     1968 – 1971
Aksel Nielsen    1971 – 1982
Sinne Brix          1982 – 1998
Christa Jensen    1998 – 2002
Lisse Larsen                          2002 -       

Pensionistforeningen 
for Jerslev og Omegn



Jerslev Husflidsforening

I år 1900 blev Jerslev Husflidsforening oprettet.
Foreningens formål er ”at ophjælpe Egnens Husflid i hvilket Øjemed, der hvert aar afholdes en
Udstilling af Husflidsarbejder. For at opmuntre Ungdommen til at anvende Fritiden til flittig
Arbejdsøvelse, der kan komme til Gavn i Fremtiden, uddeles ved Udstillingen Opmuntringspræmier
for ethvert af Medlemmerne indsendt Haandarbejde - fra Mænd, Kvinder og Børn, der vidner om
Arbejdsøvelse og Flid, saaledes at ethvert, selv det simpleste og almindeligste Arbejde - som Koste,
Tøjrpæle, Lapning, Stopning o. lign. vil have Adkomst til Præmie.”
Foreningen indmeldes i ”Dansk Husflidsselskab”.
Lærer Bech, Jerslev skole, bliver foreningens første formand.

Der er stor forskel på aflønningen af mandlige og kvindelige ledere. Den mandlige husflids-
lærer får således 75 øre pr. aften, hvis der bliver holdt skole seks aftener om ugen, ellers får
han en krone pr. aften, mens den kvindelige husflidslærer får 50 øre månedlig pr. elev.

Jens Træholt antages som lærer. Han overlader et lokale til foreningen og lægger det nød-
vendige ildebrændsel til og den fornødne belysning. Derfor kan der i en tilføjelse til regn-
skabet for 1901 ses, at formanden har tilføjet: ”Paa Regning fra Købmand Thomsen er opført 6
Potter Petroleum med 96 øre. Denne Post skal betales af Jens Træholt, saa Udgiften altsaa bliver saa
meget mindre, og Overskuddet derved 96 øre større, altså 15 Kr. 05 Øre.” Læreren skal desuden
betale et evt. svind.

I 1902 holdes der udstilling i Jerslev Plantage. Godsejer Scavenius, Voergård, og pastor
Pommerenche skal tale. Ved festen er der tombola, lykkehjul og dans til musik af et 5-mands
orkester. Entreen er 25 øre for voksne og 10 øre for børn. Til dansegulvet er entreen dog 50
øre for herrer, 35 øre for damer og 25 øre for børn. Kagebutikker og lignende kan mod afgi-
velse af 20 pct. af bruttosalget få adgang til festpladsen.
Af de udstillede genstande kan bestyrelsen udtage nogle af disse til amtsudstilling i Hjørring.
I 1903 må der lånes 200 kr. på en tre måneders veksel i Brønderslev Bank til indkøb af mate-
rialer.
I 1905 overtager bestyrelsesmedlem Martin Møller ledelsen og ordningen af festen. De øvri-
ge bestyrelsesmedlemmer og husflidslærerne ”maa være ham lydige og hørige og underdanige.”

På generalforsamlingen i 1905 træder lærer Bech tilbage og skomager Martin Møller overta-
ger formandsposten.
Bestyrelsen søger sognerådet om hjælp til husleje, ligesom der sendes et andragende til
Sparekassen.
I 1906 vil bestyrelsen forsøge at få ”en Masse Medlemmer” og deler distriktet imellem sig for
at hverve nye medlemmer.
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Bestyrelsesmedlemmerne har åbenbart ikke været flinke til at møde op, når der skulle arbej-
des. Derfor bestemmes det i 1907, at når festteltet skal rejses ”skal alle møde præcis, med
Undtagelse af Formanden, mod en Mulkt af 1 Kr., enten de møder eller ej.” Dette år slutter festen
med fyrværkeri og kanonsalut.

I 1908 indmeldes Jerslev Husflidsforening i Amtsforeningen for Hjørring Amt. Dansk Hus-
flidsselskab søges om 50 kr. som værktøjshjælp.
Ved generalforsamlingen i 1909 blev der spillet kort, hvilket indbragte 60 øre.
For at forbedre foreningens økonomi vil man i 1910 afholde en salon-præmieskydning i
Jerslev Plantage.

Efterhånden opstår der et behov for at få egen bygning. Der indhentes tilbud, og bestyrelsen
skal tage stilling til tre, der lyder på 1832 kr., 1771 kr. og 1550 kr. Det laveste bud antages, og
bestyrelsen forventer, at huset er klar til brug en måned senere, hvis vejret ikke lægger hin-
dringer i vejen. I forbindelse med opførelsen af husflidsskolen (Ærøgade 15) optages et lån på
1500 kr. i Jerslev Sparekasse. 
Den 28. maj 1912 bliver huset ”taget gyldig.” Samme efterår vedtages love, der er udarbejdet
af bestyrelsen i samarbejde med lærer Hansen. Der ansættes en hjælpelærer, og der anskaf-
fes nogle petroleumslamper, et bord, en bænk og en hylde samt en kakkelovn.

I 1914 bliver Jens P. Brødholt også lærer i husflidsskolen.
På et bestyrelsesmøde i 1917, hvor tre medlemmer er fraværende, oplyses det, at der ikke kan
fås petroleum til husflidsskolen (Verdenskrigen 1914-18), og at der derfor ikke kan holdes
skole i den kommende vinter. Det skal derfor undersøges, hvad det vil koste at lægge strøm
ind. Derefter skal der indkaldes til et bestyrelsesmøde, hvor ”man vil se at faa alle Medlemmer
af Bestyrelsen til at møde.” Det vedtages at få strøm lagt ind i huset, og der må igen optages
et lån i Sparekassen.

I 1922 udnævnes enkefru Karen Røjkjær til æresmedlem, da hun er den egentlige stifter af
husflidsforeningen. Dette år holdes udstillingen i Pajhede Skov. En mand søger om at måtte
bo i husflidsskolen i to måneder. Det får han lov til mod at betale 25 kr.

I 1925 holdes der i anledning af foreningens og Jens Træholts 25-års jubilæum en fest i for-
samlingshuset med kaffebord. Jens Træholt og hustru, Jens P. Brødholt og hustru samt
madam Røjkjær indbydes specielt.

I 1928 begynder moralen at skride, idet nogle af eleverne ikke har betalt de materialer, de har
brugt. Bestyrelsen går ud med regninger, og det bestemmes, at de færdige genstande ikke
udleveres, før restancen er betalt. Året efter bliver ubetalte genstande sat i tombolaen.



Husflidsarbejdet er åbenbart gået i stå, for i 1929 anmodes lærerinde frk. Madsen og mode-
handlerinde Elna Kræmmergaard om at lede kvinderne, for at der igen kan komme liv i
denne husflidsgren. Der meldte sig 12 unge piger til vinterens arbejde.
Tilslutningen bliver større, så i 1937 udvides husflidsskolen med to stuer på loftet. Ved samme
lejlighed lægges nye tagsten på sydsiden af huset. Der lånes 850 kr. i Sparekassen. Desuden
ansøges sognerådet om tilskud, men ansøgningen henlægges.
Foreningens kasserer bevilges 35 kr. om året.
Samme år trækker Jens Træholt sig fra jobbet som lærer. Han modtager en sølvmedalje for
de mange års arbejde. I stedet antages Aksel Jensen.

I vinteren 1944-45 ligger arbejdet stille, da det er umuligt at skaffe materialer. Året efter kan
et mindre antal elever komme i gang.
Elevtallet er meget svingende. I 1950 vil man igen forsøge at få kvindearbejde i gang, denne
gang med Elly Nielsen som leder. Nu bliver tilgangen af elever så stor, at man igen overve-
jer en udvidelse af skolen. Sagen stilles dog i bero, men elevtallet er nu på 50 kvindelige og
32 mandlige elever.

Bestyrelsen prøver på mange forskellige måder at skrabe penge sammen. Der prøves med
bal på kroen, hvortil idrætsforeningens medlemmer indbydes. Der holdes flæskespil, ande-
spil, amerikansk lotteri og basar. Det forsøges at tegne passive medlemmer, entreen hæves
ved udstillinger og kassererposten bliver igen ulønnet.
I 1959 lejes et lokale ud til 4H i Klæstrup for 300 kr.

Og så lakker det mod enden. I 1961 indtegnes ni mandlige og otte kvindelige elever. Året
efter er der to af hvert køn. Der holdes dog udstilling, men den bliver holdt i foreningens
egen bygning.

I 1963 holdes en generalforsamling med kun et punkt på dagsordenen: Ophævelse af fore-
ningen og salg af foreningens ejendom.
Huset bliver solgt for 15.000 kr. I september 1963 er der bortsalg af værktøj og inventar for
højeste bud.
Foreningen som sådan er dog ikke helt ophævet. I 1969 holdes der igen generalforsamling.
Her tildeles Jerslev Borgerforening og Jerslev Idrætsforening hver 5000 kr.
I oktober 1971 får KFUM-spejderne og Jerslev Idrætsforening 9194 kr. 40 øre til deling, og
foreningens protokoller afleveres til Lokalhistorisk Samling.

Men i 1985 genopstår Jerslev Husflidsforening som Fugl Føniks af asken efter mere end 20
års dvale.
En flok kreative kvinder enedes om på ny at danne en husflidsforening. Den 30. oktober 1985
blev der holdt stiftende generalforsamling på Jerslev kro. Foreningen blev dannet under nav-
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net ”Husflidsforeningen for Jerslev og Omegn”.
Formålet var at virke for husflidens udvikling og fremgang på egnen. Man ønskede dog også
at levendegøre husfliden.
Aktiviteterne blev henlagt til Den gamle Skole i Borgergade og drejede sig i begyndelsen om
trædrejning, læder- og skindarbejde samt æblehoveddukker. Senere er der kommet mange
flere aktiviteter til.
Der opstod et behov for eget lokale, og i 1991 fik foreningen tilladelse til at benytte loftet over
det daværende bibliotek på Boulevarden 15. Her indrettede medlemmerne selv et godt og
hyggeligt lokale, hvor medlemmerne ofte samles.
Foreningen har samarbejde med Vildmosemuseet i Brønderslev og er fast deltager med akti-
viteter ved museets udstillinger, ligesom den også hvert år er med på Borgerforening for
Jerslev og Omegns kunstudstilling ”Efterårskunst”. Desuden tilbyder foreningen undervis-
ning i kommunens sommerskoletilbud og andre skoleferier.
Husflidsforeningens medlemmer kommer fra alle egne af  Vendsyssel.



I slutningen af 1967 henvendte to fædre i Jerslev sig til lærer Birte Nielsen i Klæstrup for at
opfordre hende til at sætte et spejderarbejde i gang. Birte Nielsen tog opfordringen op. Det
lykkedes hende at finde fire andre voksne, der ville være med i et spejderarbejde. Den 21.
februar 1968 kunne det første møde med 13 drenge holdes i et lokale på Jerslev gamle skole.
Det var ikke ideelt at dele lokale med en skoleklasse, da alt skulle ryddes væk efter hvert
møde.
Spejderne fik tilladelse til at benytte et rum i skolens kælder. Glæden over at få eget rum var
stor, men glæden varede kort: en dag var kælderen totalt oversvømmet.
Heldigvis for spejderne var kommunekontoret på Boulevarden 15 blevet tomt. De fik lov til
at benytte et par rum i kælderen. De nye lokaler gav mulighed for troparbejde, så ulveun-
gerne ikke mere behøvede at tage til Brønderslev, hvis de ville videre i spejderarbejdet.
Men spejderne fik endnu bedre forhold, idet der blev stiftet en ny forening.

Forældreforeningen
Denne forening blev stiftet i 1972 og fik en flyvende start.
Den 20. januar blev forældreforeningen stiftet og en bestyrelse blev valgt. Bestyrelsen blev
pålagt at få en spejderhytte opført.

KFUM-spejderne

Spejdere fra Jerslev. Ca. 1975.
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Den 3. februar erfarede bestyrelsen, at Post-Niels’s (Kristensen) ejendom var til salg (døds-
bo) til en pris af 51.000 kr. Bestyrelsen beså ejendommen og fandt den egnet. Derfor gik de
dagen efter i sparekassen for at høre, om der kunne oprettes et lån. Sparekassen skulle først
konferere med tilsynsrådet. I ventetiden kontaktede bestyrelsen ejendomshandleren for at få
ham til at udsætte salget. Tilsynsrådets svar var, at der kunne oprettes lån, hvis der blev stil-
let kommunegaranti eller  alle forældreforeningens medlemmer skrev under på, at de accep-
terede optagelse af lån og køb af ejendommen. Borgmesteren blev kontaktet, men han turde
ikke umiddelbart love garantien, så bestyrelsen valgte at indkalde forældrene til generalfor-
samling den 10. februar. Den 9. februar blev der lavet udkast til love.
Lovene blev vedtaget på generalforsamlingen, og bestyrelsen fik fuldmagt til at handle. I
marts meddelte sparekassen, at lånet kunne bevilges på betingelse af, at der blev holdt
omhyggelig kontrol med medlemstal. Desuden skulle der foretages ændringer i loven. Altså
måtte der igen indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Ændringerne blev vedtaget
den 20. marts, hvorefter ejendommen Borgergade 10A (nu Spejderstien 3) kunne købes.
Efter denne hæsblæsende start har bestyrelsen nok pustet lidt ud, for næste mødereferat er
dateret den 13. november, hvor det konstateres, at man er godt i gang med restaurering af
laden i spejderhuset.
Den 26. februar 1973 oplyses der på generalforsamlingen, at der er 84 spejdere, og ”det er
alt, hvad huset kan rumme.” Restaureringen af huset fortsætter. Året efter skrives i protokol-
len ”at laden og kostalden fremtræder som en stor, smuk sal.”
I 1979 blev der lagt nyt tag på ejendommen. Derved blev det også muligt at udnytte tageta-
gen.

Nu havde spejderne rigtig gode forhold og flokken voksede. I 1976 arrangerede Jerslev-spej-
derne  Kr. Himmelfartsløb i Hellum Bakker. Samme år udlånte skoleinspektør Peter Schmidt
et stykke jord ved skolen, hvor de såede havre, der blev solgt som fugleneg ved juletid. Ved
forårets spejderfest var der så stor tilslutning, at folk stod så tæt som sild i en tønde.
Ved 25-års jubilæet var der ca.100 spejdere og  25 ledere.

Spejderne har mødt stor velvilje i lokalsamfundet. Flere foreninger, f.eks.  Sterup og Jerslev
Husflidsforeninger og en hesteforsikring, har ved ophør tilgodeset spejderarbejdet med pen-
gegaver.



Man må beundre de mennesker, der omkring århundredskiftet (1900) havde energi og frem-
synethed til at få oprettet mejerier, sparekasser o. lign. samt foreninger til gavn for det enkel-
te menneske og for samfundet.
Ofte var det sognets lærer, der tog initiativ til at oprette foreninger, samtidig med at han
holdt aftenskole (ulønnet) for at give ungdommen mere lærdom og indsigt i samfundsfor-
hold, end de havde fået i børneskolen.
Således også i Jerslev, hvor J. K. P. Bech var lærer (1887 – 1910). Han var initiativtager til
oprettelse af bl.a. borgerforeningen og husflidsforeningen. Også lærer Thorvald Rasmussen
(1918 – 59) må nævnes. Han var en pioner på flere områder og var initiativtager til oprettel-
se af biblioteket, sygeplejeforeningen og haveforeningen m.fl. Han var desuden musiker og
kirkesanger og kom derfor i berøring med mange mennesker såvel i sorg som i glæde. Efter
datidens skik deltog han i mange af sognets familiefester. Ved sammenkomster efter
begravelser og ved festlige lejligheder var lærer Rasmussen et sikkert navn i talernes række.
Allerede i 1938 var Th. Rasmussen en varm fortaler for centraliseringen af skolevæsenet, men
hans tanker vandt ikke genklang hverken hos forældre eller politikere.
Først i 1962 blev centralskolen en realitet, og det vil være naturligt at tage den første leder af
en ny skoleæra med i denne kavalkade om Jerslev.  

Initiativrige mænd
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Peter Schmidt var Toftegårdsskolens første skoleinspektør og var som sådan stærkt medvir-
kende til, at skolen fik en god start og et godt ry. Det præg, Schmidt satte på skolen, blev
bevaret også efter hans død - og er vel endnu snart 50 år efter skolens start – ikke helt udvi-
sket.

Peter Uwe Schmidt var født den 30. oktober 1927 i Blomsche i Tyskland. Peter Schmidt
ønskede at uddanne sig til lærer og tog lærereksamen fra Th. Langs Seminarium i 1953. Han
havde lånt penge til sin uddannelse af Dansk-Sydslesvigsk Skoleforening og havde dermed
forpligtet sig til at arbejde i Sydslesvig som lærer i to år. Han var derfor først lærer i
Rendsburg i to år, derefter to år i Brædstrup for derefter at blive ansat i Frederikshavn i 1957.
Skolekommissionen i Jerslev antog i 1962 Peter Schmidt til at lede Toftegårdsskolen, der blev
bygget af Jerslev og Hellum kommuner.

Det viste sig at være et godt valg, idet Peter Schmidt var en dynamisk, handlekraftig og frem-
synet skoleleder, der satte sig høje mål, som han aldrig tabte af syne. Han gav sine lærere
ansvarsfølelse og havde altid tillid til, at de levede op til hans forventninger.
Peter Schmidt ville, at hans skole skulle være i forreste position og være med, når det gjaldt
nye metoder. Det var ham således magtpåliggende, at matematikken eller mængdelæren
hurtigt blev indført ved de forskoler, der hørte til Toftegårdsskolen.
Schmidt var nok den første skoleleder, der fik lavet skoleskema på computer.

Trods sin ind imellem lidt barske facon, opdagede lærerne hurtigt, at Schmidt var god at gå
til, hvis de havde problemer, uanset om det var af tjenstlig eller privat art. Han var utrætte-
lig som problemløser og var altid parat til at bakke sine lærere op.
Eleverne havde stor respekt for Schmidt. Utallige drenge er blevet beordret til at tage huen
af, når de færdedes indendørs. De elever, der blev undervist af Schmidt, satte stor pris på
ham.
Schmidt havde en naturlig lederevne, hvilket bevirkede, at Toftegårdsskolen blev en god
skole både for elever og ansatte.

Da skolen blev udvidet i 1977, blev skolegården opdelt i flere afdelinger, så det blev den lille
skole i en stor skole. Hvert modul fik sin egen afgrænsede, men åbne skolegård. Eleverne
kunne ”besøge” hinanden, men blev ved uheldig opførsel gennet tilbage til egen skolegård.
Den jord, der blev tilovers ved udgravningen til de nye bygninger, blev liggende i skolegår-
den som store jorddynger, der blev tilsået med græs. Hos de mindre elever blev der lagt store
rør gennem dyngerne, så man kunne kravle igennem. Mange voksne syntes, det så forfær-
deligt ud med disse jorddynger, men børnene elskede at tumle sig på dem. Schmidt havde
forudset, at gode legemuligheder i frikvartererne gav roligere børn i timerne.

Skoleinspektør Peter Schmidt



Uden for skolen var Peter Schmidt en af initiativtagerne til oprettelse af børnehaven på
Baunevej. Desuden gik han ind i arbejdet med at gøre byen og egnen grøn igennem organi-
sationen ”Plant et træ”.

Han gjorde meget for at indsamle gamle brugsredskaber, så de ikke gik i glemmebogen. Det
gjaldt såvel husgeråd som landbrugs- håndværker- og tørveredskaber. Tingene blev hængt
op på væggene i de lange gange. Selv om de kun hang på et almindeligt søm uden ekstra
sikring, værnede alle om tingene og lod dem hænge.
Ved ansættelsen fik Schmidt bolig i en inspektørbolig tæt ved skolen. Nogle år senere byg-
gede han hus i Ærøgade med udsigt til sin elskede skole. Her boede han sammen med sin
hustru Ingrid, der også var ansat på skolen, og børnene Jens, Tine og Lars, mens sønnen
Thyge boede hos sin mor.

Peter Schmidt holdt på, at der i sommerferien hverken skulle være flag eller vimpel på sko-
lens flagstang, da mandskabet var gået fra borde.

I efteråret 1987 døde Peter Schmidt pludselig. Det kom som et chok for lærerne og alle, der
kendte ham.
En stor jubilæumsfest i anledning af skolens 25 års jubilæum var tilrettelagt, men den blev
udsat. Ingen havde lyst til at holde fest, når kaptajnen for stedse var gået fra borde. 

Jerslev gennem 100 år

137



Jerslev gennem 100 år

138

Ved foden af Kirkebakken i Jerslev står en mindesten over Peder Larsen Dyrskjøt. I dens
umiddelbare nærhed er der en lille gade, der bærer navnet P. Dyrskjøtsvej.
Hvem er så denne Peder Larsen Dyrskjøt?

Peder Larsen Dyrskjøt blev født den 10. april 1630 i Aagaard ved Ørum som søn af folkefører
Lars Dyrskjøt.
Som barn lærte Peder Dyrskjøt at læse og regne, og hans læselyst har været stor. Alt, hvad
han hørte om gamle dage, huskede han på.
Lars Dyrskjøt blev som 84-årig slået ihjel i et slag mod svenskerne i 1644. Hans kun 35-årige
enke sad tilbage med fire sønner, hvoraf den 14-årige Peder var den ældste.
Den unge enke giftede sig året efter med Niels Christensen fra Burholt. Der skulle nu findes
en plads til Peder. Hans lyst var at komme til at beskæftige sig med skriftlige og boglige
sysler. I 1645 blev han skriverdreng hos slotsskriver og rådmand Rasmus Jensen Holst i

Aalborg. Senere kom han til København. Her
fik han en benskade og måtte tage hjem for at
blive helbredt. Da han igen blev i stand til at
arbejde, blev han skriver hos fru Ida Gioe på
Vrejlev Kloster. Her kom han til at kende flere
historisk interesserede og lærde personer.
I 1650 blev han ramt af en sygdom, der gjor-
de ham svært tunghør. Han kunne derfor
ikke beholde sin plads, som han havde haft i
godt to år. To år senere blev han skriver hos
fogeden på Aastrup, hvor han blev til 1675.
Det er åbenbart lykkedes Peder Dyrskjøt at
opspare nogle penge, for i 1670 havde han
købt to huse i Sterup og to i Svennum samt et
bondegods. I 1675 giftede han sig med
Kirsten Jensdatter Sten.
I 1689 ejer han en del steder i Jerslev sogn,
men selv om han nu er sin egen herre, vides
det ikke, om han får bedre tid til at ofre sig for
sine videnskabelige interesser.

Til Jerslev
I 1690’erne flyttede Peder Dyrskjøt til Jerslev
sogn, hvor han kom til at bo i Kner eller
Knerø, der for længst er nedlagt og måske
lagt ind under Huult, som han også ejede.

Peder Larsen Dyrskjøt

Afsløring af mindesten for Peder Larsen
Dyrskjøt. Bag stenen: C. Klitgaard fra
Historisk samfund.



Biskop Jens Bircherod i Aalborg, der også var historisk interesseret, satte sig i forbindelse med
Peder Dyrskjøt, hvilket bl.a. medførte en livlig brevveksling. Dyrskjøt lånte bøger af biskop-
pen og gav til gengæld biskoppen de oplysninger, han sad inde med. Dyrskjøt bestemte, at
efter hans død skulle biskoppen have alle hans boglige og skriftlige efterladenskaber, da han
ikke var sikker på, at hans børn ville passe på dem.
Peder Dyrskjøt besøgte ofte Jerslev præstegård, hvor han undertiden var sammen med
biskoppen.
Han havde også kontakt til en fru Kristine Bech og hendes døtre i Vrå. De gav ham mange
historiske oplysninger, som han omhyggeligt nedskrev. Han fandt det meget værdifuldt at få
de gamle folkeminder optegnet, idet han skriver: ”Der er mange Steds i Sognene adskillig
Snak om Høje (og)  Begravelser i den hedenske Tid. Enten det nu er Fabel eller ikke, burde
det dog lige godt opskrives,” og han tilføjer: ”De, der ikke vil tro det, må lade være.”

I sine sidste år har Peder Dyrskjøt siddet i tarvelige omgivelser på sin gård i Jerslev sogn, pla-
get af sygdomme og alderdomssvækkelse, men alligevel fordybet i bøger og optegnelser.
Han døde i 1707. 

Peder Dyrskjøt tog sig ikke alene af sit lands, men også af sin egns historie, og kan derfor
betegnes som vort lands første lokalhistoriker.
At Peder Dyrskjøt ikke blev glemt ses af, at ” Historisk Samfund i Hjørring” har rejst en min-
desten for ham. Stenen blev afsløret den 26. oktober 1924 og fik sin plads foran Jerslev Kro. 
Stenen bærer indskriften:

En Bonde brav, en Forsker klog,
der Fædres Færd fra Glemsel drog.

Stenen blev senere flyttet til en plads i umiddelbar nærhed af Jerslev Kirke, hvor det menes,
at Peder Larsen Dyrskjøt er begravet.

Kilde: Vendsyssels Årbog 1925.
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Bertel Sørensen, som var Bertel Langthjems oprindelige navn, blev født i 1758 i Jerslev sogn.
I 1787 blev han gift med Ingeborg Jensdatter i Langthjem. Ved svigerfaderens død året efter
overtog parret hans ejendom, et boelssted i Langthjem ved Jerslev. Navnet Langthjem tog
han senere som slægtsnavn. Foruden at drive sit landbrug beskæftigede han sig med mange
slags håndværk, idet han drejede og borede, filede og graverede, hamrede og støbte, høvle-
de og savede, malede og polerede osv.  Det menes, at han var selvlært. Det, der især gjorde
Bertel Langthjem kendt, var hans fremstilling af alle slags stueure. Disse stueure har sat ham
et værdigt minde i mange huse i  Vendsyssel.

Som godt 20-årig havde han sit første ur færdigt. Mange af de ure, han fremstillede, var dem,
vi i dag kalder bornholmerure. Disse ure var nummererede, så man har kunnet følge dem
ved ejerskifte. Mange af hans ure er blevet på egnen. Der har således stået ure fra hans hånd
både i Øster og Vester Hjulskov, i Åholm, i Kræmmergård i Hellum og et par steder i Jerslev
by.

Bertel Langthjem lavede selv alt til sine ure, dvs. både selve værket, skiven og kassen. Han
forstod at hærde stålet så godt, at det ikke blev slidt. Historikeren P. M. Rørsig skrev således
i 1932: ”at hans Ure har gaaet i henved halvandet Hundrede År og stadig ingen Tegn viser på
Alderdomssvaghed.” Afdøde murermester Lars Mikkelsen sagde om et af urene, der var i hans
slægts eje: ”Sker det, at det går i stå, får det bare et par dråber petroleum, så dapper det af sted igen.”
P. M. Rørsig slutter en artikel om Bertel Langthjem med ordene: ” Den jerslevske Mester naa-
ede vel ikke Verdensberømmelse, men hans Urværker minder endnu i mange vendsysselske Hjem om
hans Navn og Haandsnilde og vil sikkert ogsaa gøre det i kommende Aarhundreder.”

Kilde: P. M. Rørsig (1932).

Urmager Bertel Langthjem
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Laust Røjkjær var født den 14. juli 1848 i Sinding i Hammerum Herred.
Han var biskolelærer på Holmsland i seks år, inden han uddannede sig til lærer på
Blaagaards Seminarium. Hans første embede var på Læsø, hvor han var et års tid. Herefter
kom han til Råbjerg. I 1878 blev han forflyttet til Hellum.

Jerslev lokalhistoriske Arkiv er i besiddelse af et brev, som Laust Røjkjær har sendt til A. P.
Gaardboe den 10. februar 1880. Heri beder han om en anbefaling, så han kan søge om opta-
gelse på et kursus i oldnordisk. Han har været på kursus to år, og et tredje kan kun tilstedes,
hvis man har ”gode Fortalere”, og man kan godtgøre, at man arbejder med noget, der har
videnskabelig betydning.
Laust Røjkjær har syslet med optegnelse af jyske ord. Han mener dog ikke, at dette kan have
nogen særlig videnskabelig betydning, men alligevel kan være en stor hjælp ved udgivelsen
af en ordbog over Jysk Sprog. 
En lærer i oldnordisk har anbefalet Røjkjær til det omtalte kursus, da han fandt, at Røjkjær
havde særlige sproglige interesser samt sans og trang for historiske kundskaber. I sin ansøg-
ning vil Røjkjær anføre, at han samler stof til at belyse sin egns historie, og at han gerne vil
kunne søge flere oplysninger i de gamle arkiver. Det vil derfor gavne ham med flere kund-
skaber i det gamle sprog.

Laust Røjkjær har i sine skildringer i ”Samlinger til jysk Topografi og Historie” givet værdi-
fulde bidrag til landsdelens historie, bidrag, der har været til megen nytte for senere forske-
re af Vendsyssels historie, hvorfor man også støder på hans navn i mange sammenhænge.
Han leverede utallige bidrag til H. F. Fejlborgs bog: ”Bidrag til en Ordbog over jyske
Almuesmål I - III.”.
Røjkjærs formål var at vække og nære interessen og sansen for egnens historie og minder.

Laust Røjkjær døde desværre allerede i 1883 af tuberkulose, kun 35 år gammel. Han blev
begravet på Jerslev kirkegård, hvor jernkorset, der blev sat på hans grav, endnu står.
Hans enke stod tilbage med seks børn og en lille pension. Efter sin mands død flyttede hun
til Jerslev. Hendes liv blev ikke en dans på roser, men hun klarede sig. Hun var med i, hvad
der rørte sig, og hun blev den egentlige stifter af Jerslev Husflidsforening.

Laust Røjkjær
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Kræn Degn var ringer ved Jerslev Kirke i 50 år. Han kunne på sit visitkort have skrevet tje-
nestekarl, ringer, journalist, bogsamler og musiker. Han blev kendt, også uden for Vendsyssel,
for sin musik og for sine litterære og historiske interesser.

Kræn Degn var født i Horne den 11. august 1880 som søn af ugift Maren Kirstine Kristensen.
Ved dåben fik han navnet Chresten Martinus Larsen. 25 år senere tog han navneforandring
til Degn.
Den 8. juni 1900 blev Kræn Degn karl hos førstelærer Beck i Jerslev, hvis stilling var almue-
lærer og landmand. Det var lærer Becks pligt som førstelærer at ringe med kirkeklokken, et
hverv, der var blevet lærerne pålagt ved skoleloven af 1814. Denne pligt ophørte den 1. janu-
ar 1901, hvorefter klokkeringningen skulle udføres på kommunens regning. Lærer Bech
overdrog ringningen til Kræn Degn, og han blev på den måde selvskreven til at blive kom-
munal klokkeringer. I 1903 fremgår det af ”Lov om menighedsråd”, at menighedsrådet skal
ansætte ringere ved kirken og betale honorar - 50 kr. om året - af kirkens midler.
Selv om Kræn Degn ikke stillede store fordringer til livet, kunne han ikke leve af denne løn
og fortsatte derfor som karl hos lærer Beck.

Kræn Degn var trods sit lidt tunge udseende en særdeles begavet mand med mange inter-
esser af litterær, musikalsk og historisk art.
Kræn Degns litterære interesse afspejlede sig i hans store bogsamling af udsøgte, sjældne og
værdifulde bøger. Han holdt af at lytte til musik og dyrkede også selv musik, idet han spille-
de på både klarinet og violin. Han var i 16 år medlem af Jerslev Orkester, hvor han spillede
sammen med andre lokale musikere. Ind imellem spillede han på Jerslev Kro, og det gav et
ekstra tilskud til hans beskedne løn.
Efter et radiointerview blev Kræn Degn medlem af ”Nordjysk Spillemandslav” i Rebild. Som
medlem af dette orkester fik han lejlighed til at hilse på Dronning Ingrid og Kong Frederik.
Som afslutning på denne mindeværdige oplevelse sagde Kræn Degn til dronningen: ”Hils
småpigerne.”
Han måtte desværre på grund af en svær hørenedsættelse opgive musikken. Hans violin
hænger i dag på spillemandsmuseet i Rebild, hvor der også står en buste af ham.

Kræn Degn havde gode evner til at formulere sig skriftligt. Han blev derfor meddeler til
Vendsyssel Tidende og Aalborg Amtstidende, et hverv han havde i omkring 40 år.
Foruden lokale nyheder skrev han også gerne artikler af historisk art, ikke alene fra den by
og det sogn, han levede i, men for hele Vendsyssel.

Kræn Degn blev betegnet som noget af en original. Han boede på et par værelser i et hus
nær kirken (Borgergade 31). Der var intet køkken, men det klarede Kræn Degn på sin egen
måde: han gik ud og besøgte folk ved spisetid. Så vankede der gerne et måltid. Var han hel-

Kræn Degn



dig, kunne han opnå at få flere måltider
samme dag, hvad der da også efterhånd-
en kunne ses på hans trivelige skikkelse.
Kræn Degn kom til at kende mange men-
nesker, deriblandt forfatterne Jens Thise
og Peder Jensen Kjærgaard. Jens Thise har
skrevet flere sange til ham, bl.a. til hans
afskedsfest. Peder Jensen Kjærgaard har
brugt ham som model i bogen ”Vinden
tuder om Børglum”.

Kræn Degn skulle engang møde i skifte-
retten i Hjørring i forbindelse med en
arvesag. På grund af kulden havde han
meget tøj på, som han beholdt på
indendørs. Da det blev Kræn Degns tur til
at skrive under, spurgte assistenten, om
han kunne skrive sit navn. ”A ka’ da
prøew”, svarede Kræn Degn og skrev sit
navn med den flotteste håndskrift.
Assistenten spurgte forundret om hans
stilling. ”A er journalist”, svarede Kræn
Degn.

Kræn Degn holdt meget af at tygge skrå.
Når han skulle spytte skråtobakssovs ud,
benyttede han tit folks kakkelovne, men
det gik ikke altid så godt med at ramme
lågen. På gulvet i kirketårnet i Jerslev ses stadig tydelige mærker efter Kræn Degns skrå-
tobak.
Kræn Degn medbragte altid sin lommekniv, som han brugte både til at skære mad i stykker
med, rense negle med og til at spidde sin cigarstump på, så den kunne udnyttes til sidste sug.

Der fortælles, at politiassistent Bendtson og kriminalassistent Haumann engang havde ærin-
de på Jerslev Kro. Der stod et par træsko i gangen. Bendtson spurgte Haumann, om han
kunne se, hvem der ejede træskoene. Det kunne han naturligvis ikke, så Bendtson kunne
oplyse, at det var Kræn Degns. Haumann undrede sig, men Bendtson sagde: ”Elementært,
kære Haumann, der ligger to sammenfoldede begravelsessalmer i træskoene i stedet for
halmviske.”

Kræn Degn, ringer ved Jerslev kirke.

Jerslev gennem 100 år

143



Jerslev gennem 100 år

144

Kræn Degn var også dygtig til at tegne. Hvis der ved en sammenkomst var lagt papirdug  på
bordet, kunne man ofte bagefter se de mest vellignende portrætter af tilstedeværende per-
soner ved hans plads.

Kræn Degn levede sine sidste år på Jerslev Alderdomshjem. Han fik lov til at tage sine elske-
de bøger med. Desværre er der ikke i Jerslev opbevaret noget skriftligt fra hans hånd.

Den 8. december 1963 døde Kræn Degn på Brønderslev sygehus. Han blev begravet på
Horne kirkegård. På hans grav blev sat en smuk gravsten, der foruden navn og data fik på-
skriften: 

KIRKEKLOKKE MELLEM ÆDLE MALME MAGELØS ER FOR MIT HJERTE DU.

Stenen er desuden forsynet med en kirkeklokke i bronze.

Kræn Degn ringede gennem 50 år solen op og ned, ringede det 20. århundrede ind, ringede
for tre konger og en dronning, ringede for genforeningsdagen, ringede fredsklokken efter to
verdenskrige, ringede over to præster og ca. 2000 Jerslevborgere.

Kilde: Poul Marlo i Vendsyssel Årbog 1993.
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I det nordvestlige hjørne af Jerslev kirkegård står der en mindesten med indskriften:

Inger Dal
f. 27.- 4.-1826

d. 10.- 4.- 1892
Rejst af venner

1924

Inger Dal var født i Rubjerg som datter af Jens Jensen Kærgaard og Dorthea Kirstine
Nielsdatter. Hun var nummer seks i en søskendeflok på ni.
Morfaderen boede i hjemmet hos dem og fik stor betydning for børnene. Han lærte dem at
læse og at ty til Vorherre. Han virkede desuden som mellemmand, hvis børnene havde for-
set sig og skulle stilles for deres strenge far. Straffen blev da gerne lidt mildere.
Naturforholdene ved den barske vestkyst satte sit præg på Inger Dals sind resten af livet.
Som ung forelskede hun sig i en fattig tjenestekarl, men forældrene forhindrede, at hun blev
gift med ham. Hun blev i stedet gift med den 21 år ældre enkemand Jens Dal, der havde to
børn, Hans og Sine, som hun blev en god mor for. Jens Dals mor blev boende hos dem, og
da det var hende, der styrede, levede Inger i flere år i undertrykkelse. Hun savnede hårdt
nogen at betro sig til. I sin ensomhed søgte hun hjælp hos Gud, men ofte syntes hun, at også
han føltes langt borte.
Det daglige arbejde gav hende ro i sindet, men om aftenen og natten kom rædslen og tviv-
len.

Efter at have gjort skifte med sine børn var Jens Dal kommet til at sidde i gæld. Han gjorde
derfor en byttehandel med en mand i Klæstrup i Jerslev sogn og fik en ejendom med et par
heste og fire køer.
Efter denne flytning begyndte der at ske noget i Inger Dals liv.
I Jerslev, Tårs og Vrejlev sogne udfoldede baptister og mormoner sig rigtigt. Inger Dal og
mange andre lod sig påvirke af deres lære, men Inger fandt dog ikke rigtig ro i den nye tro.
Mens præsterne i kirken var højt hævet over tilhørerne, ligesom prædikestolen var hævet
over bænkene, stillede sekternes talere sig lige med den jævne befolkning. De samlede folk
i dagligstuer og skove og havde let ved at vinde tilhørerne for sig.
På den tid var Anker Bork Kaalund lærer i Klæstrup. Han talte imod den fremmede lære og
påpegede dens vildfarelser. Derved reddede han mange, deriblandt Inger Dal, fra at blive
indfanget af den nye lære.

Den daværende præst i Jerslev, pastor Riber (1816-59), hvis gravsten stadig står på Jerslev
kirkegård, fik ingen betydning for Inger Dal, men hans kapellan, pastor Bøggild (1852-59),
gik hårdt i rette med sekterne, og dermed var deres glanstid på egnen forbi.
En senere præst, pastor Jansen (1859-74), fik stor betydning for Inger Dal, ligesom han også

Inger Dal



satte stor pris på hende og ofte tog gæster med ud til hende. På den måde kom hun til at
kende mange fremragende mænd.
Inger Dals hjem blev efterhånden et af de hjem, hvor man samledes for at tale om åndelige
spørgsmål. Mange fandt vej til hende, hvis de havde ondt i sjælen. Tit foregik samtalerne i
køkken eller spisekammer, for da Inger var meget flittig og ikke ville forsømme det ene for
det andet, tog hun ofte gæsterne med ud til køkkenbordet.
Inger Dals mand var meget påholdende og syntes nok, at det var dyrt med de mange gæster,
men han fandt sig dog i det.

I 1859 blev lærer Kaalund forflyttet. Det var med dyb vemod, Inger tog afsked med ham. Hun
satte så stor pris på ham, at hun havde opkaldt sin yngste søn efter ham. Lærer Kaalunds
efterfølger, Harboe Thøgersen, blev også en af hendes gode venner.

Da Inger og Jens Dals sønner var henholdsvis 22 og 12 år, mente forældrene, at det ville være
godt, om de havde et større landbrug, så sønnerne bedre kunne få deres kræfter brugt. De
købte derfor Ålegårdsodde i Skæve sogn, som var en større, men ikke så god gård. Det ramte
mange mennesker i Jerslev og Klæstrup hårdt, at Inger flyttede fra dem.
Inger og Jens Dals ældste søn, Jens, døde som ung og blev begravet på Jerslev kirkegård.

Senere, måske i overgangsalderen, blev Inger Dals sind formørket. Hun mente selv, at hun
havde syndet imod Helligånden, og det kunne hun ikke få tilgivelse for.
Ålegårdsodde blev solgt, og ægteparret fik ophold hos Jens’s datter, Sine. Inger forsøgte uden
held hjælp hos forskellige læger. Efter at en læge i Nibe havde erklæret hende uhelbredelig,
tog familien hende hjem, og både hun og hendes mand fik ophold hos Ingers søster på
Skarnagergård ved Serritslev. Her begyndte Inger så småt at arbejde igen, og da der var gået
nogen tid, købte parret et hus i nærheden.
Det lykkedes Inger at overvinde sin sindslidelse, og snart var hun igen til trøst og opmun-
tring for andre. Efterhånden blev arbejdet i det lille hus for lidt for hende. Jens Dal fik lavet
en byttehandel, så de kunne overtage Østergård i Serritslev.
Når Inger Dal en sjælden gang senere talte om sin mørke tid, betegnede hun det med udtryk
som ”dengang jeg var i Helhjem”.

Sønnen Anker overtog Østergård. Da han senere blev gift, flyttede forældrene til et hus i
nærheden. Inger kom til at betyde uendelig meget for svigerdatteren Anine.
Efter at Jens Dal var død, fik Inger endnu mere tid til at hjælpe sønnen og svigerdatteren.
Hun tog sig især meget af børnene og fortalte dem om det, der for hende var det vigtigste i
livet.
Når hun skulle besøge slægt og venner, gik hun gerne 2-3 mil, for hun syntes, at det var uri-
meligt, at der skulle heste og vogne af sted for hendes skyld.

Jerslev gennem 100 år

146



Jerslev gennem 100 år

147

I efteråret 1891 blev hun angrebet af en mavesygdom. Hun nægtede at søge læge; dem
havde hun fået nok af, da hun var sjælesyg. Da det rygtedes, at Inger lå for døden, kom hen-
des venner i store skarer for at tage afsked med hende.

Inger Dal døde om aftenen den 10. april 1892, mens hendes søn og svigerdatter sad hos
hende.
3. påskedag fulgte en ualmindelig stor vennekreds Inger Dal fra hendes hjem i Serritslev til
Jerslev kirkegård, hvor hun blev begravet mellem sin mand og søn.

At der 32 år efter hendes død rejses en mindesten for hende taler vel sit tydelige sprog om,
hvor afholdt og elsket hun var.

Kilde: Ludvig Bøgeskov: Inger Dal og hendes søn.
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