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Forord
Denne min beretning: Min opvækst på landet – og en slægtshistorie er baseret på mine
notater: ”Historie om Larssen”, som særlig er rettet mod dem, som ønsker nærmere
kendskab til personerne og slægtskaberne – og især forskere i slægten.
Grunden til, at jeg har skrevet om slægten, blev lagt i min ungdom, hvor jeg besøgte et par
af fars tanter bl.a. Olga Winding. Hun fortalte mig altid om forfædrene Larssen og deres
bedrifter, hvilket vakte min interesse. Da jeg så blev pensionist blev interessen vakt igen.
Jeg havde gennem årene modtaget en del papirer indeholdende informationer om
forskellige personer, der havde gjort sig bemærket hos familien - og især i det offentlige
rum. Det var spændende læsning og en del af vores historie.
De sidst 5-10 år er gået med at supplere de informationer, jeg havde modtaget, og nu til
slut at skrive det hele sammen. Selvfølgelig vil jeg fortsætte med at søge efter flere
informationer – og håbe på at modtage nogle supplerende.
Der er flere markante personer i min slægt, som har sat sine spor i det offentlige liv, både
lokalt og i historien, og jeg mener, at disse bør have nærmere omtale.
Jeg er født ind i to slægter: Larssen og Coucheron-Aamot. Slægten Larssen kom fra Norge i
1808– oprindelig Larssøn, hvor den kan føres tilbage til 1500-tallet. Slægten Coucheron
kom fra Frankrig/Luxemburg omkring 1657 til Norge og omkring 1684/85 til Danmark.

Mine forfædre
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Jeg vil fortrinsvis dele min beretning op i tre dele:


Mit levnedsforløb - vil især omhandle min opvækst og livet på landet, som jeg
oplevede det i min barndom.



Larssen slægten



Coucheron-Aamot slægten

De to sidste dele vil være en beretning om mine forældres forfædre - deres liv og levned.

8

Del 1: Mit levnedsforløb
Mine forældre
Min beretning om mine forældre her vil være fra tiden, hvor de blev gift og bosatte sig på
Vestergaard. Hvorledes deres barndom har været, vil jeg behandle senere.
Min far, Niels Peter Larssen 1902 – 1990
Far voksede op på gården Slustrup i Skærum, hvor han var en blandt
seks søskende. Han gik ud af skolen med en præliminær eksamen, og
det var sikkert naturligt for ham at blive uddannet ved landbruget –
selv om han udtrykte, at han hellere ville have læst videre til ingeniør.
De var tre brødre, hvoraf far var den mellemste. Den gang var det
naturligt, at den ældste søn overtog gården, men det gjorde broderen
Lars ikke som 20 årig. Far var nr. 2, men var kun 14 år, da farfar solgte gården Slustrup i
1916.
Hans tid før Vestergaard var følgende:











I 1919
går han ud af skolen
Fra 1920 til 1921 er han landvæsenselev på Slustrup
1921-22 ansat på Ledreborg, ved Roskilde.
1922-23 forvalter på Buderupholm ved Skørping
1924
på Teknologisk Institut
1924-25 indkaldt til Garden
1925-26 fodermester på Lerbæk Hovedgaard ved
Frederikshavn
1926 på Lyngby Landbrugsskole
1926
på Lundergaard
1926 til 1929 ??

Hermed har han fået en alsidig og grundig uddannelse ved landbruget, en uddannelse der
berettigede ham til at styre en større gård end Vestergaard, men han var en af 6 børn, som
skulle sættes i vej – og der var ikke råd til større gård.
Far var en stille, retskaffen og myndig mand med sine egne meninger. Han havde autoritet
og pondus med sine 192 cm. Vi børn havde respekt for ham, men fik aldrig skæld ud eller
bebrejdelser af ham – og vi sagde ham ikke imod! Jeg kan huske, at han tiltalte sine
forældre på en respektfuld, og vel lidt gammeldags måde: vil mor være venlig at række
mig brødet – hvordan mon far har det i dag!
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På Lundegaard 1929. Gyntelberg, mine
bedsteforældre, Likke og min far og mor

Min mor, Sigrid Blancheflor Sofie Due Coucheron-Aamot, 1904 -1991
Min mor er født på Nesoden i Oslofjorden, og vokset op på øen
Veøy i Romsdalen, Norge.
Hendes bror skrev til hendes 80 års dag følgende om fødslen:
Jeg husker den 7. juli 1904, da et stort velskabt barn kom til
verden. Barnepigen Hildur fortalte, at du kom til verden
assisteret af tante Aagot. Barnedåben blev fejret sammen med
tante Karen og onkel Albert Nielsen og farmor Aamot.
Derefter rejste vi alle til Veøy.
Min mor var den modsatte natur af far - hun var meget
udadvendt. Hun var et meget positivt menneske altid glad,
konstruktiv og aldrig sur, skældte aldrig os børn ud. Hun var meget kunstnerisk og kreativ,
syede vort tøj, klippede vort hår, lavede ski til os og strikkede norske lusekofter, som hun
solgte. Hun røg cigaretter – til stor forargelse fra landsbyens koner - og hun talte norsk.
Hun kunne godt tage jagtgeværet og gå på jagt på Vestergaard – det havde hun lært
hjemmefra. Hun spillede på klaver, og forsøgte også at få mig som elev - men det var ingen
succes!
Hun var et fremmed element, der brød ind i landsbyen Hollensteds fastgroede normer.
Far var vendelbo, men talte ikke vendelbo mål. Mor lærte sig hurtigt – næsten - perfekt
dansk. Man sagde de talte fint – og var dermed anderledes efter landbyens normer. Men
tilsyneladende fik de taklet det, og blev efterhånden fuldt accepteret.
Mor og far havde truffet hinanden, da mor var på skole i Nysted (omtales senere).Fars
bror, Lars, kom sammen med mors veninde Betty, som også gik på skolen – dermed
koblingen far/mor.
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Brylluppet stod på Lundergaard den 17. juli 1929

Mors moster Agnes, mor og mormor
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Køb af Vestergaard
Far og mor boede på Lundergaard den sidste tid inden de
blev gift. Efter hvad jeg kan se af billeder, har far på den tid
arbejdet på Lundergaard, og mor kom og boede der det
sidste halve år før brylluppet.
Da de købte Vestergaard, har de tilsyneladende ikke fået
økonomisk hjælp fra farfar, og slet ikke fra morfar, som var
modstander af giftemålet. Han mente ikke at mor giftede
sig ind i en passende stand!

Vestergaard

Det var kutyme den gang, at døtrene fik medgift med i form af udstyr til hjemmet som
sengelinned, duge, bestik mm., som skulle bruges til at etablere et hjem. Da mor boede hos
farmor gik denne i gang med at etablere udstyret til mor og far. Mor berettede, at gæs og
ænder blev slagtet for at få dun til de syede dyner. Husets kvinder blev sat i gang med
syning af sengelinned, gardiner, duge o. lign. Køkkengrej fik de også med, og jeg kan se af
arvet bestik, at det kommer fra familien.
De havde købt Vestergaard i landsbyen Hollensted, der lå langt ude på landet, og 12 km
uden for nærmeste købstad, nemlig Brønderslev. Tre jordveje førte til Vestergaard.
Jeg kan se at far lånte 5000 kr af et familiemedlem, et rimeligt stort beløb, og sikkert
beregnet til udbetaling og etablering. 1929 var næsten den værste tid at starte i.
Den økonomiske situation i landet efter 1. verdenskrig var meget varierende i 1920-erne.
Blandt andet gav krakket af Landmandsbanken med flere banker i 1922 negative
påvirkninger i landets økonomiske situation. Dernæst kom børskrakket i USA i 1932 med
faldende
aktiekurser.
Dette
fik
negative
følgevirkninger
her
i
Europa
igennem
handelsrestriktioner landene imellem. Særlig
Danmarks landbrugseksport blev ramt, da denne
udgjorde ca. 90 % af den samlede eksport. England
var den store aftagere og de nedsatte importen
væsentlig, og det resulterede derfor i, at man her i
Danmark måtte udstede svinekort for at regulere
produktionen af svin i nedadgående retning.
Desuden steg arbejdsløsheden op til 30 % i landet.
Jeg, moster Ingjerd, mor og Niels Otto 1935

På den tid foregik meget af arbejdet med håndens kraft, og man startede med pigen Maren
og karlen Kaare som hjælp på Vestergaard.
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Starten på min tilværelse
Hvorledes min tilværelse har været de første 4-5 år, har jeg ingen erindring om.
Men mig fortalt blev jeg fra et års alderen placeret i en vuggestue/
spisebord /stol om sommeren ude på gårdspladsen, hvor man til
dels kunne have kontrol over min tilværelse og velbefindende. Mine
forældre lå aldrig på gulvet og legede med os børn – det var der ikke
tid til. Man havde ikke meget legetøj, måske en træhest, en rangle,
en sut, en bold, som helt små.
Man måtte meget af tiden beskæftige sig selv – og der var nok
muligheder på en gård, men man skulle selv være opfindsom og kreativ for at beskæftige
sig, hvilket jeg tror, har været godt for det videre livsforløb – man lærte hurtigt at stå på
egne ben. Mine forældre var fuldt beskæftiget hele dagen med dyr og mark. Men til
gengæld fulgte jeg meget med min far ude i marken på maskinerne og i stalden.
Da jeg fra 2 års alderen rimelig kunne gå omkring, blev jeg sluppet løs på gårdspladsen, vel
under rimelig opsyn af pigen Maren og min mor, da der var jo mange faldgruber på en
gård, som møddingen, dyrene og redskaberne.

Mit første køretøj

Maren og mig

Mig i vuggestue

Lidt senere vandrede man ud i skoven, som lå op til gården, hvor det var spændende at
klatre op i træerne, men også rimelig let at falde ned fra med en forstuvet fod, og i værste
fald en hjernerystelse, hvilket ikke var unormalt.
Fra 5-6 års alderen begynder jeg at kunne huske enkelte episoder som fødselsdag, og især
vor rejse til bedsteforældrene med tog fra Røgelhede til Østervrå står lys levende klart for
mig – et eventyr den gang!
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Da jeg var seks år kom jeg i skole, og fra den tid kan jeg huske en del om livet og opvæksten
på Vestergaard, en tid som stadig sidder fast i mine erindringer, en tid som var en
spændende og lykkelig tid.
Opvækst og livet på Vestergaard

Hollensted by bestod af 8 gårde + en købmand,
der var klumpet tæt side om side langs med
landevejen. Vestergård lå midt i mellem
landsbyerne Hollensted og Hvilshøj. Vi havde
ca. samme afstand til begge byer, men Hvilshøj
var vor daglige handelsby med købmand,
mejeri, smed, karetmager, bager, vognmand og
fransk vask/strygning- forretning (mændene
skulle jo have vasket og stivet flippen). Hvilshøj
bar præg af aktivitet hele dagen, et sted hvor
man kom hver dag – i hvert fald til mejeriet. I
dag er byen øde og til dels forladt.
På gården var der dyr, der skulle passes. Markerne
skulle til stadighed behandles, pløjes, harves,
kultiveres, tilsås med korn, roer og græs mv. – og
til slut skulle afgrøderne høstes og køres hjem.
Efterhånden som jeg voksede op, deltog jeg på
forskellige måder i aktiviteterne på gården – det jeg
kunne overkomme. På Vestergaard havde far og
mor generelt hjælp af en karl og en pige. På den
gamle gård sov pigen på loftet i et værelse uden
varme.
Karlen og jeg arbejder

Karlen havde et værelse med indgang fra hestestalden, hvorfra han fik varme om vinteren
– sammen med duftene fra hestene. Værelset var udstyret
med et klædeskab (som han selv kom med), et bord og en stol
og en seng med underlag af halm – oven på sig fik han en
meget tung olmerdunsdyne (med mere fjer end dun !). I det
gamle hus var der ikke badeværelse og varmt vand, hvorfor
daglig vask foregik med koldt vand ude i stalden. En gang om
ugen fik alle bad i et zink badekar med varmt vand bragt fra
køkkenet. Da vi fik det nye hus fik karlen og pigen bedre
forhold. Markarbejde efter skolen blev af og til bevilget mig!
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Tyendet (karlen og pigen) blev dengang fæstet for eet år af gangen – 1. nov. til 31. okt. I det
tidsrum skiftede man ikke plads - man rendte ikke af pladsen i utide – gjorde man det
alligevel, fik vedkommende hurtigt et dårligt ry, og måske dermed vanskelig ved at få en ny
plads.
Tjenestefolkene fik en anbefaling med, når de skiftede plads. Skudsmålsbogen var blevet
afskaffet i 1921. De havde fri lørdag aften, hvor de ofte tog til bal på en kro i nærheden,
eller tog hjem til familien. Søndag havde begge oftest fri efter arbejdet om morgenen.
Sommerferie var normalt ikke noget, man kendte til - måske et par ekstra fridage ved jul
og påske.
Livet på Vestergaard 1929 -1947 – den tid jeg var hjemme
Landbruget i 30-erne
Som nævnt før var det en hård tid for mine forældre at starte på. Denne krise fortsatte ind
til 1940, da verdenskrigen startede og forandrede det daglige liv – men ændrede også
økonomien med bedre tider for landbruget – Tyskland havde nu god brug for produkterne
fra landbruget.
Rytmen på gården og arbejdsdeling
Morgenmad
Min far passede gårdens drift ude i staldene og på markerne sammen med karlen. De stod
op kl. 6.00 malkede køerne og gav dyrene det første foder. Min mor og pigen stod op kl.
6.30 for at lave morgenmad. Karlen og pigen spiste kl. 7.00, og far og mor kl. 8.00. Vi børn
blev sendt i skole senest 7.30 afhængig af, hvor vi skulle hen. Morgenmaden bestod for alle
af havregrød, mælk, rugbrød og kaffe.
Middagsmad kl. 12.00 - Ø` n på vendelbomål
Der var altid to retter - inkl. kartofler til at lægge bund - som min mor sagde.
Middagshvil for alle kl. 12.30-13.00.
Aftensmad kl. 18.00
Alle sad til bords præcis 18.00. Da fik vi rester fra middagen, suppleret med grønsager om
sommeren. Dertil rugbrød og franskbrød med pålæg og syltetøj, hvortil man drak kærne –
eller skummet mælk (fut mælk). Så vidt muligt spiste man selvfølgelig gårdens produkter.
Alle gik i seng kl. 22.00 - efter pressens radioavis.
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Mad
Som skrevet levede vi så vidt muligt af gårdens produkter. I
køkkenhaven blev der dyrket de forskellige kålarter, samt urter i alle
afskygninger- mor var meget bevidst om, at vi skulle spise grøntsager
om sommeren. Kartofler og gulerødder, som man delte med dyrene,
blev dyrket ude i marken. Der var drivhus med tomater og agurker.
Der var bærbuske og frugttræer. Alt dette blev passet af mor og
pigen. Vi fik meget svinekød, som var saltet eller henkogt. Om
søndagen fik vi ofte kylling, som blev betragtet som lidt finere mad –
det var frisk kød.
Maren og jeg vasker mælkespande

Mælk
Malkning foregik med hånden ind til 1940, hvor vi fik elektricitet. De var fire gårde som
skiftedes til at køre mælken til mejeriet hver morgen. Efter behandling af mælken på
mejeriet, fik vi tilbage skummetmælk og syrnet mælk til grisene, samt kærnemælk til
husholdningen – al fløde var separeret fra mælken på mejeriet. Afregning fra mejeriet fik
man kontant hver uge.
Brød
Mor bagte sigtebrød, men rugbrød fik vi fra bageren én gang om ugen. Som kusk, kom
bageren selv kørende med brødvognen forspændt med 2 heste, og en medhjælper, som løb
ind med et rugbrød på 4 kg., der kunne vare én uge. Af og til flottede mor sig og købte en
kringle til os børn, formedelst 5 øre pr stk.
Opbevaring af madvarer
Letfordærvelige madvarer måtte opbevares i kælderen, som havde jordvarmen på ca. 9-10
grader. Vi havde en hånddreven elevator ned til kælderen, hvormed vi sænkede maden ned
– ret avanceret! Køleskabe/dybfrysere kom først på markedet omkring 1950.
Under krigen blev der oprettet andelsfrysehuse, hvor man kom med sit kød, hvilket var et
stort fremskridt for opbevaring af ferskt kød – ellers havde man været henvist til salt- og
henkogt mad. På den tid kunne man i byerne få isblokke fra mælkevognen, der kørte rundt
og leverede mælkeflasken på folkets dørtrin. I fortiden havde man ishytter, hvori man
opbevarede isblokke fra vinteren, f.eks. i tørvemuld.
Varme
Til opvarmning havde vi komfur og kakkelovne, som
blev fyret med tørv fra vor egen tørvemose, samt træ
fra skoven, som lå vest for gården, - den gav også godt
læ for de hyppige vestenstorme. Tørv blev produceret i
vor 3 tdr. land eng, på et lavområde langs Ry Å. Åen var
samtidig et yndet sted for badning om sommeren for os
børn og karlen. Her blev ungkvæg sendt ud til græsning
om sommeren, samtidig med at vi gravede tørv op af
mosen. Tørvene blev skåret med specielle redskaber af
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karlen – et hårdt arbejde. Det var et sommerarbejde, når solen skinnede, da tørvene skulle
tørre ud for vand.
Da jeg i tørveperioden havde skolefri, blev det mit arbejde at køre de opgravede tørv ud på
engen til tørring. De blev de lagt i lange rækker, og man rejste af og til en tørv for at have
kontrol med, hvor mange tusinde tørv, der skulle produceres. Karlen fik provision af antal,
og far vidste ca. hvor mange tørv der skulle anvendes året rundt til fyring. Tørvene blev
efter hånden vendt, rynglet (stablet) - og dermed tørret. Efter 1-2 måneder var de klar til
hjemkørsel.
Lys
Der var ikke elektrisk lys på den gamle gård, det kom først i 1940. Ind til da anvendte man
petroleumslamper ude i staldene og inde i huset. Hver lørdag var det pigens opgave at
rengøre glassene og pudse messinget på lamperne. Ude i staldene brugte man de såkaldte
flagermuslygter, som man kunne bære rundt på – og de lyste godt.
Telefon/telegraf
Telefon fik vi aldrig på Vestergaard, det var luksus den gang.
Skulle vi telefonere, tog vi hen på nabogården Vestermarken,
hvor vi lagde en 10 eller 25 øre for brug. Telefonen var oftest på
landet en partstelefon, således at man skulle høre efter om den
anden part brugte den, da man ellers kunne følge naboens
samtale. Skulle man ringe, blev der først ringet op til centralen i
Hallund, som formidlede samtalen videre til modtageren. Den
såkaldte telefonistinde kunne lytte med på samtalen, og dermed
være godt orienteret om, hvad der foregik i sognet!
Manuel telefoncentral

Var der vigtige og hurtige meddelelser, som skulle frem til os f.eks. fra Norge, foregik det
via telegrafen i Brønderslev. Derfra kom der så et bud ud med telegrammet.
Arbejde i marken og staldene
Markerne skulle til stadighed kultiveres og bearbejdes før såning og høstning, hvilket
foregik med håndkraft ved hjælp af hestene, som var en vigtig og uundværlig trækkraft. Vi
havde 4 heste, hvoraf den ene var en oldenborger hest, en flot hest, som også blev brugt
som kørehest om søndagen, når familien skulle i byen. Ofte skulle jeg hente hestene, når de
gik ude på græs. Når jeg fik kørehesten fanget sprang jeg op på ryggen af den og holdt i
manken eller hovedtøjet. Vi havde ikke ride udstyr, kun stigbøjler som jeg brugte, når jeg
skulle ride langt – det kunne godt være hårdt for bagdelen uden saddel.
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Høstarbejde
Høstning af afgrøderne krævede megen og hårdt
arbejde, især i 1930-erne. Dengang blev kornet slået
med slåmaskine. Hestene trak slåmaskinen, der aflagde
kornstråene i afmålte neg-størrelse, som pigen og
karlen gik bagefter og bandt til et neg. Disse neg blev
sat sammen 6-8 stk. (i en traver) for at tørre, og
derefter kørt hjem og stablet op i laden. Efter krigen
blev der købt en selvbinder – en uhyre stor lettelse i
høstarbejdet, den krævede tre heste for at trække den.
Tærskning
I løbet af vinteren skulle kornet tærskes af stråene. Jeg
kan huske som lille, at karlen stod og tærskede rug med
en plejl med håndkraft – et fordums redskab.
Tærskning med plejl

Trækkraft
Indtil 1940 var trækkraften hovedsageligt vind ved hjælp af vindmøllen
på taget af laden. Vindmøllen stod det meste af dagen og malede korn
til mel, som blev brugt til grisene. Men vindmøllen trak også
tærskeværket, og maskinen til at skære hakkelse (skar kornstråene i
korte stykker) til hestene. Vindkraften blev senere suppleret med en
dieselmotor, som var mere stabil end vinden. Den kunne også trække
vandpumpen, hvilket lettede arbejdet med at pumpe 50-100 liter vand
op til køerne, hestene og husholdningen - hver dag.

Kornet køres hjem
Kartoffeloptagning
Optagning af kartofler foregik altid i skolens kartoffelferie (nu efterårsferie), hvor jeg fik
lov til at deltage. Far løsnede planten, og vi, karlen, pigen og jeg kravlede bagefter og
skrabede kartoflerne op med de bare næver i oktobers kulde og måske regn. I dag har man
maskiner, der klarer arbejdet. Derefter blev kartoflerne opbevaret koldt, helst ved 3-4
grader og mørkt.

Dyr på Vestergaard
På den tid skabte dyrene liv på en gård, man hørte køerne brøle, hestene vrinske, hønsene
kagle og naturens lyde i træerne – i dag er der ret tyst på landet. Vi havde køer, heste,
grise, høns, ænder, gæs, kaniner, duer, kalkuner, en gårdhund, en kat eller flere, og i
kortere periode en gedebuk, som gik løs. Den måtte afhændes til slut, da den angreb
fremmede, som kom til gården – men det var en god ”vagthund”. Dyrene havde alle en
funktion. Først fremmest gav de mad på bordet, de var indtjenings grundlag for livets
ophold og drift af gården. Man færdes daglig blandt dyrene og nogle skulle man være
varsomme med. Vi havde en tyr, som enkelte gange slap løs, da var det med at komme
hurtigt ind, eller op i et træ. Kun far kunne få hold på den ved at lokke med en ko, hvorved
han kunne få den med ind i stalden. Hunden passede på os alle, da den reagerede på alle
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unormale lyde og varskoede os, når gæster nærmede sig – og vagabonder (Landstrygere).
De kom af og til for få mad og overnatning. Som det var kutyme på landet dengang, fik de
frataget deres tændstikker, og fik anvist en soveplads i kostalden, hvor der var varmt. Som
underlag fik de et bundt halm med en plaid som dyne. Opholdet var med morgenmad,
inden han drog videre. Katten sørgede for, at der ikke kom mus fra laden ind i stuehuset.
Duerne og kaninerne var min forretning. Da kaninerne brød ud af burene blev
produktionen for stor, så mor henkogte en del, og resten solgte jeg til højeste dagspris.
Daglig information og kommunikation
Avis – vi fik Vendsyssel Tidende hver dag, samt brevposten ud og ind af huset. Avisen fik vi
bragt hver dag af Peter Post. Han cyklede rundt til hver husstand, når føret var til det, men
det var hårdt arbejde, da det meste af vejen bestod af jordveje. Han var også en god
informationskilde for opdatering af landsbyens hændelser. Når der var sne om vinteren,
gik han over markederne for at forkorte ruten – hvilket skete i de barske i vintre 1940-42.
På ruten fik han hver dag en lille lur på den samme gård, og undervejs fik han en kaffetår –
man passede godt på postmanden, han var den daglig afbrydelse – og en god informator!
Radio
Radioen var informationsmidlet ude fra den store verden, samt underholdningsmiddel.
Hver lørdag kom lystspillet Familien Hansen kl. 20.00, hvor alle blev samlet i stuen
(karlen og pigen opholdt sig normalt i køkkenet om aftenen). Og søndag eftermiddag var
der fast dansemusik fra restaurant Wivex i København – til middagssøvnen. Radioen blev
desuden flittigt brugt under krigen for at modtage meddelelser fra England, om hvad der
skete ude i verden, samt meddelelser om nedkastninger af våben mv. til
modstandsbevægelsen under krigen.
Sprog
Da mor kom til Danmark talte hun norsk, men lærte sig hurtigt godt dansk. Min far talte
rigsdansk (fint), men alle andre i sognet – undtagen læreren og præsten – talte
vendelbomålet med: A = Jeg. Der findes ordbog på vendelbomål/rigsdansk. I skolen blev
jeg i starten drillet med, at jeg talte fint, men det kompenserede jeg senere ved, at jeg var
uundværlig på landsbyens første hold i fodbold- og håndbold.
Fritid

Fri søndag

Hunden og jeg passer lillebror i børnehaven
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Mine forældre havde ikke megen fritid, da dyrene skulle passes – men søndag eftermiddag
var altid fritid. Derfor var selskabelighed hovedsagelig begrænset til helligdage.

Modeopvisning om søndagen

Julemåneden
Julen var den store højtid, hvor alle - til dels - holdt fri alle juledagene. Julen startede
allerede først i december, hvor grisen blev slagtet. Det var en dagsbegivenhed. Slagteren
kom om morgenen, og startede med at slibe knivene. Derefter blev grisen ført til skafottet
– bundet sammen på benene og langt på et omvendt kar og stukket i halsen. Så var den
klar til at blive skoldet, hvorved hårene var let at skrabe af. Grisen blev hængt op i
bagbenene, og parteringen blev foretaget, bl.a. blev tarmene fyldt med fars til
medisterpølse, blodpølser, samt leverpostej og sylte blev produceret. Alt kunne spises på
grisen – næsten, selv tæerne, men ikke hjernen.
Nu kom grønkålene ind og blev fyldt op i gruekedelen sammen med kødrester/ben og kogt
i flere timer. Dette var starten til nationalretten i Vendsyssel. Man spiste grønlangkål fra
den 24. til 31. december – hver dag til frokost, og der var konkurrence om, hvem der lavede
de bedste kål, blandt landsbyens koner. Dertil hørte selvfølgelig en dram eller to, da man
normalt i juledagene holdt fri om eftermiddagen.
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Lige før jul blev gæs og ænder slagtet, både til salg og til juleaftens middag. Stae-Mari
(datter af Stae-Stine) blev tilkaldt. De boede i et lille hus med et rum og et køkken med
åben ildsted, og mursten som gulv. De havde en seng med halm og olmerdunsdyner - tungt
men varmt. Mari skulle have kaffe med sukkerknalder hver halv time. Kaffen blev
drukket/suget igennem sukkerknalden på underkoppen - hun ville helst kun have
franskbrød, da hun kun havde én tand tilbage i munden. Men plukke fjerkræ kunne hun –
og gik glad hjem om aftenen med en vel fortjent 1-krone.
Juleaften
Den 24. december var årets spændende dag – også den gang. Faster kom og alle trak i
stads tøjet! Vi havde hentet hende ved rutebilen fra Vodskov, og vi var spændte på, hvad
hun havde i pakkerne indpakket i gråt papir, ombundet med en hyssing strik (grov snor).
Gaverne var der ikke mange af, én fra far og mor, oftest én børnebog og strikkede vanter
eller strømper fra faster. Jeg husker, at jeg et år fik jeg en dampmaskine, og et andet år
Tekno-legetøj (metalstænger med huller), hvormed man kunne lave kraner o. lign.
Fritids sysler
Jeg var ofte sammen med omegnens drenge om
søndagen, hvor vi hjemsøgte skovene for at lege
røvere og soldater - soldaterne skulle finde røverne
og binde dem. Jeg lavede rækbøsser (slangebøsse),
hvormed jeg jagtede skovens skader og krager. Men
min fritid var mest besat med fodbold og håndbold
på byens stadion en ujævn græsmark.

Ringridning var årets begivenhed –
på cykel for os drenge karlene red rundt på heste.

Sommerbesøg
Sommerferien var ofte besat med familiens eller venners børn. Jeg tror, at mine forældre
ville sørge for, at vi børn fik ny og anderledes input ude fra den store verden. Der kom både
fætre/kusiner og tanter fra Norge. Mors moster Aagot fra Drammen var en jævnlig gæst på
Vestergaard, hun kunne som lærerinde bibringe os børn lidt kulturel føde - i konkurrence
med sognets input. Men familien kom også på besøg – generelt én gang om året, man
rejste ikke meget rundt den gang.

Disse to billeder er
taget omkring 1934,
hvor fastrene
Schiøtz kom med
Arne, Else og
Kirsten.
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Østrups feriebørn
Skoleinspektør Chr. Østrup arrangerede fra 1933 ferieophold for socialt udsatte børn i
København, og appellerede til landboerne om at modtage dem, således at disse børn kunne
få frisk luft og velnærende mad, som man jo kunne få på landet. Far og mor bestilte en
pige. De mødte op ved særtoget, som kom til Brønderslev med såkaldte Østrups
københavnerbørn. Der stod Else Jacobsen med skilt på maven med navnet Larssen
Vestergaard. Hun var da tolv år og kom hos os i mange år, og senere med mand og to børn.
Else, gift Melsted, blev en kær gæst og trofast bekendtskab igennem mange år – også
hendes mor og søster kom.
Udrejse
Det var forholdsvis dyrt at rejse ud i landet. Men mine forældre synes, at jeg skulle se
København, og jeg fik lov til som 12 årig at tage en dæksplads på båden fra Aalborg til
København. Jeg havde madpakke med og lå på to stole om natten. Her i København mødte
jeg den store verden med larm og aktivitet fra losning af skibet, sporvognenes klemten mv.
– en ny verden åbnede sig for mig!
Rejsen til Norge
Mens jeg var hjemme, var jeg med min mor to gange inden krigen i Norge for at besøge
mormor og morfar på Veøy (se senere om Veøy). Rejsen var lang og relativt dyr, men jeg
tror, at det var væsentligt for min mor at komme hjem igen til Norge for at se fjeldene (som
hun savnede) - og måske også for at vise mig og min bror frem. Min far kørte os i jumberen
til Brønderslev, og vi tog derfra med toget til
Frederikshavn. Der gik vi om bord på båden til
Oslo – selvfølgelig på dæksplads, hvor vi lå på
stolene. Fra Oslo tog vi toget til Åndalsness, en
togrejse på ca. 10-12 timer op igennem den
flotte Gudbrandsdal. Toget holdt ca. hver
tredje-fjerde time, således at vi kunne kom af
på stationen og få lidt mad mv. I Åndalsness
skulle vi tage færgen til Molde, hvor øen Veøy lå
midt imellem disse to byer ude i fjorden. På
Veøy var der ikke en havn, hvorfor vi eventuelt måtte med til Molde, og derfra med bus til
Nesjestranda – og til slut med båd til Veøy, en omvej på 2-3 timer. Heldigvis kendte mor
kaptajnen på færgen, så hun fik ham selvfølgelig til at lægge til på Veøy. Det var en rejse,
der tog 2 døgn frem – og tilbage!
Bytur og familiebesøg
De fleste af min fars familie boede i Vendsyssel. Min farfar og farmor, besøgte vi 3-4 gange
om året i Langholt ca. 15-20 km. Når der var føre til det, kørte vi i jumberen. Da blev
kørehesten påført det pæne seletøj med nysølv og messingbeslag, og læderet blev finpudset
med voks. Om vinteren var jumberens bund foret med lammeskind, far og mor tog
kørepelsen på, og vi børn blev lagt ned på sæder og, dermed skærmet for eventuel vind og
regn. Ved mørke blev karbidlampen tændt, og vi kørte de 15 km på en god times tid. Ved
snevejr (især 1940-42) blev kanen trukket frem og foret med halm og skinddækken.
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Søndagskøretøjet pudses og kørehesten trækkes frem

Skulle vi til Aalborg kunne vi tage med Rute-Peter, der hver dag kørte fra Hallund til
Aalborg – ikke hurtigt, da han skulle ind til alle landsbyerne på vejen, samt holde og tage
passagerer op ved vejkanten.
På det tidspunkt var der stadig jernbaner på kryds og tværs i landet. Skulle vi langt bort,
kørte vi de 10-12 km til Brønderslev eller Røgelhede og tog toget. Toget transporterede alt,
også dyr. På mange stationer var der en fold til dyr, som landmanden ønskede at sende til
slagteriet.
Somme tider skulle man på indkøb efter varer, som ikke fandtes hos købmanden. Det
foregik i Brønderslev, hvortil man cyklede eller kørte med hestevogn. Kørte man med
hestevogn, blev hesten staldet ind på hotel Phønix, hvor der var indrettet staldplads for
landboernes heste – og besøg. Der var en staldkarl, der modtog og spændte hesten fra
vognen, satte den ind i stalden med dens medbragte mad i en mulepose. Når ærinderne i
byen var overstået, spændte staldkarlen hesten for igen, og fik sin krone for ulejligheden.
Hotellet fik hermed selvfølgelig mange gæster ind i krostuen, især mandlige, som
benyttede lejligheden til at møde bekendte til en snak, måske med et slag kort, tilsat med et
par drammer og øl, mens konen besøgte byens butikker. Den gang blev man ikke taget for
beruset kørsel, og hesten kunne sagtens finde hjem selv, hvis kusken trængte til en blund
på turen hjem - efter en hård dag!
Det daglige indkøb foregik hos købmanden. Her havde man sin kontrabog, hvor køb og
modkøb blev indført. Selv om man på gårdene var ret selvforsynede, havde man
selvfølgelig brug for varer f.eks. gødning. Men vi leverede ca. 200 æg til købmanden om
ugen, som var et godt tilskud til indkøbet.
Adspredelser
Forsamlingshuset var samlings punkt for mange aktiviteter. Fra jeg var 6 til 9 år gik jeg til
dans. Pigerne blev stillet op i den ene side i salen og drengene i den anden side. Når signal
blev givet, styrtede drengene over for at få fat i sin favorit pige.
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Derefter blev der danset polka og den toppede høne akkompagneret af skolelærerens
violin. Her blev der om vinteren opført dilettant (skuespil) med skuespillere fra byens
beboer. Stykkerne var hovedsagelig fra Morten Korchs bøger. Om lørdagen var der ofte bal
for byens karle og pige – her kunne man få sig en kæreste!
Fester
Bryllupper og konfirmationer blev behørig fejret, enten i forsamlingshuset eller
derhjemme med telt rejst på gårdpladsen – afhængig af økonomisk formåen. Der var
prestige tilknyttet festen. Særlig sølv- og guldbryllupper kunne godt samle 70-100
mennesker – en fest man havde samlet sammen til igennem hele livet. Til disse
begivenheder blev lagt en liste hos købmanden, hvorpå man kunne angive hvilket beløb,
man ville yde til festen:




de som havde givet 5 kroner blev budt på middag på selve dagen – suppe, steg og is.
de som havde givet 2 kroner blev budt til restmiddag om mandagen.
de som havde givet 1 krone blev budt til kaffe om onsdagen.

Der var orden i arrangementet!
Min konfirmation 1945
Jeg blev konfirmeret i Hallund Kirke. Jeg var iført nyt indkøbt habit, som var sort, hvid
skjorte og slips, håret var i dagens anledning sat og fået et svaj med Brylcreme. Jeg husker
kun, at jeg af mine forældre fik en fyldepen, en attraktiv gave den gang - man var blevet
voksen og måtte nu skrive med fyldepen!

I stadstøjet

Farfar og onkler og tanter kom til konfirmationsfest
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Is-vintre
I 1940, 41 og 42 havde vi de såkaldte isvintre med langvarig
kulde – ned til minus 30 - og store mængder sne, hvorved al
udendørs færdsel var uhyre besværlig - og i perioder umuligt.
Snemængden var af og til så stor, at gården var sneet ned,
således at man måtte skovle sig ud af døren om morgenen, Og vi kunne kælke ned fra husryggen!!!! Sneen lå af og til op
til telefontrådene, der løb langs landevejen. Men man skulle
til mejeriet med mælk hver dag, og måtte køre med slæde ud over markerne, På den tid
kom der ingen sneplov, eller mandskab fra kommunen for at rydde sne – det var
beboernes pligt at rydde sneen på kommunes veje.
Snefoged
Min far var i den periode såkaldt snefoged med et meget lille økonomisk bidrag fra
kommunen. Det var hans ansvar, at kommunevejene blev ryddet for sne på en given
strækning, når snestormene havde raset ud. Jeg var ofte med ham rundt til gårdene og
husene for at boye (byde) folk til snerydning. Han pålagde gårdene/husene at stille med et
antal folk (mest karle) i henhold til gårdens størrelse – f.eks. skulle et hus eller husmand
kun stille med een mand. Det var hårdt arbejde med håndkraft og skovl, at skulle kaste
sneen op og ud over vejkanten – og de boyede folk fik ikke nogen betaling – det var
kommunalt ombud.
Ski
I den periode blev det populært at stå på ski. Der var pæne bakker omkring Vestergaard,
hvorved der var gode muligheder for skiløb – men ski var dyre. Men her trådte min mors
kendskab til sne, suppleret med hendes kreativitet i kraft. Hun fik snedkeren til at høvle et
bræt glat med en rille i midten. Mor satte spidsen i varmt vand gentagne gange, hvorved
hun kunne bøje den tilspidse spids opad. Bindingen blev lavet af læderstropper og fastgjort
til skiene med en jernplade og søm. Skiene blev nu smurt med talg eller voks, og stavene
var to kosteskafter. Prestigen voksede dermed blandt sognets drenge og piger!
Brand
I november 1939 brændte Vestergaard.

Det nye Vestergaard med selvstændig stuehus

Jeg blev anbragt hele vinteren hos Kirstine og Chresten på gården Vestermarken. Her blev
jeg lagt i seng sammen med tre andre børn. Sengen havde underlag af halm, mens vi også
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her fik olmerdunsdyner over os, tunge var de, som om de var udstoppet med døde høns,
men vi kunne holde varmen sammen, selv om sneen godt kunne ligge på dynen om
morgenen i det uopvarmede værelse på loftet. Om morgenen vaskede vi ansigtet i koldt
vand – men om lørdagen kom vi alle sammen i et badekar, der blev fyldt op med varmt
vand. Som morgenmad fik vi øllebrød eller varm mælk med brødterninger (dykænder).
Min bror, Niels Otto, blev sendt til opbevaring hos vore fastre hele vinteren. Den 1. april
kunne vi flytte ind i tørvehuset (meget primitivt), som ikke var brændt, og i løbet af
sommeren blev de mere beboelige rum færdige til indflytning - rum til dyrerene kom i
første række!
Krigens oplevelser 1940-45
Da Tyskland invaderede Danmark den 9. april 1940, gik jeg i Hvilshøj
skole. Ved ankomst til skolen kl. 8.00 kom de første fly, som skulle til
Norge, de var kun lidt større en dagens sportsfly, og fløj så lavt, at vi
tydelig kunne se de to piloter i kabinen. Dagene derefter kunne vi
høre, at Englænderne bombede Aalborg flyveplads.
Vi kunne se lysstriberne fra de håndbetjente lyskastere, der blev brugt
for at finde flyene i luften, når angrebene fandt sted om aftenen.
På Vestergaard var vi ikke så meget berørt af krigen, da vi ikke havde
boende tyske soldater nærmere end 6 km fra os. Vi skulle mørkelægge alle vinduerne om
aftenen for at englænderne ikke skulle få pejlemærker, når de fløj i mørke. Vi fik
efterhånden rationeringsmærker på mange produkter, da disse blev mangelvarer f.eks.
smør, margarine, kaffe, benzin, sæbe og sukker. Andre varer som cykelslanger og dæk, tøj
og tobak blev også mangelvarer, hvorfor sort børshandel foregik i det skjulte, med deraf
følgende høje priser. Mor sendte madvarer som pølser og ost til familien i Norge, hvor
madmangel var mere omfattende end i Danmark.
Man havde behov for transport af dyr og produkter, og hestene kunne ikke klare alt. Da
bilerne ikke kunne få tilstrækkelig med benzin, fik lastbiler, busser påsat en generator - en
kakkelovn, hvori man fyrede med træ, hovedsagelig bøgetræ, eller grankogler. Derved
udviklede der sig gas, som drivkraft til bilen. Private måtte klodse bilen op, da det var
forbudt at køre, og dermed bruge benzin, som var et vigtigt produkt for tyskerne.

Taxa drevet ved hjælp af generator
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Det at ryge sin pibe kunne min far ikke undvære, derfor dyrkede han selv tobak. Mor syede
tøj til os børn af gammelt brugt tøj fra voksne.
Jeg oplevede nedkastning af våben fra engelske fly, som fandt sted 6-7 km fra os. Vi kunne
høre flyene, når de af og til kom ind lavt over os, og somme tider så vi faldskærmene dale
ned. Meddelelser om nedkastning kunne man høre i radioen fra England, når der blev
meddelt: hilsen til Hans, Peter, Jens med flere!
Da tyskerne tog politiet havde vi i en periode en
politibetjent boende, og han hjalp far i marken for kost
og logi – det var ikke let at finde helt ud til Vestergaard !
Generelt mærkede vi ikke meget til krigen, vi sultede ikke
på landet, og havde selv produkter til opvarmning.

Danske soldater i kamp den 9. april
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Rationering af varer under krigen
Der var knaphed på visse varer, som vi ser af nedenstående. Nogle varer skulle importeres
f. eks. kaffe, andre varer krævede tyskerne, at de blev eksporteret til Tyskland f. eks. smør
og svin, derfor begrænset køb for befolkningen.

Rationeringskort under og efter krigen, som eksisterede helt op til 1951-52.
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Skolegang
Vi boede jo på landet, hvor man kun havde den stråtækte skole, som dog ikke var stråtækt
på min tid. Skolebygningen var typisk en lang bygning, hvor læreren boede i den ene ende,
og skolestuen var i den anden ende. Skolepligt blev indført i 1814. Indtil 1972 var
undervisningspligten 7 år, og derefter 9 år.
Skolen var delt op i to klasser den lille, som man gik i 4 år, og den store, som man gik i 3
år. Skolegangen var 6 dage om ugen. Om sommeren gik den lille klasse 4 dage om ugen, og
den store 2 dage – de store skulle hjælpe derhjemme ved landbruget. Om vinteren gik den
store klasse 4 dage om ugen, og den lille 2 dage. Således fungerede de to skoler i
Hollensted og Hvilshøj, som jeg gik i, hvilket på den tid var normalt for de små
landsbyskoler.
Hollensted skole 1/4 1937 til 1/4 1938
Som 6-årig startede min skolekarriere i Hollensted skole, som vi tilhørte. Jeg havde
vejstrækning på 2-3 km, der blev foretaget til fods over markerne. Jeg husker ikke meget
fra denne tid, kun at det af og til var hårdt og gå til skole i regn og blæst. To episoder
husker jeg fra legepladsen:
En dreng blev skudt i øjet af en anden dreng, som havde bue og pil med i skolen – derefter
havde drengen kun et brugbart øje!
En anden dreng faldt ned fra et træ og brækkede benet – så der var aktivitet på
legepladsen, men ikke overvældende aktivitet i undervisningen.
Lærer Jensen havde 9 børn, som også skulle passes, hvorved undervisningen blev rimelig
mangelfuld. Dette kunne mine forældre ikke acceptere for deres håbfulde søns fremtid –
og jeg blev flyttet til Hvilshøj skole.
Hvilshøj skole 1/4 1938 – 1/4 1943
Her herskede lærer Thomsen, der sørgede for god
undervisning og disciplin. Men her havde jeg ca. 5 km til
skolen – også en lang tur i regn, blæst - og senere i
snestorme i 40-erne. Da jeg var 8-9 år fik jeg en brugt
cykel til en voksen. For at kunne nå pedalerne, blev der
sat træklodser på disse, og dermed havde jeg cykel i flere
år.
Skoledagen var fra kl. 8.00 til 16.30 med 1 1/2 times middagspause, således at mange
kunne løbe hjem og spise, vi andre langvejs fra havde madpakker med. I den sidste halve
time i middagspausen skulle der være fuldstændig ro, da skolelæreren skulle have sin
middagssøvn. Normalt var der gratis skolegang som nu, men da jeg ikke - sammen med en
del andre elever tilhørte Hvilshøj skole, forventedes der fra Thomsens side, at man ydede
naturalier, som flæskestege, kyllinger og æg ved juletid, når der var foretaget slagtninger
på gårdene.
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Havde forældrene glemt det, blev elever spurgt, om der ikke snart blev foretaget slagtning
der hjemme! Lærer Thomsen var en dygtig og aktiv lærer, der fik stoppet megen lærdom
ind i vore hoveder. Skoledagen startede på legepladsen, hvor vi stillede op i to rækker,
piger for sig og drenge for sig, hvorefter vi marcherede ind i klasselokalet og stillede os op
ved siden af skolebænken, hvor vi sad to og to til læreren tillod os at sætte os ned – og
dagens lærdom kunne påbegyndes. Drenge og piger sad hver for sig.
Morgensang. Først sang vi morgensang, derefter blev vi hørt i dagens samlevers, de
skulle læres uden af.
Religion. Bibelhistorie og katekismussen blev vi hørt i næsten hver dag – meget vigtig
fag.
Regning. Det var lærens vigtigste fag at undervise os i – og hovedregning var obligatorisk
hver dag. Inden vi gik hjem blev vi hørt i enten den lille tabel eller den store tabel. Kunne vi
ikke svare hurtigt og korrekt, udløste det en times eftersidning – det hjalp på indlæringen!
Nok var det skrappe betingelser, men regnekunsten kom mig til gode senere i tilværelsen.
Geografi. Vi skulle kunne udpege Danmarks byer på et blindkort – og i den store klasse
også verdens vigtigste lande og hovedstæder.
Botanik. Undervisningen foregik ved at vi gik ud i naturen og samlede planter, der blev
tørret og indsat i et hæfte (herbarium).
Historie. Kongerækken og historiske årstal skulle kunne fremsiges på stående fod.
Skrivning. Jeg startede med at skrive med griffel på en sort stentavle. Det var to hårde
materialer mod hinanden, som gav knirkende lyde i klassen. Det skrevne blev visket ud
med en våd svamp – genbrugs tavle! Om lørdagen blev tavlen tørret af med blæk, hvilket
gav en fin sort baggrund til at skrive på – og lettere for læreren at læse det skrevne, inden
det blev visket ud. Når vi havde lært at skrive pænt og læselig, fik vi lov til at skrive med
blyant. Når vi kom op i den store klasse, fik vi udleveret penneskaft med tilhørende konge
eller elastikpen, der blev dyppet i blækhuset. Var man heldig at have modtaget en fyldepen
i konfirmationsgave, måtte den anvendes til vigtige stile!
Gymnastik. Egentlig gymnastik havde vi ikke, men motion fik vi på skolevejen – men der
var en ribbe ude i skolegården, som vi brugte til at hænge og klatre i. En gang om ugen fik
vi en eftermiddag lov til at komme ned på Hvilhøjs stadion, hvor vi spille fodbold- og
håndbold.
Eksamen. Det var en vigtig dag og årets højdepunkt, der strakte sig over en
hel dag sidst i december. Eleverne var den dag påbudt at komme i deres fineste
puds – og vandkæmmet. Den dag kom censor Hans Ærværdighed - sognets
præst. Læreren hørte os én af gangen med start i salmevers og bibelhistorie,
der var terpet godt igennem dagen før.
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Det var vigtigt, at eleven blev hørt i det område, som var aftalt og afprøvet – områder som
præsten satte i højsædet! Således fortsatte overhøringen hele dagen i de forskellige fag.
Kl. 12.00 var der middagspause, da skulle præsten og læreren ind og indtage en god frokost
– oven på formiddagens anstrengelser.
Kl. 14.00 vendte de tilbage efter en middagslur (fortalte lærens søn, der gik i klassen med
mig), og dermed fortsatte overhøringen i nedsat tempo – frokosten havde sat sine spor!
Hurtigt afsluttede præsten eksamen og erklærede sin store tilfredshed med elevernes store
viden og fremskridt fra sidste år - eleverne og læreren åndede lettet op efter præstens
tilfredshed og ros!
Karaktergivning
Den 23. december var der juleafslutning, samt årets karaktergivning for den store klasse.
Vi blev derefter omgrupperet efter karakter og dygtighed. De to bedste elever blev placeret
på skolebænken nærmest pulten, hvor læreren sad. Det var en hædersplads – man fik lov
til at hjælpe læreren med kartoffeloptagning i hans have, dog med efterfølgende indtagelse
af en kop chokolade inde i privaten! De dårligste elever blandt drengene kom følgelig til at
sidde nederst i klassen - nærmest kakkelovnen, også en hædersplan – da de fik lov til at
bære tørv ind og fyre i kakkelovnen - den afleverede flæskesteg kunne godt påvirke den
givne karakter – lidt!
Disciplin og afstraffelse
Dengang var der mere disciplin i skolen end nu – og måske lidt mere på
landet. Skoleloven af 1814 gav læreren ret til at slå på eleven. Men han
måtte ikke straffe eleven med lidenskab og overilelse – og helst ikke
børn under 10 år. Fra 1938 måtte spanskrøret kun bruges på bagdelen
og uden på tøjet. Spanskrørets brug afskaffedes ved lov over hele landet
i 1967 – forinden havde København forbudt den fysiske afstraffelse
allerede i 1957.
I min skoletid var afstraffelse sat i system afhængig af forseelsen. Forseelsen kunne bestå i,
at man ikke kunne sine lektier, som f.eks. at fremsige salmeversene korrekt, eller huske
tabellen. Dette kunne resultere i en times eftersidning. Knuste man en rude, slog pigerne,
var næsvis over for læreren, ødelagde inventar eller bandede– da blev spanskrøret luftet !
Afstraffelsen blev udført lige inden vi skulle hjem kl. 16.00. Synderen eller synderne blev
stillet op på forhøjningen ved siden af lærerens pult – med bagdelene vendt samme vej ud i
mod - publikum! Èn af synderne blev sendt ned efter spanskrøret (bestod af bambus), der
stod bagerst nede ved kakkelovnen. Dermed var læreren klar til afstraffelsen med 3-4 rap –
han kunne klare to bagdele af gangen! I den store klasse var det prestige i at have smagt
spanskrøret – det skabte respekt og anerkendelse hos pigerne. Når jeg fortæller mine
efterkommere dette, bliver de forfærdede over, at jeg den gang blev udsat for tortur. Jeg
føler ikke, at jeg har taget skade og fået neuroser fra den gang – måske andre gør!
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Hvad gav den stråtækte skole mig ?
Skolevejen var lang og hård i regn, sne og blæst – god basis for motion. Skoledagene var
lange fra kl. 8 til 16, og om lørdagen til kl. 15 – lidt fritid. Der var hård disciplin – som ikke
var negativt. Jeg lærte vendelbomålet – men talte det aldrig. Jeg lærte forholdsvis meget
regning og historie – og respekt for lærerens autoritet og viden. Jeg glemmer aldrig skolen,
den gav mig god basis for mit videre skoleforløb – men jeg skulle lære mere end det!

Niels Otto og jeg i Hvilshøj skole 1942

Skolegades skole - Brønderslev 1/4 1943 – 22/3 1948
Her kom jeg i 1. mellem for at få mere lærdom end landsbyskolen
kunne give mig. Skolevejen var på 12 km hver vej i sol, blæst, regn
og sne, sommetider på faste dæk. Halvvejen var jordvej, hvor
cyklestien flere steder var en forhøjning på 30x30 cm, som var
rimelig tør og let at køre på og vel anbragt, når det regnede. Resten
af vejen var hovedsagelig grusvej, som var stenet og ujævn at køre
på – ikke væsentlig bedre end jordvejen – de sidste 3 km var på
asfalt – alt i alt en hård tur, da jeg skulle i skole hver dag, også når
der var snevejr, da måtte jeg til dels gå en del af vejen. Der gik
ingen bus fra Hollensted, og far skulle sørge for at mælken kom til
mejeriet i rette tid. Min arbejdsdag var fra kl. 6 til 17 +
lektielæsning. Da skolegangen fandt sted til dels under krigen
opstod der problemer med at få dæk og slanger til cyklen. Derfor
måtte jeg af og til køre på faste dæk dvs. strimler af gamle bildæk,
der blev presset ned i fælgen.
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På vej til skole i Brønderslev

Det krævede flere kræfter for køre, navnlig på grusvejene. Bedre var det, når vi på mejeriet
kunne få de aflagte gummislanger, da de var hule indvendig og dermed blødere at køre på.
Af og til punkterede cyklen, og jeg måtte lappe på vejen. Vinteren kunne være kold og våd,
derfor havde mor produceret luffer af voksdug foret med lammeskind til håndtagene,
hvilket var varmt og bekvemt.
Under krigen blev der gravet en tankgrav rundt i hele Brønderslev - 7 meter bred og 3
meter dyb. Tankgraven var begrundet med, at den skulle beskytte fabrikken Pedershaab,
der producerede cementblandemaskiner, der blev brug til at blande beton til tyskernes
fæstningsværker langs vestkysten. For at komme ind til skolen måtte vi cykle over en
træbro.
Mødetiden var kl. 8.00. Gårdvagten stod i indgangen og modtog os – ikke med et god
mo`ren – men med stokken, hvormed han kærligt tog i mod dem, som kom for sent – også
os fra landet. Også i skolegården blev stokken flittigt brugt til dem, der røg på de uhumske
toiletter, samt til ro og orden, når frikvarteret var slut. Alle stillende op på rækker klassevis
– oh ve` for dem, som ikke stod roligt, de modtog et ordentlig rap af stokken, som kunne
mærkes og ses mange dage efter. Derefter marcherede vi ind i klassen og stod ret ved vore
skolepulte, indtil læreren kom og bød os tage plads.
Her blev spanskrøret ikke brugt, men en lussing kunne man godt overraskes med.
Ligeledes fandt eftersidning sted, hvis man ikke kunne sine lektier – og de par gange, jeg
oplevede det, kom jeg sent hjem!
Middagspausen varede 1 1/2 time, således at lærerne og byens elever kunne nå hjem og
spise, mens vi fra landet havde madpakker med. Da vi havde god tid, kunne vi nå at spille
whist i pausen. I krigsvintrene var der bespisning for os fra landet, hvor vi fik varm mad.
Hovedretterne var grød, vandgrød, brændende kærlighed og supper – sikkert sund mad!
Jeg oplevede min tid i denne skole
som god og spændende. Jeg fik nye
venner og lærdom, og jeg fik et friskt
pust ude fra den store verden. Jeg
ville gerne have fulgt en del af
kammeraterne med på gymnasium,
men da skulle jeg til Aalborg eller
Hjørring. Det ville tage mig 5 timer
om dagen for at komme frem og
tilbage, først cykel til Brønderslev,
derfra med tog – en lang og kostbar
rejse.
Provst Krøgholt med konfirmander
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Jeg fik min realeksamen med rimelige gode karakterer – synes jeg! Dagen, da jeg havde
været oppe i det sidste fag, tog jeg toget direkte til Frederikshavn, og videre med damperen
til Oslo - jeg rejste fra Vestergaard og skolen - og ud i verden !
60 års skole jubilæum

November 2007

Vi mødes stadig én gang om året.
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Mine forældres videre færd – fra Vestergaard
Min fars helbred var ikke for godt og han døjede med at klare det hårde arbejde på gården,
men først skulle de holde sølvbryllup i 1954. Sølvbryllupsfesten levede ikke op til
landsbyens normale standard, kun familien og nærmeste venner deltog på dagen - og
enkelte naboer kom senere til kaffe.

Familie til sølvbryllup

Venner til sølvbryllup

Nogle år senere blev de nødt til at sælge Vestergaard – og købte Teglgaarden i Hejlsminde,
hvorfra vi følger deres videre livsforløb.
Teglgaarden i Hejlsminde fra 1956
Efter salget af Vestergaard kørte far og mor rundt i Jylland på
deres første ferie, samtidig med at de skulle finde ud af, hvor
de kunne tænke sig at bo fremover. Jeg er sikker på, at mor
tragtede efter et sted ved havet, hvor hun ville føle sig
hjemme. Hvordan de fandt perlen Teglgaarden, ved jeg ikke,
men det var et dejligt sted ved Lillebælt, hvor gårdens jorder
gik helt ned til vandet – de havde deres egen strand. Gården
var et gammelt teglværk, som var nedlagt, og gården blev
derefter drevet som landbrug. Det var et almindeligt
landbrug med dyr mv., da de købte stedet. Gården var
overkommelig for far, men efter et par år blev alle dyrene
solgt, og jorden blev dyrket med almindelige afgrøder, som
blev solgt. Mor, som stadig var aktiv fik hurtig fat i en robåd
og tog på fjorden med fiskegarn, som hun kunne røgte for
skrubbere, rødspætter og lidt anden fisk. Om sommeren
kunne vi stryge rejer.
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Da der var jord ned til stranden, kom der af og til turister
derned og spurgte om de måtte slå teltet op, hvilket blev
begyndelse til oprettelse af en campingplads mv. Mor fik
en lille kiosk sat op og købte varer hos købmanden, som
hun kunne sælge videre til campinggæsterne. Efterhånden
blev det en god forretning, samtidig med at stuehuset
indeholdt to lejligheder, hvor den ene blev lejet ud.
Byen Hejlsminde var en grænseby til Tyskland indtil 1920. Igennem landsbyen gik der en
kanal - der delte byen - ind til et Nor (indsø). Sydsiden havde tilhørt Tyskland, og
nordsiden Danmark. Dette forhold havde forårsaget at disse to befolkningsgrupper ikke
havde haft kontakt med hinanden i mange år (1864-1920). Da hele Hejlsminde blev dansk
igen, var disse to folk ikke bekendt med hinanden, derfor kommunikerede og hilste man
ikke på hinanden, samtidig med at der dengang stadig var tysk – og dansksindede i byen.
Det samme følte jeg i mit salgsarbejde i Sønderjylland – jeg kunne ikke dengang i 60-erne
handle både med den tysksindede og dansksindede i samme by – f.eks. i Aabenraa.
I 1969 havde jeg kontakt med en ejendomsmægler i
København, som gerne ville købe sommerhusgrunde.
Han ville købe Teglgården til en god pris, og da mine
forældre godt ville trække sig tilbage, blev den solgt – og
de flyttede til Nødebo.

Tante Gudrun fra Norge og mor med campinggæster

Nødebo fra 1963
Far og mor købte Kirkevej 3 med udsigt til Esrum sø – for kr. 150.000 i 1963. De tog lidt
forefaldende arbejde, mor på Følstrup, og far hos Lars Foss, samt pasning af Beerings
sommerhus. De fik tid og lyst til at rejse nogle gange til søster Ragnhild i USA, og en tur til
Norge tog de også. Her i Nødebo holdt de både guld - og diamantbryllup.

Diamantbryllup

Guldbryllup
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Det sidste år boede far alene, da mor var kommet på plejehjem.
I december gik far i seng, han var klar over, at det snart var slut,
og han havde aftalt med Ragnhild, at hun kom hjem den sidste
tid. De opnåede at blive oldeforældre for Sandra.
Fars sidste juleaften
Den 24. december stod han op kl. 8.00 som sædvanlig for at
instruere Ragnhild i hans ønsker for julemiddagen, som vi skulle
deltage i. Til selve middagen sad han på sin normale plads ved
bordenden. Han havde sat en flaske rødvin på bordet, hvilket
var en sjældenhed. Hen på aftenen fandt far en gemt flaske
whisky frem, som vi tog godt af – hvorefter vi tog hjem.
Derefter gik far i seng igen og blev liggende
der, indtil han kom på sygehuset kort tid efter.
Der besøgte jeg ham om aftenen, hvor vi fik et
par timers god snak, suppleret med en del
cigaretter - næste morgen døde far – han havde
røget den sidste smøg, blandt mange i sit lange
liv!

Pia og far

Mor fik en hård skæbne, da hun den sidste tid ikke kunne kommunikere med os, men hun
fik et ligeså langt liv som far – og jeg tror de havde haft et godt liv sammen– de to
forskellige mennesker!
Gravstenen blev i 2016 flyttet til familiens gravplads på Skærum kirkegård ved
Frederikshavn, hvor far er født.

Om fars og mors opvækst bliver der berettet om under beretning om deres forældre.
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Ud i verden
Til søs med M/S Svalbard 22/3 – 11/8 1948
Efter endt skolegang vidste jeg
ikke, hvad jeg skulle uddannes til –
landmand ville jeg ikke være.
Derfor havde mor arrangeret med
sin bror Wilhelm, at jeg skulle til
søs, han var nu kommandør i Den
Norske Marine, og havde mulighed
for at få mig om bord på et af
marinens skibe.
Jeg fik en søfartsbog og tog med toget til Frederikshavn og derefter damperen til Oslo.
Derfra videre til marinestationen i Horten, hvor jeg skulle påmønstre skibet Svalbard, som
blev mit hjem det næste års tid.
Den Norske Marine havde overtaget et
tysk troppetransport skib kaldet Togo,
efter krigen og nu ændret navnet til
Svalbard. Jeg mønstrede på som
dæksdreng – den som var den nederste
på rangstien. Det blev jeg gjort bekendt
med straks jeg kom om bord, da jeg de
første 4 dage skulle gøre rent på alle
mandskabs toiletter og køkkenet – et
krævende, men Ikke et spændende
arbejde!
Men jeg fik en god hyre:

Svalbard sejlede nu mod Bremerhafen i Tyskland, en sønderbombet by, hvor vi skulle tage
ca. 1000 flygtninge om bord til Argentina og Australien, hvortil de udvandrede. Disse
flygtninge (displaced persons) var øst europæer, der var flygtet foran russerne under
krigen, og blev til slut opsamlet i lejre i Tyskland, bl.a. Bremerhafen.
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Mod Argentina
Da vi kom i havn i Bremerhafen skulle jeg
selvfølgelig med de gamle sømænd i land. Disse
var bekendt med at der var basis for tuskhandel
med befolkningen, som stadig i 1948 havde det
elendigt efter krigen, og mange boede blandt
ruinerne og især i kælderene. Befolkningen
manglede alt, men især daglige fornødenheder
som smør, sukker, mel og tobak var efterspurgt.
Disse varer kunne ombyttes med dollar, guld og
sølv – og især damer! Men denne tuskhandel var
strengt forbudt af myndighederne, som på den tid
var det engelske militærpoliti.
Vi var 7 søfolk på vor handelstur – 5 gamle matroser med os 2 unge dæksdrenge på slæb.
Da matroserne var midt i forretningerne blev vi taget af militærpolitiet og ført med på
stationen for afhøring mv.– i salen i en gammel bygning med store betonsøjler. Vi blev
stillet op på en række, matroserne først, og vi to dæksdrenge bagerst. Jeg og den anden
dæksdreng talte sammen om, at det ikke var så godt, hvis vor start som sømænd endte i
spjældet – hvad ville ikke vore forældre sige!
Vi fandt på råd: Da afhøringen var i gang, så vi vort snit til - i ly af søjlerne – at smutte ud
af bygningen og i fuld fart tilbage til skibet, som vi vidste snart skulle afsejle. Det viste sig,
at skibet allerede var klar til afsejling, da alle passagerer var kommet om bord – men der
manglede 5 matroser og to dæksdrenge! Man ventede en halv time på matroserne, da man
havde brug for dem på skibet – men de nåede det ikke. Da vi kom ud på floden stod
matroserne og vinkede på kajen, men skibet sejlede videre – de var agterudsejlet – det vil
sige de måtte rejse hjem til Norge, eller finde anden hyre. Nu manglede skibet de gamle
erfarne matroser, som mest var beskæftiget med at stå til rors. Men dette uheld, blev mit
held, da jeg efter et par dages test blev forfremmet til jungmand – og til lønforhøjelse! Nu
var jeg klar til 3 ugers sejllads til Argentina.
Arbejdet om bord
Der var en rimelig hård disciplin mellem
officerer og dæksfolk. Især blandt dæks
folkene var der disciplin i henhold til
rangfølgen!

Mig og min enøjede ven
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Messedrengen
var nederst i rangfølgen og blev kraftigt kostet rundt med, især af de gamle sømænd. Hans
vigtigste opgave var, at maden stod på bordet til tiden, samt han skulle han sørge for, at
der var rent og rydeligt i kantinen.
Dæksdrengen
var også langt nede i rangfølgen – han skulle opdrages til at være sømand! Hans arbejde
bestod mest i at rengøre lugarrene, spuling af dæk, samt banke rust og male.
Jungmanden
havde et mere spændende job, der bestod i at stå på udkig, stå til rors, men deltog også
med rustbankning og maling af skibet.
Letmatrosen
fik mere de sømandsagtige job som at stå til rors, fortøje skibet og foretage reparationer på
dækket.
Matrosen
den erfarne sømand, som vi skulle have respekt for. Han fik de opgaver, der krævede
ekspertise og erfaring med dækkets funktioner som f.eks. splejsning af virer og tov. Han
hjalp os unge til at blive dygtige sømænd. Men han var også hjælpsom og beskyttende over
for os unge – bare vi opførte os ordentlige og respekterede ham – i hierarkiet.
Bådsmanden
Skulle lede og fordele arbejdet på dækket.
Styrmanden
havde vagten på broen og skulle lede de daglige funktioner på skibet, samt sørge for, at
skibet kom sikkert i havn.
Kaptajnen
havde den uindskrænket magt om bord – ham så vi sjældent.
Argentina
Efter tre ugers rolig sejlads, kun afbrudt af storm i Biscayen, et meget barsk område med
kraftige storme, nåede vi Buenos Aires, hvor passagererne gik fra borde til en ny tilværelse.
Der skulle nu lastes olie og proviant, samt gøres rent, hvor passagererne havde opholdt sig.
Der havde boet ca. 60 personer i hvert rum under dæk, og maden lavede de selv fra deres
eget køkken. Efter tre dages forløb var skibet klar til igen at sejle mod Bremerhaven i
ballast, uden personer eller gods. Det vil sige, at jeg fik ikke meget af byen at se.
Den gang var det meget farligt at færdes alene i byen, hvorfor vi unge uerfarne sømænd
skulle følges med de gamle søfolk. De skulle besøge knejperne ved havnen, hvor de skulle
frekventere damerne mv. Vi unge blev sat derfor sat til bords med øl, imens de erfarne
ordnede forretningerne!
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To begivenheder på tilbagerejsen kan jeg tydelig huske. Den ene styrmand blev voldsom,
og rendte rundt efter os med en kniv. Han blev indfanget og låst inde i sit lugar resten af
turen – og dermed var hans sømandstid sikkert slut!
Da vi nåede De kanariske øer, skulle vi have vand om bord, og samtidig fik vi også bananer
med – en ukendt frugt for mig! Resten af sejladsen til Bremerhaven foregik uden dramatik.
Til Australien
I Bremerhafen tog vi igen flygtninge om bord –
nu til Australien - en mere spændende rejse.
Det første stop var ved indgangen til Suez
kanalen ved Port Said i Ægypten for indtagelse
af vand. Vi lå på reden, og blev straks i
omringet af små både med handelsfolk. Vi
hejste kurve ned med penge, og op fik vi
tæpper og ure. Samtidig forsøgte andre mere
aktive indfødte købmænd at kravle om bord på
ankertovene, hvilket vi forsøgte at forhindre,
da vi var blevet advaret om, at de var meget
langfingrede. De, som trods alt kom om bord, lossede vi ud over rælingen, hvorefter de
havnede i vandet 4-5 meter nede - eller de sprang selv.
En nat på vagten opdagede jeg, at en af trosserne forsvandt agterud, hvilket jeg meldte til
styrmanden. Denne sagde: nu kan vi ikke gøre noget, den er på vej væk, men i morgen
kommer en handelsmand og spørger om, vi ikke har brug for trosser på vores kommende
færd – og det gjorde han, og vor egen trosse blev købt tilbage!
Port Said var en spændende oplevelse
med en speciel atmosfære i brændende
sol, larm og menneskemylder – og
langfingrede
handelsfolk!
Sejladsen
igennem Suez kanalen, der varede et
døgn, var uhyre flot med sand og
kameler på bredderne. Sejladsen til
Australien tog i alt fem uger. Indtil vi
nåede Australiens kyst, sejlede vi i stille
vejr i bagende sol hver dag.
Det var fascinerende at stå til rors om natten med Sydkorset stående på en stjerneklar
himmel. Jeg lærte, at på dette tidspunkt: hvis vi så et skib i horisonten, var det ca. 16 km
fra os, og mødte vi et skib skulle rødt/rødt og grønt/grønt lanterne vige væk fra hinanden.
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Dåb på Ækvator
Da vi nåede ækvator afholdt mandskabet og passagererne den traditionsrige dåb med
Neptun. Neptun er i romersk mytologi havets gud – for os et godt afbræk i den ensformige
dagsrytme.
Kong Neptun var dåbens hovedperson – og leder. Neptuns dronning – var mig!
Matroserne var soldater, der skulle indfange dem, som
skulle døbes blandt førstegangs søfolk, samt nogle af
passagererne. De udvalgte blev smurt ind i olie med lidt
tjære og mel, hvorefter de blev kastet ned i et kar med
vand. Derefter var det nødvendig at blive renset med
petroleum. De døbte fik derefter overbragt et bevis for at
de havde overskredet Ækvator.
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Omgang med passagerene
Generelt var det påbudt mandskabet ikke at fraternisere med passagererne, der kun måtte
opholde sig midtskibs – og disse måtte ikke komme agterud til os. Men i disse fem uger
kunne det ikke undgås, at vi mødtes med de unge piger på grænsen, og fik dermed god
adspredelse. Vi kunne også give dem lidt ekstra smør, sukker, chokolade og cigaretter. Af
og til blev der handlet med cigaretter for smykker. Når der var godt og stille vejr blev vi
underholdt om aftenen af musikanter blandt passagererne.
Frivagt
Vi var delt op i tre vagter: dagvagt 8-16, aftenvagt 16-24, hundevagt 24-8. Derved var der
altid nogen som havde frivagt. Mandskabets underholdning og tidsfordriv på frivagterne
foregik oftest ved spillebordene – vi spillede poker med hele kartoner cigaretter som
indsats (cigaretterne var billige og på udførsel uden told mv.) Vi havde ikke radio, som vi
kunne høre. Derfor var passagerer en god underholdning om bord – mens tilbageturene
var kedelige.
Tyfon
Da vi kom til Australiens vestkyst blæste det op, og vi sejlede ind i en tyfon – først ind i
den, og 3-4 dage senere ud af den- det var barskt! Bølgerne blev op til 10-15 meter høje,
hvorfor skibet måtte gå igennem/ind i bølgerne. Der blev sejlet/styret således, at man ikke
kom op og ride på bølgerne, da ville skibet dermed knække midt over. Den gang stod man
på udkig efter andre skibe ude i stævnen – i dag har man radaren til hjælp. En hel del af
mit arbejdsområde bestod i at stå på udkig eller til rors. Under tyfonen var det en barsk
omgang, bare det at skulle ud i stævnen. Der blev bundet reb fra stævnen og ind til
midtskibs. Rebet kunne jeg holde mig fast i, når jeg skulle ud i stævnen, og samtidig var
der bundet reb om mig. Når jeg kom ud i stævnen surrede jeg mig fast til rælingen, således
at jeg ikke blev skyllet over bord, når skibet sejlede igennem bølgerne, men jeg blev
alligevel overskyllet, selv om der var lidt læ i stævnen. En hel time (normal tørn) på udkig
var barskt – og vådt!
Så var det bedre, når jeg stod til rors, det var i hvert fald under tørre forhold. Men jeg
skulle bindes til roret, og måtte have en hel times fuld koncentration om skibet bevægelser,
så bølgerne blev taget på den rigtige måde. Når vi sov i køjerne måtte vi surres fast, ellers
hang vi i loftet, eller blev kastet ud af køjerne. Når vi spiste, kunne det, som stod på bordet
– der var belagt med våde duge – pludselig hænge op i loftet, og derefter flyve igennem
rummet.
Det var et helvede for passagererne, der lå nede i de store soverum med dårlig ventilation
og luft – samtidig med at mange ofrede sig! Mange kom op på dækket og surrede sig fast
der. Her fik de frisk luft, men også overskyllet af bølgerne. Hver morgen spulede vi dækket
for al mulig affald, mens de lå der – flere var klar til at blive kastet over bord, så søsyge var
de!
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Efter tre døgn kom vi ind i tyfonens øje, hvor der til dels var vindstille og bølgerne lagde sig
nogenlunde. Derefter skulle vi ud af tyfonen igen – igen tre barske dage i storm. Efter ca. 7
dage var vi ude af mareridtet, dækket var raseret, tre redningsbåde var forsvundet,
passagererne var elendige, og vi besætningsmedlemmer var udmattet, da vi ikke havde
sovet ordentlig igennem – og nogen havde måske også været søsyge. Jeg klarede tyfonen
uden at blive søsyg – men det kan jeg blive i Klitmøller - hvis jeg arbejde med hovedet ned
i båden for at rense fisk!
Melbourne
Vi fik hurtigt losset passagererne af. Jeg fik kun lidt tid til at bese byen, og efter tre dage
sejlede vi tilbage til Bremerhafen med tom last. Det jeg husker mest fra Melbourne var, at
jeg købte to kuglepenne, som endnu ikke var kommet på markedet i Danmark – en
sensation at komme hjem med.
Afslutning som jungmand
Fra Bremerhafen fik vi en last af norske tropper om
bord, der havde været stationeret i Tyskland efter
krigen. Disse blev sejlet hjem til Norge. Derefter
skulle skibet ryges for rotter, som var kommet om
bord undervejs, på trods af, at vi havde metalplader
på ankertovene, når vi lå ved kaj.
Jeg afmønstrede i Horten og rejste med min ven om
bord, Klaus Nøgleby (Kaptajnens søn) til
Haugesund, og derfra rejste jeg hjem til Vestergaard.
Min sømandstid var slut for en tid – den var en lidt barsk, men en opdragende og
uundværlig oplevelse for mig!
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Handelslærling
Oluf Myhrmann Garveri og læderhandel – Sæby 1/10 1948 til 1/10 1951
Efter min sømandsperiode var slut, var jeg ikke selv klar over, om jeg ville stikke til søs
igen – eller ikke! Men problemet klarede min far. Han kendte Oluf Myhrmann (de havde
været landvæsenselever sammen på Slustrup). De blev enige om, at det var bedst, at jeg fik
en stabil og god uddannelse! Derefter måtte jeg selv tage stilling til, hvad jeg fremover ville
beskæftige mig med. Firmaet Myhrmann bestod af to dele - et garveri og en læderhandel.
Garveri
Garveriet opkøbte skind af køer og kalve fra slagteriet og
landmændene til garvning. Skindene blev saltet og
opbevaret indtil garvning fandt sted. Garvning kræver
masse vand, hvorfor garveriet altid lå ved vandløb, som
det også var tilfældet hos Myhrmanns garveri. Huderne
blev sat ud i åen til rensning og opblødning. Når dette
fandt sted, lukkede beboerne i nabolaget vinduer og
døre – det lugtede meget kraftigt! Huderne blev lagt i
kalkgruber for at løsne hårene fra huden. Hårene blev evt. brugt til udstopning af
overlæderet på basartræsko og seletøj. Efter rensning mv. blev huderne lagt i garvekar med
kemikalier og bark af forskellig art f.eks. egetræs bark. Efter endt garvning blev læderet
smurt med fedstof for, at garverne kunne gøre det smidigt, og tilslut fik oversiden sort
farvestof. Derefter var læderet klar til at blive anvendt til produktion af træsko eller seletøj.
Der blev også købt skind af harer, kaniner og kalve direkte ind fra landmændene, som
skulle sælges videre. Hare – og kaninskindene skulle spiles på et specielt bræt for at tørre.
Ofte havde skindene ligget nogle dage hos landmændene, inden vi fik dem ind, dvs. de var
halvrådne, måske med mider - ildeluftende var de i hvert fald – dette uhumske arbejde
tilhørte lærlingen!
Garvning er en af de ældste produktioner i verden, da menneskene tidlig fandt på at iklæde
sig i tøj af skind. Garvning var et ildelugtende arbejde, og ikke miljøvenligt. Først i 1900tallet var der ca. 300 garverier i Danmark, på min tid var der ca. 15-20 styk og i 2004 blev
det sidste garveri i Svendborg nedlagt. I dag foretages garvning hovedsagelig i Østen og
Sydamerika.
Læderhandelen
Denne var mit arbejdsområde, hvor jeg skulle uddannes, men fik samtidig lidt indblik i
garvning. Læderhandelen var en en gros forretning med produkter til skomagere,
sadelmagere, træskomagere, møbelpolstre og skotøjshandlere – alt i alt en alsidig og
spændende forretning ! Hovedartiklen var selvfølgelig læder udgået fra garveriet, men blev
suppleret med artikler til dem, som anvendte læder. Mange af varerne blev købt af
importører i København. Ved besøg af disse annoncerede den såkaldte handelsrejsende sin
ankomst, og man vidste med hvilket tog fra Aalborg. Hele kollektionen bestod af 6-7
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kufferter, som blev hentet på stationen af vort bybud Thor en ældre mand. Han blev sendt op til toget med sin
trækvogn, hvorpå kufferterne blev transporteret ned til
forretningen. Thor brugte flittigt sin trækvogn i løbet af
dagen til mindre transport opgaver rundt i byen - han
kunne ikke cykle!
Klokken 12.00 blev den handelsrejsende budt med chefen
hjem til frokost - hvis han var velanskreven - samt lidt hvil.
Arbejdsdagen gik med ekspedition af varer, måske med udskæring af læder til skomagere
og sadelmagere. Der kom hestehår ind fra landet, som vi købte, og de blev brugt til
produktion af børster.
Efter krigen var det stadig populært at gå i træsko samtidig med, at det var billigt fodtøj.
Man havde den gang to slags træsko: basartræsko - var spidsnæset træsko, der
hovedsagelig bestod af træ, var rimelig billige, men tunge, franske træsko - var med
træbund af elmetræ, som var en lettere og lidt dyrere type træsko. Om vinteren brugte folk
på landet ofte træskostøvler, som oftest var basartræsko med læderskafter, men tunge og
varme.

Personalet i læderhandelen, bemærk vi havde slips på

Gummistøvler fra Codan og Tretorn,
solgte vi også, men disse var på det
tidspunkt rationeret. Det var et nyt
og populær fodtøj, der overtog
markedet fra træskostøvlerne. Vi
solgte produkter til møbelbranchen
som træuld, møbelstoffer, vat,
fjedre, samt Hairlock. Hairlock
bestod af tørret svinehår, som
sammen med limstof blev blæst op
til en fjedrende madras – jeg har
ikke set materialet senere, og om det
stadig bliver brugt.

Privat ophold
Jeg boede oppe under taget på Krystalgården, et værelse med bad på gangen. Jeg spiste
sammen med byens udenbys unge på ”Frikadellely” hos fru Madsen. Ugens menuer var
stegt flæsk, supper, udpinte frikadeller, stegt sild mm. – hvormed jeg blev holdt i live i tre
år. Her i byen fik jeg også kørekort. Der var to kørelærer, byens to taxaer. Jeg udbød mit
ønske til dem om et kørekort - og den ene ville give mig det efter to køretimer - hvilket jeg
accepterede formedels 80 kroner - og da kunne jeg få lov til at køre Ford-30 derhjemme på
Vestergaard !
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I dag findes der ikke læderhandlere mere i den form, som jeg kendte. Skomagerne er blevet
få, og er i dag hovedsagelig hæle- og nøglebarer. Sadelmagerne er forsvundet sammen med
hestene, men lidt læder bruges der til ridehestene endnu.
Myhrmann sørgede for, at jeg kom på byens handelsskole. Han lærte mig mange ting om
handel - holdt mig til ilden – og jeg havde en god og spændende tid der, som jeg ikke ville
undvære! Desværre døde Myhrmann alt for tidlig - mens jeg var ansat der. Det var gode år,
som jeg fik gavn af senere i min karriere - men først skulle jeg tjene landet !
I Søværnet 1/10 1951 til 21/3 1953
Arresødal lejren
Jeg kunne ikke helt glemme livet til søs, hvorfor det var
naturligt for mig at søge ind til Marinen, vel også for at
vurdere, om det var der min fremtid var. Jeg startede i
Arresødal lejren i Frederiksværk. Tæt på Aresøen var der en
baraklejer på ca. 10 træbarakker med ca. 100 rekrutter i hver
barak.
Det var den kolde tid, da jeg startede der, og barakkerne var
ikke isolerede og tilmed utætte. To kakkelovne skulle forsøge
at varme tåleligt op, hvorfor der blev fyret i dem indtil de var
rødglødende – én barak brændt! I enden af barakken befandt
vaskerummet sig – en lang stålvask med 10 haner
indeholdende koldt vand, og her foretoges den sidste vækning om morgenen. Én gang om
ugen blev vi alle beordret til badeanstalten for at blive rengjort efter ugens svedture og
strabadser – i varmt vand!

Lejren

Sovesalen
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Rekrutuddannelsen
varede et halvt år i Arresødal lejren, og var ret hård, især fordi det var om vinteren, med
marchøvelser, gevær eksercits, roning, feltøvelser mv.
Marchture
var oftest på ca. 25 km med fuld oppakning og med gevær over skulderen. En god motion.
Mange faldt fra – men de fik lov til at få en ekstratur næste dag!
Feldtøvelser
foregik i skoven. Det var spændende med reb spændt ud over dybe vandgrave, som skulle
forceres i armene, og faldt man i vandet – var det bare ærgerligt!
Travaljer
Vi skulle jo på søen, hvorfor vi skulle lære at ro i store, tunge både, såkaldte travaljer, der
kunne Indeholde 20-25 personer. De skulle roes af 10 mand - i takt.
Vagttjeneste
Lejren var indhegnet, og vi gik vagt inde på terrænet hele dagen med forstærkning om
natten. Til hjælp om natten havde vi to gæs, der skræppede op så snart de hørte en lyd –
sikkert bedre vagter end os! Det anstrengende rekrutliv blev heldigvis afbrudt af
geværskydning ude på Amager. Til opmuntring blev jeg nr. 2 blandt kompagniets 100
mand -et sølvbæger står i dag og minder mig om en oplevelsesrig marine tid!
Kystjageren Huitfeldt
Efter rekruttjenesten blev jeg sendt ind på Holmen, hvor jeg kom om bord på Huitfeldt, en
meget hurtig turbine-båd, som havde en besætning på 108 mand. Den kunne sejle op til 36
knob ca. 70 km/t, og da rejste forstavnen sig ud af vandet. Fartøjet blev ført af
kommandørkaptajn Würtz.

Kystjageren Huitfeldt

På Margretheholmen blev jeg uddannet til radar- og plottergast. Efter endt uddannelse
blev jeg automatisk forfremmet til korporal. Jeg skulle ved hjælp af radaren se efter
fjendtlige skibe og fly, og plotte dem ned på et stort bord, hvorfra officererne kun tilrette
lægge søsslagets gang mod fjenden. Disse funktioner var mere spændende end at stå ved
en kanon, fordi de foregik oppe på kommandobroen.
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Jeg havde en morsom oplevelse. Ved et uheld var jeg alene på broen sammen med en
styrmand under en øvelse. Da rorgængeren skulle afløses regelmenteret til tiden, var der
ingen afløser, hvorfor jeg sagde: det ror tager jeg. Styrmanden var den barske, korrekte
militæriske løjtnant Thiede (senere Admiral Thiede), der sent observerede, at det ikke var
en normal fuldbefaren sømand, der stod til rors. Det forårsagede vild panik hos løjtnanten,
da en simpel radargast stod til rors. Denne overfusede min ringe person for at have taget
roret uden hans tilladelse – og var klar til straffe mig for pligtforsømmelse. Da jeg havde
styret skibe sikkert under øvelsen, kunne jeg ikke lade være med korrekt at melde
løjtnanten, at jeg havde ført større fartøjer end løjtnantens. Løjtnant S.E. Thiede blev
nødtvunget beroliget. Jeg blev tilgivet - og jeg fik lov til at lægge skibet til kaj!
Hele sommeren sejlede vi på øvelser, og i weekenderne gik vi ind til varierende danske
havne, men vi nåede også at komme med på NATO øvelser ud for Sydengland en hel uge,
med følgende landgang.
Ved landlov måtte vi også blive ude om
natten – det måtte landsoldater normalt
ikke. Når vi mødte disse på værtshusene
skulle de være på kasernen kl. 24.00 - dvs.
at vi kunne snuppe nogle af pigerne, som de
havde varmet op - til deres store irritation
for landsoldaten!
Under Berlinkrisen sejlede vi på patrulje
imellem Bornholm og Øst Tyskland - i fuld
krigsmaling- uden at vi mødte fjenden.

På øvelse

Reglement og straf
Vi havde selvfølgelig regler for, hvordan vi skulle opføres os. Overtrædelse kunne
afstedkomme inddragning af landlov, og i værste fald fængselsstraf. En meget grov
forseelse var udeblivelse efter landlov. I
det tilfælde fik man ophold på Kastellet
en uge i kachotten på vand og brød de
seks dage, og normal mad den syvende.
Det oplevede vi med tre personer - de var
meget tynde, når de kom tilbage!
Vi sov på bajerne, hvor der kunne sove
20-25 hvert sted. Disse køjer blev om
aftenen hængt op under loftet, hvorved
der var plads til mange. Her sov man
udmærket!
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Efter 18 måneders tjeneste blev jeg afmønstret – og da opstod valget igen - skulle jeg blive i
marinen eller gå handelsvejen!

På turisttur i London
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Handelsvejen
Jeg valgte handelsvejen. Tilfældigvis hørte jeg, at der var en stilling ledig i en Læderhandel
i Randers, mens jeg stadig var i Marinen. Den søgte jeg, og straks efter afmønstring
flyttede jeg til Randers, og tog stilling hos:
Peder Andersen og Søn - Læderhandel en gros ¼ 1953 til 1/9 1954
Jeg fik først et værelse hos en dame. Her måtte jeg kun tage bad om lørdagen, jeg skulle
være hjemme senest kl. 22.00, og jeg måtte ikke have damer på værelset – der blev jeg kun
to måneder. Derefter fik jeg en hybel hos elektricitetsbestyrer Christensen på Fuglebakken,
hvor der boede to andre logerende på 1.sal (Egon Udsen). Her var ordensreglerne knap så
strenge, men værtsskabet kunne ikke forstå, hvorfor vi ofte først kom hjem efter klokken
22 – og om lørdagen sent på natten. De mente, at det var en uskik at være så sent ude - og
hvad foretog vi os dog så sent i byen! Jeg spiste på kollegiet på Reersensvej sammen med
mange andre unge blandt andet Henning Bach, der blev min ven til han døde.

Såkaldt ekspedient

Her savnede jeg udfordringer i arbejdet og efter 1 1/2 år søgte jeg bort. Igen hørte jeg
tilfældigt, at der var en stilling ledig, nu i København hos United Shoe Machinery Company
- og det blev min skæbne de næste 50 år!
København i 50-erne
Jeg kendte jo lidt til København fra marinetiden og havde store forventninger til fast
ophold der. Det var fascinerende at komme fra provinsen og til staden igen med dens larm,
aktiviteter, forlystelser, slotte, museer og arbejdsmuligheder !
Amicisvej 1-3 på Frederiksberg
Jeg pakkede min ejendele i Randers – de kunne rummes i en kuffert. De første 14 dage
boede jeg hos Else Melsted (vort københavner barn). Snart fandt jeg en hybel på Amicisvej
på Frederiksberg, oppe under taget med fællesbad og køkken for os 6 boende personer,
samt viceværten. Telefon EVA 35079 på gangen – hvor alle kunne deltage i samtalerne!
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Da jeg havde betalt huslejen 3 måneder forud, var der 50 kroner tilovers. For denne sum
kunne jeg købe en brugt madras for 5 kroner - og få mad resten af måneden. Efterhånden
som jeg fik løn, kom der lidt flere møbler ind.
Og hvordan var det så at færdes i det daværende
København! Transporten rundt i byen foregik
hovedsagelig med sporvognene, de kørte på kryds og
tværs i staden og forstæderne. Disse suppleredes
med trolleybusser, en fleksibel bus, der blev drevet
med el. Det var altid en stor oplevelse at stå inde på
Rådhuspladsen, hvor alle sporvognene var samlet kl.
24.00 -klemtede og kørte afsted. S-togene var
etableret allerede i 1934, og den første
banestrækningen var: Klampenborg, Hellerup, Vanløse til Frederiksberg. Ellers var cyklen
det store transportmiddel, selv om afstandene kunne være store – men det var mit
transportmiddel de første 4-5 år.
Som før sagt havde jeg truffet Henning Bach i Randers,
og da han ønskede at komme til København for at læse,
fik jeg ham ind i et ledigt værelse på Amicisvej, hvor vi
boede på samme gang i ca. 6 år. Vi boede lige ved 3 teatre
på Frederiksberg Alle med deraf følgende liv om aftenen.
Om sommeren gik vi ofte ud på Frederiksberg Alle og
satte os på bænken, og ventede til ABC-teatret lukkede,
da kom Keld Petersen, Dirch Passer, Jørgen Ryg med
flere skuespillere ud, og vi kunne af og til være heldige at være deltagere i en sjov snak med
dem – og en håndbajer.
Henning og jeg delte et levende ungkarleliv her, foruden at vi læste - Henning på DTU, og
jeg på Handelshøjskolen (om aftenen). Vi tog ud sammen om sommeren blandt andet i
Tivoli, hvor Dansetten, som blev etableret i 1954, tiltrak. Her kun vi danse formedelst 10
øre pr. dans.
Om søndagen kunne vi tage det pæne tøj på og besøge Konditori
Victoria på Strøget. Her kom forældre med deres børn, og måske
deres store døtre. Der blev spillet op til dans, hvorfor vi gik hen til
forældrene og forespurgte om vi måtte få fornøjelsen af at danse med
deres datter – hvis tilladelse blev givet, bukkede vi pænt for datteren
og forældrene!
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Det var hyggeligt at bo flere oppe under taget på Amicisvej, og specielle episoder kunne
indtræffe. En episode må fortælles:
Fru S styrede blandt andet vor etage, hvor hun også boede. Hun havde hver onsdag kl. 18
besøg af en hr. X, og vi fik besked på at den aften, var hun ikke at træffe! Pludselig en
aften kom fru S styrtende ud på gangen og råbte om hjælp - hr. X er død. Henning og jeg
var hjemme. Gode råd var dyre, da hr. X var på vej hjem til konen. Men vi fik en lys ide!
Vi ringede til politistationen og fik fat i den betjent, som vi kendte, og som havde boet på
gangen – og bad ham om et godt råd. Jo- vi skulle bare tage hr. X under armene og
”hjælpe” ham ned af trapperne og over på Kocksvej, hvor vi skulle sætte ham op imod en
mur - han skulle tilfældigvis ud på patrulje og forbi den vej. Henning og jeg bar den fulde
mand ned og satte ham pænt op af muren - alle var lettede, og livet kunne gå stille videre
på Amicisvej !
Om hjørnet på Gl. Kongevej boede tante Olga (Winding) med datteren Lalla. Dem kom jeg
en del hos. De kom også op på 5. sal hos os – på inspektion hos ungkarlene. Tante Olga var
den gang omkring 90, men klarede opstigningen i fin stil, da vi havde en hvilestol anbragt
på hver etage - sådan en dag havde vi slips og jakke på!
Da jeg fik en Vespa scooter tog Henning og jeg på
tur til Venedig– et køretøj der let kravlede over Sct.
Gothard bjergene, og senere besteg vi Norges fjelde.
Det var et dejligt sted at bo og hyggelig omgang på
gangen. Henning og jeg forlod stedet, da vi omtrent
samtidig blev gift. Men jeg skulle også arbejde hos
USMC.

På vej ud i friheden – på sommertogt
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United Shoe Machinery Company (USMC) St. Kongensgade 59
Ansat hos USMC og Bostik i perioden 1/9 1954 - 1/3 1995 - og lidt til.
Mit udgangspunkt for at søge stilling i USMC var, at jeg var udlært i branchen med læder
og sko. Det at blive ansat i firmaet var en æressag. Jeg måtte have to vitterligheds
erklæringer fra kendte folk i branchen til at skrive under på, at jeg var et ædrueligt,
hæderligt og arbejdsomt menneske – og det lykkedes mig!
USMC var ejet af USMC i Boston USA, og dens hovedproduktion var skotøjsmaskiner, som
de havde 25 års patent på. Firmaet var den gang næsten enerådende på markedet, hvorved
de hjalp igangsætning af en skotøjsfabrik ved at denne kunne leje maskinerne. På hver
maskine sad der en tæller, der angav hvor mange par sko der blev produceret, hvilket gav
basis for afgift til USMC – en meget god forretning. På den tid var ca. 30-4o
skotøjsfabrikker – nu er der kun Ecco tilbage.

Første Bostik-udstilling 1957

Jeg startede i St. Kongensgade 59- 1. baggård 2. og 3. sal, hvor der var hovedkontor og
lager for tilbehør. Jeg startede med 3 måneders prøvetid med en løn på kr. 725 om
måneden, en god løn den gang, med en arbejdstid fra 8.30 til 16.10, dog kun til kl. 13.10
om lørdagen. 3 ugers ferie med udsigt til pension.
USMC bar tydelig præg af at være et velrenommeret og veletableret firma med gamle
traditioner og ånd. Vi var alle De`s, man sagde også hr. og fru til hinanden. Vi skulle være
ordentlig klædt på med slips.
Dagen gik med telefonsalg og ekspedition. Vi blev ikke overanstrengt og havde tid til både
formiddag og eftermiddag at gå ned på kaffebar. De gamle damer tog sig pænt af sådan en
ung mand fra Jylland og sørgede så vidt mulig for at advare mod stadens fristelse! Skulle
man meddele sig til hinanden gik man ikke rundt til de andre kontorer, da man havde et
avanceret rørpostsystem, der fungerede ved hjælp af trykluft. Udregning af fakturaer skulle
ikke her foregå med hovedet, men ved hjælp af en såkaldt Svinger (en mekanisk
regnemaskine, som jeg stadig har i en mindre udgave) Sidst i 50-erne var hulmaskinen
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kommet frem, og et årti senere de såkaldte Contex regnemaskiner. Derefter begyndte så
småt EDB-alderen.
Repræsentant i USMC
Efter godt et år begyndte jeg at kede mig lidt, arbejdsmængden var ikke stor og
arbejdstiden moderat efter jyske normer. Jeg bad derfor om, at jeg måtte prøve at besøge
fabrikkerne med hjælpematerialer til skoproduktion. Tilladelse blev givet, og jeg blev
udstyret med et sporvognskort, en gammel aflagt mappe og et par prøver af garn, sakse,
stifter og beg, og jeg fik tildelt fire kunder i København, dem skulle besøge én gang om
ugen – overkommeligt – og jeg fik dermed ind imellem tid til at gå ind i Folketinget og
overhøre debatterne.
På det tidspunkt kom Vespa scooteren frem på markedet.
Man kunne kun købe den, såfremt man fik en
indkøbstilladelse, og kun hvis det var til erhvervsmæssig
brug. Jeg fik firmaet til at skrive under på en ansøgning, og
nu kunne jeg køre rundt til kunderne, som jeg havde fået lidt
flere af, men ikke nok.
Heldigvis skulle man starte på salg af kemikalier fra
søsterfabrikken Boston Blacking Company (BBC) i
Hälsingborg (senere Bostik).
De solgte lim til limning af skosåler, og denne lim kunne også
anvendes til f.eks. limning af gulvbelægning og bordbelægning m.m. Lidt senere fremkom
BBC med tætningsmasser til byggeriet. Jeg trængte til mere arbejde og spurgte, om jeg ikke
måtte overgå til den afdeling, der var ved at blive oprettet med P. Kalnæs, som sælger (han
blev der i 4 år) nu som repræsentant. Hermed startede min karriere i Bostik - og jeg forlod
skobranchen for et stykke tid !
BOSTIK
Nu i 1956-57 begyndte pionerarbejdet for at få Bostik-produkterne indført på markedet og det fortsatte de næste 50 år !
Pladsen i St. Kongensgade blev for
lille, og ny domicil blev bygget på
Ringvejen i Herlev og indviet
januar 1959. Bygningen blev senere
overtaget af ICOPAL.
Samtidig
blev
USMC´s
produktsortiment udvidet med
flere produkter, og der blev
oprettet 4 afdelinger: skomaskiner, skomaterialer, nyheden trykte kredsløb til
radiobranchen og Bostik – kemikalier.
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På den tid var der ca. 20-30 radiofabrikker i Danmark – nu er der kun B&O tilbage.
Bostiks sortiment bestod af Bostik klæbestoffer, Allstik tætningsmasser, Noxall lak –
senere kom gulv – og vægspartelmasser.
Repræsentant
Fra starten blev jeg alt mulig mand, omsætningen var meget moderat, hvorfor det var
nødvendigt at komme ud i marken for at fortælle kommende kunder om disse fremragende
nye produkter. I starten kørte jeg rundt på min Vespa iført jakke skjorte og slips, samt blød
hat – der var stil over repræsentanterne den gang! Hovedsagelig kørte jeg rundt i
København, og Sjælland til byggebranchen, samtidig med kontorpasning.
Efter et par år fandt firmaet ud af, at hvis man skulle bearbejde resten af Danmark, da
måtte der stilles bil til rådighed (hidtil havde USMC-repræsentant kørt rundt pr. tog ). Der
blev indkøbt en Folkevogn, men man var omkostningsbevist, hvorfor vi skulle være to
repræsentanter om den. Det blev J.J. Sørensen og jeg, der skulle deles om bilen. Når vi
kørte til Jylland besøgte han skotøjshandlere, og jeg trælasthandlere i samme by - ikke
rationelt – og efter et års tid fik vi hver vor bil.
Nu begyndte nye markeder at opstå, og i 1962 blev det besluttet, at jeg skulle flytte til
Aarhus, og derfra sælge på Jylland og Fyn – og man sagde ikke nej den gang til at flytte –
og jeg har ikke fortrudt det! På det tidspunkt kom der gang i markedet, byggeriet voksede
og nye industrier etableredes, som gav basis for salg af Bostik- produkter: køle/fryseskabe
kom på markedet, og snart kunne de dække et kærkommen behov hos husholdningerne.
I 60-erne var der ca. 10 fabrikker på markedet – i dag er det meste af produktionen flyttet
til udlandet.
Vi var med til at udvikle termoruden allerede fra ca. 1960. Vinduesfabrikkerne blev store
kunder. Antipasta til skruer/møtrikker var en speciel niche. En overgang leverede vi lim i
metermål som spindelvæv, der blev brugt til limning af dynekanaler i stedet for syning –
som kuriosum: limen skulle anvendes til den maskine, som var omtalt i sagen om Nordisk
Fjer. Maskinen blev stående fast - men faktureringsmæssigt flyttet rundt i verden.
Markedet fortsatte med kraftig udvikling i 60 og 70-erne, og der blev mere og mere behov
for at binde to materialer sammen, samt tætne huse - der blev solgt mere lim og
tætningsmasser! I 1968 havde jeg oparbejdet en god kundekreds, og nu ville jeg have nye
udfordringer, hvilket jeg meddelte firmaet. Det resulterede i, at jeg skulle være salgschef
for hele landet, og måtte flytte tilbage til København.
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Vibe Hastrups kemiske fabrikker
Vibe Hastup blev købt i 1965, og Bostik afdelingen
flyttede hertil på Howitzvej 52, Frederiksberg. Vibe
Hastrup producerede TIT og BOSTON skocreme,
samt andre konsumentartikler, der blev solgt til
skotøjshandlere, supermarkeder og købmænd.
Bygningerne blev solgt i 1972, og Preben Kaas fik lov
til at eksperimentere med krudt i Olsen Bande
filmene inden bygningerne blev revet ned. På det
tidspunkt var der ansat 35 personer. Derfra flyttede vi
til Marielundvej 48 A i Herlev.
Island og Færøerne
hørte salgsmæssig under Danmark, og jeg fik mange rejser
derop til disse vidunderlige naturområder. Ligeledes var jeg
med i Baltikum et år efter åbning af disse lande, hvor der skulle
ansættes sælgere, hvilket var en meget speciel oplevelse på det
tidspunkt.
Estland
Her fik vi havregrød og dårlig kaffe til morgenmad- intet andet. Vi lejede en båd med
skipper en aftenen og sejlede ud i bugten – vi var den ene af to sejlbåde i havnen.
Letland
Her blev vor bil til stadighed stoppet på landevejen, fordi der var venlige mennesker, som
ville lette os for kørselsafgifter. Om aftenen var vi ensomme på en slags kro, og det eneste
vi kunne få, var kaviar skyllet ned med sur moldavisk vin, tilsat musik af to musikanter.
Litauen
her blev vi modtaget i hotelindgangen af to maskinpistol bevæbnet mænd med påbud om,
at vi ikke skulle gå ud om aftenen.

40 års jubilæum
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Afslutning
Efterhånden blev jeg adm. direktør både for Bostik og VibeHastrup i Herlev.
Til slut kom resterne af USMC også ind under Bostik, og derefter solgt – patenterne var
udløbet og skoproduktionen var flyttet til udlande. Efter USMC var vi ejet af EMHART
USA, Black & Decker USA, og til slut af det franske oliefirma TOTAL.
USMC/Bostik -epoken var indholdsrig og spændende - og jeg sluttede helt af, som
bestyrelsesmedlem i 2004.
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Min familie
Jeg var blevet gift i 1962 med Anette Høegh-Guldberg, 5/8 1941 – 30/8 2010, datter af
hovedbogholder Johan Frederik Høegh-Guldberg og Grethe Repholz. Jeg mødte Anette
hos H.K. Larssen og Grethe Høegh-Guldberg. Tante Grethe var faster til Anette. Dermed er
min fætter Otto og Anette fætter/kusiner. Anette og jeg var ikke i familie, selv om det var
tredje gang, en Larssen blev gift med en Høegh-Guldberg. Vi blev skilt 1975.

Samme år flyttede vi til Aarhus, hvor vi boede på Elsdyrvej 15, Skaade Bakker, hvor vi
købte et hus for kr. 97.000. Her blev børnene Henriette og Peter Jacob født.

Vi boede her ind til 1968, hvorefter vi flyttede til Taastrup, derefter til Skovvej 16 i
Charlottenlund.

61

Bosat i Hellerup
I 1980 flyttede jeg til Gruts Alle 2 i Hellerup, hvor jeg lejede mig ind. Efter to års forløb
købte jeg 1. og 2. sal, hvor vi stadig bor.

I 1983 flyttede Kirsten Garm ind, lektor - f. 3. april 1941– datter af Lektor Magnus
Møller Jørgensen og Marie Louise Raphaelsen. Kirsten havde Karoline med, som var 5 år.
Jeg var så heldig i 1983 at træffe Kirsten hos vore fælles venner, nemlig Gitte og Jørn
Winther i Randers, til Gittes 40 års dag. Nu er begge døde.

Karoline

Thomas, Karoline og Anders
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Bryllup på Nødebo kro 1991

Gæsterne foran kroen

Karolines bryllup 2007
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Fritidsaktiviteter
Årene har selvfølgelig medført forskellige aktiviteter og begivenheder. I 1965 fløj jeg for
første gang til Spanien med Spies i et propelfly, som dansede kraftigt i luften, da vi
passerede Alperne - den gang en ny og uvant rejseform med lidt turbulens. Kirsten og jeg
har rejst med børnene til Madeira, Cypern, Kreta, samt i Danmark til Fjellerup,
Hejlsminde, Legoland og Gråsten.
Vi har foretaget rejser til Holland, Spanien, Rusland, Østrig, Norge, Berlin, Prag, Nice,
Tenerife, Malta, Dubai og krydstogt rundt om Cuba. Og selvfølgelig til USA hos min søster
Ragnhild.

På Maderia i 1999 med Kirstens og mine efterkommere
Alta
En af rejserne vil jeg nævnere beskrive, da den var speciel og stor oplevelse – rejsen til
Finmarken. Kirsten og jeg kørte i bil op igennem Sverrig og Finland til Alta, hvor fætter
Håkon, Ole, samt deres mor, min moster Marthe boede.

Loppa
Mens vi var i Alta besluttede vi os alle til at besøge fætter Svein, som boede ude i
Atlanterhavet på øen Loppa. Vi tog min moster Martha med, der den gang var ca. 90 år, og
sejlede ud i Oles store motorbåd i godt vejr. Dette tog et par timer. Dagen efter skulle vi ud
på Atlanterhavet for at hente mad. Vi sejlede ud til de store dybder, hvor stortorsken stod,
og fik snart fundet dem på 100 meters dybde. Vi fiskede dem automatisk op ved hjælp af
computer.
Vi kom hjem og damerne lavede
torskemiddag med leveren og rognen. Det var
så kraftig mad, at vi næsten faldt i søvn, inden
vi var færdig med at spise – vi sparede på
kartoflerne! Efter to dage blæste det op til
storm. Kirsten og jeg skulle til Murmansk, og
havde kun visum til en bestemt dag, hvorfor
det var vigtigt, at vi kom til land. Det blev
besluttet, at vi godt kunne sejle, selv om det
ville blive en hård tur. Men der opstod
problemer, da vi skulle om bord. På grund af
tidevand lå båden 3 meter under kajkanten,
samtidig med at bølgerne gik højt i den lille havn – og moster og Kirsten skulle om bord.

64

Med moster blev problemet hurtigt løst af hendes 3 sønner. De bandt reb omkring maven
på hende, skubbede hende ud over kajkanten, og firede hende ned i båden, dinglende i
tovet -alt gik fint og moster overlevede. Bare vi havde firet Kirsten ned på samme både, da
hun grund af skræk ikke ville klatre ned af træbroen, Men med let vold kom hun ned i
båden, ellers skulle hun overvintre på en øde ø! Vi nåede Rusland til tiden, og efter en tur
langs Norges nordligste kyst nåede vi Alta igen.
I Alta bliver der hver vinter opbygget et is-hotel. Om vinteren skærer man isblokke ud fra
elven og bygger dem op til et hotel i tilslutning til en restaurant. De indvendige rum holdes
kolde med is kanoner. Her kan man blive gift i is-katedralen, tage en drink i is- baren og
overnatte i iskolde soveværelser med underlag af en isblok, hvorpå der er lagt et
rensdyrkind. Dertil får man en polar sovepose at ligge i – sikkert en kold bryllupsnat! –
prøv selv.
Hubertusjagt har vi deltaget i sammen med venner siden 1980.

1997

2011
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Jagt på Fyn
Bjarne Michaelsen og jeg gik sammen med Egon Bjarnemose om en jagt på ca. 100 tønder
land i nærheden af Ørbæk. Her havde vi et godt og naturlig jagtterræn uden udsætning af
vildt.

Dagens udbytte

Golf og Bridge
Golfen startede jeg desværre først med, da jeg blev pensionist. Jeg blev medlem af
Kokkedal Golfklub tæt på Kokkedal Slot. Golfen giver mig gode oplevelser, socialt samvær
– og god motion. Da Kirsten blev pensionist var hun aktiv for at få en fritidsinteresse, og
fik mig overtalt til deltagelse i bridge et par gange om ugen i vintertiden– en hjælper til
hjerne aktivitet sagde hun! - Golf vil hun ikke spille.

Larssen Cup med Otto, Jørn, Hans, Jacob, Niels og Eivind
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Klitbo i Klitmøller

Klitmøller har været vort fristed om sommeren siden 1985. Her har vi konstant opholdt os
ca. 1-2 måneder hvert år siden. Da jeg var aktiv kunne jeg tage flyet fra Hanstholm til
København hver mandag og retur om fredagen. Det var et lille fly til seks personer. Når vi
var kommet lidt op i luften kom piloten ind til os med kaffe og rundstykker - flyet kunne
selv finde vej til København!
Som gammel sømand fandt jeg snart ned på havnen til fiskerne. Ind til 1965 var Klitmøller
en rimelig stor fiskehavn med 30-40 fiskekuttere, som blev trukket op på land. Derefter
flyttede kutterne til Hansholm. Men fiskerne blev boende i Klitmøller og som pensionister,
fortsatte de fiskeriet fra små både med påhængsmotor.
I starten var fiskerne ikke meget for at snakke med mig,
jeg var jo et fremmed element i deres lukkede samfund.
De gamle fiskere herskede på deres havn. GODDAW ! kunne det blive til, men følgende kom jeg i snak med
Peder Grønkær, der tilbød mig at komme med på Æ
Haw, vi skulle fortrinsvis fiske efter krabber og
hummer. Lidt efter lidt blev jeg accepteret på havnen, ikke som ligemand, men en man
kunne snakke med. Hver morgen kl. 5.00 mødtes man på havnen og hjalp hinanden med
at trække bådene ud. Efter en god fangst
i nettene, skulle disse rensens for
krabber m.m. Dette afsluttedes med
rengøring af båd og garn – og til slut
dagens først øl!
Senere skiftede jeg hyre og kom med
Niels og hans båd Bette Niels. Herfra
fiskede vi efter alt andet end krabber. På
et godt togt kan vi godt have ca. 100
rødspætter med hjem, suppleret med
tunger, pighvar, torsk, makrel, sild m.m.
- jeg nyder stadig at tage på Æ Haw!
I dag konkurrerer surferne med fiskerne om havet, men nu accepterer de hinanden –
næsten!
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Indendørs hygge

Hjerteholdet på fisketur i Klitmøller – sammen med Niels og Peder
Holdet blev dannet af seks gymnaster i 1990. Om sommeren cyklede vi for at få motion, og
derfra udartede det sig til en meget fastømret loge.

Fisker Peder, Lars, Benny, Poul, Bette Niels, Mogens, Poul L - jeg
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Mine Børn
Henriette Rolf Larssen 8/7 1962
Efter studentereksamen rejste hun til USA til Ragnhild, hvor hun gik et år på kollege. Hun
er uddannet socialpædagog, designer og syerske og arbejder på tekniske skoler og
jobcentre.
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Jacob og Anders Bach
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Peter Jacob Rolf Larssen 3/12 1963
Efter studentereksamen tog han et halvt år til USA. Er i dag fastansat hos PET.
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Gretas og Peter Jacobs børn:

Kasper Rolf Larssen 18/8 1988 Sandra Rolf Larssen 7/6 1992

1. ægteskab med Greta
Loffsondottir, f. 15/7 1959

Kasper student 2016

72

Helle og Peter Jacobs børn:

Sander Christensen 3/4 2005

Mads Christensen 14/6 2007

Sandras datter Aya My f. 14/3 2011

2. ægteskab med Helle Christensen,
f. 3/10 1973
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Fire generationer af soldater
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Mine Søskende
Niels Otto Larssen, lektor 15/6 1934.

Pia Keiding, Niels Otto og Ragnhild

Børge Rolf og Niels Otto ca. 1938

Niels Otto og Pia`s børn:

Iben 19/6 1966 - Mette Christine 17/4 1970
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Annie Mohr 1935 og Niels Otto 1934
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Ragnhild Blanche Larssen – sygeplejerske, 15/6 1941
Da hun gik ud af skolen rejste hun ud i verden som au pair pige, hvor hun tilbragte et år i
landene, England, Tyskland og Belgien. Derefter uddannede hun sig til sygeplejerske på
Bispebjerg hospital. Som privat guide viste hun Mark fra USA rundt i København – og de
blev senere gift.

På Vestergaard

Mark Sunstrom – økonomichef, 1931 – 1998.
Mark var et par år udstationeret i Europa hos Nato. Ragnhild bor
stadig i USA, New Jersey. De har 1 barn:
Pia Anette Sunstrom – sygeplejerske, 4/12 1966.
Bor i Danmark.

Brylluppet med Mark

Kim Poulsen og Pia Anette

Magnus, mormor og Olivia
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Del 2: Larssen slægten
Vi forlader nu min person og vandrer til tilbage i fortiden for at finde mine forfædre !

Mine forfædre på Larssen siden
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Forfædrene Larssen

Henriette Eiler og Jacob Edler Larssen
Jens Larssen m/familie om bord på sit skib

Larssen-grenen i Danmark kom fra Norge
Da tipoldefar kaperkaptajn Peter Jacob Larssøn kom til
Danmark ændrede han navnet til Larssen. Den først kendte
forfader er Per Rægevig ved Arendal i Norge som levede omkring
1500, men ikke nærmere beskrevet.
Hans søn Joen Pederssøn er den først beskrevne person i den
røde slægtsbog. Slægtsbogen findes kun i få eksemplarer i
Danmark.
Joen Pederssøn er født omkring 1552 i Rægevig i Tromøe sogn,
lidt uden for den gang: Ladestedet Arendal. Der står i bogen, at han var skipper i udenrigs
søfart. Det blev kendetegnet for efterkommerne, at de alle fik deres udkommende på søen.
Hans søn Rolf Joensens gravsten skal være opstillet ved indgangen til Tromøe kirkegaard.
Jeg lader uddrag fra bogen berette om de nedstigende Aner (se bilag C) – indtil vi møder
mine: tip-tip oldeforældre Jacob Larssøn og Edel Nielsdatter på Merdøgaard
Merdø.
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Merdøgaard - på Merdø

Merdø er en ø i starten af indgangen til Oslofjorden. Omkring 1900 boede der omkring 150
mennesker på øen. Merdø var en anløbssted og lodsstation for danske og norske sejlskibe,
der blandt andet sejlede i trekantfarten mellem Købehavn, Guinea kyst og Vestindien.
Skibene gik ind for at proviantere og for at søge læ, når stormene rasede i Skagerrak.
I 1730 købte Zakarias Alleweldt, en slægtning af Larssøn, Merdøgaard. Merdøgaard
stammer helt fra 1645. Zakarias Alleweldt ombyggede huset i 1736, og det står i dag stort
set som den gang, og huset bærer udtalt præg af hans interiør med blandt andet Kinasalen.
Merdøgaard gik over til familiegrenen Ole Larssøn Dahl. Efter Ole Larssøn Dahls død i
1766, blev den ejet af forskellige familiemedlemmer indtil 1781, hvor den blev købt af min
tip-tip oldefar Jacob Larssøn, hvis efterkommere beholdt den til 1930. I dag står huset som
et skippermuseum, der viser hvordan familien har boet der i ca. 200 år (1730-1930) uden
de store ændringer ude og inde – alt er på plads fra den gang - til den sidste fastboende
Larssøn forlod huset i 1917, nemlig Edeline Larssøn.
De sidste år til 1930 var stedet ejet af efterkommere som sommerbolig. Yderlige
beskrivelser af Merdøgaard og Merdø findes i officielle skrifter udgivet af Aust Agder
Museum i Arendal.
Kaptajn Zakarias Alleweldt
skal have en speciel omtale, da han har sat specielle spor for eftertiden - ikke blot hos
familien, men også i det offentlige rum. Han er født 1682 i Bergen - og død 1744 i
København gift 1725 med Gjertrud Andersdatter Dahl, søster til Peder Jacobssøns kone
Johanne – og dermed slægtskabet Dahl/Larssøn.
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Zakarias Alleweldt sejlede i trekantfarten København, Afrika og Vestindien med galionen
Den unge Jomfru. Senere sejlede han for Det Asiatiske Kompagni med skibet Slesvig til
Kina med sølvbarer, spejle, spanske vine og gamle våben. Med tilbage lastede han the,
silkevarer, lakerede møbler og porcelæn, varer der var efterspurgt her hjemme. Disse laster
gav god fortjeneste til reder og mandskab – og især til kaptajnen, da han selv ofte handlede
ved siden af rederiet. Senere var han kaptajn på fregatten Dronningen af Danmark der
også sejlede på Kinafarten.

Dronning af Danmark

Zakarias Alleweldt

I Kina blev der lavet to figurer af ham i ler, og den ene står i dag på handels- og
søfartsmuseet på Kronborg, og den anden på Arendal Museum.
Kinafarten blomstrede i tidsrummet 1730 – 1830. Skibene sejlede til Changshou (Canton)
øen i Perlefloden, også benævnt Danes Island. Her havde skibene tilladelse til at lige 4-5
måneder for at losse og laste varer. Der kunne være 150-200 mandskab om bord, og man
regnede med at ca. 10% døde på rejsen, hvoraf mange blev begravet i Kina – og på rejsen i havet. Blandt andet står der en gravsten derude, hvorpå der står Andreas Alleweldt –
måske en af Zakarias` efterkommere! Grunden til at så mange søfolk drog med på disse
farefulde rejser, kan sikkert skyldes den forventede gode fortjeneste, da søfolkene også fik
lov til at handle for egen regning.
København var i 1700-tallet centrum for handel med Kina-varer som porcelæn, the og silke
mv. Mange formuer blev grundlagt på Kina-farterne, hvorfor også Zakarias blev en meget
velstående mand, som Merdøgaards interiør tydelig bærer præg af i dag.
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På hans sidste Kina-rejse i 1740 stødte skibet på grund ved Læsø. På denne rejse var Jens
Boye (f. 1715 i Sæby) med som skibspræst – hvilket der sikkert var god behov for! Han har
publiceret sin dagbog fra denne rejse. I 1747 blev han præst i Tromøe kirke (Arendal) og
gav denne en skibsmodel af skibet Dronning af Danmark, som den dag i dag hænger i
kirken – han døde i 1774.
Mine tip-tip oldeforældre
Jacob Larssøn – Skibsfører, 1746-1820 og Edel Nielsdatter, 1757-1832
To brødre Niels og Jacob Larssøn var gift med to søstre Edel og
Karen Nielsdøtre. Jacob og Edels forældre var også fætre og kusiner!
Det var ikke unormalt på den tid, at familierne var indgifte – man
skulle vel holde sammen på formuen! De blev gift i 1782, og til deres
bryllup blev der hentet porcelæn hjem fra England, hvor en del
findes på Merdøgaard Museet, og lidt hos familien. Porcelænet er
påtrykt monogrammer og årstal 1778.
Jacob Larssøn med sort - og Edel Nielsdatter med blå dekor:

Jacob Larssen

På trods af, at hans far var død tidligt, og samtidig mistet skibet, sørgede moderen for at
han fik en god privat skoleundervisning. Han anbragtes tidlig ved søvæsenet og sejlede ud i
verden på engelske skibe, og førte senere som skipper skibene Prinds Frederik, Brevig,
Peter og Anna, samt Brødrene.
Som anført købte Jacob Larssøn Merdøgaard i 1781. I slutningen af 1700-tallet var der god
gang i handelen med andre lande, og dermed kom der rigdom ind i landet – og især til
skibsfarten, og mange familieformuer blev etableret på den tid. Jacob havde også
oparbejdet en større formue på den tid, som han dog mistede under kriseårene omkring
1813. Blandt andet havde han anbragt en del af formuen hos handelsfirmaet Prætorius i
København, der gik fallit. Desuden mistede han også en del af formuen, da bankchef Axel
Herlofsen i Arendal bedrog banken, som dermed krakkede. Dermed mistede Jacob og Edel
næsten alt, hvad de ejede, hvorom der står:
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Disse tab græmmede ham så meget og bragte ham i hans sidste levedage megen sorg for
udkomme! Han blev begravet i sin mors grav på Tromøe, og stenen fandtes i 1875.
Der skrives om Edel Nielsdatter:
Hun var en kristlig sindet kvinde af blid og elskelig karakter, og den trængendes ven,
hvorfor hun ved sin død blev savnet og begrædt af mange. Hun levede efter sin mands
død hos datteren Anne og manden skipper Thomas Jenssøn, der ifølge
Flegføringskontrakt af 1820 havde overtaget hendes faste ejendom mod at forsørge
hende og hendes ugifte datter Karen.
Jeg har aldrig hørt, om der var nævneværdigt samkvem mellem familierne i Norge og
Danmark, men lidt korrespondance igennem årene har der været. Min forældre besøgte
familien i Arendal, og jeg har lidt kontakt med Mette Torp (f. Larssøn), efter vor
familierejse til Merdø. Dog kom Peter Jacobs bror Jacob Jacobssøn Larssøn til Sæby den
17/3 1809, hvor han blev sat i borgerskole i Ålborg og konfirmeret sammesteds 29/4 1810,
hvorefter han drog tilbage til Merdø og startede livet til søs.
Jacob og Edel fik 8 børn, hvoraf de seks voksede op – og tipoldefar Peter Jacob
Larssøn/Larssen var den ene.
To af Edel og Jacobs børn skal nærmere omtales, nemlig deres to børnebørn Jacob
Christian og Edeline. Navnene på personerne kan godt forekomme forvirrende, da navne
som Peter og Jacob går igen – Ikke unormalt for den tids navngivning.
Jacob Chr. Jacobssøn Larssøn, 1826-1908, skipper sønnesøn
af Edel og Jacob Larssøn gift med Laura Christene Larssen
1854.
Jacob skal have en nærmere omtale, da han blev kendt i familien
bl.a. ved at være medforfatter til: Slægtsbogen om Larssøn.
Han kom – som andre familie medlemmer- tidlig til søs. I 1855
som skipper forliste han med skibet Bellone. Igen forliste han med
sit eget skib Viking på Afrikakysten 1878. Herom skriver han til
Lars Chr. Dahl:

Jacob Chr. med familie

Da jeg udi stor orkan der rand på kysten af Afrika den 25.-26. januar fik jeg mit skib
totalt ødelagt og desaarsag for værende er uden levevej, agter jeg en 14 dage at rejse til
England for muligt at få indkjøbt et andet skib.
Han købte et skib og kaldte det Anders Dedekam. Efter få år overdrog han skibet til sin søn
Peter Thomas, men allerede i 1884 blev det påsejlet og sænket af et Engelsk dampskib ved
New Foundland. Om Jacob har forsikret sine to skibe er usikkert (sø assurance var
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gældende fra starten af 1800-tallet). Denne gren og vor gren i Danmark var de to eneste
som fik efterkommere efter Jacob og Edel Larssøn.
Morten M. Johan Larssøn - bagermester 1868 – ca. 1938 i
København Søn af Laura og Jacob Chr. Larssøn.
Gift med Marie Møller fra Merløse, Danmark.
Morten havde bagerforretning i Chr. IX`s gade, hvor min far
kom sammen med Ellen Engberg (Westengaard). Morten var i
bestyrelsen for vort Larssen - familielegat.

Edeline Anette Larssøn
Sønnedatter af Edel og Jacob Larssøn 1834-1915 . Ugift.
Også hun skal have et eftermæle, da hun var en slags markant
midtpunkt for familien, Hun tog sig af de gamle og havde god
kontakt med familie både i Norge og Danmark. Hun var den
sidste fastboende Larssøn på Merdøgaard. I 1871 indgår hun en
flegføringskontrakt med sin faster Anne. Hvor hun overtog sin
fasters husholdning og ejendomme. Da hun ej ville forlade sin
alderstegne far, der også ønskede at bo sammen med hende,
bestemtes det, at han skulle følge med hende til Merdøgaard –
og lever nu (1874) her sysselsat med husholdnings og
agerbrugssysler, mens hun med kærlighed og omhu plejer de
gamle, der er betroede til hendes forsorg.
Flegføringskontrakt: en kontrakt hvorved en person til en
anden afhænder alt, hvad vedkommende ejer, mod ophold for
klæder, føde og anden nødtørft for livstid – og en hæderlig begravelse.
Efterhånden plejede hun Anne, faderen og Jacob Chr. Larssøn. Jeg
ser, at fyrskipper Johan Peter Larssen i 1892 sender en check på kr.
1200,00 derop. Edelines årsindkomst anføres i 1891 til kr.100,00 –
så checken faldt sikkert på et tørt sted.
De forsøger at sælge Merdøgaard i 1893, men det lykkedes ikke.
Men i 1902 overtager Agathe Hammele (Larssen familie)
Merdøgaard, og de gamle bliver boende, indtil de går bort –
Edeline var den sidste fastboende. Jacob og Edelines grave er
bevaret på Tromøy kirkegård – på hendes gravsten står kun anført
Edeline!
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Agathe Hammelee 1844-1921 datter af Jacob Edler Larssen (søn af kaperkaptajnen)
Hun har en stor andel i Merdøgaards skæbne, da det allerede på
det tidspunkt, da hun ejede den, at der var ønsker fremme om,
at stedet skulle fortsætte som et museum. Hun var gift med
skibsreder, borgmester og tysk konsul i Berdiansk, øst for
Odessa. Efter oktoberrevolutionen i Rusland blev Agathe og
døtrene Irma og Alma hentet af en slægtning og fragtet til
Merdøgaard. Hun havde tidligere haft kontakt med familien på
Merdøgaard, bl.a. i 1902 da hun var på ferie der. Da havde
Edeline meddelt Agathe, at Merdøgaard var tilskødet hende.
Agathe ønskede sikkert først og fremmest at hjælpe familien
økonomisk ved at købe Merdøgaard, men samtidig ønskede hun
at bruge stedet som sommerbolig. Det anføres, at Agathe og
mand på et tidspunkt havde lånt familien en sum penge.
Jacob Chr. Larssøn

Agathe ønsker på et tidspunkt at sælge Merdøgaard, og en fjern slægtning Helga Dahl og
mand overtager gården i 1916 for kr. 10.500 – i 1924 blev den fredet. Da Helgas mand dør i
1929 ønsker hun at sælge. Efter flere salgsmuligheder køber til slut Aust-Agder Museum i
Arendal Merdøgaard for ca. kr. 15.000.
I dag står Merdøgaard som et unikt skippermuseum er et besøg værd !
Larssen-Danmark på Merdø 2005
I 2005 var vi en del fra Larssen-familien, i samarbejde med turistchef Inger Grund
Petersen fra Sæby, der tog en tur op for at bese Merdøgaard, sammen med Hørby
Ungdomsskole, der optrådte med en Larssen Musical om Kaperkaptajnen. Her fik vi
kontakt med Larssøn familie, som guidede os rundt.

Henrik Westengaard, Jørn Klitgaard, Adda Balle, Jette og Jes Forchammer samt Sten Balle Martin Borch ,Niels Otto
B. Rolf, Mette Torp, Ulrik Kirkedam og Jon Høvik
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Slægtstavle
Mine tipoldeforældre
Peter Jacob Larssøn, kaperkaptajn, købmand 1782 -1854 (navnet ændres til Larssen).
Gift med Laurentze Marie Abel 1792 – 1863 datter af Agathe Wanting og Gyntelberg
Abel.

Kaperkaptain P Jacob fra Merdø og hans hustru Laurentze Marie Abel
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Peter Jacob var opvokset i et rimeligt velstående
skipperhjem, og det var naturligt, at han også skulle
til søs- som forfædrene. Allerede i 1805, som 23 årig
blev han meddelt skipper-borgerbrev i Arendal. Kort
tid efter blev han anbetroet fartøjet Sandvigen og
derefter briggen Indfødsretten.
Da skibet den 25. april 1808 er på vej hjem til Norge
fra Aalborg med en last korn, blev det opbragt af
englænderne uden for Frederikshavn. Besætningen
undslap englænderen og kom i land – sikkert under
beskyttelse af krudttårnets kanoner. Det skal tilføjes
her, at krudttårnet er bygget af min forfader Anthony
Coucheron – se under Coucheron.

Indfødsretten

Peter Jacob lod sig ikke gå på af dette uheld, men ville hævne uretten, og dermed tjene sit
land. Han erhvervede sig et kaperbrev og fik fartøjet Strandvagten at føre – et fartøj med
18 mand og 2 kanoner - nu skulle de ud og kapre engelske skibe! Skibet overtog han efter
kaptajn Henrich Kaalund, (hans søn Otto fik mellemnavnet Kaalund), som den eneste i
familien!
Peter Jacob kaprede nu engelske og andre fjendtlige skibe – blandt andet det engelske skib
Georg den 5. april 1808. Ladningen bestod af 110.000 pund sukker, 7000 pund tobak, 1
kasse instrumenter, 1 kasse indigo, 25 skæpper kanel og 500 pund zink. Ladningen blev
solgt i Skagen den 15. november 1808. Sådanne ladninger var ganske værdifulde, og Peter
Jacob har ganske givet modtaget en stor sum prisepenge – penge som gav ham mulighed
for at etablere købmandsforretningen i Sæby.
Men først skulle han have fat i en kone – og det fik han hurtigt. Godsejer Arenfeldt på
Sæbygaard har sikkert nogle gange om året inviteret til bal for egnens overklasse, således
at passende partier kunne etableres blandt disse. Hertil var også provst Abels to døtre
Albertine og Laurentze fra Understed Præstegaard inviteret.
Kaperfolkene var på den tid byens store helte, og man har sikkert ment, at det var
passende at invitere kaperkaptajnen, og måske også hans folk med til ballet - et friskt pust
fra det daglige rolige liv. Og det lykkedes her kaperkaptajnen at finde den pige, han ville
giftes med – nemlig Laurentze Abel. Og straks næste dag kontaktede han provsten og bad
om datteren, men denne ville hellere af med sin datter Albertine først, da hun var to år
ældre end Laurentze, som kun var 17 år. Men de unge ville have hinanden, og provsten fik
accept på, at kaperkaptajnen ville ophøre med det vilde liv på søen og gå i land – og det
skete.
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Han havde jo kaperpengene og kunne købe
x) købmandsgården
den gamle Kapelangaard på hjørnet af
Barbras Alle/Algade i Sæby af fru Laulund
for 1400 rigsdaler, og omdannede den til
en købmandsgård, der blev kaldt Larssens
Gaard, og en gyde fik navnet. Larssens
gyde – en smuk gård med bindingsværk.
Det berettes, at man havde udhus, stald,
lade, hønsehus og tørvehus, samt pakhus
på havnen. Huset blev revet ned i 1916.
Læs videre i hæftet: Historien om en kaperkaptajn – i krig og kærlighed af Inger
Grund Petersen, Sæby. En spændende beretning om kaperkaptajn Peter Jacob Larssen - og
kapertiden. Hæftet kan købes på Sæby Museum og Sæby Turistbureau.
Købmandsgaarden i Sæby
Det var en barsk tid at starte en forretning på, landets økonomi var dårlig, da man lå i krig
med England, der blandt andet havde taget størsteparten af vor flåde. Dertil kom
statsbankerotten i 1813, hvor vi måtte afstå Norge. Sæby var på den tid en lille købstad
med ca. 500 indbyggere, og voksede til ca. 1000 i 1850. Byen havde en god havn med anløb
af mange skibe, men indløbet havde tilbøjelighed til at sande til, hvorfor skibsfarten
efterhånden flyttede til Frederikshavn, der havde en bedre beskyttet havn. Dette har
selvfølgelig forårsaget at handelen efterhånden stagnerede i Sæby. Selv om der i forvejen
var 2 købmandsforretninger, har Peter Jacob ment, at der var basis for en mere. Han har
sikkert haft faderens og egne handelskontakter fra England og Norge at starte på.
Vi må tænke os lidt til, hvorledes Peter Jacobs købmandsforretning fungerede på den tid.
Privaten var i den ene ende af huset, og butikken i den anden ende. Der har været et
opholdsrum til de kunder som kom ind fra landet. De har kunnet stalde hesten ind, og
skulle- som det var naturligt den gang - have et rum, hvor de kunne hænge kavajen (om
vinteren), sikkert få sig en pris tobak, og måske en dram – og en snak med andre kunder
og købmanden. Købmandsforretningen var tillige et samlingssted, hvor alle kunne komme,
og et sted hvor man kunne udveksle nyheder – og bysladder.
Butikken har været lavloftet med en lang disk. Bag disken var der masse skuffer til varerne
og hylder til glas med krydderier. Mange produkter som sæbe og smør stod i tønder,
hvorfra man med en træslev gravede den ønskede mængde op. Ude bagved stod tønder
med eddike, sirup, frugtsaft, fernis og kogesprit, og den uundværlige snaps, tillige med
tønder med norske og islandske saltsild.
Tilsyneladende har han brugt sine udenlandske kontakter til en gros handel. Der er anført
af sønnen Johan Peter:
At brødrene Lars og Jens i 1848 sejlede til Flensborg på et af vore småfartøjer.
Foruden købmandsforretningen drev han også handel på Norge og England.
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At Peter Jacob havde pakhus på havnen kan selvfølgelig også være brugt til at opbevare
købte varer og til importerede varer.
Sønnen Johan Peter kom ind i forretning efter konfirmationen, og det var sikkert bestemt,
at han skulle være købmand og overtage butikken. Han blev der i perioden 1836 -38, men
da ville han til søs som sine større brødre. Han blev på søen et par år, hvorefter han igen
kom hjem for at passe butikken sammen med faderen. I 1837 overtager han og broderen
Lars butikken, men i 1848 overlader de ansvaret af denne til handelsbetjent Nicolai
Ramlau for at de kunne deltage i 3-års krigen.
Der er anført, at Peter Jacob skabte sig en blomstrende forretning, hvilket det sikkert har
været tilfælde indtil op i 1840-erne. Jeg kan se af folketællingerne at der:




i 1834 var der 2 butikspersonale og 2 piger
i 1845 var der 1 handelsbetjent, 2 tjenestekarle, 1 tjenestepige, 1 husjomfru.
FT (folketællingen) 1850 var der 1 handelsbetjent og 1 tjenestepige.

Johan Peter beretter:
Det var med stor nøjsomhed og påpasselighed, at vore forældre sloge sig igennem, og de
holdt derfor kun de aller nødvendigste folk. De hjemmeværende sønner var dem der var
behjælpelig i Butikken, og turen kom også til mig.
Af folketællingen kan man se at forretningen er stagneret og for nedafgående, hvilket kan
være forårsaget af, at Peter Jacob igennem årene har påtaget sig flere offentlige hverv, og
sønnen Johan Peter interesserede sig ikke for forretningen og indsatte til slut en
butikssvend til at passe butikken, tillige med at byen på det tidspunkt bredte sig vestud, og
dermed flyttede handelen med.
Efter 40 ås drift bliver købmandsforretningen lukket i 1851.
Offentlige hverv. Peter Jacob havde flere offentlige hverv. I 1820 kom han ind i
Havnekommissionen. I 1826 var han den eneste, der havde råd til at betale havnepenge,
hvilket han ikke var tilfreds med, da havnen næsten var ubrugelig på grund af tilsanding,
og dermed for lav vandstand.
I 1834 fik han valgret til Stænderforsamlingen i Viborg - (et organisationsorgan, hvor man
kunne give råd til fyrsten eller kongen – blev ophævet i 1849) For at opnå denne stilling,
skulle man have en økonomisk ballast, nemlig ejendom som var forsikret for mindst 2000
rigsdaler.
Han blev lodsoldermand. Han blev forligskommissær – dvs. foretog forligsmægling, f.eks. i
tyende- og aftægtssager og skilsmisser, inden sagen eventuelt gik til retten.
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Den 8/3 1839 blev han valgt ind i borgerrepræsentationen, hvor kun byens overklasse, der
havde opfyldt betingelserne for optagelse, kom ind. Blandt medlemmerne blev han valgt
som den første folkevalgte borgmester i Sæby. Denne post bestred han til 1842.
Deraf kan man se, at hans interesse ikke alene var rettet mod købmandsforretningen.
Peter Jacob og Laurentze
Hvem var disse to mennesker som giftede sig og stiftede hjem i Sæby ?
Peter Jacob var den 28-årige sømand, der havde levet det hårde og rå liv på søen fra
ganske ung. Han har hurtigt måttet klare sig selv, Laurentze den purunge pige, der havde
levet en beskyttet tilværelse i præstegården, fået en god opdragelse og den bedste
skoleuddannelse, der kun gives på den tid. Det var sikkert ikke mening, at hun skulle have
en upoleret sømand! Der er kun få direkte beretninger om dem bl.a. af deres søn Johan
Peter. På basis at dette og tidsbilledet vil jeg forsøge at stykke deres liv og levned sammen.
Livet på købmandsgården
Johan Peter beskriver sine forældre således:
Far var en mand med en god, sund og naturlig forstand, men som
sømand havde han dog ikke haft lejlighed til at skaffe sig mange
kundskaber, men da han har megen interesse for, hvad der passer ude
som hjemme udvidede han stadig sine kundskaber ved læsning og
samtaler, og havde allenfals tilstrækkelig for at kunne drive sin
forretning og tage væsentlig andel i byens offentlige bestillinger, som
han altid fuldt op af, da han nød almindelig agtelse og tillid hos sine
medborgere.
Han holdt meget af munterhed og var ugenert i tale – selv over for
prinsen Christian (den ottende), der var på besøg i Sæby, da byfogeden
gjorde ham opmærksom på, at han var for frittalende – svarede min far:
når en mand vil tale om ting, som han ikke forstår sig på, da må han
finde sig i at høre sandheden, og det er kun den jeg fortæller prinsen.

JP's ur 1826

Med hensyn til sine sønner var han en komplet Nordmand, han fandt dem bedre end alle
andres – han var den mest opofrende far over for os- han var den der gav os den
praktiske ballast og udsyn !
Mor var en overordentlig sjælden kvinde med en gennemtrængende skarp forstand,
hurtig, klarlys opfatningsevne og dømmekraft, sjælden hukommelse forenede hun med
energi, viljekraft, udholdenhed og arbejdsomhed, som få Hende skyldte vi vor
opdragelse, og en af mine brødre har meget træffende bemærket om hende: moder har
gjort os til mænd, hun har den sjældne opgave at opdrage os, så vi lige til den voksne
alder troede, at vor godmodige fader var Den strenge Ret. Det var ikke blot som børn vi
søgte hende, men også ynglinge og mænd – i samtale med hende i hendes lille kammer.
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Samtidig var hun min fader en trofast hjælper med at bestyre Handelen, da hun langt
bedre end ham forstod at omgås de vanskelige kunder – hun var den som gav os drenge
lærdom og gode kundskaber!
Det anføres af et familiemedlem om Laurentze: hun var en energisk, virksom kvinde i
besiddelse af mange elskværdige egenskaber og megen skolastisk kundskab, hvorved hun
sattes i stand til at kunne bidrage meget til sine børns opdragelse og uddannelse, som
hun også med megen iver lagde sig efter.

Fra Laurentzes poesibog

Hjemmets daglige liv
Ifølge folketællingerne er der i starten ansat både piger, karle og butikspersonale – op 4-5
stk. Disse har arbejdet både ude og inde. Da der er anført, at der var udhuse og stald, må
man formode, at der også var dyr at passe. Det var ikke unormalt på den tid, at man inde i
byerne havde høns, køer, svin og heste. Gris og ko kunne indgå som mad til
husholdningen. En hest kan være brugt til at trække vognen med varer fra havnen.
De blev gift 8. oktober 1810, og allerede den 7. oktober 1811 fik de det første barn. Indtil
1933 kom der 10 børn – en pige døde som nyfødt, to drenge druknede - dvs. at 7 drenge
voksede op. For at kunne opdrage så stor en flok friske drenge har hun sikkert været streng
og retfærdig, og har uden tvivl givet dem en god basis for, at de alle senere fik en god
position i samfundet– som vi ser. De store drenge har ganske givet hjulpet moderen med
at passe og belære de mindre, de har sikkert også skulle passe de små, hvorfor de er taget
ud i naturen, blandt andet til åen, som har været et attraktivt sted at lege for drenge - de to
drenge druknede i åen som 5 årige.
Da Laurentze selv havde fået en god skoleuddannelse i præstegården, har hun ønsket at
give drengene de samme muligheder. I de første skoleår har der ikke været skolepligt, den
kom først i 1814, hvorfor hun under alle omstændigheder har startet skolegangen med
drengene der hjemme, og hjulpet dem i hele skoleforløbet.
Om skolegangen på den tid anføres det:
pædagogiske evner og færdigheder,
undervisning hos præsten, og måske
læsning, skrivning og regning, samt
fremherskende på den tid.

Skolelæreren var kun nødtørftig uddannet uden
derfor kunne børnene få mere kvalificerede
derhjemme. Skolefagene bestod på den tid af
religionsundervisning, som var væsentlig og
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Jeg lader senere Johan Peter fortælle om sin skoletid.
Omtakling af kirkeskibet
I 1839 var de 5 store drenge ude som sømænd, men tilfældigvis afmønstrede de fleste
samtidig, og alle drog hjem til Sæby den vinter. Johan Peter beretter:
En hel revolution i den lille stille by Sæby, og ungdommen glædede sig, mens forældrene
rystede på hovedet, thi nu vidste de af tidligere erfaringer, at signalet nu var givet til en
fortsat række baller og lystigheder, da vore kærlige opofrende forældre gjorde alt, hvad
deres evner formåede, for at gøre os opholdet i hjemmet så behagelig som muligt. En ung
pige, mere plejedatter end husjomfru, ud i mine forældres hus havde ofte besvær af de
mange vilde unge mennesker, når vi forlangte kaffe med fløde, og vi i forvejen havde
drukket fløden – da græd hun sine modige tårer !

Kirkeskibet i Sæby kirke

Det må være i den anledning, at kirkeskibet Trekroner blev omtaklet – brødrene skulle vel
foretage sig noget fornuftigt også! Kirkeskibet blev taget ned 16/2 1839 og sat op 27/2
1839. Der anføres følgende om takling af Brødrene Larssen:
Flaget blev syet af Madam Henriette S.A. Larssen.
Sejlene syet af: Agusta Kragh, Anina Kragh, Laura Kragh, Nicoline Zedler og Eline
Ramlow.
Tougværket slaget af Jomfru Sophie Tellefsen
Skibet malet af Fagernæs – forskellig bemalet på de to sider, en krigslist som blev brugt i
kapertiden – fjenden skulle tro, at der var to skibe!
Skibet blev nu båret ned til kirken i samlet procession bestående af alle brødrene:
Jacob Edler
styrmand 27 år
Gyntelberg Abel
styrmand 23 år
Emil Albert
konstruktør 21 år
Jens
sejlmager 19 år
Johan Peter
sømand
17 år
Lars
13 år
Otto
5 år
De to sidste blev ikke sømænd.

95

Afslutning på Laurentzes og Peter Jacobs liv og virke
Det ser ud til, at efter forretningens afvikling, kommer de begge ud at rejse. I henhold til
FT af 1850 er Laurentze i København, hvor hun bor i St. Kongensgade 271-stuen sammen
med sønnen Otto, der på tidspunkt er 17 år og læser til ingeniør. I 1855 (FT) er hun i Sæby.
Peter Jacob skriver til sin søn Otto Kaalund Larssen, som læser i København:
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Kort tid inden Peter Jacob dør foretager han en rejse til familien i Norge – sikkert hans
første efter ankomst til Danmark. Han rejste tilbage til Helsingør på Dedekams båd ”Norge
af Arendal”.
Jeg har ikke fundet ud af, hvor Laurentze befinder sig efter Peter Jacobs død i 1854, og
hvor hun selv befinder sig indtil 1863, og hvor hun dør – men hun er begravet I Sæby
sammen med Peter Jacob Larssen.

Gravminde for dem og deres tre børn - er bevaret ved Sæby kirke

Kaperkaptajn Peter Jacob Larssen og Laurentze Abel med efterkommere - 1877
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Gyntelberg Abel - provst (min tip tip oldefar - far til Laurentze) f. 1763 i Hillerød – søn
af fiskemester på Frederiksborg Slot Albert Abel og Anna Ebbesen d. 1825 i Stilling.
Gift med Agathe Wanting – datter af præst Lauritz Wanting, Understed. f. 1769 i
Understed – d. 1832 i Holmsland.

Gyntelberg gjorde sig offentlig kendt bl.a. igennem skrifter. Han kom til Langholt
Hovedgaard som huslærer. Da han bliver præst i Understed kirke afløser han præsten
Wanting, og dermed overtager han datteren som hustru. Der hørte jord til præstegården,
hvorfor der var ansat 3 karle og to tjenestepiger (FT 1801).
Landbruget har tilsyneladende interesseret Gyntelberg, idet han skriver om emnet:
Beskrivelse af Agerdyrkning i Danmark.
Han har indlæg i skrifter om præstegerningen:
 Årsag til Bondens sjældne kirkegang
 Beretning om skolevæsenets tilstand i Hjørring
I den Konduiteliste over præster og skolelærer, som han indgav til biskoppen, skrev han
blandt andet:
 om degnen R.: kan ikke synge – vil ikke læse
 om degnen B.: jo ladere – jo bedre
 om pastor U.: før fyr og flamme – nu en rygende brand
 om sin egen menighed: offer for daarligt, evner ringe, vilje slet
Mon denne udgydelse, og måske også denne ærlige mening om andre problemer har
forårsaget, at han på et tidspunkt bliver degraderet fra provst til præst i 1822, og derefter
flytter han til Stillinge ved Sorø! En kort tid var han medejer af Dronninglund Slot sammen
med broderen Frederik, som også skal omtales. Se bilag F.
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Frederik Joachim Abel bror til Gyntelberg,– cand. theol. og godsejer, 1775 – 1850
Gift med: Anne Cathrine Biering - ejer af Boller.
Han ejede Hørbylund Hovedgaard i perioden 1806 – 1812 og Dronninglund Slot 18091813. Hans gravsten står i kirken til Dronninglund Slot.

I Rørbæk kirke, Viborg hænger et
Epitafium vedrørende Abel

Laurentze og Peter Jacobs sønner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jacob Edler Peterssøn Larssen 1811 – 1872
Gyntelberg Abel Larssen 1816 – 1910
Albert Emil Larssen 1818 – 1872
Jens Larssen 1820 – 1885
Otto Kaalund Larssen 1833 – 1873
Johan Peter Larssen 1822 – 1896
Lars Jacobssen Larssen 1826 - 1879

Alle sønner og nogle af deres efterkommere bliver omtalt i det følgende.
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Søn 1: Jacob Edler Peterssøn Larssen - skipper f. 1811 i Sæby - d. 1872 i Berdiansk.
Gift med Henriette Sophie Amalie Eiler datter af præst Henrich Eiler og Sophia
Amalia Jordhøj f. 1811 i Slotsbjergby, Sorø - d. efter 1874 i Berdiansk.
Han blev tidlig sendt til søs, hvor han sejlede med engelske og russiske skibe. Da de blev
gift i 1836 bosatte de sig i Algade 32 i Sæby. Han førte en skiftende tilværelse: Blev skipper
på skibet Reval i 1840 og Phønix begge af Reval. I 1846 var han på Merdø, hvor han sikkert
har været med til at skrive slægtsbogen, som han er medforfatter på. I 1848 flyttede han
med familien til Antwerpen, hvor de senere købte hotellet Phønix.
Mens de boede her, traf de den kendte tegner og litograf Huber Meyer, der har tegnet flere
af familieportrætterne bl.a. af brødrene og forældrene. En del af tegningerne kan ses på
Merdøgaard Museet. Litografierne blev suppleret med fotos af familien, som kom frem i
1870-80. I 1860 rejste de til Odessa hvor han fik ansættelse som Kapitaine Expert du
Veritas Francais, hvor han senere drev et skibsværft. I 1870 flyttede han til sin datter
Agathe i Berdiansk.
Deres døtre:
Agathe blev gift med kornhandler og skibsreder Johan Hammelee og bosat i Berdiansk.
Vi hørte tidligere om Agathe, som købte Merdøgaard.
Sofie blev gift med skibsfører Christian Julius Klitgaard fra den kendte Klitgaard-familie
fra Blokhus. Han sejlede som skibsfører på forskellige skibe rundt i verden, hvor Sofie af og
til var med. De boede i Odessa, Hals og Newcastle. I Hals står en barde af en hval, som han
bragte med hjem fra en hvalfangst. Der er to grene Klitgaard i familien, som begge
stammer fra Klitgaard i Nibe og omegn, og er tilsyneladende samme familiestamme.
Søn 2: Gyntelberg Abel Larssen - skibsfører f. 1816 Sæby - d. 1910 Skærum.
Gift med Elisabeth Buckhoff datter af skibsreder Alexander Buckhoff, Libau
f. 1815 i Hannover - d. efter 1874 ?
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De boede i Libau, hvor han blev reder og fører af skibene Sylvanus og Unitas af Libau. Han
samlede danske tropper op i Flensborg fjord under 3-års krigen:
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Unitas, som han ejede blev lavet som
model, og hænger i dag i Skærum
kirke.
Da konen døde og han gik på pension
bosatte han sig hos sin svigerinde
Laura på Slustrup, hvor han boede til
sin død.

Søn 3: Albert Emil Larssen - skibsbygger mm. 1818 Sæby - 1872 New
York.
Gift med Sofie Frederikke Bülow datter af skibsfører Fr. Juell v. Bülow
og Martha Borchmann f. 1825 Læsø - d. 1885 København.
Albert Emil hørte jeg aldrig om. Han byggede skibe i Libau, Aalborg og
Frederikshavn, og anlagde et skibsværft i Trondhjem. De sidste år
tilbragte han hos sin datter Edel i New York, hvor han døde. Sofie boede
de sidste år hos sin datter Agathe i København.
Søn 4: Jens Larssen skibsfører, konsul f. 1820 Sæby - d. 1885 København.
Gift med Karisa Møller f. 1822 - d. 1874.

Karisa med børnene Oda og Gyntelberg

Jens var uddannet sejlmager, hvorefter han drog til søs på russiske og danske skibe. Var
med i krigen 1848 sammen med brødrene Lars og Johan Peter. Købte andel i skibe af
skibsreder Buckhoff i Libau. I 1873 solgte han skibet og blev medejer af handelsfirmaet
Jens P, Funder i Malmø.
De fik 3 børn: Niels Peter, som blev stationsforstander i Kalundborg – ham hører vi ikke
mere til. Men Oda og Otto Gyntelberg gør sig bemærket både i familien, og i det
offentlige rum – som jeg nu vil berette om.
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Oda Laurentze Helmine Larssen - skuespiller f. 1851 Libau i Letland - d. 1936
Skodsborg.
Hun debuterede allerede som 19 årig på Casino
teatret. Allerede året efter rejste hun til Paris og
blev gift med telegrafbestyrer Jens Petersen. Da
han døde i 1881, rejste hun tilbage til København,
og blev engageret igen på Casino teatret. Hun
fortsatte som skuespiller til op i 80-erne, og endte i
en æresbolig i Fredensborg. Hendes portræt
hænger på det Gamle Hofteater på Christinaborg.
Hun blev senere gift med Marthinus Nielsen. Med
Marthinus fik hun sønnen Kay, som er berettiget til
omtale.

Marthinus

Oda

Kay Rasmus Nielsen - tegner og dekoratør f. 1886 København - d. 1957 Los Angeles.
Gift med Ulla Pless-Schmidt 1904- 1958.
Kay studerede kunst i Paris og England. Han tegnede og illustrerede
bøger, og var dekorationsmaler på bl.a. Det Kgl. Teater i 1930-erne.
I 1939 rejste han til Californien og arbejdede for Hollywood - firmaer
bl.a. World Disney Company 1937 -41.
Efter hans død tilbød enken hans tegninger og dekorerede
illustrationer til Statens Museum for kunst – bl.a. en udgave af Tusind
og én nat, men de afslog tilbuddet. Derfor blev de overgivet til en nabo, som igen senere
overgav dem til University and Pittsburgh Information Sciences Library.
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Kay Nielsen huskes kun af få herhjemme – men Malin Lindgren har taget hans minde op i
en artikel i 1995: Kay Nielsens glemte skat - først kendt og feteret, så glemt - og nu! Kay
Nielsen blev verdens berømt – uden for Danmark!

Kay Nielsens tegninger

Otto Gyntelberg Larssen – skuespiller, sømand, forfatter- og
København største boheme f. 1864 København - d. 1910
Frederiksberg.
Gift 1894 – 98 med Anna Dorthe Helmine Johanne Halberg
f. 1875 Frederiksberg - d. 1955 Vedbæk. De blev begge kendte
personer – men ikke sammen.
Han blev sendt på Herluftsholms
Læreanstalt i Sorø. Derefter drog han straks
til søs nogle år. Han gik i land og tog stilling
som kontorist, men det interesserede ham ikke, og han kom ind
som skuespiller på Casino teatret – hans første rolle var i Pigernes
Jens. Han forblev skuespiller – når han kunne få roller, eller han
havde lyst til at arbejde. Han blev beskrevet som: Intelligent,
kunstnerisk, hurtig i opfattelse, munter og kreativ, skyede fast
arbejde, drak umådeholdende – hvilket kunne forårsage
spøgefulde indfald. Vi skal følge ham i Københavns krogede gader.
Cafe Bernina
Når Otto var i staden tilbragte han meget af
sin tid på Cafe Bernina, en af byens mindre,
ydmyge beværtninger, beliggende på 1. sal på
hjørnet af Vimmelskaftet/Badstuestræde.
Bernina blev omtalt som byens rigtige
litterære cafe, hvor mange af byens daværende
skuespillere, forfattere, journalister og
kunstnere mødtes for at fået billig måltid mad
– og ikke mindst tilhørende våde varer tilsat
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diskussioner – et mødested for ligesindede. Journalister og forfattere brugte cafeen om
dagen som arbejdsplads, og hengav sig til de store udskejelser om aftenen. Otto var en
kendt og skattet gæst, og delte sin tid mellem Bernina og sit værelse, hvis han ikke var
rundt i verden som sømand eller globetrotter. Oplevelser ude fra verden nedskrev han i
sine bøger, og det gav ham udsyn i forhold til sine venner – mener han! (se bilag E).
Men han bliver indfanget af datidens berømte skuespillerinde.
Anna Halberg.
Anna havde længe sværmet for Otto, som hun så som elegant, smuk og med et spændende
og overlegen væsen. Moderen satte sig imod forbindelsen, da han ikke havde henvendt sig
til hende for at anholde om datterens hånd. Hun havde forhørt sig om ham, og kunne
berette, at han var en uvederhæftig person, der skyldte penge alle vegne - men Anna ville
have Otto!
Anna er så speciel en person med et specielt livsforløb, at hun
fortjener en egen beretning. Allerede som 7 årig begyndte hun at
optræde i barneroller, bl.a. i Et Dukkehjem. Som 16-årig debuterede
hun på Dagmarteateret og fortsatte med store roller ind til 33 års
alderen, hvor hun forlod teateret for bestandig. Gustav Wied
overværede hendes debut og skriver et rosende brev til hende,
efterfulgt af flere, og inden et år havde han friet til hende – og hun
sagde ja.
Anna beretter om forlovelsen:
Hvad der fik mig til at give ja, stod mig den gang ikke klart. Senere
forstod jeg, at det udelukkende var en betagende barnlig betagethed
over, at en berømt mand kunne se til min ringhed, der stod langt
under hans klogskab.
Anna er så betaget af ham at hun siger De til ham og ikke tør spørge om
hans alder. Da hun endelig tager mod til sig, svarer han lettere irriteret:
Lille Ferdinand jeg bliver aldrig over 27 år (han var 33), og nu må du
snart sige Du til mig.
Men forlovelse var en beklagelig fejltagelse: Han synes hun var en dum lille snerpe, der
ikke kunne få ind i hovedet, at forlovelse og ægteskab var det samme – og man kunne
handle derefter!
Anna beretter videre: Jeg fik kvalme, da jeg så ham stå i vandet på sine to tynde
stikkelsbærben i sin søsters alt for store badedragt med stråhat og cigar - forlovelsen gik
over styr!
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Bryllup og skilsmisse
Brylluppet mellem Otto og Anna står den 18. august 1894 i Hvidovre, hvor venner,
kollegaer og broderen deltager. Brudeparret indrettede sig i Kronprinsessegade med hjælp
af hans søster Oda.
Det blev ikke et lykkeligt ægteskab, Otto fortsatte med at
ture ud med venner, samtidig med at han ikke kunne tage
sig sammen til at tage et stabilt arbejde, og dermed tjene til
familiens ophold – det måtte Anna klare. Desuden var Anna
gravid og fødte sønnen Finn i 1895.

Anna med Finn

Anna udtaler: Otto var to ganske naturer – han i ædru tilstand var det mest fortryllende
menneske, fin og klog, morsom og varmhjertet, musikalsk og en talentfuld skribent – han
i beruset tilstand ufin til gemenhed, hjerteløs og udspekuleret, som om en dæmon var
faret i ham.
Til slut fik Anna nok og flyttede på hotel og hyrede en pige til at tage
sig af drengen. Forfatter og journalist Gustav Esmann havde en dag
truffet Otto på et værtshus, og denne havde fremført, at drengen gik
for lud og koldt vand i den store lejlighed, da Anna ofte var på turne.
Gustav og Otto blev sammen overbevist om, at drengen vil have det
bedre hjemme hos Esmann`s, der ingen børn havde. Dagen efter
blev drengen afhentet af Fanny Esmann. Skilsmissen blev ordnet og
Anna indså, at drengen ville få bedre kår hos Esmann, og han blev
adopteret af dem.
Gustav Esmann

Anna udtalte senere: utroligt for mig nu at tænke på, hvad jeg fandt mig i på af min
uudviklethed og karakterløshed – en hver kunne løbe om hjørner med mig dengang.
Annas videre forløb
Da Anna var blevet skilt fortsætter hun med sit arbejde som skuespiller. Herman Bang
lærer hende at uddybe og karakterisere sine skikkelser, og Anna vender tilbage Dagmar
Teater, som en moden skuespiller i 1889. Hun bliver teaterets ubestridte første dame de
næste mange år – en feteret skuespiller, der bliver beskrevet som et naturtalent med en alt
besejrende charme, og var på den tid en af Danmarks største skuespillere.
Jeg fandt en kopi fra Fyns Tidende af 4/10 1984, hvori der står om Anna: Nogle gange traf
jeg Anna hos maleren P.S. Krøyer og også hos Anchers. Krøyer satte pris på, at fruen
spillede på citer og sang for ham, mens han arbejdede. Det var dengang Krøyer var alene
i 1907 efter at hustruen havde forladt ham.
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I 1907 malede Krøyer og Julius Poulsen Anna, som da bor i
Fabricius` hus i Skagen. Maleriet er stående kostume og har
været fremvist på Det Kgl. Hofteater på Christiansborg.
I 1909 forlader hun teateret for bestandig
efter, at hun er kommet under indflydelse
af pinsebevægelsen. Hun bliver gift med
Bjørner, og de rejser rundt i Danmark og
holder prædikener for pinsebevægelsen.
Hun glemte sikkert ikke Otto - da hun
udtaler i et interview: Ak, lille Otto, det var dig, der skulle have været
i Goodtemplar logen, så havde du rimeligvis beholdt din kone og dit
barn – og dit liv!
Der siges: Fra tid til anden (på hendes ældre dage) aflægger en lille dame visit i det
mindeværelse på Teatermuseet, som man har indrettet for den store skuespiller. Anna
Bjørner Larssen vil nødig genkendes, hun gemmer sit ansigt bag et slør, som hun linder
lidt på, mens hun hvisker til museets direktør: må jeg komme ind og sidde et øjeblik på
min grav!

Ottos videre forløb
Efter skilsmissen finder jeg ham først i 1904, da skriver han et brev fra Portugisisk
Vestafrika til min farfar efter besøg hos ham. Jeg ved, at Otto et par gange rejste op til
farmor og farfar på Slustrup, og som familien sagde: han kom når pengepungen var tom.
Hans besøg blev sikkert kombineret med besøg hos sin ven forfatter Johan Knudsen, der
ejede Bangsbo Herregård, og som han kendte fra Bernina.
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Otto tog hyre på skibe, der sejlede ud i verden, og ind imellem kommer han hjem og
forsøger sig med skuespillet. Når han er hjemme går meget af hans fritid med besøg på
Bernina. De sidste år af sin levetid havde han overtaget og boede i broders lejlighed på
Kocksvej 9A på Frederiksberg. I denne tid skrev han bøgerne: Eventyr på stillehavskysten
og Omstrejferliv, udgivet i 1906 og 07. Disse bøger tilegnede han Anna – hun var ikke
glemt!
Han havde igennem livet prøvet mange stillinger - undtagen de faste og vellønnede! Den
21. januar 1910 sad han alene for sidste gang på Bernina. Da han forlod Bernina, bad han
tjeneren om en flaske whisky - på kredit. Næste dag blev fundet død i sin seng.
Anna skriver i sine erindringer:
Et par Uger før hans død, havde jeg truffet ham på Frederiksberg Alle. Vi havde fulgtes
ad et Stykke Vej, og han havde fortalt mig, at han var begyndt at gaa i Frederiksberg
Kirke om Søndagen for at høre Pastor Hoffmeyer tale. Du skal se Anna, jeg gaar hen og
bliver hellig, det er dit Eksempel, der har smittet. Og saa er der maaske Haab for mig hos
dig. Jeg tror for resten at Vorherre har bud efter mig – og det havde han!
Han skrev om sig selv:
Jeg var og er og bliver aldrig nogen Proselyt for Alkoholbevægelsen, og tager ikke andres
Kæferter højtidligere end jeg tager mine egne!
Bohemen – ikke den eneste, men uden tvivl den mest særprægede – Otto Gyntelberg
Larssen havde drukket den sidste flaske whisky !
I bilag E kan du læse mere om hans omflakkende liv, som fortæller mere om, hvem dette
specielle familiemedlem var. Men hvad blev der af sønnen Finn ?
Finn Esmann - forpagter, Tibirke bakker 1895 – 1978
Jeg traf Finn Esmann (Larssen) hos mine forældre. Han var en kunstnerisk begavet mand,
og som selv sagde: jeg fuskede både med moderen og faderens fag.
Han rejste til Amerika som eventyrer og beretter: En ven var draget
til Hollywood, hvorfor jeg ville over og besøge ham, jeg havde
nemlig lovet at komme over og spise frokost med ham – og et sådant
løfte holder man. Jeg fik ØK til at finansiere rejsen – spørg mig ikke
hvordan. Da jeg kom til USA skulle jeg tjene til føden mv. – men
hvordan. Min ven og jeg blev enige om, at jeg skulle henvende mig
på et af de større statist bureauer – og som sagt så gjort. Hvad kan
De, spurgte manden mig: Alt svarede jeg - jeg kunne kun ride. Jeg
fik stilling som Cowboy i en Western film, og red så godt, at jeg fik
flere statistroller.
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Finn fortalte om moderen: Jeg tænker af og til på min mor, og kom hende meget nær, de
sidst år. Hun forsøgte på en sød måde, at få mig til at tilslutte mig hendes tro, men jeg
ville hellere finde det, jeg skal tro på ude i naturen. Jeg følte, at hun var angst for at tale
om sin teatertid – hun må inderst inde have savnet den. Jeg vil ikke tænke på hende som
en mor, det var hun ikke, og hun kunne vel ikke være det dengang. Men jeg vil tænke på
hende som en strålende kunstnerinde, og et menneske, som havde mod til at sige verden
farvel, og leve det hun troede på.
Finn lignede vel mest sin far – men var ædruelig. Han var munter, kreativ, slagfærdig og
livsnyder sammen med naturen og dyrene. Hvordan han havde tjent til livets ophold, fik
jeg ikke rede på!
Søn 5: Otto Kaalund Larssen ingeniørkaptajn f. 1833 Sæby - d. 1873 København.
Gift med Fanny Westrup – datter klædehandler Jensine og Carl Westrup f. 1841 –
d. 1909 Hellbæk.
Otto er den yngste af drengene. Da Lars og Johan
Peter overtog købmandsforretning havde de
forpligtiget sig til at tage sig af Otto`s uddannelse.
Han kom på Den Militære Højskole i København,
hvor vi i 1850 fandt ham sammen med moderen i
St. Kongensgade. Fra Højskolen afgik han i 1853
med ingeniøreksamen. I 1855 udnævntes han til
sekondløjtnant i Ingeniørkorpset. I 1862 blev han
ansat som ingeniør i bygningsfag. 1863 udnævntes han til premierløjtnant.
Da krigen kom i 1864 søgte han om tilladelse til at deltage ved en infanteriafdeling, og kom
til Dybbøl og Als, hvor han deltog i kampene. På Kjærs halvø blev han fanget af tyskerne,
hvor opholdet viste sig at blive rimelig behagelig, da officerer blev behandlet humant - man
var jo kollegaer! - og han slap senere godt ud af krigen.
Efter krigen vendte han tilbage til lærergerningen, efter han havde foretaget studie rejser
til Frankrig, Belgien, Norge og Sverige. I 1867 blev han lærer ved den nyoprettede
Officersskole på Frederiksberg Slot, og udnævntes til kaptajn. I årene 1867-70 udgav han
sine forelæsninger over teknisk mekanik. Han var medlem af komiteen til bedømmelse af
projekterne Limfjordsbroen og det nye kongelige Teater.
Hans bror Johan Peter var som sagt ansvarlig for hans uddannelse, og tog sig ham på flere
måder. De sejlede meget sammen til kapsejladser på Johan Peters selvbyggede båd Basta.
De var meget sammen, mens de begge deltog i krigen 1864. Det fortælles:
Da Otto var på officersskolen tog hans broder Johan Peter ham og officerskammeraterne
med ud for at more sig en aften. Johan medbragte da en gammeldags snørepung af
læder, der var fuld af guldstykker. Denne pung blev overgivet til den unge løjtnant til
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forvaltning, og med pligt til at sørge for at alle fik en fornøjelig stund. Og det fik han med
sine kollegaer og deres damer. Mens Den gamle Skipper sad hyggelig og så til med sin
snadde i munden.
De fik to børn: Otto og Edel. Se bilag D.
Carl Otto Rolf Larssen – oberst, 1873 – 1959.
Gift med Anna Emilie Høegh-Guldberg datter
af overretssagfører Johanne og Julius H-G 1880 –
1960.
Carl Otto blev uddannet ved hæren, og blev chef
for bl.a. Baadsmandsstrædets kaserne. Blev chef på
officersskolen på Frederiksberg Slot. Han var den
første formand f. Det Larssenske Familielegat.
Deres søn: Kaj Henry Rolf Larssen kaptajn og skibsinspektør, 1901 – 1989.
Gift med Grethe Høegh-Guldberg, datter af politimester Emilie og H-G, 1904 – 1972.
Jeg tager disse to familiemedlemmer med i min
beretning, da de blev min kære tante og onkel. Onkel
var lidt langt ude i familien Larssen, men Grethe var
faster til min første kone Anette. Familiens ”onkel Kaj”
var en særpræget, kreativ og spændende person – han
kunne være brysk. Han fortalte mig: Som dreng blev
jeg sendt til din farfar på Slustrup, jeg havde godt af
at komme på landet. Din far og jeg vandrede ud i skov
og mark, hvor vi samlede ben fra døde dyr for derefter
at vandre 5 km til Stenhøj for at sælge benene til købmanden. De blev brugt til skafter til
spiseredskaber.
Onkel startede til søs og blev derefter ansat som styrmand hos A.P. Møller. Straks før
krigen blev han hentet hjem til en stilling som skibsinspektør på kontoret på Kgs. Nytorv.
Han blev i rederiet resten af sit arbejdsliv.
Det var altid spændende at være sammen med ham. En gang på onkels fødselsdag kunne
han ikke beslutte sig til, hvem der skulle have den ære at være hans borddame, derfor
havde han anbragt en skammel på bordet, hvorpå han sad – til stort chok for de ældre
damer. Ved besøg hjemme på Vestergaard beordrede han 3 ting: et blødkogt æg direkte
produceret af hønen, nymalket mælk og en middagslur ude på marken i en høstak. Ved
selskaber kunne forekomme følgende replikker: Onkel: nu skal du snart besøge os – og
svaret var: vi skal ikke tale, vi skal aftale, hvornår skal jeg komme!
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Onkel var af den gamle skole. En ham ukendt ung mand, kunne formaste sig til at sige du
til ham – hvormed onkel rettede ham: Hør De unge mand, vi er ikke bleven Dus ! – jeg
ønsker ikke at være Dus med det halve København!
Otto Rolf Larssen, ingeniør, f. 30/7 1942, søn af H.K. Larssen og Grethe HøeghGuldberg.
Gift med Grete Wulf, f. 27/10 1944, datter af cigarfabrikant Carl og Margit Wulf.
Otto har jeg kendt lige siden han som 11 årig kom som feriedreng til Vestergaard, ligesom
hans far kom til Slustrup.
Kontakten med denne familiegren er bevaret alle årene derefter. Otte og Grete er i dag
vores rejsevenner, bridgekonkurrenter mv.
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Søn 6: Johan Peter Larssen - Fyrskipper mm. f. 1822 Sæby - d. 1896 i Skagen.
Kaldet ”onkel Peter” blandt familien.
Hans profession var, som der står i bogen: Larssen fra 64:
Sømand, købmand, lodsoldermand, kanonchef, fyrskipper,
frivillig artillerists, mineekspert, bådfører, sejlsportsmand,
pioner, rednings- og bådinteresseret, spion, samt møbel- og
husflids arbejder.
Hvem er denne specielle person ?
 som stadig lever i familien
 som har kæmpet frivillig i to krige
 som hjælper med at få turister til Skagen
 som er med til at starte lystsejllads i Danmark
 som præger flere af familiens hjem med sine særprægede møbler
 som har glædet mange familiemedlemmer med en legatportion
 som markerer sig efter sin bortgang på museer og gravpladser i Sæby og Skagen
Barndommen
Som før omtalt hos hans forældre er der ikke mange direkte informationer om hans og
hans brødres barndom. Der står i slægtsbogen: som hans øvrige brødre nød han fra fædre
hjemmet en god opdragelse. Moderen opdrog de syv drenge med haard haand, mens
faderen var jordens blideste og elskeligste menneske.

Sæby først i 1800-tallet
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Men først skal han berette om sin skolegang.
Skolegang
Johan Peter beretter:
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Skolebevis
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Ungdommen
Han beretter: De ældste brødre havde været behjælpelige i forretninger, og turen kom
også til mig, og da man mente, at jeg havde talent for handelen og forstod at omgås de
vanskeligste kunder, ønskede mine forældre at beholde mig derhjemme, og mine større
brødre forsøgte på alle måder at overtale mig dertil – men jeg havde bestemt mig til at
ville til søs – de større brødre var stukket til søs.
Efteråret 1838 forlod han købmandsforretningen og mønstrede på briggen Dronning
Marie af København- et gammelt råddent fartøj- som kok uden viden til kogekunsten, men
med en hyre på 8 rigsdaler.
Dronning Marie
Han beretter selv: Min bror styrmand Jacob Edler havde skaffet mig hyren, og samtidig
antagen var vor bror Gyntelberg som matros. Kogekunsten skulle stå sin prøve en
søndag. Jeg ville koge en kødsuppe, men blev forbavset over, at suppen efterhaanden blev
tykkere og tykkere, jeg måtte øse op en rigtig stiv grød med kartofler. En gavtyv af en
Bornholmer havde opdaget min ringe kogekunst og anbefalet mig at komme godt med
gryn i suppen. Briggen gik til Lissabon for at tage salt med hjem. På vejen hjem blæste
det op til en forrygende storm, og der måtte læses for vand uafbrudt på grund af lækage.
Det blev bestemt at hive en del salt over bord, så lækagen kunne komme over vandlinjen.
Jeg havde vagttørn sammen med min bror ved pumpen, hvor vi stod i vand til livet i
december måned, det var hårdt for en 15 års dreng.
Min bror spurgte om ikke det var bedre, at jeg blev hjemme i butikken, hans plan var
åbenbart at gøre mig ked af søens liv og strabadser – mit svar var: nej, bliver det ikke
værre end dette, fortsætter jeg! Min brors beregning var, at var der noget, som kunne
gøre mig ked af søen, da var det netop det fordømte liv at være kok. For mig stod det godt
nok til, at det var næsten lige så slemt som min skolegang. Jeg bad til, at den almægtige
må lade en brodsø tage kabyssen over bord. Jeg havde på fire måneder fået så meget
kokkeros, at jeg er overbevist om, at min kone ikke, i fald jeg skulle få en sådan - som der
vel kun ere daarlige udsigter til risikere i mig at faa - at besørge den ting.
Hjem til Sæby
Brødrene afmønstrede skuden i 1839 og traf en anden bror i København, hvorefter de drog
hjem til Søby, hvor alle 7 brødre blev samlet og forårsagede en hel revolution i den stille by
som før fortalt.
Da foråret kom tog de fem brødre afsked med forældrene og drog mod København for at
bane sig en tilværelse for fremtiden. Johan Peter ville tage hyre
på hvalskibet Concordia til Sydhavet, men den rejse ønskede
hans bror Gyntelberg også, hvorfor Johan Peter trak sig, da de
ikke ville være to brødre om bord på en så farefuld sørejse. Da
kom Johan Peter med barkskibet Prøven af København som
jungmand et par år sammen med sin bror Jacob Edler som var
styrmand på samme.
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Han skriver: Jeg førte nu omkring 1 1/2 år det lykkeligste og frieste matrosliv uden sorger
og bekymringer, alt er glæde og munterhed, og ansvar kender man ikke.
Omkring 1840 bliver han kaldt hjem for at hjælpe med i forretningen, hans pligtfølelse
over for forældrene er stærkkere, end hans ønske om det frie liv på søen, samtidig afløste
han faderen som lodsoldermand. Han blev i forretningen til 1848.
Treårskrigen
Krigen startede på grundlag af, at SlesvigHolsten ville gå med i et tysk forbund, mens
danskerne ønskede en Helstat, hvor Slesvig
blev knyttet nærmere til Danmark. Krigen var
mellem Danmark og Slesvig/Holsten med
hjælp af de tyske småstater.
Bror Lars agter at gå ind i Herregaardsskytternes Korps. Bror Jens meddelte, at han var
gået om bord som frivillig i løjtnant Rothes kanonjolle. Brødrene opfordrer nu Johan Peter
til at komme til Sønderjylland, og deltage i forsvaret af fædrelandet, og det var han straks
med på. Han fik permission som lodsoldermand og indsatte som bekendt Nicolac Ramlow
til at bestyre forretningen, hvorefter han rejste til København for at melde sig som frivillig,
de tre brødre kom nu med i Treårskrigen!
Men inden Johan Peter drog afsted, var han blevet befalingsmand for Borgerbevæbningen
i Sæby, da Slavekrigen brød ud. Slavekrigen opstod på grund af rygte i marts 1848 om, at
tugthusfanger i Rendsburg var brudt ud og drog hærgende op igennem Jylland. Det viste
sig at rygterne var grundløse, men man oprettede, for en sikkerheds skyld,
borgerbevæbninger i byerne. Samme år antoges han som aspirant på Marinens skole for
uddannelse til månedsløjnant (reserveofficer), hvilket betød, at han var ansat månedsvis.
Den 14. maj afgik Bombekanon Challup nr. 13 - en stor robåd med 5-7 roer på hver side i
båden med en kanon anbragt f.eks. i stævnen, med månedsløjtnanten som chef. De roede
til farvandene ud for Slesvig, hvor de blev resten af året.
Vinteren 1848/49 tog han undervisning i navigation og fik eksamen som styrmand.
Mod slutningen af 1849 fik han 4 måneders permission
for at foretage en rejse til Norditalien, Marseille og Oran
i Afrika, for som styrmand at afhente briggen Probena,
som lastede salt der. Ved hjemkomsten til Frederikshavn
i januar 1850 var hans permission udløbet, men han fik
at vide, at krigen ville begynde igen, og dermed trak han i
uniformen igen og meldte sig til flåden. Treårskrigen
ophørte 25. juli 1850, efter slaget på Isted Hede, hvor
Danmark vandt. Den 8/3 1851 tog han afsked med
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marinen og rejste tilbage til Sæby.
For sin indsat i krigen blev månedsløjtnant Johan Peter
Larssen udnævnt til Dannebrogsmand.
Se også: En russisk håndsrækning i 1848 -under hans bror
Gyntelberg
Efter krigen
tog han hjem til Sæby for at ordne sine affærer og ophæve købmandsforretningen, og nu
kunne han få sit ønske opfyldt, at komme til søs. I 1851 rejste han til Libau, hvor hans bror
Gyntelberg holdt til. Han påmønstrede som styrmand på broderens båd skib Unitas.
Af grunde som jeg ikke kender, kom brødrene Emil, Jens og Gyntelberg til Libau i Letland.
Emil kom i 1840, hvor han byggede skibe. Gyntelberg kom der og blev medreder og
skipperborger, hvor han førte skibet Unitas. Her blev han gift med skibsrederens datter.
Jens kom og blev ansat på brødrenes skibe, som blandt andet sejlede på Kinakysten. Men
som vi ser, rykker brødrene meget sammen i forskellige situationer, og dermed hjælper og
støtter hinanden.
Fyrskipper Johan Peter Larssen
Marineministeriet meddelte, at man pr 30. aug. 1852 ville give ham
et Fyrskib nr. 1. at føre, der skulle udlægges i Læsø Rende. Livet om
bord har været et stille liv, man skulle selvfølgelig holde udkig dag og
nat og rapportere, hvad der sejlede forbi, og sørge for at fyrskibets
lanterne fungere. Især om vinteren måtte mandskabet være om bord
hele tiden, da der kunne forekomme is og storme, hvilket kunne
forårsage skibe i havsnød. Besætningen fik først landlov om
sommeren. Besætning bestod af skipperen, en styrmand, en kok, en
telegrafist og matroser, en besætning i alt på 13-15 mand, som havde to holds vagter. Jeg
vil tro, at Johan Peter har brugt en del af tiden til at starte udskæringer i træ – hvad skulle
han ellers lave i fritiden?
Anekdote om livet om bord - som lever i familien: Til daglig var han meget fåmælt og
bestemt. Når han om bord i Fyrskibet skulle have sine måltider bragt til sin kahyt, så
måtte dette først ske, når han ønskede det og havde tilkendegivet det ved slå én gang med
en knyttet næve i bordet. Når måltidet var slut, tilkendegav han med to slag i bordet, at
nu skulle der ryddes af.
Under landlov tog han ofte hjem til Sæby, hvor han byggede sejlbåde bl.a. båden Basta,
som blev anvendt til lange sommertogter i de skandinaviske farvande. Under landlov
besøgte han også sin familie. Han var og blev ungkarl alle sine dag, så han nærede i det
store og hele ikke den store beundring for kvindekønnet, han ville i alle fald nødig høre på
kvindesnak. En anekdote fra besøg hos en svigerinde lyder: Før middagen fik han til sin
ubehagelige overraskelse at vide, at der kom fremmede til middag, og spurgte i den
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anledning om hun havde Fabricius` Danmarkshistorie på sin hylde. Han fik bogen til
låns og læste flittigt i den hele eftermiddagen. Ved middagen spurgte han straks sin
bordame, om hun specielt erindrede sig noget om Kong Christian den IV, den store
Søkonge. Svaret var: meget lidt kunne huskes. Så tog fyrskipperen fat og talestrømmen
flød. Christian blev født ved suppen, og døde først ved desserten – uden at borddamen
nåede at få et ord indført!
Deltagelse i krigen 1864
Den 3. februar fik man på Læsø Rende Fyrskib fra et forbi sejlende skonnert meddelelse
om, at Danmark var i krig med Prøjsen og Østrig.
Impulsiv, som Fyrskipperen var, indgav han
straks sit andragende om permission til
Marineministeriet for at kunne indtræde aktiv i
krigstjenesten. Men Marineministeriet afslog
hans andragende, og ønskede ikke, at han skulle
forlade fyrskibet i disse urolige tider. Og til hans
store fortrydelse anførte de tillige, at de for tiden ingen anvendelse havde for ham - en
bemærkning han ofte senere vendte tilbage til. De har sikkert anset ham for at være for
gammel til krigstjeneste – han var 42 år.
Men Johan Peter gav ikke op, og han beretter: Jeg skrev til min bror Otto, der nu var
Ingeniør-Kaptajn, og bedet ham forhøre hos Capitain Hagerup, om en mand, der ikke
var uvant med kanoneksercits, kunne anvendes til tjeneste straks ved Dybbølskanserneog derpå fik jeg bekræftende svar.
Den 6. april rejste han til København for mundtlig at bede fyr-ingeniøren om at få afsked
fra Fyrskibet. Med sin indflydelse i Marineministeriet fik han permission uden gage fra
Fyrvæsenet så længe krigen varede! Han købte straks mundering, men en kappe fandtes
ikke, og vinteren stod for døren – men det blev der senere råd for!
Frivillig Johan Peter i krig
Hans bror, Jens, fulgte ham til toget, der kørte til Korsør,
derfra med båd til Sønderjylland. Han meldte sig ved
skanserne på Dybbøl og tog ophold ved Skanse 6, hvor han
mødte sin bror Otto, der nu var ingeniør-kaptajn.
Johan Peter blev udnævnt til konstabel af 4 Fæstningskompagni i Treårskrigen var han løjtnant. Normalt fik man
hver 5. dag løn inkl. naturalforplejning – men det modtog
han ikke. De menige soldater, der var indkvarteret i baraklejerne måtte selv lave mad, der
hovedsagelig bestod af ærter, ris og byggryn med saltet flæsk, samt rugbrød, plus den
daglige halve pægl snaps.
Han modtog nu sabel, feltflaske til den uundværlige snaps og tornyster, men han manglede
stadig en kappe. Der var ingen på lager, så man gav ham en pjaltet kappe med skudhuller,
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der var taget fra en død soldat. Den ønskede han ikke at modtage, hvorpå depotmanden
bad ham komme igen næste dag og da håbe på, at der var kommet en kappe ind, hvor
soldaten kun havde fået skudt hovedet af.
Aarøes strejfkorps
Han meldte sig ind i Aarøes strejfkorps – en slags jæger/marine korps, efter dagens norm.
Ved siden af hæren blev der
oprettet et korps, der bestod af
et dampskib, en afdeling rytteri
og nogle joller i alt ca. 200
mand alle frivillige. Dette
specielle korps tilførte fjenden
store tab. Johan Peter blev
optaget
som
medlem
af
officerskorpset og var fører af
bådene
ved
landgangsekspeditionerne. Ind i mellem
havde han på eget initiativ
optrådt som selvbestaltet spion
både til lands og vands. Under
den første våbenhvile rejste jeg
som spion ned igennem Jylland
– en lang og besværlig rejse, beretter han.
Krigen sluttede den 30. oktober 1864, hvor Danmark mister Slesvig/Holsten, samt over
200.000 dansksindede indbyggere. Det viste sig, at prøjserne havde baglader geværer og
riflede kanoner, mens danskerne brugte de tidskrævende forlader geværer.
Vi mistede mange tusinde mænd på slagmarken, alene 4500 døde under slaget ved Dybbøl.
Både Otto og Johan Peter kom uskadt hjem. Dannebrogsmand og konstabel Johan Peter
blev udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen 3. klasse for sin velfortjente indsats i
krigen. Nærmere beskrivelse af Johan Peter deltagelse i krigen 1864, kan læses i bogen:
Larssen fra 64.

Hjemkomst fra krigen
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Om bord på Fyrskibet igen
Johan Peter rejste til København og meldte sig til Marineministeriet som permitteret fra
Armeen, klar til at gå om bord i sit fyrskib igen. Efter 23 år på Læsø Rende Fyrskib tog han
sin afsked herfra. I disse år havde han ikke skiftet besætning. Derefter fik han ansættelse
på Drogden Fyrskib, hvor han blev til 1883.
Han skriver: Efter 31 år på Fyrskibe søgte jeg – ked og led af fyrskibslivet, og den store
verdens kiv, trætte og forstillelser – min afsked. Uagtet det var i Visnetiden, på
Finansudvalgets enstemmige forslag, bevilliget kr. 1200 om året i understøttelse, det
dobbelte af, hvad mine kollegaer havde fået ved afsked.
Man kan godt forstå at han gerne ville i land nu og se noget andet af verden. Det må have
været ensformigt på skibet med trang plads, og de sammen mennesker hver dag i lang tid
af gangen – de må have været ungkarle alle sammen!
Lystsejllads og KDY
Johan Peter havde interesse for sejlbåde, han konstruerede og byggede dem selv for at
forbedre bådenes sejle egenskaber. Han sejlede rundt i de nordiske farvande, bl.a. sammen
med broderen Otto til Sct. Pedersborg i sin båd Basta i 1870. Følgende både byggede han:






Basta 1866
Top 1871
Kvik 1873
Smut 1874
Pyt 1875

Sejlbåden Basta

Brødrene sejlede bl.a. til Sønderjylland for at spionere for franskmændene, da disse var i
krig med Tyskland. Brødrene var så forbitrede på Tysklands angreb på Danmark i 1864, at
de ville yde Frankrig hjælp med at spionere i Sønderjylland, der nu var i Tysklands
besiddelse, og som de kendte godt.
KDY sejlklub
Johan Peter tog initiativ til dannelsen af: Dansk Forening til Lystsejlads – senere kaldet
KDY. Han dannede den første bestyrelse i 1866 sammen med: Godsejer F. Tutein, konsul
C.B. Benzon og kammerherre P. Classen Schmidt. Han sad i varierende bestyrelser ind til
1883, og var aktiv medlem til 1891, hvorefter han blev udnævnt til æresmedlem - til sin død
i 1896.
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Yderligere Larssen-familie var medlem:





Kaptajn Gyntelberg Larssen
Kaptajn Jens Larssen
Oberst Otto Rolf Larssen
Stationsforstander Niels Peter Larssen

Hans originale splitflag, som var et klenodie,
er overgivet til KDY af Kaptajn H.K. Larssen

KDY's første bestyrelse

Kaptajnløjtnant K.J. Bechfeldt ved Fyrskipperens tavle, der
ophængt i Sæby Kirke ved KDY’s 100 år jubilæum i 1966

Fyrskipperens tavle er restaureret i 2015 med midler fra hans eget familie-legat.
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Fyrskipperen i Gl. Skagen
Man mener, at det var meningen, at
Johan Peter ville sejle til Merdø for at
besøge familien – og måske slå sig ned
der! Der berettes: 1883 kom en lille
sejljolle og lagde til ved landingspladsen
i Højen - nu Gl. Skagen. Folkene, som
stod på stranden og iagttog den
fremmede sejler, hjalp båden op på stranden, hvilket var sædvane. Den enlige
fuldskæggede mand forhørte sig hos de tilstedeværende fiskere, om der fandtes logi for
natten, hvorved man henviste ham til Ole Christoffersen (model til Søkogen), hvis hus lå
inden for havklitten, omsust af vind og sand.
Den enlige sejler var Onkel Peter, der fik logi, og som fandt så stor behag deri, at han
akoderede med Marie Ole Christoffersen i Dommergaarden om lejemål af tre værelser og
kost – lejemålet fortsatte i 13 år til hans død.
Her kom der en mand med et friskt pust ude fra verden til det lille primitive samfund i
udkants Danmark. Skagen var på den tid ret utilgængelig. Transport til Skagen foregik med
hestevogn langs strandkanten fra Frederikshavn, eller af søvejen. Jernbanen kom først til
Skagen fra Frederikshavn i 1890, og først i 1930 kom der ordentlig asfalteret vej.
Onkel Peter, som var kreativ og fremskridtvenlig gik straks i gang med at indhegne
Christoffersens grund imod blæsten, samtidig med at han fik tilført jorden med mergel og
muldjord, således at der kunne plantes buske. I havens udkant opstillede han et par
skibsruf, hvorpå han lagde en gammel båd omvendt som tag. Derinde indrettede han sit
værksted, hvori han sad med sin hobby: udskæring i træmøbler.
Som gammel sømand steg han op kl. 6.00 på klittens top for at tage solhøjden med sin
sekstant – en indarbejdet rutine skulle følges til punkt og prikke!

Udsigtsposten og hobby værkstedet
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Fiskeriet og Redningsvæsenet
Mens han boede i Skagen interesserede han sig for fiskeriet, og lod Orlogsværftet bygge en
lukket dæksbåd, som han skænkede til af fiskerne i Gl. Skagen, da denne type båd ville
være langt mere sikker en de åbne joller fiskerne traditionelt benyttede til kystfiskeriet.
Med denne båd håbede han at kunne inspirere fiskerne til selv at lade sådanne både bygge.
Især redningsvæsenet havde hans store interesse, både på grund af kendskab til de barske
farvande omkring Nordjylland, og på grund af de
ofte forekommende strandinger af sejlskibe, hvor
heltemodige redningsfolk, i deres primitive roredningsbåde, satte livet til for at redde andre.
Sammen
med
nordjyske
redningsvæsener
udarbejdede han forslag til forbedring af
redningsbådene, bl.a. ved at bådene blev udstyret
med sejl, kompas og kikkerter. Ud fra kendskab til
strandinger og redningstjenesten i Sæby, havde han
været en af de ledende mænd til indsendelse af
ansøgning om en redningsbåd til Det frivillige redningsvæsen i Sæby, hvilket blev bevilliget
af Finansministeriet, og suppleret med friville bidrag fra borgerne.
Johan Peter beretter videre: Jeg har dels igennem bladene, dels privat ført en flerårig
kamp for en forbedring af den smukke institution, der fra overordenes side har været
temmelig forsømt. Der var det mærkelige i denne strid, at medens Marinministeriet paa
det skarpeste forholdt mig: at jeg ikke turde skrive med en admiral – var jeg i den bedste
forstaaelse med Indenrigsministeren, under hvem redningsvæsenet hørte.
Møbelproduktion
Johan Peter fik Jens Gaihede Christian Snedker til
at udføre det grovere snedker arbejde med at
fremstille de træmøbler, som han derefter skar ud
og dekorerede med indlagte elfenben mm. Træet
var strandingsgods af teak og mahogni. Møbelproduktionen blev efterhånden så stor, at familien
ikke kunne modtage mere. Derfor lod han bygge en
lille firkantet bygning i hjørnet af Christoffersens
have, hvor hans møbler blev sat ind, og Højen
Museum var etableret. Entreen blev sat til 25 øre pr. person. Bygningen står der stadig i
dag.
I 1950-erne forsvandt interessen for museet, og i 1955 blev det nedlagt, og møbler fordelt
til Hjørring Museum, Skagens By-og Egns museum og Sæby Museum. I Skagen og nu
Sæby Museer er der oprettet en speciel afdeling med hans efterladenskaber.
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Øvrige aktiviteter
Johan Peter kunne se, at der var muligheder for at få turister til Skagen, da der allerede
omkring 1875 begyndte at komme kunstmalere som Michael Ancher, og senere i 1883 P.S.
Krøyer. Onkel Peter blev malet af Anna Ancher, og maleriet hænger på Ancher-museet.
Han fik Christoffersens med på ideen med at påbegynde et pensionat for turister. En af de
første kunder han skaffede pensionatet, var hans brors datter Oda Nielsen, den kendte
skuespillerinde - og succesen med pensionat fortsatte.
Det Larssenske Familielegat
Fyrskipperen har sikkert været meget påholdende i sin livsførelse, samtidig med at levede
meget af sin tid på fyrskibene, hvor han ikke kunne bruge penge. Han fik også en god
pension. Da han ingen efterkommere havde, oprettede han et familielegat, hvis renter
skulle gives til ældre familiemedlemmer, fortrinsvis mindrebemidlede enlige damer blandt
familien, og fortrinsvis enker.
Ligeledes oprettede han et mindre legat, hvis renter skulle gå til fattige fiskerenker i Sæby.
Han ønskede samtidig, at man hos Sæby kirke værnede om hans forældres grav ved Sæby
kirke.
Begge legater er ophævet, da renterne nu var så små, at det ingen særlig betydning havde
for legatmodtagerne. I starten, hvor man ikke havde god offentlig forsørgelse, har
legatydelsen betydet flere måneders løn. Familielegatet er nu afsluttet, og legatformuen er
anvendt til restaurering af Kaperkaptajn Peter Jacob Larssen og Laurente Abels og
Fyrskipperens Johann Peter Larssens gravpladser i Sæby og Skagen, samt til udstillinger i
Skagens By – og Egnsmuseum og Sæby Museum - forhåbentlig i hans ånd og ønske !

Legatbestyrelsen Martin Borch, Rolf Larssen,
Peter Klitgaard og Otto Rolf Larssen

Fyrskipperens gravmæle, Gl. Skagen kirkegaard.
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Tavle i Sæby Kirke. Restaureret 2015

Udstilling af Fyrskipperens møbelproduktion mm.

Fra Fyrskipperens udstillingsrum på Sæby Museum
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Slutbemærkning om onkel Peter
Min beretning om hans liv og levned er stykket sammen af hans egne skrevne beretninger,
overleveringer fra familien, offentlige skrifter og beretninger.
Han selv skriver om sit otium: Jeg søgte og fandt her et Asyl, der tittalte mig i alle
maader; en brav befolkning, hvoraf jeg skatter min Vært og Værtinde højest, et
fuldstændig rolig, isolred liv, indtil Jernbanen kom og forstyrrede det. Altid beskæftiget
vist 12 timer året rundt, dels med Haveanlæg, dels med at lave udskaarne møbler af Træ
fra strandede skibe, og småting af rav, Skildpadde og s.v. som jeg har drevet temmeligt
vidt, og dermed flyver Tiden bort for mig paa en behagelig Maade. Der er blevet vendt
underlig op og ned på mit liv: jeg var købmand før jeg blev sømand, Fører før jeg blev
Styrmand, først Officer, saa menig, fik Sølvkorset som Officer, Guldkorset som Menig, og
endelig blev jeg Haandværker efter mit 60 Aar.
Jeg har haft to hovedinteresser i mit liv – Den Slesviske sag og Redningsvæsenet - og sat
mit liv og ære ind i begge – men kun mødt med skuffelse!

Onkel Peters minde vil forhåbentlig leve videre i familien – og måske også i det offentlige
rum – han var en ener og en markant person!
Vi har nu fulgt de seks brødres færd ud i verden – og mangler den sidste - min oldefar Lars
Larssen.
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Oldeforældre Larssen Lassen Jensen
Søn 7: Lars Jacobssen Larssen - proprietær på Slustrup f. 1826 Sæby – d. 1879
Skærum.
Gift 1853 med Laura Frederikke Lassen - datter af Niels Riis og Jacobine Lassen,
Hørbylund Hovedgaard f. 1829 Hørby - d. 1922 Frederikshavn.

Lars er vokset op med sine seks brødre i Sæby, som berettet. Da han var konfirmeret, kom
han straks til landbruget, han skulle åbenbart ikke være sømand, som sine brødre, men
alligevel er han af og til sømand. På et tidspunkt går han ind i faderens forretning sammen
med Johan Peter. I 1847/48 sejler han med sin bror til Flensborg efter en last sten.
I 1848 melder han sig som frivillig for deltagelse i tre års krigen, de to første år i Marinen,
og det sidste år som mening i Det første Lette Bataljon, der deltog i slaget ved Slesvig. Ved
krigens slutning tog han tilbage til landbruget.
Han blev gift med Laura Lassen. Vi kan gisne om, at giftemålet er lidt arrangeret. Lauras
mor Jacobine, havde været plejedatter hos provst Abels – som var morforældre til Lars.
Eller måske har Lars tjent på Hørbylund Hovedgaard – og mødt sin Laura!
Jeg kender ikke direkte til Lauras opvækst, men hun har sikkert haft huslærer, og måske
fået undervisning hos præsten og derefter lært husgerning derhjemme og ude. Hun
omtales som en flot, stovt, omsorgsfuld mor, men ret myndig, som går igen hos nogle af
døtrene, hvoraf jeg kendte et par stykker. Hun fødte 9 børn, fra 1853 til 1871, og alle
voksede op. Hun kom alt for tidlig til at stå alene med gården, da hendes mand Lars døde
allerede som 53 årig, men det klarede hun indtil hendes søn, min farfar, kunne overtage
gården. Hendes portræt hænger på Bangsbo Museum – hvorfor ved jeg ikke!!
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V. Mellerup
Efter giftemålet køber de gården V. Mellerup ved Jerslev – en gård på 100 – 125 tdr. land.
Jeg kan se, at Laura ved giftemålet har fået forskud på 2000 rigsdaler hjemmefra – en pæn
sum på den tid. Jeg tror ikke Lars har haft meget med hjemmefra, så Laura har ganske
givet været et godt parti. De boede her 3-4 år, hvorefter der købte Slustrup.

V. Mellerup

Slustrup
Slustrup var på det tidspunkt en gård på 335 tdr. land, med en besætning på ca. 70 køer,
30 stk. ungkvæg, 15 heste, får og 50 svin. Jeg vil forsøge at gisne om, hvorledes mine
oldeforældre har levet på den tid – der er ikke mange direkte informationer og erindringer,
dog har datteren Olga Larssen skrevet denne beretning fra 1943 - om sin barndom på
Slustrup:
Vi 9 børn blev frit opdraget i et spartansk hjem, men kærlighed manglede der ikke og
mange små glæder havde vi med vore dyr, hund og katte, og vi havde to små
Nordbagger heste, som vi tit fik lov til at køre ud med, men mest gik vi, når vi om
lørdagen gik til Hørbylund til vores morbror Anton Lassen, og blev om natten. Der var
en stor have med mange stikkelsbær og æbler, og grave omkring hovedbygningen, rigtig
et eldorado for os ikke forvænte børn.
Slustrup var den gang mest hede, og far opdyrkede og merglede, og de mange stendiger
vidner om det store slid, far har haft, og mor ikke mindre med de mange børn og den
store husholdning, og selv passede hun mejeriet. Der var oprindelig to gårde, som far
slog sammen.
Dauren - det første måltid var mælk og sopper (rugbrødsterninger), og middagsmaden
var ens for hele husstanden: 2 retter - grød, vælling eller øllebrød, kartofler og stegt
flæsk, og sulemad én gang om ugen. Når nadveren var spist og alt sat til side, kom
pigerne ind og kartede, spandt eller lappede tøj.
Lad mig også fortælle, at far tog os med på så lang køretur som til Skagen. Så blev der
dagen før sendt et par heste til Ålbæk. Når vi så kom til Ålbæk stod der et par friske heste
der, og på hjemvejen byttedes der igen. Den tur tog altid tre dage. Vi var meget
interesseret i fyret, og det store hav, der mødtes ved Grenen. Når der var strandingen
var far ofte med på auktionerne, og kom hjem med sukker, the klæde mv.
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Vi børn fik hver sit lod af sulet eller fisk og kartofler og dyppelse, af det kunne vi få alt det
vi ville. Når mor om formiddagen skar folkenes mellemmadder, blev vore også skåret,
som vi om aftenen fik udleveret, hver sin gode tykke mellemmad med ost. Jeg mindes ikke
vi fik kød, men jeg tror at folkene fik det. Vi slagtede jo om efteråret svin. Jeg tror, det var
en so, også en ko og får. Til aften til vor nadver fik vi altid vandgrød med sirup, og så
hentede mor god mælk ned ved stalddøren. Vi bagte rugbrød, og den dag vi bagte, fik vi
altid det friske brød, tykke humpninger, som smagte dejligt til god mælk. Sigtebrød bagte
vi kun til jul og påske, men når vi ventede gæster bagte mor et franskbrød i en stor
stegegryde, som hun lagde gløder under og oven på låget. Kaffe og the mindes jeg ikke, vi
børn fik, men mælk og hjemmebrygget øl at drikke. Om efteråret når der kun var lidt
mælk, da køerne skulle kælve, i løbet af vinteren, så blev der blandet mælk og øl sammen
med lidt sukker i. Det var ikke mange kolonialvarer vi købte. Vi fik jo mel og gryn lavet
hos mølleren af vor egen byg og hvede – og det var en stor adspredelse at køre med til
Mølleren.
En særlig stor glæde var det, når far og mor tog os alle – nej, ikke de små – med til Sæby
marked om sommeren. Så fik vi lidt skillinger, så vi kunne køre i karrusel, købe
honningkager og hjerter, vi måtte også have markedsgaver med hjem til dem som ikke
var med.
Der var forberedelser til julen. Der blev slagtet, bagt brød, bagt pebernødder, der
nytårsaften blev uddelt til folkene, som spillede om dem. Hele huset fik om aftenen suppe
med kød til og æbleskiver. Om eftermiddagen, når folkene kom ind klokken 5, fik de sigte
mellem-mader, alt det de ville have, med snaps og øl til - og det var ikke altid let at holde
måde med flasken!- og da var bordene dækket med dug.
Til daglig blev Tilmaden (sulet) delt i lodder og kom ind på lange spækbrætter, senere
blev det jo tallerkener, som begyndte at komme til Vendsyssel i firseren.
Folkene i folkestuen fik søbemaden ind i store fade, også vi fik fade, hvor vi langede til,
kun far og lærerinden fik hver sin tallerken.
Undertiden fik mor en karl til at fyre bageovnen op, de tog et par timer, der blev fyret
med lyng og enebærris. Det var morsom at se gnisterne fare op i den åbne skorsten, vi
havde ikke komfur den gang. I det åbne ildsted havde man indretninger, hvorpå
gryderne blev sat, og der var en indmuret gryde til at koge vandmaden i, som ærter, kål
og kartofler. Småkager var der lidt af måske klejner til jul. Juletræet blev pyntet med
kringler og lys.
Lysene blev støbt om efteråret af fåretalg, hvoraf vi fik fine hvide lys, eller talg af køer
hvor vi fik gule lys. Lysstøbningen hørte med til vore store oplevelser for hele vinteren.
Der blev lavet tykke lys til stuerne og mindre tykke til køkkenet og ude, samt helt tynde
lys som blev sat på væggen f.eks. ned til kælderen efter sul. Så fik vi Petroleum, det
lettede. Der kom små lamper i alle lygterne, og vi fik lamper på bordene, det var en herlig
belysning, skønt det var i mange år kun en lille flad væge, indtil de runde væger kom. Til
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Helligtrekonger aften blev der lavet lys til os børn, som vi tændte om aftenen, da sad vi til
bords og ikke, som til daglig bænket om grødfadet.
I mørkningen, når far kom ind og havde vasket sig, var det en fest for os børn. Jeg
husker, hvor far kunne gå frem og tilbage i stuen med et barn på armen og synge for os,
altid fædrelandssang, eller han sad i en stol med en på hvert knæ, og de andre omkring
sig, mens han fortalte os om sin deltagelse i Tre-års krigen 1848-50.
Min far var igen parat til at gå med i krigen 1864, men min mor kunne ikke med de små
børn, og den store drift, tænke sig at undvære far. Jeg husker tydelig, da jeg var seks år,
jeg fulgte med far ud for at møde de soldater, der var indkvarteret hos os en nat over, de
var Danske, og dem var jeg ikke bange for. Men da der en dag kom Tyske officerer
ridende og ville have vore heste, da havde far ladet vore to røde køreheste sæt ned i en
dal, og arbejdshestene var ikke tjenlige til ridning – den dag skjulte jeg mig i et lille
kammer.
Jeg blev gift med Berend Winding fra Højer 1875, da jeg blot var 17 år, og min mand
havde købt gården Store Haabendal i Aasted i 1872 - 3-4 km fra Slustrup.
Drift af Slustrup
Vi har nu hørt om det daglige liv indendørs. Hvordan det daglige arbejde ude er foregået,
må vi gisne lidt om på basis af tiden den gang.
Vi ser på folketællingen (FT) i 1870 Foruden forældre og 8 børn var der følgende folkehold:
1 huslærer – Søren 19 år
1 mejerske
1 barnepige
1 kokkepige
1 stuepige
2 tjenestepiger
7 tjenestekarle
1 landvæsenselev – Frederik Smiegelov fra København
Det store folkehold tyder på, at der var brug for megen håndkraft på den tid. Hestene var
trækkraften på gården, og deres storhedstid var fra ca. 1845 og 100 år frem, hvor maskiner
begynder at afløse meget af håndkraften ude i marken. Det kan tænkes at man i
begyndelsen har mejet kornet med le, inden slåmaskine kom frem. Men uanset man slog
kornet med hånden eller hø-le, skulle der håndkraft til at binde kornet til neg, til dette
arbejde var pigerne en god hjælpekilde. Man havde på den tid små hånddrevne
tærskeværker, samt plejl, hvormed man slog kornet af stråene – to værktøjer, som jeg også
oplevede på Vestergaard.
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På den tid begyndte der at komme større tærskeværker frem, der blev trukket af
dampmaskiner. Tærskeværkerne og dampmaskinerne blev trukket fra gård til gård – de
større gårde. Tærskeværkerne kunne også trækkes fra en hestegang. Vindmotoren kom
også frem og blev anbragt på taget på laden, hvor den hovedsagelig leverede kraft til
trækning af kværnen, til at male mel til svinene, samt skære hakkelse til hestene.
Det tyder på at oldefar selv er gået med i driften, da der ikke er anført en forvalter i
folketællingen. Oldemor har været fuldt optaget at føde/passe børn, samt stå for den store
husholdning. Hun har sikkert hjulpet de små børn med lektielæsning, selv om man havde
en huslærer. Senere er børnene blevet sendt til præsten, som det var normalt den gang, da
det offentlige skolesystem ikke var af høj kvalitet. Jeg kan se, at min farfar blev sendt til
Frederikshavn det sidste år for at gå i den offentlige skole, vel for at få en realeksamen.
Pigerne har nok ikke fået den store skoleuddannelse – de skulle lære husgerning for at
blive dygtige husmødre!

Arbejdsredskaber på oldefars tid
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Oldefar dør som nævnt allerede i 1879 som 52-årig, og oldemor stod tilbage med 4
mindreårige børn. Min farfar var da kun 15 år, og han var ikke parat endnu til at drive
gården.
Af FT 1880 kan jeg se at gårdens folk bestod af:
 Oldemor + 4 børn fra 8 til 17 år.
 Gyntelberg Abel Larssen (oldefars bror)
 1 lærerinde – Betti Marie Christiansen 17 år
 1 forvalter – Heinrich Cloos Lorentsen 23 år
 1 mejerske
 5 tjenestepiger
 7 tjenestekarle – 2 fra Sverrig og 1 fra Norge
Gyntelberg tog fast ophold på Slustrup i 1877 og havde indrettet sig i
stuehusets ene ende, hvor han indsatte en ruf- dør fra sit skib, som
jeg så ved besøg på Slustrup.
Skudsmål.
I 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Heri blev indført
konfirmation, vaccinationsattest, flytning fra/til sogn, som præsten skulle påtegne og føre
ind i kirkebogen. Loven krævede, at alle der søgte arbejde udenfor deres fødesogn, skulle
have skudsmålsbog. Skudsmålsbogen blev opbevaret af husbonden, hvorved det var
umuligt for den ansatte at forlade pladsen i utide. Man skrev normalt kun tjenestetiden ind
i bogen. Loven om skudsmålsbog blev først ophævet 1921. Indtil 1854 havde husbonden ret
til fysisk afstraffelse af kvinder over 16 år og mænd over 18 år.
Gyntelberg, som boede der, havde udskåret sit skib Unitas, som modelskib. Dette skib
forærede farfar senere til Skærum kirke, hvor det hænger endnu. Oldemor forvaltede
Slustrup indtil 1892, hvorefter farfar overtog gården. Da flytter hun til Vestergade 16 i
Frederikshavn, hvor hun levede sammen med sin datter Laurentze i perioden 1901- 1921.

Oldemor hænger på Bangsbo Museum

Oldemor Laura Larssen med sine børn og svigerbørn
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Oldemors 90 års dag
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Oldeforældrenes børn
1. Datter Agnes Larssen - f. 1854 Jerslev – d. 1943 er en tid husbestyrerinde på
Hørbylund hos sin morbror A.G. Lassen.
Gift med Peder C. Pedersen – hotelejer Kronprinsen i
København.
1. Søn Peter Larssen - ingeniør f. 1856 Jerslev – d. 1943
Vancover. Efter uddannelse i København, udvandrede han til
England omkring 1876 – og til USA i 1893. Det var ellers normalt at
ældste søn overtog gården.
2. Datter Olga Larssen f. 1858 Slustrup – d. 1957 Frederiksberg.
Gift 1875 med: Behrend Julius Winding - St. Haabendal,
Aasted.

Gravplads på Skærum
kirkegård

3. Datter Tekla Larssen f. 1860 Slustrup – d. omkring 1932 i Sakskøbing.
Gift 1884 med Anton Klitholm – manufakturhandler, Rødby.
4. Datter Alexandra Larssen f. 1862 Slustrup – d. 1943 Svenstrup.
Gift med Jens Andersen Westengaard – Skaarupgaard, Tolne
f. 1860 Knivholt – d. 1942 Svenstrup.
5. Datter Jacobine Larssen f. 1866 Slustrup – d. 1951 Frederiksberg
Gift 1895 med Ernst Octavius Brusendorff – lektor i Kolding f. 1867 – d. 1934.
6. Datter Laurentze Larssen – sygeplejerske f. 1868 Slustrup – d. 1953 Frederikshavn.
Ugift.
7. Datter Laura Larssen f. 1871 Slustrup – d. 1951 København.
Gift med Valdemar Hammer – købmand i Odder f. 1872 – d. ?
2. Søn Niels Larssen – min farfar, som vi skal høre mere om – men først skal jeg berette
om Laura Lassens forældre og søskende.
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Niels Riis Lassen - (min tipoldefar) ejer af Hørbylund Hovedgaard, proprietær, løjtnant,
landmåler og krigsraad f. 1796 i Hals – d. 1869 i Aalborg.
Gift med Jacobine Oline Bruun, datter af lærer Bruun, Randers
f. 1810 i Randers – d. 1867 i Aalborg.

Jacobines dåbsattest

Der findes ikke billede af dem. Niels Riis Lassen overtog Hørbylund i 1826. Gården var da
på 335 tdr. land. I 1845 (FT) er der ansat:
1 lærerinde
4 tjenestepiger
8 tjenestekarle,
1 lærerinde med to væve i vævehuset (har vel kartet uld og vævet stof til blandt
andet egne klæder).
De blev gift i 1828, Jacobine kun var 17 ½ år – pigerne var unge dengang! Jacobine var
adopteret af præsten Lauritz Jordhøj i Sæby, og derefter været plejedatter hos provst
Gyntelberg Abels. Disse to har sikkert ment, at hun var den rette kone til Niels Riis Lassen,
og dermed fået ægteskabet i stand. Måske skulle Gyntelberg Abel som præst havde Tiende
fra Hørbylund (normalt på den tid) – og dermed også kendt Lassen! I 1869 overdrog han
gården til sønnen Anton Gregers, og købte lystejendommen Sophienlyst ved Aalborg.
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Oldemor Laura Lassens søskende.
Oldemors bror Anton fortjener mere opmærksomhed.
Bror 1: Anton Gregers Lassen – Hørbylund Hovedgaard f. 1832 – d. 1911 Hørbylund.
Ugift.
Han var uddannet ved landbruget. Samtidig havde han
forskellige tillidsposter:












Krigsraad, tilhørte et krigsråd, der bestod af en samling
tidligere
befalingsmænd,
der
rådgiver
om
krigsoperationer
Sparekassedirektør
Landvæsenskommisær domstol til afgørelse af
landboretlige som vandløb, hegn, diger o.lign.
Landbohøjskolens tilsynsmand
Medlem af Landstinget
Medlem af Hjørring Amtsråd
Medlem af Hjørring skoledirektion
Direktør i f. Fjerritslev/Nr. Sundby/Frederikshavn Jernbaneselskab
Dannebrogsmand
Ridder af Dannebrog

I følge FT i 1890 var der ansat:
1 husbestyrerinde
1 mejerist
1 kokkepige,
1 håndarbejds pige
2 malkepiger
1 forkarl
1 staldkarl
1 rytterdreng
1 kreaturdreng
4 tjenestekarle
Det fortæller lidt om funktionerne på gården på den tid.
Anton Gregers er aktiv for oprettelse af en jernbane. Efter starten af den første jernbane
København/Roskilde i 1847, blev der lagt jernbaner overalt i Danmark. Jernbanernes
fremkomst betød, at landbruget og fabrikkerne kunne få deres varer lettere og hurtigere
transporteret til forbrugerne – til gavn for landets udvikling og økonomiske fremgang. Før
var transport af mennesker og varer foregået pr. hestetransport, en langsommelig og
besværlig transportform på datidens dårlige veje. Søtransporten blev også meget anvendt,
men var ikke særlig hurtig.
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Anton Gregers var med i komiteen for etablering af jernbanen Nr. Sundby/Frederikshavn,
og der står herom: Vi Chr. Den Tiende forunder og bevilger: Landvæsenskommisær P.
Bruun, Propritær A.G. Lassen, Godsejer P.B. Scavenius til Voergaard, Borgmester S.F.
Simony og kammerherre S.F.E. Skeel til Birkelse giver Eneret til anlæggelse af en
jernbane fra Nørre Sundby over Sæby til Frederikshavn, samt ind til 1. juli 1890, at
benytte denne til befordring af personer og gods ved hjælp af lokomotiver. Jeg kan ikke
rigtig tyde teksten, om det betyder, at nævnte mænd må få personer og gods gratis
transporteret i denne periode – eller bare ret til at få transporteret med banen!
Banen blev nedlagt 1. april 1969.
Legater. I 1910 opretter han to legater:
Proprietær A.G. Lassens legat til fordel for trængende personer i Hørby sogn på kr.
10.000, som nu er ophævet.
Niels Riis Lassens Familielegat til fordel for familiens trængende ældre medlemmer
på kr. 30.000. Dette legat er nu i 2016 under ophævelse, og summen skal bl.a. gå til
restaurering af nedenstående gravstene på Hørby kirkegård.
På Hørby kirkegård er der på nuværende tidspunkt bevaret gravsten vedrørende Anton
Gregers Lassen og hans nevø Niels Riis Lassen, som begge har været ejer af Hørbylund
Hovedgaard. Anton Gregers overdrog gården i 1912 til sin nevø Niels Riis Lassen, som
ejede den til 1932.

Begge gravstene er bevaret på Hørby kirkegaard.

Søster 1: Amine Josephine Lassen.
Gift med proprietær Jens Carlsen, St. Haabendal og Hammersholt
Søster 2: Henriette Katrine Lassen.
Gift med Hans Holm – manufakturhandler, etatsraad og konsul. Hans Holm startede
Kaas Briketfabrik, og var med til at etablere Aalborg Portlandcement, som han blev
direktør for.
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Bror 2: Lauritz Jordhøj Lassen – ejer J. Sørensens øl bryggeri i Hjørring.
Gift med Emma Tønnenies datter af den kendte fotograf Tønnenies i Aalborg.
Bror 3: Lars August Jordhøj Lassen – manufakturhandler i Aalborg. Ugift.

Bedsteforældre Larssen og Jensen
Niels Larssen – Slustrup f. 1864 Slustrup – d. 1951 V. Hassing.
Gift 1892 med Marthine Kristine Jensen – datter af proprietær Kristen og Kirsten
Jensen på Donsted f. 1871 på Donsted – d. 1946 Langholt.
Det er egentlig meget lidt direkte kontakt, jeg
har haft med farfar og farmor, selv om jeg
kendte dem en del år og besøgte dem, og jeg
husker kun at farfar har besøgt os enkelte
gange, men farmor besøgte os ikke - hun
rejste ikke langt fra hjemmet.
Farfar var en mand af få ord over for os børn:
Hvordan går det med din skolegang - kunne
det blive til. Han var altid venlig og korrekt i
sin optræden, og forhen en meget myndig
mand, som man havde respekt for. Jeg ser
for mig en hyggelig bedstefar med fuldskæg siddende med lorgnetten på næsen, og altid
med langpiben i tæt røg og damp. Under krigen røg han selvdyrket tobak eller tørrede
kirsebærblade – en pestilens for omgivelserne.
Farmor var i det hele taget en meget stille og tilbageholdende farmor, en respekteret
person med stor omsorg for familie og de personer, hun var omgivet af, men kunne enkelte
gange myndigt sige fra, når urimeligheder forekom. Hun tog sig af os
børnebørn: Jeg husker! goddag min dreng, hvordan har du det, du må
ikke fryse om hovedet, vil du have en æggesnaps - hvilket jeg altid
positivt bekræftede, og da satte hun sig ned og håndrørte i en halv time
– det var æggesnaps, uden sukkergrums!
Hendes datter begrundede hendes tavse sind med, at hun havde haft en
ikke særlig lykkelig barndom: Faderen døde da hun var 11 år, moderen
da hun var 16 år. Efter moderens død fik hun ansvar for det store hjems
husførelsen for sin bror.
Farmor med strikketøjet
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Kommunikation mellem børn og voksne!
I min barndom var det ikke almindeligt, at børn blandede sig i de voksnes samtaler, når
der var flere voksne tilstede. Som lille blev jeg ikke underholdt hele tiden, kun søndag
eftermiddag, hvor far og mor havde lidt fritid. Da man kom i skole færdes man selvstændig
ude i naturen, og fandt selv ud af at beskæftige sig. Det gjorde, at man måtte være kreativ,
hvilket kom en til gode senere hen. Jeg har ikke savnet mine forældres daglige tætte
omsorg og hjælp til at blive beskæftiget – om det har påvirket mig negativt - må andre
bedømme!
Men jeg kunne godt have tænk mig, at høre mine bedsteforældre og forældre fortælle om
deres tilværelse og tiden de havde levet i – men nu er det for sent! Derfor er jeg nødt til at
stykke min beretning om deres liv og levned på basis af mine forældre og øvrige
familiemedlemmers omtale, samt de informationer, som jeg kunnet finde på anden måde.
Samtidig forsøger jeg at fortælle det lidt om, under hvilke forhold min far voksede op.
Farfar og farmors liv og levned
Som 15 årig blev farfar – efter at han havde haft skolegang derhjemme med huslærere, og
måske hos præsten - sendt til Frederikshavn for at gå i realskolen. Da boede han hos
redaktør Vogelius. Han blev landbrugsuddannet, hvor ved jeg ikke. Han blev indkaldt til
Garden i 1883/84. I 1890 (FT) var han forvalter hjemme på Slustrup, hvorefter han
overtog gården i 1892, og blev samtidig gift.
Som vi ved, blev der i gamle dage i mindre grad arrangeret bryllup mellem to personer,
hvilket vel ikke finder sted i dag blandt den danske befolkning! Har de fået hjælp fra andre
– hvordan mon de traf hinanden? Forældrene vurderede ganske givet også på den tid,
deres børns ægteskabelige forbindelse, selv om deres indgribende og bestemmelse var
aftagende – men man kunne jo skubbe lidt til! Det var ikke velset, at man giftede sig for
langt under/fra sin stand – havde man 4 skorstene på gården, skulle den tilkommendes
forældre gerne have 3-4 skorstene på huset!
Farfar har sikkert ikke cyklet til bal i Albæk. Jeg tror, at farfar er blevet introduceret for
min farmor af hans morbror A.G. Lassen, da han var forlover for farmors søster Karoline.
Farmors hjem Donsted havde lige så mange skorstene som farfars på Slustrup, dertil var
farmor allerede vant til en større husholdning! Bryllupsrejsen gik til fyrskipperen i Skagen,
hvorefter de er vendt hjem for at styre Slustrup.

Slustrup på forskellige tidspunkter
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Slustrup
Slustrup var på den tid en gård på 335 tdr. land. Der blev stadig brugt megen håndkraft for
at passe landbruget. Traktorerne kom først til Danmark i starten på 1900-tallet. Det vil sige
at hestene stadig var anvendt som trækkraft på Slustrup i bedstefars tid, hvorfor der skulle
både mange mænd og heste til at behandle markerne.
Ifølge FT i 1890 var der følgende folk på gården:
1 forkarl
2 fodermestre
1 mejerist
5 tjenestekarle + ekstra daglejere i
sommerperioden
5 tjenestepiger – som sikkert også hjalp
til ude i høsten og med malkning
Med familien ca. 18-20 personer.
De større gårde havde en mejerist ansat til at kærne smør, som var en vigtig indtægtskilde,
Mejerierne begyndte først omkring 1880 at blive etableret. Smørret blev emballeret i
såkaldte dritler (25-50 kg trætønder). Der kom opkøbere rundt til gårdene og købte
smørret op til videreslag, f.eks. til England.
Skolegang
De fik 6 børn som alle levede op – blandt andet min far. Mine fastre omtalte altid
opvæksten som god og spændende. Gården var så stor, at de ikke behøvede at gå med i det
daglige arbejde på gården, og de havde mulighed for at få en god skolegang efter datidens
niveau. Alle blev i starten undervist af en huslærer. Jeg kan se af folketællingerne, at der
igennem tiden havde været ansat følgende lærerinder:




Frk. Tønnies fra Aalborg (oldemor Lassens familie)
Anna Andersen i 1911 for Agnes, far, Marthine og Gyntelberg
Gerda Myhrmann i 1916 for Marthine og Gyntelberg

I 1916, som 14 årig, blev far sendt til Odder til sin faster for at gå i skole, og få sin
præliminæreksamen. Pigerne kom senere hen til pastor Svejstrup i Aasted for yderligere
undervisning, hvortil de kørte med den islandske hest Isse, forspændt en gig (to-hjulet
vogn).
I 1916 sælger bedstefar Slustrup – hvorfor ved jeg ikke, tilsyneladende var gården i god
drift. Tiderne var ret gunstige på den tid, da Danmark blev holdt uden for den 1.
verdenskrig. Senere i 192o og 30-erne blev de økonomiske tider meget dårlige. Min far var
kun 14 år på den tid, og var ikke gammel nok til at overtage gården, og den ældste Peter var
bosat i Canada. De eneste minder om slægtens ophold på Slustrup i ca. 60 år, findes på
Skærum Kirkegaard og i kirken.
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Gravsten fra følgende personer er pt. bevaret på
Skærum kirkegaard: Oldefar Lars Larssen og
Oldemor Laura Lassen. Deres 3 børn: Agnes
Pedersen, Laura Hammer Laurentze Larssen. Deres
2 oldebørn: Lars Larssen og Niels Peter Larssen.
Oldefars bror: Kaptajn Gyntelberg Abel Larssen.
Gravplads på Skærum kirkegård

Klithuset
Fra Slustrup flyttede de til Klithuset i Klitgade i Frederikshavn, en villa dengang med
direkte adgang ned til vandet (i dag afskåret af motorvej), hvor bedstefar havde sin båd
liggende. I huset var der plads til en hest, så han kunne få sin daglige ridetur. Villaen havde
tilhørt en herredsfoged Vogelius, og eksisterer i dag.
Farfar blev ansat, som kasserer i Den Danske Landmandsbank. Hvorfor han gik fra
landbruget til bankvæsenet, og hvilken forudsætning han havde for det - ved jeg ikke.
Farfar blev ramt af bankens Krak i 1922 og følgende konkurs og lukning, efter den såkaldte
gullachs periode i 1911-19. Farfar har sikkert tabt en del penge i den anledning.
I 1925 solgte de Klithuset og købte Lundergaard i Østervraa.

Klithuset

Farfar til hest
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Lundergaard
De købte gården Lundergaard, en gård på ca. 80 tdr. land. Jeg kan svagt huske, at jeg har
været der som 4-5 årig. Vi kørte med hestevogn (10 km) til Røgelhede Station, og derfra tog
vi med tog til Østervrå, en rejse der må have taget en hel dag fra Vestergaard. Her blev
farfar og farmor boende til 1935.

Lundergaard

Farfar og farmor med børnene Gyntelberg, Likke, min
mor og far

Højvang
Sammen med sønnen Gyntelberg købte de et mindre gård Højvang i Langholt.
Her nød farfar og farmor deres otium.

Guldbryllup 1942

Højvang
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Bedsteforældre Niels Larssen og Marthine Jensen med efterkommere

Min fars søskende med efterkommere, samt mine bedsteforældre, oldeforældre og tip oldeforældre.

Farmors forældre
Kresten Jensen Proprietær Donsted, 1831 – 1882.
Gift med Kirsten Andersdatter datter af gårdejer, sognefoged Anders og Kirsten
Knudsen, 1834 – 1887.
Jeg ved også meget lidt om farmors forældre, der findes ingen familiebilleder af dem.
Kresten arvede Donsted efter sine forældre. Donsted var en gård på 425 tdr. land, og ved
FT 1880 var der ansat: 1 mejerist, 4 tjenestepiger, 8 tjenestekarle + daglejere i høsten.
Besætningen bestod af 80 køer, 25 ungkreaturer, 3 tyre, 17 heste og 10 får.

Donsted
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Farmor havde to søstre og en bror:
Karoline Kirstine Jensen, 1865 – 1913 gift med Poul La Cour Poulsen – proprietær
Siverslet, 1887 – ?? De udvandrer til USA. Men Karoline kommer hjem igen. Gravsted er
bevaret på Dronninglund Slots kirkegård.
Ane Kirstine Jensen, 1857 – 1911 gift med Carl Fr. Peter Overbeck - proprietær Ll.
Rævdal, Dronnglund 1841 – 1923
Jens Alexander Jensen 1867 - gift med Dagmar Hegelund 1867 Alexander overtager Donsted i 1887. I 1895 bliver der gjort udlæg i Donsted, hvilket tyder
på, at han er i økonomiske vanskeligheder. Han sælger Donsted og udvandrer til USA i
1898. Familien hører ikke mere til ham.

Farfar og farmors børn:
Søn 1: Lars Larsen - inspektør 1896 -1994 gift med Betty Klitgaard – fra Stensbæk,
Bindslev 1904 – 1995.

Datter 1: Laura Larssen 1894 – 1969 gift med Jon Sørensen 1868 – 1936 –
højskoleforstander, Norge.

Ingen børn.
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Datter 2: Agnes Larssen, 1898 – 1979, gift med Viggo Schiøz 1898 - 1972 – proprietær
Tranholm, Langholt.

To døtre: Kirsten Schiøtz gift med forpagter Egon Pedersen Else Schiøt gift med lektor,
kaptajn Jens Ballegaard.
Datter 3: Marthine (Likke) Larssen, 1905–1940, gift med Erik Schiøtz, 1899 – 1964,
bankdirektør.

Likke og Erik Schiøtz bryllup

Søn 2: Gyntelberg Abel Larssen 1908–1989, gårdejer.
Gift med Nicoline Madsen 1911 - 1997
En søn: bager Jens Ove Larssen gift med Lisbeth Kaalund
Klemmensen.

145

Søn 3: Niels Peter Larssen (min far), som omtales andetsteds.

Mor og far 1975
Slægten Larssen
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Del 3: Forfædrene Coucheron
Stamfædrene blev kaldt til Danmark og Norge, hvor de markerede sig igennem deres
bygningsværker, som den danske konge havde brug for, da de skulle være den del af
forsvaret mod Sverige.

Anton (Anthony) de Coucheron – stamfader.
Han er den først kendte Coucheron og hørte til en adelig slægt fra Frankrig. Han er
fæstningsingeniør/officer i Frankrig, men senere flyttet til Holland/Luxemburg. Han er
født omkring 1570-80. Vi møder ham i Slesvig/Holsten 1628-33, sikkert tilkaldt af Chr. IV
for at bygge fæstninger. Derefter mener man, at han er rejst hjem igen.

Fra soldaterregisteret

Han har een kendt søn, nemlig Willum Coucheron, som vi officielt regner som
stamfader.
Willum de Coucheron, Født ca. 1630 - død 20/6 1689 i Bergen. Fæstningsingeniør,
oberst, generalkvartermester og slutter som kommandant på Bergenhus.
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Fra soldaterregisteret

Willum blev 1657 beordret til Norge til tjeneste ved Den Norske Militie med 500 rigsdaler i
løn, samt Tractement som Kaptein til fods. Han er den første Coucheron i Norge. Han er
med i forsvaret af Halden i 1659, og udførte et afrids for defension af Halden
(Frederiksstens Fæstning) i 1660, anføres det.
Han blev gift med Marie Wilhelmsdatter Pessert f. ca. 1630 – d. 1686 Bergen.
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Willum og Maries børn:
Jeg vil beretter om disse børn, da deres efterkommere breder sig især i Norge, men nogle
af efterkommerne udvandrer senere til Danmark - f.eks. min mor. Mange af dem
markerede sig i det offentlige liv – især Anthony for Danmarks vedkommende.
Søn 1: Hermann de Coucheron, 1640-1678, født i Norge - ingeniør, stabskvartermester
og major.
Gift med Anna Lind.
Hermann gør tjeneste i hæren i Slesvig/Holsten i 1663. Han dør tidligt, og Anna ansøger
om hjælp til at rejse til Norge for at svogeren Wilhelm kan tage sig af de fire umyndige og
faderløse børn. Barnebarnet Hermann bosætter sig sammen med hustruen Gertrud
Bastholm i Serritslev i Vendsyssel. Deres efterkommere findes sikkert i stadig Danmark.
Søn 2: Wilhelm de Coucheron Ca. 1648 – ca. 1693 - ingeniør, major og kommandant
på Bergenhus, Bergen.
Gift med Blancheflor Sophia Due datter af general Jacob og Maria Due.
Som ingeniør afgiver han i 1675 en betænkning om en sluse ved Rendsborg. I 1677 er han i
Skåne og søger om rejsepas til Norge. Til slut bliver han kommandant på Bergenhus – vel
efter faderen.
Jeg er efterkommer fra denne gren – og min mor er opkaldt efter hende!
En søn: Anthony Jacob de Coucheron sønnesøn af Wilhelm Coucheron 1732 - ?
Søn 3: Iver de Coucheron 1660- ca. 1725 - skoledirektør, oberstløjtnant på Bergenhus.
Gift med Catrine Schlanbusch og senere med Sophia Rosenkrantz.
Søn 4: Anthony de Coucheron Ca. 1650 - 1689- fæstningsingeniør og kommandant
mm.
Gift med: Madelena Alendolphia von Langen – fra Holland d. 1692 i København.
Anthony er berømt her i Danmark for bygning af befæstningsanlæg som:
 Christiansøs befæstning, Bornholm (1683-86)
 Citadellet i Rønne, Bornholm 1686
 Citadellet i Frederikshavn (1686-87)
 Deltog i udarbejdelse af forslag til ny befæstning af Kronborg (1686-88)
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I Norge Deltog han i udarbejdelse af fæstningerne i:
 Kristiansand
 Trondhjem
 Kongsvinger
 Elverum
 Frederikstad
 Frederikssten
 Halden
 Akershus
Blev kommandant på Akershus.
Sidst i 1600-tallet var en turbulent periode for Danmark/Norge med tabte krige mod
svenskerne. Derfor blev der i denne periode bygget fæstninger for at markere grænserne og
for at beskytte sig.
Christians Ø fæstning – Citadellet i Rønne
Chr. V kundgjorde sin vilje i 1684 til, at der skulle anlægges en flådehavn på øen, og
Anthony de Coucheron fik kommandoen over en norsk arbejdsstyrke på 250 mand, samt
50 mand fra den Bornholmske Milits. Amtsskriver August Denckner fik ordre til: at der
skulle leveres godt forsvarlig blødt brød, godt ordinært skibsøl og 1 ½ skålpund brød og 3
potter øl pr. mand.
De norske soldater havde ordre til at bygge fæstningen på 140 dage, men da de blev spist af
med ensidig kost fik de skørbug og andre dårligdomme. Fra nytår 1685 bukkede 38
soldater under og yderligere 146 fulgte. Dermed opstod der mytteri og anføreren endte i
galgen.
En af skanserne på Christians Ø er benævnt Coucheron-skanse. Samtidig havde Anthony
opgave med at bygge Citadellet i Rønne.

Coucheron Bastion på Christiansø

Christiansø
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Citadellet i Frederikshavn

Citadellet i Rønne

Citadellet i Frederikshavn
Allerede i 1653 var der anlagt en befæstning i Frederikshavn, da sejladsen mellem
Danmark og Norge fortrinsvis gik herfra. I 1686 påbegyndtes en større udbygning, hvortil
Anthony Coucheron blev udkommanderet til at forestå forandringen. Under kaperkrigen i
perioden 1807 – 14 havde Citadellet stor værdi som base for kanonbådene mellem
angrebene på engelske skibe.

Jeg går nu til mine tip-oldeforældre, da jeg ikke har særlig beretning om de
mellemliggende Coucheron-slægtninge. I mellemtiden er min Coucheron-gren blevet gift
ind i Aamot- slægten, hvorefter slægten fremover kalder sig Coucheron- Aamot.
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Mine oldeforældre
Hans Nobel Coucheron–Aamot, overretssagfører. Søn af præst Andreas Aamot og
Karen Andrea Micheline Coucheron. Født 21/8 1835 i Lyngdal, død 5/12 1896 i Egernsund.
Gift med Jacobine Gerhardine Hansdatter. Født 1837 i Mandal, død 1926.

Mine oldeforældre

Hans Nobel fik allerede som 37 årig et slagtilfælde hvilket forårsagede, at de fik en meget
dårlig økonomi, og børnene måtte i perioder udstationeredes ude hos familien.
I 1888 solgte de deres hus og flyttede over til Rosenborg, som sønnen Andreas havde købt.
Her oprettede oldefar salg af grøntsager mm, da han ikke mere kunne udføre sin juridiske
gerning. Han døde tidligt som 61 årig.
De fik 11 børn – hvoraf William Coucheron-Aamot - er min morfar.
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Mors forældre Coucheron-Aamot på Veøy
Da jeg begyndte at samle informationer om min
mors familie i Norge, måtte jeg konstatere, at meget
af slægtningenes liv og virke må baseres på andres
informationer og fortællinger, samt skrevne artikler
og andre offentlige informationer.
I min barndom og ungdom havde jeg ikke megen
kontakt med familien i Norge, da krigen kom i vejen.
Min morfar traf jeg kun tre gange på Veøy. Mormor,
som blev meget gammel, fik jeg fornøjelse af at
møde på Veøy flere gange, og på land efter hun blev pensionist i Elnesvågen ved Molde.
Hun besøgte os én gang på Vestergaard lige efter krigen. Senere, da jeg havde etableret
familie, kom jeg en del på Veøy, hvor jeg hovedsagelig traf morbror Wilhelm og moster
Ingjerd, som jeg begge fik nær kontakt med. Jeg har mødt og haft kontakt med alle mine 12
fætre og kusiner, men afstandene har været store, hvorfor kontakten især har været større
her i vor pensionisttilværelse.
Jeg vil forsøge at sammendrage mine informationer om familiemedlemmerne, og samtidig
henvise til de informationer, som foreligger i skrifter – især omhandlende min morfar
William Coucheron-Aamot, som satte dybe spor hos familien - og især i det offentlige rum
både i Danmark og Norge. Min mormor stod i baggrunden og styrede hus og børn med fast
hånd.

Præstegården
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William Coucheron-Aamot – min morfar, født 29. januar 1868 i Stavanger og død
25. maj 1948 i Molde.
William var søløjtnant, forfatter, foredragsholder mm. søn af overretssagfører
Hans Nobel Coucheron – Aamot og Jacobine Geraldine Hansen
Han er opvokset sammen med 10 søskende. Da faderen ret tidlig fik
et slagtilfælde, og dermed blev arbejdsudygtig, blev han anbragt på
skift hos andre familiemedlemmer, da moderen af økonomisk
grunde ikke kunne klare alle børnenes opvækst.
Til søs
Efter skolegang blev han sendt til søs,
hvor han blandt andet kommer til
Sydamerika. 1888 blev han optaget på
Marine Akademiet i Horten, og i 1889
bliver han udnævnt til løjtnant. På
søfartsskolen begynder han at skrive
bøger som: Fra Orlogslivet og Sjøkadet West. Bøgerne
omhandler livet til søs, og med en kritik af forholdene i Den
Norske Marine. Det var ikke populært.
Sigrid Pehrson – født 18. august 1870 i Drammen. Død 24. april 1967 i Elnesvågen,
Molde, min mormor datter af skibskaptajn, revisor Niels Christian Christopher og
Patronelle Marie Randers Pehrson.

Hun blev forlovet 8. januar 1889 med William og gift 18. april 1896 i
Drammen. Mormor er opvokset i Drammen sammen med 3 brødre
og to søstre. Jeg kender ikke noget til hendes opvækst i Drammen i
Sundgaten 24, hverken i skrift eller overleveringer.
Jeg ”møder” hende først, da hun træffer morfar det sidste år, han var
på søkrigsskolen i Horten – og de blev forlovet 1889, inden morfar
drager til Kina. Jeg husker hende fra mors besøg sammen med min
bror og mig på Veøy i 1938. Dernæst besøgte jeg mormor og morfar
alene lige efter krigen, hvor jeg tog toget fra Oslo til Åndalsnæs. Én
gang var hun på besøg på Vestergaard (i 1946/47 ).
Hun har utvivlsom været en uvurderlig støtte for morfar. Hun var et praktisk og nøktern
menneske, som holdt styr på gårdens drift og børnenes opvækst. Morfar var optaget af sine
historiske interesser og foredrag, og var borte det meste af vinteren. Han havde kun lidt
sans for dagliglivets praktiske problemer på Veøy. De var to diametrale modsatte
mennesker, som respekterede hinanden. Jeg husker hende, som en venlig og deltagende
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mormor med sine kontante meninger. Det, at mormor kom fra bylivet i Drammen og blev
bosat på en øde ø, må have været en stor omvæltning for hende.

Veøy 1858

Mormor afslutter i et interview: Skriv ikke for
meget om besværlighederne på denne øde Ø. Det
er og var herlig. Herlige oplevede dage blandt
fjeld og fjord, træer og blomster, blandt
mennesker og dyr. Jeg elsker min Øye.
Morfar i Kina
Omkring 1850 var Kina et meget lukket land, og
tillige et fjernt geografisk og kulturelt land, som
var ukendt for almindelig mennesker. Nederlaget i
Opiumskrigen 1856-60 medførte, Kina måtte
acceptere etablering af legationer i Beijing,
samtidig med at andre fik ret til handel i flere kystbyer. Shanghai blev den vigtigste og
største af internationale byer.
Omkring 1870 begyndte nordmændene at bosætte sig i disse byer, navnlig søofficerer,
som blev ansat i Det Kinesiske Toldvæsen. Morfar var blevet inspireret af sine to svogre,
Albert Nielsen og S. Whright, som allerede var bosat i Kina. De to svogre var gift med hans
to søstre henholdsvis Karen og Ragna. På den tid var der flere nordmænd, som arbejdede i
Det Kinesiske Toldvæsen, som var et muligt springbræt til en videre karriere, f.eks. i sit
eget lands toldvæsen, ministerier eller marinevæsenet. Mulighederne for videre
avancement i Det Kinesiske Toldvæsen var begrænset.
I foråret 1890 påbegynder morfar rejsen til Kina med båd, og i august passeredes Suezkanalen. I november 1890 er han i Hongkong, hvor han bliver antaget i Den Kinesiske
Toldmarine som 3. styrmand, og får føring af kanonbåden ”Ling Feng ” med en besætning
på ca. 30 mand. Han havde en kinesisk ven Ho Chao-Kuin, som lærte ham lidt kinesisk,
hvilket var nødvendigt, da den kinesiske besætning kun talte kinesisk. 1891 forflyttes han
til Shanghai, og senere til byen Ishang (Hupe) – ca. 25 km op ad floden Jangtse. 1892 er
han i Tsifu ved Petsjilibugten i Nordkina.
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I 1893 tog han sin afsked fra Den Kinesiske Toldmarine. Sine ejendele suppleret med
kinesiske genstande, som han havde erhvervet sig, sendte han hjem med skib til Norge via
Hongkong. En del af de kinesiske genstande, som mere har affektionsværdi end egentlig
kunstgenstande, står i dag på Veøy.
Efter endt tjeneste i Den Kinesiske Toldmarine drog han til Peking og beså bl.a. Den
Kinesiske Mur. Derfra drog han til Japan og videre til Amerika, og derefter hjem.
Kinas historie bliver basis for hans foredrag og bøger.
Mens morfar var i Kina, har han fattet interesse for
Kina og dets kultur. Straks han kom til Kina i 1890,
begyndte han at skrive artikler til Morgenbladet under
signaturen WILLIAM, og fortsatte indtil han rejste
hjem. Disse artikler danner grundlag for morfars bøger
om Kina og Japan.
Tilsyneladende har efterspørgslen efter hans bøger
været rimelig stor, vel fordi folk var interesseret i at
blive informeret om det store ubekendte land i Østen,
samt andre ukendte nationer i Østen. Han har
tilsyneladende været meget positiv over for Kina og
dets kultur, som det fremgår i avisartikler om hans
foredrag. Igennem sine bøger og foredrag gennem 30
år, har han ganske givet påvirket menneskenes
forståelse og syn på Kina i positiv retning, og samtidig Chu Will-Yang, Choucheron-Aamots navn
kinesisk officer, drikker the med Ho
været en af de store formidlere af kendskabet til Østen. som
Chao-Huin
Samtidig anføres det, at han skriver frisk og flydende,
suppleret med fængslende, levende og overbevisende foredrag om områder, som på den tid
var ukendte for folk i Danmark og Norge.

Bøger om Kina og Japan
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Kina på Veøy – artikel
Rune Svarverud har et indlæg i Årbog 2013 - fra Romsdalsmuseet:
William Coucheron-Aamot og det norske bildet av kinesisk tradisjon hvor han blandet
andet anfører om ham: Mit mål med denne artikel har været at placere W. CoucheronAamot i centrum af den første brede introduktion til Kina og kinesisk kultur i
Skandinavien og især Norge. W. Coucheron-Aamots bøger om Kina var i lang tid
enerådende på det norske bogmarked, og W. Coucheron-Aamot står i en særstilling, når
det gælder de første almene billeder og indtryk af Kina i Norge – og vel også i Danmark!
Tilbage til Norge
Da morfar kom til Norge, tog han en ulønnet stilling i 18 måneder, som sekretær i
indenrigsdepartementet ved konsulatkontoret. Hvorfor stillingen var ulønnet anfører han
selv - hvorfor ? Mens han var ansat her på kontoret i årene 1893-96 blev hans arbejde
afbrudt af tjeneste i Marinen, hvor han var søløjtnant. I årene 1897 til 1905 var han
toldassistent i Kristiania. I denne periode søgte han stilling i konsulatvæsenet for at
forsætte inden for dette område. Blandt andet søgte han i 1897 stilling ved
konsulatvæsenet i Gibraltar, og senere i 1904 ved det svensk-norske generalkonsulat i
Shanghai, men uden ansættelse.
I disse år begyndte han ligeledes at interessere sig for politik, dog uden at være politikker.
Han blev en ivrig agitator for Norges unionsopløsning fra Sverige - og mente selv at disse
foredrag har skubbet til unionsopløsningen i 1905 fra Sverige ! Fra 1893 til 1905 rejste han
meget rundt til Norges bygder og agiterede for at Norge skulle være selvstændig.
Et hyldelsdigt i Fædrelandsvennen i maj 1905:
So hvasse ord og so kloare tankar,
Du be`re fram der du fer og vankar.
Duer ein utifraa Norigs tolk.
Til aa vekkja Kjærleik til Land og Folk.
Desuden begyndte han at holde foredrag om sine rejser i Østen, og om Norges historie, Det
Norske Folk på Land og Sjø, der udkom i perioden 1893 til 1901.
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Til bal på slottet

Omkring 1888/89 traf han mormor. I 1893 blev de begge indbudt til bal på slottet i Oslo.
Den 30. oktober 1893 blev de forlovet, men de blev først gift i 1896. I 1893 fik han
indbydelse til det Sarske Hjem for at træffe Bjørnstjerne Bjørnson, der gerne vil høre nyt
fra sønnen Einar, som morfar havde truffet i Kina.
I dette hjem kom han en del, hvor fru professor Sar holdt salon for personer med
tilknytning til politik, kultur og musik. Herom skriver morfar selv: Enhver kan forstå,
hvilken betydning det havde for mig som 25 årig for min fremtidige udvikling. Og hvilken
skole det var disse søndage i de 5 år fra 1893 til 1898, som jeg havde den lykke at være
sammen med de ypperste Mænd og Kvinder på Åndslivets Område, som Norge den Gang
eiet. At være sammen med de ypperste Mænd og Kvinder på åndslivets Område, som
Norge den Gang får eiet.
1895 var han i Danmark for at holde foredrag i Det Kongelige Geografiske Selskab.
Da mine morforældre blev gift i 1896 etablerede de sig først i Nesodden uden for Oslo,
hvorfra der kom fire børn med til Veøy. I alt 8 børn blev født, hvoraf de fem voksede op.
Veøy
Øen er beliggende i skærgården uden for Molde i Romsdalen. Veøy havde sin blomstringstid i tiden 1050 – 1500 tallet, hvor øen var et politisk,
handelsmæssigt og kirkeligt centrum. Der boede på den
tid omkring 300-400 personer på øen. Den nuværende
stenkirke blev bygget omkring år 1200. Den nuværende
præstegård, som mine bedsteforældre beboede, er opført
ca. 1750. Øens størrelse er 1,1 km2 (ca. 300 tdr. land )
og højeste punkt er 75,5 meter, hvoraf ca. 270 tdr. land
er klipper med skov, resten græsmarker og opdyrket
jord.
I vinteren 1905 var morfar på foredragsturne i Romsdalen og hørte, at der dagen efter ville
blive afholdt auktion over Veøy gl. præstegaard. Han købte præstegården med tilhørende
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udbygninger, samt en sæterhytte på land for 8000 kroner. Morfar købte vel nok Veøy på
grund af dens historie, da hverken han eller mormor kendte til dyrkning af landbrug – de
var begge bymennesker. Præstegården med udhuse var meget forfalden, og der var
hverken indbo eller maskiner til jordens drift, så de måtte begynde på bar bund.
Min mormor fortæller sin datter Ingjerd om købet: William havde beskrevet herligheden
for mig – en ø med kirke, stort hus og skøn natur – så jeg så frem til at tage det hele i
øjesyn. Og hvad så jeg – da jeg kom frem igennem træerne! Jeg satte mig ned og græd,
hvordan skulle jeg klare at få et hjem ud af dette- alt var kaos for mig. Da kom William
hen til mig og lagde armen om mig og sagde med glæde og stolthed: Sigrid, jeg vidste, at
du ville synes, at det er lige så skønt her, som jeg synes – og alt dette er vores! Det varede
ikke længe, inden jeg elskede min Ø- vi var jo unge og havde livet foran os.

Landingspladsen

Stuebygningen og udhusene var i dårlig forfatning både ud og indvendig. Hovedbygningen
omfattede to etager i alt ca. 300 m2. I fortiden var bygningen bolig for præsten og
kirkekontoret, samt opholdsrum til sognerådet. Huset har to forskellige farver på siderne:
hvid på fronten - gul på bagsiden. Man siger: Man ville have, at frontsiden var flottere end
bagsiden, derfor den hvide maling - som var dyrere end den gule maling på bagsiden.
Familiens start på Veøy

Juleaften på Veøy 1905

Familien Aamot

160

Gårdsdriften
Da de kom til Veøy i 1905 gik man i gang med rydning af mark og hus. Man startede med
at slå hø med håndkraft, men da morfar var indstillet på at bruge moderne maskiner fik de
hurtigt en slåmaskine. Besætningen kunne variere, men lå omkring 10 køer, 50 får, grise
og høns, samt 1-2 heste. Det vil sige, at gårdens drift krævede en del mandskab, hvorfor der
blev lejet hjælp, samtidig med at børnene efterhånden måtte tage del i driften – morfar
deltog meget lidt, men enkelte gange satte han sig på slåmaskinen iført hvide handsker,
fortæller min moster – landmand var han ikke.
Min mor fortalte: at hun mest var med ude i marken og kørte gerne maskinerne, hun
roede i land med en kalv, som skulle sælges, hun gik på jagt efter øens vildt, som mest var
vilde kaniner, der var sluppet ud af burene. Der blev fisket med garn, hvilket bidrog
væsentlig til husholdningen. Fiskeriet fortsatte mormor og morfar med næsten til det
sidste.
Omkring 1920 var gårdens drift droslet ned og blev hovedsagelig drevet af mormor og de 3
døtre – de to sønner var draget til søs. Tante Ingjerd blev sat til at passe grisene ude i
skoven, mens mor og moster Marthe arbejdede ude og inde for at bidrage til, at der kom
mad på bordet fra landbruget, bærbuskene eller søen.

Grisene passes i skoven

Koen malkes af mor

Høstarbejde med le

I 1927 blev hele besætningen solgt – men en enkelt ko overlevede, kan jeg huske fra mit
besøg i 1946. Der var blevet plantet en del frugttræer og buske, som de fik en del indtægt
af. I 1935 blev Veøy overdraget til morbror Wilhelm.
Der blev også indført kaniner på øen, vel først og fremmest for at få frisk kød. Som bekendt
formerer kaniner sig hurtigt, så de blev efterhånden en plage, da de underminerede blandt
andet huset med deres underjordiske huler. Min morfar elskede sine kaniner, hvorfor de
ikke måtte skydes, så det sørgede min mor for - men langt væk fra huset, så morfar ikke
kunne høre skuddet - man skulle have mad på bordet! Da morfar var død, beordrede
mormor: nu skal alle kaniner skydes!- og det blev de.
Morfar indførte rådyr og harer fra Sjælland. Harerne er forsvundet fra Veøy sikkert på
grund af sygdom. Der er stadig rådyr på øen, sikkert suppleret med svømmende rådyr fra
land.
Gårdsdriften gav ikke overskud, men bidrog sammen med fisk og frugt og kaniner til, at
man fik den daglige mad, samtidig med at den kunne føde diverse familiemedlemmer, som
kom om sommeren. Morfars indtægt gik i det store og hele til hans rejser.
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Husets størrelse kunne rumme mange af familiens
medlemmer, som indlogerede sig vel både for at
underholde mormor, når hun var alene, men nogle
kom sikkert også, når de trængte til mad og logi.
Nogle har hjulpet med til gårdens drift, andre har
givet lidt undervisning til børnene, ved jeg. Der kom
mange gæster, da morfar ofte bød gæster fra sine
rejser til besøg på Veøy. De kom ofte uventet, hvorfor
mormor måtte bespise dem med henkogt kaninkød og
frugtgrød, hvortil der blev serveret hjemmebrygget
rabarbervin.

Mor med storvask på klipperne

Opvækst og skolegang på Veøy
Det er mærkeligt, at pigerene fik lært at læse og skrive. Undervisningen blev foretaget af
mormor, samt af tanter og onkler, som jævnligt tog ophold på Veøy. Blandt andet ferierede
morfars søster Emma med sin mand Niels K. Kristensen, lærer og forfatter, et par somre
på Veøy, hvor han skrev drengebøgerne: Rasmus fra Rodskov, Rasmus og Spionen og
Rasmus Spejder, samtidig med, at han også underviste børnene lidt. Deres søn, præsten
Volmer Kristensen fra Danmark, var lærer et par somre for pigerne, da han studerede.
Jeg hørte også, at pigerne kom over til præsten på Sølvsnes - vel for at få undervisning i
bibelhistorie og norsk, og måske sprog. Generelt har pigernes skolelærdom været
varierende og generelt mangelfuld – men de var alle tre gode til at skrive levende og
kreative breve, samt sprog! Generelt var min mors skolelærdom moderat, men engelsk og
fransk kunne hun!
Drengene blev hurtigt sendt til søs, morbror Wilhelm allerede som 15 årig, og Håkon straks
efter. I vinteren 1920 boede hele familien i Drammen – vel hos mormors forældre. Her gik
mostrene Ingjerd, Marthe og mor i skole – og mor blev konfirmeret i Strømsø kirke.
Det jeg generelt hørte fra mor og mostrene om deres opvækst var, at de alle skulle deltage i
gårdens drift. Morfar rejste ud på foredragsturne efter julen, og kom hjem om foråret, og
rejste igen om efteråret. Mens han var ude måtte mormor passe driften sammen med en
karl og pige, og med pigerne efterhånden som de voksede til. Fiskeriet med garn var en
daglig begivenhed, da fisk naturligt indgik i den daglige husholdning, som nærende, sund
og billig mad. Indkøb af daglige fornødenheder skulle foretages inde på land, en rotur på
ca. 3 kvarter. Min mor beretter: søen kunne rejse sig, når jeg var på vej hjem, og da var
roturen farlig og hård, sommetider op til 2 timer, når der var modvind og strøm. Vi fik
ikke motorbåd i min tid.
Mors opvækst på Veøy
Som sagt fortalte min mor ikke meget om sin opvækst og livet på Veøy, derfor må jeg
stykke det sammen af beretninger fra skrifter og familie, hvor især min moster Ingjerd har
bidraget.
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Hermed moster Ingjerds beretning - et uddrag fra bogen fra Romsdalsmuseet 1994:
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Mor på den engelske skole i Nysted
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Morfars foredragsvirksomhed
Indtil 1938 rejste han rundt i Norge og Danmark, og talte især om sine rejser i Østen, samt
om Nordens historie, af og til blandet med lidt politik.

Fremviserudstyr
bestod af glaslysbilleder og en spritbrænder, en bagage af blytunge kufferter, som han
transporterede rundt med tog og skib.
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På sine rejser besøgte han sin søstersøn Wolle Kristensen Bondorf på Sandby præstegaard
og søster Emma. Morfar besøgte ”Forfædre” på gården ”Sandholt” på Fyn, nemlig ejeren
Nicoline Martha Nobel von Sperling (død 1913). Som han var i familie med langt ude igennem Hans Hansen Nobel.
Han var en flot mand, samtidig med at han havde et ydre og en væremåde, som var en
oplevelse i sig selv. Han optrådte i sort bonjour og stribede benklæder, hvidt skjortebryst –
dertil gummisko. Han gjorde en del ud af sit udseende med sit mørke krøllede hår. Dertil
markerede han sig med sylespidse moustacher, som blevet snoet hver dag med bartevoks
importeret fra Frankrig. Morfar sørgede altid for at blive behørig omtalt i annoncerede
aviser - før hans komme. Efterhånden må han have fået et godt navn, og blevet en
efterspurgt foredragsholder. Han anfører selv, at han har holdt 5200 foredrag – og aldrig
under 3 timer pr. foredrag. Hans honorar var i 1910 kr. 35.00, samt frit ophold og
rejsegodtgørelse mellem hvert sted. Det vil sige, han kom med toget og skulle afhentes på
stationen med hestevogn.
Som man ser, har der været artikler og interview med ham i de danske aviser, som viser, at
han har besøgt byerne rundt om i landet. Han efterlod sig sin rejseplan for Danmark opført
i et lommeatlas, som viser, at han har
holdt foredrag rundt om i hele
Danmark. I denne rejseplan er der
opført ca. 700 byer - fortrinsvis
landsbyer – hvor han har holdt
foredrag
i
ungdomsforeninger,
afholdsforeninger og forsamlingshuse.
Det er typisk mindre byer og
landsbyer, der er opført, hvor man
sikkert har haft mere behov, end i
købstæderne, for at høre om hans
rejser i Kina og hans beretninger om
Danmarks og Norges historie. Det har
været et frisk pust fra den store verden
til landsbyens stille og ensformige liv
hjemme i stuerne. På den tid havde
man kun radioer og aviser som
nyhedsformidler.
Han var en dygtig taler med ordet i sin
magt- han taler længe, men ildfuldt og
fængslende anføres det.
Ringkøbing 1910
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Roskilde Avis 1910
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Morfars krig mod Tyskland
Morfar kom til Danmark næsten hvert år. Han havde af nationale grunde stor sympati for
sønderjydernes kamp imod Tyskland efter 1864, vel fordi han mente, at Slesvig var
frarøvet Danmark. Den 7. februar 1913 holdt han foredrag i et sønderjysk forsamlingshus.
Her kom han i heftig diskussion med en tysk gendarm, som forlangte legitimationspapir af
ham, hvilket han nægtede. Næste dag blev han med to timers varsel vist ud af Tyskland,
Sønderjylland, og, hvis han kom han igen, blev han fængslet.
Han opfattede udvisningen, som en uhørt fornærmelse mod et venligsindet land (Norge) –
og ham selv. På vej hjem opsøgte han den tyske gesandt i Kristiania. Over for denne tilbød
han at glemme fornærmelsen, dersom han fik en officiel tilbagekaldelse af
udvisningsordren, og tilladelse til at holde neutrale foredrag i Tyskland. Desuden ville han
have den ansvarlige, nemlig landråd Schønberg afsat eller forflyttet til et mindre embede.
Morfar gav den prøjsiske regering 3 ugers frist til at godtage hans betingelser. Indtil videre
forbød han tyske statsborgere adgang til Veøy! – men var villig til at ordne sagen i
mindelighed direkte med kejser Wilhelm! Undskyldningen kom ikke fra Prøjsen, hvorfor
han erklærede landet økonomisk krig igennem aviserne med opfordring til boykot at tysk
handel og skibsfart.
Udvisningssagen vakte stor opmærksomhed i tyske, danske og norske aviser, og
krigserklæringen over for Prøjsen gjorde morfar endnu bedre kendt i ind- og udland,
samtidig med at indtrykket af en excentrisk mand blev forstærket - endnu en god reklame
for hans foredragsvirksomhed! Jeg lader korrespondancen berette nærmere:
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Morfars meningsudveksling med Tyskland
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Kongstanken
Min morfar var meget historisk interesseret, meget
slægtsbevist og førte sin stamtavle langt tilbage bl.a. til
Harald Hårfager. Se slægtstavlerne i bilag B.
Bladet Jordbrugeren fra Romsdalen bringer den juni 1905
artiklen om morfar, vel i begejstring for Norges
selvstændighed den 7. juni. Bladet skriver: I Norges nye dag,
der i det sidste er gaaet op i Herlighed, vil det være
overmaade ønskeligt, om ret mange kunne bevise sin ud til
bærerne af Norges Storhedstid. Dermed henviser bladet til
William Coucheron-Aamot, som lige var blevet Romstøler og
flyttet ind på Veøy: at en mand med slike kvalifikationer gengiver hans stamtavle -ikke kunde gå upåagtet hen!
Jeg tror, at det er denne artikel, der
danner grundlag for artikler og
satire om ham, og hans kongsemne – tanker! Morfar fornægtede
ikke hentydningen og fulgte i flere tilfælde konstruktivt op på
artiklen og han har vel været bevidst om, at det gav god reklame
for hans foredrag!
At han selv udbygger myten ser vi i et interview i Dagbladet i
1948: Jeg blev ikke konge – før unionsoplæsningen fandt sted
havde der været splittelse i det Sarske hjem. Jeg fik 17 stemmer.
Christian Michelsen fremsatte et ultimatum: dansk konge eller
republik. Siden har jeg foragtet politik!
Morfar var ikke et reelt kongsemne i 1905 – Terje Thingvold skriver: Seinere utsagn om
tronkravet må trolig også ses i det lys, at han selv var en stor humorist, som satte fram
sine påstander med et glimt i øyet . Med årene ble han vel i egne og andres øyne i større
grad ”Kongen til Veøy ” og sørget da bevisst for at grensa mellom historie og legende var
flytande.
Jeg vil tro, at han i starten brugte ideen som god og interessant reklame for sine foredrag,
man ville se og høre denne specielle foredragsholder!!! Hans fremfærd og excentriske
væremåde kalder på smilebåndet og giver basis for en god historie, som lever i familien og i
offentligheden fra fortiden! morfar fandt og skabte sit eget kongerige på Veøy – og jeg blev
ikke prins !!
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Gravkammer
Morfar havde fået tanken om et eget mausoleum måske har han set sådanne i Danmark! Han fik
tilladelse i 1926 til bygning af et gravkammer på
kirkegården, og det stod færdigt i 1927. Indvendig
blev det dekoreret med fresker af kunstmaler Lina
Erstad. Morfar blev balsameret, lagt i zinkkiste inden
i en trækiste, og sat ned i en cementgrube. Han er den
eneste af familien, der er balsameret, de øvrige
medlemmer står i gravkammeret i urner.
På nuværende tidspunkt er der sat 15 urner ind af
familiemedlemmer, og kan forsat anvendes af
familien.
Gør ret frygt intet !

Tilladelse til bygning af gravkammer
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Morfars død
Da morfar mærkede, at det var ved at være slut, bad han sin datter Ingjerd om at gå med
ham ud for at se frugttræerne blomstre. Om aftenen kom han på Det Katolske Sygehuset i
Molde, hvor han døde 22. maj 1948 som 80 årig.
Sidste aften før han døde, beordrede han sin svigerdatter Gudrun til at fremskaffe
champagne – det var ikke let i Norge på det tidspunkt – men den blev fremskaffet og en
søster kom med de rette krystalglas til de forsamlede familiemedlemmer. Morfar
fremførte: Jeg ønsker, at alle skal være glade, når jeg dør, jeg har udlevet mine drømme.
Han døde med maner !

Hans Citat fra hans bog:
Det Norske folk på Land og Sjø
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Efterskrift
Som vi læser fra adskillige artikler har morfar været en
speciel og særpræget person – en person, som har sat
dybe spor efter sig i familien – og især i det offentlige
rum. Han ønskede ikke at være et dusinmenneske- og
blev det ikke, hvilket vises igennem hele hans optræden
livsførelse og virke. Fra naturens hånd er han
velbegavet, veltalende, kreativ og havde ambition om at
markere sig man skulle ikke glemme ham !
Morbror Wilhelm sagde om ham: min far var ikke
demokrat! Morfar havde sine Mottoer: Bry - er denne
eneste luksus, man ska`unna sig ! – der skulle værre uindskrænket gæstfrihed på Veøy.
Du skal hva du kan – Glans over slekt og land ! Det passer sig bedst, at ejendommen
ligger slik og hviler – og danner den rette ramme om de historiske Minder! – de sidste
mange år lå markerne brak.
Hans person har fascineret mange til at skrive om
ham, og beskrivelserne om ham har været varierende,
som man kan læse sig til: Med årene var han blitt
mer og mer ett med sagnøya og dens forgangne
storhedstid. Komprimiløst i holdninger og meninger.
Charmerende og veltalende. Man diskuterer ikke
med ham: Han har en mening - er man enig med
ham, bliver der ingen diskussion og er man uenig, ja
så er man det – det interesserer ham ikke.
Som sagt havde jeg meget lidt kontakt med ham, da
krigen afbrød kontakten mellem Norge og Danmark,
og da krigen var slut, nåede jeg kun få dage at besøge
ham og mormor.
Han var kendt af mange i Danmark før krigen, især
ude i landsognene, hvor man ikke fik megen
information ude fra verdenen, så han har været et
friskt pust i hverdagen.
Nu er han glemt, kun finder man minder om ham, hvis man køber hans bøger, som stadig
findes antikvarisk.
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Hans rejsebog, hvori er anført de steder han har holdt foredrag i Danmark.

Bøger og artikler
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Morfars søskende
De var 12 børn, hvoraf 10 voksede op:
Karen 1859 boede i Kina en del år. Var gift med toldinspektør Albert Nielsen født i
Frederikshavn.
Andreas 1864 provst i Bergen gift med Aagot Ulrikke. 12 børn.
Paul 1865 grosserer i Oslo gift med Aagot Kaas. 2 børn.
Emma 1865 gift med forfatter Niels K. Kristensen Danmark. 4 børn.
Edel 1857 Diakonisse i Stavanger. Ugift.
William 1868 morfar. 5 børn.
Hanne 1869 lærer. Ugift.
Anna 1871 i Canton, South Dakota gift med Chr. Strand. 5 børn.
Harald 1873 Marinekaptajn i Tønsberg gift med Else Elefsen 1 datter.
Ragna 1873 boede i Kina en del år gift med toldinspektør Stanley Wright. Ingen børn.
Lily 1878 borede i USA gift med Orstad. 17 børn.
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Sigrid Pehrson – mormor. Da det er begrænset, hvad jeg kender til hende lader jeg
hende selv fortælle - om sig selv.
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90 års dag, mormor blev 97 år
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Mormors forældre - mine oldeforældre
Niels Christian Christorper Pehrson, 1834- 1926, - skibskaptajn og revisor søn af Ole
Pehrson og Louise Frederikke Møller.
Gift med Petronelle Marie Randers, 1838 – 1923, datter af præst Gerhard Randers.
De boede i Sundgatan 24 i Drammen hele deres liv.

Oldeforældrene med efterkommere. Mormor med Gulle
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Mormors søskende:
Robert, 1872 – 1963, ingeniør gift med Alvilda Myhrvold 1879-1951. 2 børn.
Ole Gerhard, 1868 - 196o, lærer gift med Agnes Hedborg. 3 børn.
Niels Henrik, 1877 – 1970, ingeniør gift med Sofie Horne 1878 – 1963. 4 børn.
Agnes, 1861 – 1943, lærer. Ugift.
Sigrid, 1870 – 1967, mormor gift med William Coucheron-Aamot. 5 børn.
Aagot, 1874 – 1957, lærer gift med Bart A. Hansen. Ingen børn.
Tante Aagot kom igennem flere år til Vestergaard, hvor hun var den søde og humoristiske
tante, som forsøgte at supplere vores skolelærdom. Per Pehrson, sønnesøn af Robert, var
feriedreng et par år på Vestergaard. Ellers kender jeg meget lidt til denne gren af familien.

Mormor (til venstre) og hendes søskende
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Mine ferier på Veøy
Igennem årene har jeg ferieret på Veøy 15-20 gange. Første gang husker jeg lidt af opholdet
med Niels Otto og mor, sammen med Karen Alette og hendes familie, samt tante Gudrun
med Hans og Marianne i 1938.
Jeg husker to gange på Veøy, mens
morfar levede. Og husker bedst, at vi
tog på fiskefangst hver dag, jeg roede
og trak garn, morfar og mormor sad i
hver sin stavn.

Mor med Niels Otto og jeg i hvidt matrostøj

Mormor skal i båden 1946

Mormor og morfar på vej til land

Senere kom jeg en del gange om somrene med min familie, især da morbror onkel Wilhelm
med sin Aftensol (Vesla) og moster Ingjerd med Anton var der hver sommer. Tiden gik
med at fiske med net og stang, vandre op i skoven, bade fra klipperne, ro øen rundt, hjælpe
med at male hus eller rydde op. Vi følte os lidt sat tilbage i tiden. Der var ikke elektrisk lys,
vand skulle hentes i brøndene. I fortiden var toilettet (Do´en) en dobbeltdækker, hvor to
kunne sidde og hygge sig med diskussioner. I dag er det lidt mere efter tiden med
enkelmands Do. Jeg kan huske, at mine morforældre havde en dieselmotor, som lavede
strøm. I dag bruges tælleprås og petroleumslamper, men normalt er der tilstrækkelig lyst
om sommeren, til at man kan udføre aftenen og nattens gøremål uden ekstra lys.
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Der fandtes ikke brusebad, men onkel hang en blikspand op - uden for
huset - der kunne rumme 2o liter vand. Vandet blev opvarmet af solen –
og onkel kunne få sit morgenbad ved at åbne for hanen. Jeg har et par
rindende ferskvandssøer oppe på klipperne til mit morgentoilette og bad
med afskylning i søen.
Morgenbad

Kirsten og børnene på Veøy

Kirkegang

Kirkegang
Kirken hører under Molde kirke og bliver offentligt kun
brugt få gange om året, bl.a. til pinsestævnet og bryllupper.
Da onkel Wilhelm ferierede der om sommeren sammen
med Aftensolen og moster Ingjerd med mand, var der
tradition for, at man gik over i kirken om søndagen.
Søndag kl. 9.45 skulle vi stille op i pænt søndagstøj,
hvorefter vi i samlet trop gik de 100 skridt over i kirken,
med onkel i spidsen med en transistor radio. Anders og
Altervinen skænkes
Thomas bærer lysestagerne og Kirsten salmebogen. Radioen
blev tændt og sat op i døbefonten, hvorefter vi hørte andægtig på gudstjenesten indtil
kulden jog os ud igen. Derefter gik vi over i onkels afdeling og fik et glas kirkevin.
Der var altid dejligt og spændende at komme til Veøy, hvor man levede et helt andet liv.
Onkel var altid midtpunkt i vore aktiviteter, han var skipper, når dagens fiskefangst om
formiddagen skulle indhales, han deltog i vore badeture, var med om aftenen, når vi ude på
klipperne, tændte bål og bagte snobrød eller kogte pølser.
Vi tog også på aftenfisketure med stang efter sej. Når fangsten var tilstrækkelig stor til et
måltid, sejlede vi ind til klipperne og tændte bål, kogte fiskene og leveren. Alt blev skyllet
ned med et glas brændevin og måske lidt øl.
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Glimt fra ferieophold på Veøy

Anders og Jacob på Veøy

Stortorsken er fanget af Thomas

Jeg med Aftensolen, mor, Ingjerd og Anton

Far og mor på Veøy

Jacob og Anders Bach var med en sommer, hvor de heldigvis kunne bade og fiske – og
blive interviewet til avisen - en stor dag for dem! Det, der også gjorde vort ophold
spændende på Veøy om sommeren, var, at vi ferierede sammen med onkel Wilhelm med
sin Aftensol, og moster Ingjerd med sin Anton. Disse var der fast hvert år. Men det fik en
ende, da onkel gik bort!

I onkels køkken med Agnes Marianne
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Glimt fra vore ferieophold på Veøy sammen med venner og familie.
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Bål med pølser på klippen
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Veøy som Museum
Morbror Wilhelm, som var barnløs, havde bestemt, at Veøy efter ham skulle testementeres
til Romsdalsmuseet i Molde. Testamentet indeholder den klausul, at efterkommerne efter
hans forældre kunne feriere på Veøy om sommeren - indtil 2012. Denne klausul er på
nuværende tidspunkt forlænget af Museet - til 2022 ?
Det vil sige, at familien kan bebo Oppistog (øverste del af huset), og samtidig anvende
udenoms faciliteterne som Naust og Bårstuen mv. Nedregard (nederste del) står som
museum - tilhørende Romsdalsmuseet. Hovedbygningen står, som fra den gang mine
morforældre boede der, indboet er uberørt. Museet kan kun beses efter aftale med museet.
Sådan boede min morforældre og onkel Wilhelm

Juleaften 1905

Onkels arbejdsværelse
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Min morbror, Onkel Wilhelm
Wilhelm Anton Jacob Coucheron- Aamot, 1899- 1990, jurist og kommandør.
Gift med Ingeborg Susanne Birkeland, 1894 – 1975, læge.
Onkel Wilhelm kom til søs som 15 årig, derefter på Søkrigsskolen i
Horten og blev søofficer i 1920. Han
tog juridisk embedseksamen i 1927, og
som sådan bl.a. specialist i havret. Han
blev kaptajn i 1930, kommandørkaptajn i 1946 og kommandør i 1960.
Han var i 1943-45 kontorchef i det
Norske
Forsvars-departement
i
London. Gik af som kontreadmiral.
Han var medlem af Søretsgrænse -kommissioner af 1930
og 1948. Han var rådgiver i delegationen under den
britisk-norske fiskerigrænsesag i 1954. Ligeledes medlem
af
kommissionerne,
som
trak
havgrænserne
Norge/Rusland og Norge/Danmark. I 1959 udarbejdede han som havretsekspert en
rapport om grænserne for Iraks søterritorium og kontinentsokkel i Den persiske Gulf.
Havgrænsen var et af stridspunkterne, som førte til krigen mellem Irak og Iran.
Morbror Wilhelm var ud ad til den stille mand, men meget vidende, med ordet i sin magt.
Han var ikke høj, men kom han ind i en forsamling var han straks midtpunkt. Han var
meget sprogkyndig, talte engelsk, fransk, spansk, tysk og kunne begå sig på russisk og
arabisk.
Jeg fik desværre ikke spurgt ham så meget om fortiden på Veøy, men en dag spurgte jeg
om, hvordan han ville karakterisere sin tre søstre: Jeg har tre søstre: den kloge (Marthe) den smukke (min mor) - den blide (Ingjerd). Jeg
kom først til at kende ham efter krigen, da han var
blevet pensionist. Jeg kom nogle gange på Veøy
med familien, da tante Ingeborg levede, og flere
gange senere, da onkel var blevet alene. 1962
havde de ladet bygge et hus i Torremolinos i
Spanien, hvor de opholdt sig om vinteren. Onkel
var et spændende og vidende person at være
sammen med. Han lignede ikke sin far, men var
Ingjerd, Wilhelm og mor 1980
alligevel en person, som man ikke overså – og glemte!
Tante Ingeborg kom jeg desværre ikke til at kende ret meget. Jeg mødte hende for første
gang efter krigen, hvor jeg var på ferie hos dem, hvilket var spændende og udviklende for
en fra landet. Hver dag havde hun nedskrevet, hvad jeg skulle se og opleve i Oslo. Når jeg
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kom hjem igen, måtte jeg ved middagsbordet berette om dagens oplevelser i Oslo – en god
undervisning i at færdes alene.
Morbror: Haakon William Thorn Coucheron-Aamot, 1902 – 1940, orlogskaptajn.
Gift med Gudrun Høstmark f: 26/7 1908 i Bolsøy.
Død 2/9 1993 i Molde.
Jeg har aldrig set onkel Håkon, men hørt om ham,
som den flotte, livlige og meget udadvendte bror,
som min mor satte stor pris på. Mor og han voksede
op sammen på Veøy og var fremover meget tæt
forbundne. Haakon kom også til søs som ganske
ung, og senere på Søkrigsskolen i Horten.

Deres bryllup

Tante Gudrun kom jeg til at kende godt, som den livlige tante. Hun kom på Vestergaard
et stykke tid i 1938 sammen med sønnen Hans og datteren Agnes. Tante Gudrun var en
meget spændende og charmerende person, der fyldte godt i et selskab. Efter krigen kom
hun ofte på ferie hos mine forældre, bl.a. på Teglgaarden.
De fik 2 børn: Hans - bosat i Amerika og Agnes Marianne - bosat i England.
Onkel Håkon blev styrmand i Koffardien inden krigen, men blev indkaldt til Reserven i
Marinen, som neutralitets vagt fra 1939, og udnævnt til chef på orlogsskibet m/l Nor. Fra 1.
april 1940 blev han udnævnt til kaptajn på m/l Glommen – og kom i kamp mod den tyske
flåde den 9. april i Oslofjorden og døde 23. april 1940.
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Meddelelsen om Haakons død

Mor ved mindestøtten
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Moster: Marthe Margrethe Nobel Must Coucheron-Aamot 1908 – 2013.
Gift med Alf Johann Nicolai Berthæussen 1905- 1974 entreprenør og vognmand mv.
1932 i Vadsø.

Efter skolegang ville Marthe oprindelig have været sangerinde. Men det lykkedes ikke,
hvorfor hun drog til Czekoslovakiet og blev ansat som au pair pige indtil 1926.
I 1929 rejste hun til Nordnorge og blev ansat som lægesekretær for læge Sigrid Skaar på
Langeness i Tana – og blev i Finmarken resten af sin levetid. Jeg mødte tante for første
gang lige efter krigen, da de boede på Nesjestranda. Indtil da havde jeg kun hørt om hende
igennem mor, som brevvekslede flittigt med hende igennem alle årene.
Dermed levede vi os ind i, hvordan familien levede helt oppe nordpå i Finmarken, hvor
vinteren var mørk og døgn-lys om sommeren. Mor besøgte aldrig moster Marthe, men
Marthe besøgte mor og far i Nødebo i 1986.
De fik 7 børn.

Moster Marthes 100 års dag. Hun blev næsten 105 år
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Kirstens interview af moster Marthe ved vort besøg i Tana:
Vi besøgte hende i Tana i juli 1986, og da jeg ikke kendte hendes baggrund, bad jeg hende
om at fortælle.
Jeg blev i 1928 opfordret af en læge i Oslo til at tage med som sygeplejeske til Tana. Eventyrlysten forårsagede et – ja.
Befolkningen var ikke stor dengang – ca. 500 mennesker, mest samer, som boede i jordhuler. De var plaget af bylder,
betændelse i sår efter insektbid. Bleer havde man ikke til børnene, man brugte græsstrå, som blev skiftet af og til.
Børnene lå i en ”kumse” lavet af rensdyrskind. Selv da de blev for store til den, blev de deri, for ikke at få for megen
kulde, hvorved de fik sår forskellige steder.
Lægen og jeg havde kun ben og hestekøretøj samt båd til transport. Vi måtte stage ned af Tana-elven, som var en god
transportåre.
Her traf jeg Alf, som var ved at opbygge en vognmandsforretning. Han var vokset op her i Tana som søn af en
lensmand i området. Vi blev gift 13. november 1932 i Vadsø. I disse år voksende stedet ”Langness” ved Tana, hvor vi
bosatte os. Landsbyen Langness lå tæt på Tana-fjorden, hvor vi havde lakseret. Der kom nu bank, apotek, kirke mv.
I begyndelsen af 1940 kom de tyske tropper og byggede en kraftig fæstning yderst på Tananess ved Atlanterhavet,
hvor 2000 soldater var stationeret. Disse tropper havde vi rundt om os i 3 år, hvorfor vi ikke kunne undgå at lære
nogen af dem at kende. Alf måtte med en pistol i ryggen køre – en nordmand gjorde det ikke frivilligt! Maden blev
efterhånden knap for os. I disse år var kulden hård. Jeg havde lært de indfødte at sætte kartofler, men de blev ødelagt
af frost inden de groede op. Fisk kunne vi ikke få fra elven, da den frøs til.
Tyskerne blev mod slutningen af krigen i 1944 trængt af russerne og besluttede at evakuere hele Finmarken.
Familierne fik besked 1-2 uger før rømningen. Vi måtte medbringe 12 kg gods, hvorfor vi tog alt det tøj på os, vi kunne.
Vi gravede en del værdigenstande ned rundt om på vores jord, men meget var desværre forsvundet, da vi kom tilbage.
Vi blev kørt i lastbiler til Tana stuvet sammen som kreaturer sammen med røvet gods af tyskerne. Samerne flygtede til
fjelds og gravede sig ned i huler - der havde de jo boet før. Vi blev derefter kørt til havet, hvor vi blev stuvet ned i nogle
uopvarmede bunkers- i oktober 44. Der opholdt der sig også 1000 tyske soldater. Der var vi en uge, hvor maden var
knap, vi fik brød og vand serveret af russiske fanger.
Efter ugen blev i alt 2000 tyskere og nordmænd gennet ombord på et fragtskib. Der var så lidt plads, at kun gamle og
børn kunne sidde ned. Der var kun få klosetter ombord. Lidt vand og næsten ingen mad. Kun børnene fik fast føde hver
dag – et stykke knækbrød. De øvrige fik vand. Ekskrementerne steg i rummene, børnene tabte brødet og spise det
alligevel, hvorved der begyndte at komme dysenteri og tyfus, samt alle fik lus. De kommende 5 dage døde flere, især
gamle mennesker og børn.
Meningen var, at skibet skulle sejles ud på havet – og sænkes. Man gik først ind til havn for at sætte tyskerne af. Mens
skibet lå der, fik Røde Kors og dermed de norske frihedskæmpere rede på, hvad der var ved at ske og stormede skibet,
og tyskerne gav op. Vi rømte sydpå med et skib skjult i lasten og nåede efter et stykke tid til Veøy med fem børn.
Vi flyttede senere til Nesjestanda og blev der til 1947. Jeg havde i mellemtiden født tvillingerne Ole og Kristian. Vi drog
derefter hjemad igen til Tana, hvor vi mødte et sørgeligt syn. Tyskerne havde brændt alt ned – selv kirken. Vi boede
det første år i en jordhule mens vort træhus blev bygget. Det var en drøj tid med alle børnene – men vi overlevede.
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Fætter Svein på Loppa
Som før omtalt besøgte Kirsten og jeg fætter Svein på øen Loppa, som ligger ude i
Atlanterhavet. Her var landingssted for den gamle handelsplads, hvor Hurtigruten lagde
til. Halvdelen af bygningerne tilhører Svein, som oprindelig modtog og indlogerede
turister. Nu bor Svein og broderen Ole der om sommeren, og øen bebos nu kun af
sommergæster
Her har Kirsten og jeg ferieret et par gange, hvor jeg var med ude på Atlanterhavet for
at fiske stortorsk.

Jeg, Svein, Håkon, John

Torsken trækkes om bord

Moster Marthe med sine tre sønner, Ragnhild og mig
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Moster: Ingjerd Rømer Gyldenløve Coucheron-Aamot 1910 – 2007.
Gift med Anton Hovsløkken 1910 - 1995 bestyrer på Frognegaard.
Som 17 årig rejste moster Ingjerd til Czekoslovakiet, og senere til England, hvor hun var i
huset i 7 år. Jeg husker, hun kom omkring Vestergaard i 30-erne på sine rejser
Norge/England. Igennem hele livet har jeg haft god kontakt med hende, hun var min kære
blide og elskelige moster. Jeg besøgte hende, lige før hun gik bort som 97 årig.

Moster Ingjerd 95 år

Moster Ingjerd og Anton

Moster Ingjerd og kusinen Ditte kom ofte i deres yngre dage og underholdt os på Vestergaard
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Eftertanke
Jeg har været så heldig at opleve Veøy og livet på øen. I min barndom var jeg fascineret af
det store hus med alle dets lyde, når det blæste. Da knagede det i alle de gamle
træsamlinger. Det var spændende og mystisk at kravle op i kirketårnet. Det var spændende
at se mumierne, der lå opbevaret i laurbærblade, da man åbnede gulvet under alteret. Det
var spændende, at færdes rundt øen i robåden, samt fiske dagens mad.
Når man ferierede på Veøy, levede man sig til dels ind i fortiden, og man blev grebet af de
gamle rytmer, som onkel Wilhelm og moster Ingjerd levede efter – som i deres barndom.
Man brugte tællelys, hentede vand i øens brønde og badede i søen. Onkel sov i himmelseng
fra 1800-tallet – og vi fulgte alle en times middagshvil i fred og ro.
Mormor og morfars udsyn, drømme og dristighed gjorde det muligt for os efterkommere at
feriere på et spændende og unikt sted – sammen med den hvilende natur og sagn med spor
fra bl.a. vikingetiden.
Onkels motto var:
Nu er vi kommet til en øde ø – og vi skal lev med dens egenart - vi er jo simple søfolk!

Mormor og morfar
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Afslutning
Jeg har forsøgt i denne slægtsberetning at fremdrage de væsentlige informationer om min
familie og forfædre – især de personers liv og levned, der sat spor hos familien og i det
offentlige rum. Min morfar William Coucheron-Aamot har skrevet en del bøger, som nu
kun findes antikvarisk.
Min beretning: Historien om Larssen indeholder mere detaillerede informationer om de
enkelte personer, samt flere slægtstavler, som sikkert kun vil være af interesse for ivrige
slægtsforskere !
Som sagt er min slægtshistorie baseret på egne oplevelser, samt direkte samtaler og
informationer fra mig kendte slægtninge. Mens beretningen om fortiden og dens personer
er baseret på overleverede beretninger, skrifter, bøger, samt mindesmærker i form af
gravpladser og museer.

Kirsten og jeg med vores efterkommere

B. Rolf Larssen
Hellerup 2016
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Bilag A: Slægtsinformation

Litteratur og bøger
Fyrskipperens dagbog fra 1864
Min bror, Niels Otto Larssen har en kopi af fyrskipper Johan Peter Larssens dagbog
”Erindringer fra 1864” om hans oplevelser under krigen. Dagbogen er renskrevet til nudansk af Jørgen Peder Clausager, Sæby. Skriftet kan erhverves fra Niels Otto Larssen,
Havrevænget 12, 3450 Allerød som CD-plade.
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Bøger af William Coucheron-Aamot:
 Stanleys Ekspedition
 Fra Orlogslivet
 Sjøkadet West
 Fra den kinesiske Mur til Japans hellige bjerg
 Kineserne og den kristne mission
 Gjennem de gules land
 Krigen i Østasien
 Tordenskjold
 Li-Hung-Changs fædreland og østasiens historie efter freden til Shimonoseki
 Det Norske Folk på Land og Sjø
Bøger af Otto Gyntelberg Larssen
 Omstreiferliv
 Den hvide by
Larssen fra 64 – af G. Honnes de Lichtenberg
Historien om en kaperkaptajn – af Inger Grund Petersen
Årbøger: 1991, 1994, 1999, 2008, 2013 fra Romsdalsmuseet, Molde.
Aust-Agder Kultuhistoriske Senter, Arendal

Efterladenskaber fra min slægt
Gravpladser:
 Skærum kirke - Larssen/Lassen, mindetavle
 Hørby kirke – Lassen
 Sæby Kirke – Kaperkaptajn Peter Jacob Larssen, Peter Larssen
 Tromø kirke v/Arendal – Larssøn
 Veøy kirke – Coucheron-Aamot m.fl.
Museer:
 Sæby Museum og Lokalmuseet
 Skagen Bys- og Egnsmuseum
 Merdøgaard Museum - Merdø v/Arendal
 Skagen kirke – Fyrskipper Johan
 Veøy - v/Molde Norge
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Bilag B: Anetavler
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Anetavle
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Bilag C: De norske forfædre
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Bilag D: Otto Kaalund Larssen
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Bilag E: Otto Gyntelberg Larssen
Fra bogen ”Omkring den literære Cafe” af Aage Welblund 1951
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Bilag F: Svære prøvelser for præster
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Jeg har forsøgt i denne slægtsberetning at fremdrage de væsentlige informationer om min
familie og forfædre – især de personers liv og levned, der sat spor hos familien og i det
offentlige rum. Min morfar William Coucheron-Aamot har skrevet en del bøger, som nu
kun findes antikvarisk.
Min beretning: Historien om Larssen indeholder mere detaillerede informationer om de
enkelte personer, samt flere slægtstavler, som sikkert kun vil være af interesse for ivrige
slægtsforskere !
Som sagt er min slægtshistorie baseret på egne oplevelser, samt direkte samtaler og
informationer fra mig kendte slægtninge. Mens beretningen om fortiden og dens personer
er baseret på overleverede beretninger, skrifter, bøger, samt mindesmærker i form af
gravpladser og museer.
Børge Rolf Larssen, 2016

