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»Mosen« i Asdal sogn, matr. nr. 49 
Perioden 1688 til 1846

Af Chr. Martinussen, Skaftelev, Slagelse.

Hedesletten mellem Asdal og 
Skagerak omkring 1700
Pastor J. J. F. Friis, som var sognepræst i 
Horne-Asdal fra 1858 til 1871, udgav i 
1862 sin novelle »Pengeskrinet«, som om
handler nogle tildragelser omkring en 
stranding ved Kjul i midten af 1700-tallet.

Til indledning skriver pastor Friis føl
gende:
Naar man 1718, paa hvilken Tid vor Fortælling ta
ger sin Begyndelse, fra det gamle Herresæde Asdal, 
gjennem Asdal Sogn vilde ud til Vesterhavets Kyst, 
havde man en udstrakt, sammenhængende Lyng
strækning at passere, kun hist og her oplivet ved Sy
net af et enkelt, mere eller mindre jammerligt Huus, 
hvis Beboere fristede Livet ved Fiskeri, forudsat 
Gaardens strenge Hoveri gav dem Frihed dertil. Ske
te der Strandinger, saa maatte naturligvis Alt hvile 
paa Hovmarken, eller ved Pligtarbejde paa Gaar- 
den, thi Herremanden havde en betydelig Forstrand, 
og den første Del af det, der inddrev paa den, gik i 
hans Lomme, forsaavidt som det ikke blev bort- 
stjaalet forinden, eller tilfaldt Herredsfogeden som 
Sportler eller gik med i Omkostninger og saa videre i 
en heel Uendelighed.

Så vidt pastor Friis.
Den udstrakte, sammenhængende lyng
strækning, som Pastor Friis her taler om, 
må vel være det store, tildels flade land
område, som strækker sig ud mod nord, 
nordvest og nordøst fra de højder, som 
herregården Asdal (i vor tid kaldet Asdal
gård) ligger på.

Bevæger man sig i vor tid ad vejen fra 
Åbyen til Kjul strand, passerer man dette 
flade landskab, som i en fjern fortid lå 

øde hen beklædt med lyng, pors og andre 
hedeplanter. Området afbrydes mod nord 
af et bælte med hedebakker, beklædt med 
lyng, hjælme og marhalm. For år tilbage 
er dette bælte af hedebakker opkøbt af 
staten og tilplantet - hovedsagelig med 
fyr, og i vor tid hører hele dette areal med 
til klitplantagerne.

Mod nord herfor munder vejen ud i det 
mod nord skrånende klitland, som direkte 
går over i strandklitter og forstrand. Det 
var her ude i klitten, fiskerbyen ved Kjul 
strand lå, indtil den i 1647 blev forladt af 
beboerne, efter at et overraskende uvejr 
medførte, at så godt som alle voksne 
mandlige familiemedlemmer i fiskerbyen 
druknede på een og samme dag. Det hed
der i fortællingen om denne hændelse, at 
enkerne og børnene forlod fiskerbyens 
huse, som derefter forfaldt - og senere 
helt forsvandt.
Naboer til havet
Det var også her, dels i klitten og dels i he
deområdet, fortidens store skudehandlere 
havde deres handelsgårde, og mange af de 
landbrug og huse, der lå herude, var be
boet af skippere og andre sømænd, som 
dels bemandede skudehandlernes små 
sandskuder og dels sejlede på langfart på 
verdenshavene. Alle hjemmeværende in- 
clusive koner og børn hjalp hverandre 
med at passe de små landbrug og med at 
udføre hoveriet på Asdal, og i den tid, der 
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blev tilovers, blev der drevet fiskeri fra 
kysten, dels for at skaffe føde til familier
ne og dels til betaling af landgilde til ho
vedgården, som for en stor del blev betalt 
med fisk.

At naturkræfterne også undertiden sat
te sine spor i denne egns befolkning, fin
des der mange vidnesbyrd om. At færdes 
på havet som fisker i deres små, primitive 
både - eller at sejle frem og tilbage over 
Nordsøen og Skagerak med små skuder 
med en lasteevne på kun 30-60 tons og 
med sejl som eneste drivkraft var - når 
stormvejr indtraf - i mange tilfælde en 
kamp mellem liv og død. BLa. de gamle 
kirkebøger taler deres tydelige sprog om 
de tragedier der ramte hjemmene, når det 
- ikke så sjældent - skete, at mænd, fæ- 
dre eller sønner »blev derude«.

Af den del af min slægt, som levede de
res liv herude, har adskellige i fortiden 
endt deres dage på havet.

Vilkårene som fæstere 
under Asdal
Indtil tiden lige før begyndelsen af 1800 - 
tallet hørte hele dette betydelige areal af 
hede og klit under Asdal, og landbrugene, 
der lå herude, var en del af hovedgårdens 
fæstegods.

løvrigt fortæller pastor Friis’s beskri
velse af området tydeligt nok, hvilket 
barskt landskab, der her er tale om og om 
de vilkår, den fattige befolkning herude 
levede under på den tid, der her er tale 
om.

At der også på nogle af stederne var 
velstand - ja endog rigdom - er velkendt. 
Skudeejerne og handelsstederne tjente i 
perioder betydelige summer på deres op

køb af landbrugsprodukter, navnlig brød
korn, som de med deres små skuder ex- 
porterede til Norge og England. Som re
turgods bragtes træprodukter og støbe
gods m.m. fra Norge og sukker, sydfrug
ter, krydderier samt tekstilvarer m.m. fra 
England. Disse varer blev der handlet vi
dere med, når bønderne og herremænde- 
ne leverede deres landbrugsprodukter på 
handelsgårdene ved kysten.

Det er klart, at der ved denne virksom
hed også gik en del af fortjenesten til 
egnens mindrebemidlede befolkning, som 
hovedsagelig levede af deres jordlod og fi
skeri, idet der var brug for mandskab, når 
skuderne, der lå opankrede udenfor rev
lerne, ved hjælp af fladbåde skulle losses 
og lastes, og det er givet, at skudehande
len på den måde - i større eller mindre 
omfang - har støttet de økonomiske leve
vilkår for den almindelige befolkning. På 
den anden side har hoveriet på Asdal væ
ret en tung belastning for befolkningen, 
idet arbejdsydelsen på hovedgården - her 
som andre steder i landet - tog en væsent
lig del af fæsternes tid og energi.

Efter stavnsbåndets ophævelse i 1788 
udviklede begivenhederne sig her på sam
me måde, som det skete ud over det gan
ske land. Arealerne blev inddelt og tildelt 
de forskellige jordbrug, som derefter blev 
solgt fra hovedgården - vel nok hovedsa
gelig til de folk, som på det givne tids
punkt havde brugene i fæste.

Selvom de vendsysselske herremænd af 
historikerne får skyld for, at de var bag
efter med udstykning og salg af deres 
bøndergods, så har forberedelserne til sal
get af Asdals bøndergods været langt 
fremskredet, da man rundede 1800-tallet.
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I løbet af det næste århundrede blev der 
grøftet, pløjet, merglet, plantet og opdyr
ket hedearealer, og efterhånden som ud
viklingen skred frem, forvandledes store 
dele af området til en samling pæne, vel
drevne ejendomme af forskellig størrelse. 
Senere er de meget omfattende hede- og 
klitplantager vokset op, hvilket har bevir
ket, at de rent klimatiske forhold er for
bedret ganske betydeligt.

Hvilke ejendomme, pastor Friis henty
der til, når han skriver om de »mere eller 
mindre jammerlige Huuse«, kan vanske
ligt fastslås, men der er ingen tvivl om, at 
flere af dem var begyndelsen til de ejen
domme, som i dag ligger i området.

Asdals jordegods
Desværre er fæsteprotokollerne fra Asdal 
hovedgård ikke bevaret, hvilket mindsker 
mulighederne for at skaffe oplysninger 
om ejendommene fra den tid, da de hørte 
til Asdals jordegods. Imidlertid har der i 
anledning af en hoverikonflikt, som ver
serede i 1771 mellem Christian Rantzaus 
enke og 31 fæstere under Asdal, været be
nyttet de pågældende fæsteres fæste
breve, idet disse blev indsendt til myndig
hederne, som skulle dømme i sagen. I 
Vendyssel Årbog fra 1942 har kontorassi
stent A. Sørensen skrevet om denne hove
rikonflikt. I artiklen gengives 30 af disse 
fæstebreve. Læser man fæstebrevene 
igennem, vil man se, at den pågældende 
konflikt har drejet sig om såvel større som 
mindre jordbrug, og endvidere at disse 
brug lå spredt over det meste af Asdal 
sogn, samt at flere af de mere eller mindre 
jammerlige Huuse, som pastor Friis skri
ver om, har været involveret i denne sag.

Det gælder således ejendommene Møllen, 
Sløvborg, Rynken, Nørre Kjul, Rimmen, 
Grønhøj, Sdr. Kjul og Mosen.

I en fra Asdal i 1662 indsendt jordebog, 
som giver oplysning om godsets tilstand, 
er anført, at Asdals jordegods på dette 
tidspunkt udgjorde 813 tønder hartkorn. 
Dette forklarer, hvilket betydeligt omfang 
Asdals bøndergods havde. Der fortælles 
videre om det omfattende bøndergods, at 
det led stærkt under den tiltagende sand
flugt, især de dele af det, der lå ved »Ve- 
sterhavssiden«, som gårdene i Råbjerg, 
Uggerby, Home og Tornby sogne, hvor 
bøndernes marker, enge og fædrift blev 
ødelagt. Ved Kjul strand havde der været 
»13 Gadehuse«, men de var i 1662 alle 
ødelagt af sandflugt, og der havde ikke 
været bygninger på dem i mange år.

I samme jordebog fortælles også, at 
kornafgiften betød forholdsvis lidt for 
Asdals Landgildeindtægter, selvom der 
dog ydedes en del byg. Derimod var der 
blandt landgildeydelserne en hel del fisk, 
således adskillige tønder torsk og saltet 
kuller samt tørrede flyndere i hundredvis. 
Desuden nævnes honning og limsten, og 
så var der naturligvis de over hele landet 
forekommende ydelser af smør, svin, 
gæs, høns o.l.

Stedet »Mosen«
Efter disse indledende bemærkninger om 
omtalte lokalområde, om landbrugene, 
der ligger herude og om de levevilkår, be
boerne herude før i tiden var underkastet, 
skal jeg med forskellige kilder som grund
lag forsøge at kaste nogle lysglimt over hi
storien om en af de ejendomme, som an
tagelig er blandt de ældste på stedet. Det 
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drejer sig om »Mosen«, hvor jeg er barne
født og opvokset. Fra matrikelnummere
ringen havde stedet med tilhørende par
celler matr. nr. 49.

Forklaringen på navnet »Mosen«s op
rindelse er uvis, men det skal formodent
lig søges i stedet, hvor ejendommen lig
ger, idet der her umiddelbart syd for bæl
tet af hedebakker flere steder findes tør
vejord, og da det nordligste af ejendom
mens areal ligger lavt i forhold til omgi
velserne, kan det meget vel tænkes, at ste
det - i tiden før der blev afvandet ved 
gravning af grøfter - har ligget hen som 
mose. Graver man ned gennem jordlage
ne ved bygningerne, vil man opdage, at 
der under det øverste lag sandmuld findes 
et mørkt, tørveagtigt lag i varierende dyb
de. At dette mørke jordlag er omsatte re
ster af planter, som i en fjern fortid har 
vokset på jordens overflade, kan der ikke 
herske tvivl om. Det overliggende lag af 
sandmuld af varierende lethed må således 
være tilført, og der kan vist ikke være 
tvivl om, at det er sket med vindens 
hjælp. Den føromtalte sandflugt, som 
hærgede egnen i 1600-tallet, kan rimelig
vis være forklaringen på, hvordan »Mo
sens« moseareal blev dækket med over
fladematerialer fra omgivelserne, der i

Fotografi af stedet i matriklen, den såkaldte Land- 
maalingsmatrikel af 1688, hvor »Mosen« omtales.

vest består af ret så lette sandmaterialer, 
og på den måde blev forvandlet fra at væ
re mose til et dyrkbart areal af sandmuld 
af ret god bonitet. Antagelig har der ald
rig været gravet mosetørv på stedet. Det 
har der derimod været flere steder ved 
sydsiden af hedebakkerne øst for Rim
men.

»Mosens« dåbsattest
I det kildemateriale, jeg har undersøgt, 
træffes »Mosens« navn første gang i ma
triklen fra 1688.

I årene umiddelbart efter, at Frederik 
III indførte Enevælden i 1660, blev der 
udarbejdet en matrikel, som er blevet 
kaldt matriklen af 1664. Den er baseret på 
de gamle jordebøger, som i mange tilfæl
de stammede fra Middelalderen. Om 
matriklen af 1664 indeholdt alle de jord
brug, der fandtes på det pågældende tid
spunkt, er ikke godt at vide. I hvert fald 
findes »Mosen« ikke omtalt i denne mat
rikel. Det kan tyde på, at de første byg
ninger på stedet stammer fra perioden 
mellem 1664 og 1688.

Notatet i matriklen fra 1688, som må 
kunne betragtes som Mosens »dåbsattest«, 
siger ikke meget, men det bekræfter dog, 
at »Mosen« på dette tidspunkt var en del 
af Asdals bøndergods, at stedets navn var 
»Mosen«, og at der skulle betales skat til 
konge og gods af 3 skæpper hartkorn og 
endvidere, at stedets bonde hed Jens Sø
rensen.

Matriklen oplyser ikke noget om, hvor 
stort et areal der tilhørte Mosen på dette 
tidspunkt. Antagelig har arealet været på 
de 11-12 tdr. land, der ligger samlet om
kring bygningen på begge sider af sogne-
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vejen og derforuden en hedelod, bereg
net til bjergning af lyng og lyngtorv, der 
her på egnen blev anvendt som brændsel 
på ildstedet og i bilæggeren. En klitlod, 
som er betegnet med matr. nr. 49a har sik
kert også tilhørt Mosen helt fra begyndel
sen, idet det var det almindelige for ejen
dommene herude, at de havde en klitlod, 
hvorpå de bjergede hø og græssede får. 
Den her omtalte klitlod blev ved udstyk
ningen af ejendommen, som fandt sted i 
1854, solgt til den ejendom, der i dag er 
kendt som Kristian Peters ejendom i klit
ten. n

»Mosens« først kendte fæster 
omkring 1688
Hvem Jens Søfrensen var, har ikke kun
net belyses, idet kirkebøger fra Horne og 
Asdal ikke er ført før efter 1732. Jens 
Søfrensen må således være død og borte 
før 1732.

I kirkebogen fra Asdal for 1740 er med
delt, at præsten første søndag efter Trini
tatis 1740 har begravet »Jens Søfrensens 
Kone Kirsten Eriksdatter« fra Mosen. I 
notatet er desuden meddelt, at der ved 
denne lejlighed blev prædiket, hvilket kan 
tyde på, at Kirsten Eriksdatter og Jens 
Søfrensen har været ret ansete folk, idet 
der på den tid sjældent blev prædiket når 
det drejede sig om småkårsfolk.

Hvorvidt Kirsten og Jens havde slægts
forbindelse til de efterfølgende fæstere i 
Mosen må stå hen i det uvisse, idet der 
ikke kan findes konkrete oplysninger her
om. Ganske vist boede Kirsten i Mosen, 
da hun døde. Selvom det er sandsynligt, 
at hun var svigermor til den daværende 
fæster, Jens Pedersen, kan hun godt have 

boet på stedet som aftægtskone. At Kir
sten har været højt oppe i alderen, da hun 
døde, fremgår af, at hun må have været 
gift med Jens Søfrensen i 1688. Hvor 
gammel, hun da har været, er ikke til at 
vide, men hun har sikkert været over 20.

Far og søn fæstere i »Mosen« 
fra ca. 1700 til 1764
Der findes ingen oplysninger om, hvornår 
Jens Pedersen har overtaget Mosen efter 
Jens Søfrensen, men det er sikkert sket 
omkring år 1700. Jens Pedersen døde 
nemlig i 1742 og blev begravet på Asdal 
kirkegård 1. søndag efter Hellig tre Kon
ger 1742. Hans alder er ikke angivet.

Jens Pedersens hustru døde 1740 og 
blev begravet på Asdal kirkegård 8. søn
dag efter Trinitatis 1740. I begravelsesno
tatet i kirkebogen er hun ikke nævnt ved 
navn men er opført som »Christen Jen
sens Moder i Mosen«. Havde navnet væ
ret anført, ville det måske have afsløret, 
om hun var datter af Jens Søfrensen. løv
rigt afslører notatet, at Christen Jensen 
allerede i 1740 har overtaget Mosen efter 
forældrene. Overtagelsen er antagelig 
sket kort efter 1730, da hans ældste datter 
er født 1734.

Christen Jensen var gift to gange. I sit 
første ægteskab med Maren Christensdat- 
ter havde han tre børn, Lisbeth Christens- 
datter, født 1734, Sara Christensdatter, 
født 1736 og Christen Christensen, født 
1737. Maren Christensdatter må være af
gået ved døden omkring 1737-38. I 1740 
giftede Christen Jensen sig anden gang 
med Maren Olufsdatter. I dette ægteskab 
var der fire børn, hvoraf de to var død
fødte. De to, som voksede op var Jens 
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Christensen, født 1743 og Oluf Christen
sen, født 1745. Lisbeth blev i Mosen, idet 
hun i 1764 blev gift med den fæster, der 
afløste Christen Jensen. Herom senere.

Christen Christensen gjorde tjeneste i 
Marinen som »Søe-Lemitt«, hvilket vil si
ge, at han tilhørte en fast stab af mand
skab indenfor Marinen, som var ansat på 
livstid. Hans hustru, Maren Kirstine Lo- 
rensdatter boede hos familien i Mosen. 
Den 16. februar 1792 blev der af forvalte
ren på Asdal givet meddelelse om, at 
Christen var druknet. På dette tidspunkt 
havde de en umyndig datter, som Chri- 
stens halvbroder, Oluf blev formynder 
for. Oluf havde et sted på Asdal hede, 
hvor Christens enke - med sin umyndige 
datter - flyttede til og blev husholderske.

Jens Christensens skæbne er der gjort 
rede for i et af de i indledningen omtalte 
fæstebreve fra hoverikonflikten i 1771. 
Det hedder således i et af disse fæstebre
ve: »9. Februar 1771 fæster Jens Chri
stensen, Moessen, barnefødt i Asdal 
Sogn, Sløuborg, som Peder Poulsen fra
døde. Han ægter Enken, der har 4 smaa 
Børn. Hartkorn 0-6-3-2«.

Det er ikke lykkedes at finde ud af, 
hvor datteren Sara blev af. Hun blev kon
firmeret i Asdal kirke i 1749. Derefter er 
hun antagelig rejst ud af sognet. 
Levevilkårene blandt Asdals fæstebønder 
har sikkert ikke været de bedste i perio
den fra 1700 til 1764, da Jens Pedersen og 
hans søn Christen Jensen var fæstebønder 
i Mosen. Foruden, at den store nordiske 
krig rasede, (1700-1720), var de enevældi
ge kongers overdådige livsførelse en hård 
belastning på landets økonomi. Kvæg
pesten rasede, og regeringens strenge told

politik medførte, at priserne på land
brugsprodukterne faldt til næsten ingen
ting. Som eksempel kan nævnes, at i peri
oden 1730-34 kostede smør 19-20 øre pr. 
pund og flæsk 12-13 øre pr. pund. Selv ef
ter datidens normer var disse priser helt i 
bunden. I 1735 kom der en forordning, 
hvorved Danmark fik eneret på det 
søndenfjældske Norges forsyning med 
brødkorn. Det var ret store mængder, det 
drejede sig om, og det blev derfor en god 
støtte for de danske kornproducenter. 
Det var netop i årene herefter og indtil 
Englands - krigene brød ud - først i 1800- 
tallet, at kornexporten og skudehandelen 
blomstrede op langs Vendsyssels kyster, 
og det er klart, at denne omfattende virk
somhed også har virket som en støtte for 
de almindelige beboere herude, som hav
de skudehandlerne til naboer.

I Mosen var forholdet det, at der indtil 
1740 var mange munde, der skulle mæt
tes, idet Christen Jensen - foruden kone 
og tre børn - havde tre aftægtsfolk boen
de - nemlig begge hans forældre og den 
tidligere fæster Jens Søfrensens enke, Kir
sten Eriksdatter.

Som det er nævnt, døde Christen Jen
sens moder og Kirsten Eriksdater i 1740, 
og Christen Jensens far døde 1742, hvor
efter Christen Jensen og hans familie leve
de videre på stedet, indtil han i 1764 af
stod fæstet til datteren Lisbeth og hendes 
mand.

Christen Jensen selv blev i mosen hos 
datteren Lisbeth og hendes mand indtil sit 
85. år, idet han døde i Mosen 1784 og blev 
begravet på Asdal kirkegård 3. søndag i 
Advent 1784 »uden Prædiken«.
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Den føromtalte hoverikonflikt på As
dal i 1771 drejede sig om 31 af godsets fæ
stere, som nægtede at opfylde deres hove
ripligter på trods af, at grevinden mod en 
ringe afgift og tåleligt hoveri havde for
delt et areal mellem godsets fæstebønder 
med hartkorn 68 Tdr. 3 Fjdk. og 2 Alb.

Efter al sandsynlighed var denne hove
rikonflikt en reaktion på Struenses hove
riforordning af 20. februar 1771, hvorved 
der sker en begrænsning af hoveritjene
sten og en præcision af hoveriets omfang i 
forhold til hartkorn og til bøndernes af
stand fra hovedgårdens jorder.

Struenses indflydelse blev imidlertid 
brat afbrudt ved hans fald i 1772. De fle
ste af Struenses reformer blev gjort ugyl
dige ved nye love og forordninger, således 
at forholdene faktisk førtes tilbage til ti
den før Struense.

Konflikten løstes ved bestemmelser i en 
hoveriforordning af 12. august 1773, der 
gjorde hoveriet ubestemt, hvilket betød, 
at det var godsejerne, der bestemte hove
riets omfang. De gode fæstere måtte pænt 
bøje nakken og udføre det hoveri, der 
blev dem pålagt.

Datter og svigersøn fulgte efter 
fra 1764 til 1792
En af disse 31 fæstere var som før nævnt 
Lisbeths halvbroder, Jens Christensen, 
der overtog Sløvborg. En anden af disse 
var Lisbeths mand, Michel Christensen 
der overtog Mosen efter Lisbeths far, 
Christen Jensen.

Fæstebrevet havde følgende ordlyd: 21. 
Juni 1764 fæster Michel Christensen fra 
Diget i Uggerby Sogn det Sted Mosen i 
Asdal, som Christen Jensen iboer. Han 

ægter dennes hjemmeværende Datter, 
Lisbeth. Hartkorn 3 Skp.

Michel Christensen fra Diget i Ugger
by, født 1731 kom således til Mosen i 
1764 og blev gift med husets datter. Lis
beth blev døbt den 1. december 1734 i As
dal kirke som datter af Christen Jensen og 
hustru Maren Christensdatter i Mosen.

Ægteparret beboede og drev Mosen i 28 
år indtil 1792. I årene fra 1769 til 1780 fik 
de 5 børn, hvoraf de to ældste og det yng
ste døde som små. Det var to døtre, der 
voksede op. Marie Michelsdatter blev 
døbt i Asdal kirke 14. søndag efter Trini
tatis 1773, og Mette Michelsdatter blev 
døbt i Asdal kirke Palmesøndag 1775.

Ifølge folketællingslisten fra 1787 be- 
boedes Mosen på dette tidspunkt af Mi
chel Mose, 58 år, Huusmand, Lisbeth 
Christensdatter, 54 år, hans Kone og Ma
rie Michelsdatter, 14 år, deres Datter.

Det vides ikke, hvornår Lisbeth døde. 
Det har ikke været muligt at finde hendes 
dødsnotat i kirkebøgerne. Det kan måske 
skyldes en forglemmelse. Det kan også 
skyldes, at hun har overlevet Michel og er 
flyttet til datteren Mette i et andet sogn, 
hvor hun er død og begravet. Michel døde 
1801, 70 år gammel. Han blev begravet på 
Asdal kirkegård den 7. Juni 1801.

Går man kirkebøgerne igennem vil man 
bemærke, at Lisbeth og Michel har stået 
fadder til adskillige børn i nabolaget. Det 
kan tyde på, at de har været almindelig 
agtet og afholdt.

Hvor datteren Mette blev af vides ikke. 
Marie blev i Mosen som hustru til den næ
ste fæster, Anders Frederiksen.
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Fjerde generation af samme slægt 
overtager »Mosen« 
som selveje i 1801

Af endnu et af de føromtalte 31 fæstebre
ve fremgår, at Friedrich Ditlefsen fra 
Højrup i Horne Sogn den 24. December 
1754 fæster det Sted på Rimmen i Asdal 
Sogn, som Christen Nielsen Blaar afstaar. 
Hartk. 0-4-2-2. Det drejer sig om Vester 
Rimmen.

Samme år fik Friedrich Ditlefsen en 
søn, som fik navnet Anders Frederiksen. 
Anders kom til at spille en større rolle i 
Mosens historie, idet han den 2. novem
ber 1792 blev gift med Lisbeths og Mi
chels datter i Mosen, Marie Michelsdat- 
ter.
Maries og Anders Frederiksens vielsesnotat i kirke
bogen fra Asdal:

Aar 1792 den 21. September blev Ungkarl Anders 
Frederiksen fra Rimmen forlovet med Pigen Maria 
Michels Datter fra Mosen i Asda hl Sogn, og at der 
til dette Ægteskabs Fuldbyrdelse til den bestemte 
Dato ikke fandtes noget hinderligt bevidende fra 
Forloverne.

Laurs Mortensen 
Ole Christensen 

begge af Asdahl Sogn. 
Mosen in supra 
H. C. Piesner.
Copulerede 2. November.

Marie og Anders overtog Mosen i fæste 
efter Maries forældre, og Marie blev såle
des fjerde slægtled af samme slægt, som 
havde Mosen i denne lange årrække.

År 1788 var passeret, Stavnsbåndet var 
ophævet, udskiftningen og salget af god
sernes bøndergods var godt igang mange 
steder i landet. Landbrugshistorien for
tæller os, at når undtages Vendsyssel var 
Jylland den provins, hvor udskiftningen 
gik hurtigst for sig, men til gengæld blev 

den også mange steder mindre godt ud
ført. Det viste sig senere, at Vendsyssel 
var den af landsdelene, hvor jordfordelin
gen var mest veludført.

Ved Stavnsbåndets ophævelse tilhørte 
Asdal det såkaldte »grevelige rantzauske 
Forlods«, som foruden Asdal bestod af 
Rosenvold og halvdelen af Hammelmose. 
Denne sammenslutning var tilsammen på 
1300 tønder hartkorn.
Overgangen fra fæste 
til selveje 1801
Ved skøde af 20. april 1801 - tinglæst 17. 
maj 1801 -fik Anders Frederiksen Mosen 
overdraget som ejendom af Arent Hassel 
Rasmussen til Sejlstrup, som af Søren 
Hillerup i 1801 købte hovedparcellen til 
Asdal Hovedgård. Søren Hillerup ejede 
også Bramstrup ved Odense, hvor han bo
ede.
Dette første skøde på »Mosen« har følgende ordlyd:

Underskrevne Arnt Rasmussen til Sejlstrup 
Gaard, at jeg på S T H Cancellie Raad Hillerup til 
Bramstrup i Fyen hans Vegne haver solgt og afhæn
det, ligesom jeg og haver fra velbaarne Cancelliraad 
Hillerup og Arvinger til Anders Frederiksen i Asdal 
Sogn og hans Arvinger, sælger og af hænder det sted 
i Asdal Sogn, af Asdal Gods, som han tidligere har 
haft i Fæste tilligemed til samme nu henlagte Parcel 
af Asdal Hovedgaards mark, som har på Hartkorn 
frie Hovedgaards Taxt i alt 1 Td. 7 Sk. 2 F. Skov
skyld 2. F5/8Alb. beliggende i Vennebjerg Herred, 
Hjørring Amt. Stedets Bygning er i den almindelige 
Brandkasse assureret for 150 Rigsdaler, hvilket det 
sammenføres ikun Besætning, Sæd og inventarium 
Ejeren efter Loven tilkommer, sælges og overdrages 
Kjøberen, forbindes til at holde sig den Kongelige al- 
lernaadigste Ejeren forundte Bevilling til Asdal 
Godsers Udstykning efterrettelige i alle Maader hvil
ken erlagt ved Hjørring Horns og Vennebjerg Herre
ders Ret. Og da Kjøberen i Dag haver betalt mig den 
bemeldte Hr. Cancelli Raad Lars Hillerups og Ar
vingers Vegne, at han eller de ingen ydermere Lod, 
Deel Ret stadigvæk skal have til ikke udi bemeldte 
Sted; eller ikke tilliggende Ejendomme men samme 
herefter skal tilhøre Anders Frederiksen og hans Ar
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vinger som deres Lovlige kjøbte Ejendom, da jeg 
forbinder mig at hjemle Kjøberen efter Loven.

Dette Skjøde som allernaadigst bemeldte Bevilling 
udstedet på 24 S stemplet Papir, bekræftes herved 
under min Haand og Segl. Og til vitterlighed har jeg 
anmodet Kjøbmand Høyer af Hjørring og Østrup af 
Hjørring Mølle som nærværende. Dette Skjøde tilli
ge at underskrive og efter Begjæring og til Vitterlig
hed underskrives og forsegles den 20. April 1801.

Hjørring paa Cancellie Raad Lars Hillerups Veg
ne

H. A. Høyer I. Østrup 
Om dette Kjøb haver ingen Contrakt været oprettet, 
som herved Tilstaaes.
Hjørring den 3/7 1801

Rasmussen Anders Frederiksen 
med paaholden Pen; -

Om de to herrers »slagtning« af godset 
Asdal berettes 2) at Grev Carl Adolf Rant- 
zau til Brahesborg efter kongelig bevilling 
i 1793 solgte Asdal med skov og mølle af 
hartkorn 154 tdr. hvoraf 64 tdr. under 31 
afbyggere på hovedgårdsjorden, tiender 
89 tdr. htk. samt bøndergods 313 tdr. htk. 
til Søren Hillerup fra Lemvig, som var en 
af datidens jordegods - spekulanter. I 
1797 fik Hillerup bevilling til, at Asdal 
måtte beholde sine hovedgårdsrettighe
der, når godset sælges fra, og han udpar- 
cellerede da - efter bevilling af 1799 går
den. I 1801 solgte Søren Hillerup hoved
parcellen til den kendte herregårdsslagter 
Arent Hassel Rasmussen og skudehandler 
Peder Baltzersen, Kjul.

Søren Hillerup rådede stadig over det 
omfattende bøndergods, som han heref
ter solgte bort, og mange af gårdens fæ
stere fik her lejlighed til at frikøbe det 
jordbrug, som de hidtil kun havde til leje, 
undertiden på strenge betingelser.

Øjensynlig har A. H. Rasmussen fun
geret som kommissionær ved salget af fæ
stegodset, idet han har underskrevet skø
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derne på sælgerens (Hillerups) vegne ved 
overdragelsen af stederne til de nye ejere.

Som for de andre i samme situation har 
det naturligvis været en stor omvæltning 
for Marie og Anders i Mosen. Samme 
slægt i 4-5 generationer havde igennem 
100 år fristet tilværelsen som hovbønder 
på betingelser, som herremændene be
stemte. Det skal dog tilføjes, at de sidste 
generationer af Rantzauerne ikke har væ
ret de strengeste blandt herremænd i Dan
mark.

År 1801 var således et begivenhedsrigt 
år for beboerne herude på den i tidligere 
tid ret så øde hedeslette. Gamle kort viser, 
at de ejendomme, der ved udskiftningen 
lå øst for Kjul å, var følgende: Nørre Kjul 
2 steder, Klitten 1 sted, Sdr. Kjul 1 sted, 
Rimmen 2 steder, Heden 4 steder, Mosen 
1 sted, Rynken 1 sted, Sløvborg 2 steder 
og Charlottenborg 1 sted. På vestsiden af 
åen med marken grænsende til åen lå fem 
ejendomme, hvoraf de tre var benævnt 
Heden, den fjerde var Møllen, og den 
femte var Katsig. Disse 20 ejendomme lå i 
Asdal sogn og strakte sig i syd-nord fra 
Asdal bakke til kysten og i øst-vest fra 
Uggerby skel til Horne skel. Åbyen ligger 
i vor tid på arealer, som tidligere har til
hørt Sløvborg, Møllen og Katsig.

Ifølge folketællingslisten fra 1801 be
stod familien i Mosen på dette tidspunkt 
af Anders Frederiksen, 48 år, Marie Mi
chels Datter, 28 år, Karen Margrethe An- 
dersdatter, 8 år og Frederik Andersen, 5 
år. Maries far nåede lige netop at opleve, 
at Mosen blev selveje, idet kirkebogen 
meddeler, at Michel Christensen døde i 
Mosen og blev begravet den 7. juni 1801.

Af gode grunde fremgår det ikke af 



skødet, hvor stort arealet var i tdr. land, 
eftersom der først med den nye matrikel 
af 1844 forelå opmålinger af de enkelte 
ejendomme. At arealet til Mosen ved ud
skiftningen var af betydelig størrelse 
fremgår imidlertid af, at der ved overta
gelsen var 1 td, 7 skp. og 2 fjdk. Hartkorn 
på ejendommen. Til ejendommen har 
hørt en klitlod og en hedelod foruden det 
areal, der ligger omkring ejendommens 
hovedparcel. Hvor skellene har gået lader 
sig vanskeligt konstatere, idet matrikuls- 
kort fra den tid ikke findes, men et bety
deligt areal på østsiden af sognevejen og 
ejendommen syd for Mosen (nu kaldet 
Lille Mosen) foruden en betydelig del af 
Grønhøj - stedernes arealer har givetvis 
hørt til ejendommen fra begyndelsen og 
indtil en udstykning fandt sted i 1854. 
Ejerne i denne periode er almindeligvis 
betegnet som gårdmænd.

Det fremgår ejheller af skødet, hvilken 
købspris, der blev betalt for ejendommen, 
men det er klart, at der for mange af kø
berne ved overgangen fra fæste til selveje 
meldte sig spørgsmålet om financiering af 
købene. Den mest almindelige form for 
lån, som blev tinglyst med pant i ejen
dommene, var penge som man lånte af en 
institution ved navn »Den almindelige 
Enkekasse«. Denne institution lå - ved 
slutningen af 1700-tallet - inde med en 
større kapital, som man lånte ud bl.a. til 
financiering af disse ejendomskøb.

Om Den almindelige Enkekasse oply
ses, at institutionen oprettedes i 1775 med 
det formål at sikre medlemmernes enker 
en bestemt sum ved mandens død - eller 
en årlig ydelse, sålænge de var enker. 
1788 blev det pålagt embedsmændene at 

indtegne sig og gøre indskud. Den ophør
te med at modtage indskud i 1845, og den 
bragte staten tab. Enkekassens virksom
hed afløstes i 1842 af Livrente og forsør
gelsesanstalten.

Også Anders Frederiksen benyttede sig 
af denne mulighed ved købet af Mosen, 
idet han modtog et lån fra Den almindeli
ge Enkekasse på 300 rigsdaler. Det ret 
omfattende lånedokument der har følgen
de ordlyd er udfærdiget og tinglyst.
Pag 544 Panteprotokol for Vennebjerg Herred 9. 
maj 1785; 12. juni 1802.
Jeg underskrevne Anders Frederiksen et sted i Asdal 
Sogn Kendes og herved Vitterliggør skyldig at være 
til den almindelige Enkekasse den Summa 300 Rigs
daler, Skriver tre Hundrede Rigsdaler Kurant som 
mig af bemeldte Kasses Midler Dags Dato ere Laan- 
te og udbetalte. Jeg haver og forpligtet mig, hvorved 
mig og mine Arvinger, Een for alle og alle for een. 
Bemeldte kapital 300 Rigsdaler til omtalte den al
mindelige Enkekasse eller hvo med min Obligation 
med rette i hændehaver, vigtig at betale tilbage til 
11. Juni eller 11. December Termin, samme med et 
halvt Aars Opsigelse forud hver af Siderne bliver op- 
sagt, og imidlertid kapitalen for mig bliver staaende 
at erlægge af den 4% aar lige Rente, Halvdelen til 
hver 11. Juni og Halvdelen til hver 11. December 
Termin. - Til Betryggelse for dette laan med deraf 

forfaldende Rente og andre Omkostninger pantsæt
terjeg hermed med første Prioritet prompte det mig 
efter Skjøde af 20. April i Aar, i hvilket tillige med 
skrevne Obligation Læses og protocolleres tilhøren
de Sted, beliggende paa Asdal Hovedgaards mark i 
Asdal Mark, ansat for hartkorn frie Hovedgaards- 
taxt 1 Td. 7 Skp. 2 F. Skovskyld2 F5/8 Alb. med de 
til samme hørende Bygninger, hvilke i Brandkassen 
ere forsikrede for Sum 150 Rigsdaler. Ligeledes 
pantsætter jeg ikum mig tilhørende Bygninger og 
Kreaturer, Arberedskaber, ikun af Jordlodden ind
avlede Sæd og Hø og det mig tilhørende Indbo. Udi 
hvilken Ejendom med alt tilliggende, saaledes som 
ikun mig er herefter kan blive bebygget og forbed
ret, intet i nogen Maade undtagen, den Almindelige 
Enkekasse skal være og blive beretiget frem for alle 
andre, indtil samme for Capital Renter og Omkost
ninger skadesløst vorde afbetalt. Dersom ingen af 
Renterne mig til bestemte Terminer udebliver, pan
tet af mig og holder i god og forsvarlig Stand, Skat
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ter og Afgif ter maatte komme i Restance eller noget 
af Jordlodden til Forringelse, Maatte blive besigti- 
get, da skal Capitalen som være opsagt og Kassen 
samme da efter et halvt Aar i Mangel af at Capital 
prompte erlægges maa berettiges at tiltræde Pantet 
og deri søge frie Betaling, men giverslet ikke skulde 
blive tiltrækkelig da i mine øvrige Ejendele hvor et 
eller andet maatte forefindes. Til Bekræftelse haver 
jeg ikun min Panteobligation i de tvende Underteg
nede Vitterlighedsvidners Overværelse i egnehæn- 
digt underskrevet og forseglet, og maa samme paa 
min Betaling og uden nogen mig ikke given Varsel 
ved Retten Læses og i Pantebogen indføres.

Asdal Sogn den 3. juli 1801 
Anders Frederiksen.
Til Vitterlighed indskrives efter Begæring 
Peder Baltzersen
Til Vitterlighed indskrives efter Begæring 
Jørgen Møller

I årene fra 1793 til 1813 fik Marie og An
ders Frederiksen 9 børn, hvoraf 4 døde 
som små. De 5, der voksede op, var Karen 
Margrethe Andersdatter, født 1793, Fre
derik Andersen, født 1796, Mikkel An
dersen, født 1802, Kirsten Andersdatter, 
født 1810 og Laurs Andersen, født 1813.

I en alder af 62 år døde Anders Frede
riksen den 10. marts - og blev begravet 
den 17. marts 1816 på Asdal Kirkegård. I 
Kirkebogen er han benævnt som »Fjer- 
dingsgaardmand af Bondestand og 
Haandtering« fra Mosen i Asdal Sogn. 
Marie og Anders har sikkert været dygti
ge og stræbsomme folk. Hertil kommer, 
at de sidste år af deres virkeperiode var 
den opgangstid, som landbruget oplevede 
under - og lige efter Englandskrigene 
først i 1800-tallet. I disse år var det gode 
tider for landbruget, og Marie og Anders 
oparbejdede sig da også en - efter tiden 
og forholdene - ret betydelig velstand, 
sådan som det fremgår af det skifte, der 
blev foretaget efter Anders’s død. Ordly

den af det extrakt fra skifteprotokollen, 
som blev tinglæst er følgende:
Extrakt 7 af Skiftet efter afgaaende Selvejergaard- 
mand Anders Frederiksen af Mosen i Asdal Sogn, 
sluttet den 30. November 1816. Og var nu tilstæde 
enken Marie Michelsdatter med Lavværge, Gaard- 
mand Anders Sørensen, Rimmen af Asdal Sogn, og 
for Arvingerne, som er en Søn Frederik Andersen 20 
Aar, en Ditto Michel 14 Aar, en Ditto Laurs 2 Aar, 
en Datter Karen 22 Aar, ugift og en Ditto Kirsten 5 
A ar, deres Farbroder Huusmand Christen Frederik
sen, ogsaa af Asdal Sogn, som Kurator for de min- 
dreaarige og som Værge for de øvrige.

Vedkommende Arvinger gjentager deres Erklæ
ring ved Vurderingsforretningen om ihvor hver være 
tilfredse, ligeledes om Vurderingsmændene forsikre
de at have vurderet efter deres bedste Skønnelse. En
ken og Arvingernes Kurator og Værge ønskede, at 
Skiftet maatte vorde sluttet saaledes af Vurderingen 
lagt til Grund og under Vilkaar 
a) at Enken svarer hvad Gæld der maatte hæfte på

Boet, Skiftebobehandlingernes Omkostninger 
iberegnet.

b) giver hver af Sønnerne i Arv 200 Rigsbankdaler, 
og hver af Døtrene 100 Rigsbankdaler, og hver 
Søn desuden tillægges in Natura en Ko og en Ki
ste, og hver Datter en Kiste og et Faar og en Sengs 
Klæder samt passende Bryllupskost naar de maat
te vorde gifte og

c) give de umyndige en passende Opdragelse.
Skifteretten fandt ikke at sige imod dette Ønske, 

som for Arvingerne øjensynlig Fordelagtigt og bi
faldt altsaa skiftets Afgørelse under de bemeldte Vil
kaar, hvorved de Umyndiges Arvelodder bliver inde- 
staaende hos Enken imod lste Prioritet Panteret i 
Stervboet af Hartkorn 1 Td. 7 Skp. 2 Fjdk. Alb. 
med den derved til enhver Tid nævnte Besætning og 
A vi, imod at hun fritages for Renters ydelse, indtil 
de vorde myndige, imod in Natura de dem tillagte 
Ting ikke heller erholdes, før Arvingerne sætte Bo 
eller komme i den Stand at de samme kan være be
høvede. Til Sikkerhed for, hvad der er tillagt Arvin
gerne, tinglæses en Extrakt af denne Skiftebehand
ling, hvorved Enken ifald det anses fornødent eller 
paa kræ ves lader Stedet lovlig taxeres.
E. Povlsen
Marie Michelsdatter - med paaholden Pen 
Anders Sørensen Rimmen - medpaaholden Pen 
Christen Frederiksen - med ført Pen.
Ole Jensen Peder Nielsen
I Overensstemmelse med Protokollen.
E. Povlsen
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Del af et sognekort over Asdal sogn fra 1883. Kortet, der er forsynet med matrikulsnumre, viser, hvorledes he
de - og klitarealerne mod øst og nord bestod af lange - i mange tilfælde meget smalle lodder. Meningen med 
disse lodder var at fordele jorden så retfærdigt som muligt efter bonitet til lodsejerne. - Ved nærmere eftersyn 
kan det konstateres, at der findes både hedelodder og en klitlod, som har matr. nr. 49.
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»Peder Mose« ejede stedet 
fra 1819 til 1827
Marie Michelsdatter døde allerede den 8. 
juni 1818, kun 46 år gammel. Det endelige 
skifte blev foretaget, hvorved hovedpar
cellen af Mosen i 1819 blev solgt til en 
mand ved navn Peder Jensen, medens 
sønnen Frederik overtog matr. nr. 49e 
(Lille Mosen), parcel matr. nr. 45c af 
Grønhøj (Holger Fischers ejendom). 3) 
For et tilgodehavende hos Peder Jensen 
på 100 rigsdaler sølv med pant i matr. nr. 
49a, parcel nr. 2 (det areal som ligger øst 
for sognevejen, og som i 1854 solgtes til 
Thomas Hald) 4) overtog Frederik Ander
sen denne parcel den 27. juni 1820. Mosen 
var således herefter delt i to mindre ejen
domme, som imidlertid få år derefter til- 
clels blev købt sammen igen.

Peder Jensen blev kaldt Peder Mose. 
Hvem han egentlig var er vanskeligt at 
finde ud af, idet flere personer på samme 
tid og med samme navn vanskeligt lader 
sig adskille. Men konstateres kan det, at 
han solgte Mosen i 1827 til Peder Christen 
Sørensen fra Vejrmøllen i Asdal Sogn.

Peder Christen Sørensen 
fra 1827 til 1838
Peder Christen Sørensen købte samtidig 
parcel nr. 2 (øst for vejen) og Lille Mosen, 
matr. nr. 49e tilbage af Frederik Ander
sen, medens sidstnævnte beholdt parcel 
matr. nr. 45c. På denne parcel har Frede
rik Andersen antagelig bygget det første 
hus på stedet. Det er antagelig sket om
kring 1827, da han solgte Lille Mosen til
bage til Mosen, idet der tilsyneladende ik
ke har været bygning her tidligere. Frede
rik Andersen boede nemlig her, indtil han 

i 1858 solgte denne ejendom til Peder 
Christiansen Munk, som på dette tids
punkt boede i Lille Mosen.
Peder Christen Sørensen samlede således 
igen det meste af det areal, der tidligere 
havde tilhørt Mosen, således at Mosens 
hartkorn i P. C. Sørensens tid udgjorde 
ca. 1 td. 6 skp. I kirkebogen benævnes P. 
C. Sørensen som gårdmand. Han blev 
født den 17. februar 1799, og hans for
ældre var Søren Christensen og hustru 
Lisbet Christine Pedersdatter på Vejrmøl
len i Asdal Sogn.

Den 2. juni 1828 blev Peder Christen 
Sørensen viet til pigen Ane Marie Peders
datter, født 1804 og datter af gårdmand 
Peder Nielsen Munk og hustru Kirsten 
Nielsdatcer fra Rynken i Asdal sogn. Ane 
Marie var således søster til gdr. Christen 
Pedersen, Rynken, som var gift to gange 
med de to søstre Ingeborg - og Mathea 
Andersdatter fra Træhøj i Asdal Klit. (En 
tredie Søster fra Træhøj, Maren Anders
datter var gift med Augustinus Buhelt den 
ældre).

Ane Marie og Peder Christen Sørensen 
havde kun en søn, Søren Peder Pedersen, 
født 5. marts 1829 i Mosen. I folketæl
lingslisten fra 1834 angives beboerne i 
Mosen at være Peder Christen Sørensen, 
35 år, lever af sin Jordlod, Ane Marie Pe
dersdatter, 29 år, hans Kone, Søren Peder 
Pedersen, 5 år, deres Søn, Marianne Jens
datter, 18 år, ugift Tjenestepige, Niels Pe
dersen Horne, 39 år, ugift, Ernærer sig af 
Søfart.

Sidstnævnte er den senere så velkendte 
skudeejer, handelsmand og strandfoged 
Niels Pedersen Horne, Nørre Kjul, som 
således har boet til leje i Mosen i 1834.
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»Mosen« omkring år 1900.
Billedet er en affotografering af et maleri, som stadig hænger i mine forældres mindestue i »Mosen«. Maleriets 
dimension er ca. 50- 75 cm. Det er malet af lærer Klarskov Jørgensen, som var lærer ved Asdal nordre skole i en 
årrække omkring år 1900. Hans gerning her afsluttede han i 1908 - vistnok på grund af alder og med pension. 
Han rejste med sin familie til Aggersund, hvor han nød sit otium. Samtidig med maleriet af »Mosen« malede 
lærer Jørgensen et maleri af min mors hjem, Nørre Kjul. Også dette maleri var i mit hjem, så længe mine for
ældre levede. Det er senere gået i arv til Svend Skands, som bor i Hirtshals og som er født og opvokset i Nørre 
Kjul.

Han var en Broder til Ane Marie Peders- 
datter.

Ane Marie og P. Chr. Sørensen ejede, 
beboede og drev Mosen i 10 år indtil 1838. 
Efter de oplysninger, der foreligger om 
den periode, har Mosen været af en stør
relse og i en tilstand, så den har kunnet er
nære en familie. Det ser ikke ud til, at P. 
Chr. Sørensen har foretaget sig andet, 
end at passe ejendommen.

Omkring 1838 giftede P. Chr. Sørensen 
sig anden gang med Ane Marie Christens
datter fra Friegården 5) i Horne sogn. De 

overtog hendes hjem, og her tilbragte han 
resten af livet, idet han døde på Friegår
den i 1889, 90 år gammel. Ved sit sidste 
giftermaal fik han tilnavnet Frie.

Christian Nielsen 
fra 1838 til 1846
I 1838 solgte Peder Chr. Sørensen ejen
dommen til en ung mand på 19 år, som 
hed Christian Nielsen. Han blev i 1838 
gift med Kirsten Pedersdatter, født 1820.
I de 8 år, de beboede og drev »Mosen«, 
fik de to døtre, Else Christensdatter, født
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13. april 1839 og Ane Christensdatter, 
født 17. januar 1844.

I folketællingslisten fra 1840 er anført: 
Mosen (en Gaard), Christen Nielsen, 21 
År, gift, Jordbruger, Kirsten Pedersdat- 
ter, 20 år, gift, hans Kone, Else Christens
datter, 1 År, deres Datter, Maren Tho- 
masdatter, 14 År, Tjenestepige.

1 1846 solgte Kirsten - og Christen Niel
sen »Mosen« til Peder Christiansen Munk 
og købte en gård i Horne.

Levevilkårene i perioden 
1828 til 1846
Efter statsbankerotten i 1813 og eng
landskrigenes afslutning indtrådte en pe
riode med prisfald, pengeforvirring og 
fattigdom, som satte dybe spor i befolk
ningens eksistensmuligheder. For land
brugets vedkommende virkede krisen 
hårdt.

Bøndernes frigørelse fra afhængighe
den af herremændene medførte imidlertid 
en gunstig udvikling. Landbrugsorganisa
tioner stiftedes, faglige skoler oprettedes 
og den tekniske udvikling fremmedes til 
gavn for befolkningen. Blandt andet kan 
det nævnes, at svingploven og svenskhar
ven holdt deres indtog i de mindre land
brug i disse år, hvilket medførte, at jor
dens behandling blev ganske betydeligt 
forbedret. Som trækkraft udskiftedes stu
den med hesten, ligesom afvanding ved 
grøftegravning og mergling stærkt med
virkede til forbedring af markernes dyrk
barhed - et forhold som havde særlig stor 
betydning på hedearealer. Til forbedring 
af såsædens kvalitet opfandtes kornrense
maskinen. Bælgplanternes (navnlig klø
verens) jordforbedrende virkning øgede 

markernes frugtbarhed og gav bedre er
næring til husdyrene. Ligeledes vandt 
kartoffeldyrkningen stor fremgang i den
ne periode.

Hele denne udvikling samtidig med, at 
der fra statsmagtens side blev grebet ind 
på det økonomiske område, medførte, at 
krisen i tyverne afløstes af en opgangspe
riode, som udviklede sig fra omkring 1828 
og frem til midten af 1800-tallet.

Det er klart, at selv på Asdals tidligere 
ret så fattige hedeområde har denne 
udvikling haft sin store betydning for be
boernes levevilkår.

For »Mosens« vedkommende har de to 
sidste af de her omtalte ejere i tiden fra 
1828 til 1846 haft så gode betingelser, at 
ejendommens drift har kunnet give til
fredsstillende udkomme til familiernes 
underhold.

Noter:
/. henv. til 5 på oversigtskortet foran.
2. C. Klitgaard i Vends. Årbog 1956.
3. Søn af lærer Fischer, Allingdam skole. Henv. til 

Historisk Selskabs årbog 1979 side 90. Holger 
Fischer ejede og beboede denne ejendom i en år
række i nyere tid.

4. Thomas Hald var smed. Han kom fra Nejst ved 
Lilleheden til naboejendommen »Heden« - belig
gende overfor »Mosen« øst for sognevejen.

5. henv. til 4 på oversigtskortet foran.

(I en senere Årbog vil Chr. Martinussen skrive om 
Mosens historie i nyere lid).
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Optegnelser af Aksel Olrik efter Emilie Buhelt, 
nedskrevet 1908

Af Ingv. Mølbjerg. - Tegning C. Nielsen.

Optegnelser af Aksel Olrik efter 
Emilie Buhelt, nedskrevet 1908.
I Dansk Folkemindesamlings arkiv hen
ligger en snes optegnelser af Aksel Olrik, 
efter Emilie Buhelt, 72 år, boende i Hirts
hals, født i Asdal sogn.

Flere af optegnelserne omhandler sagn, 
der knytter sig til de store sten, der tidlige
re lå på stranden ved Hirtshals og i den 
nærmeste omegn, og hvoraf kun få nu er 
tilbage. — Dette materiale er i fuld ud
strækning benyttet af August F. Schmidt i 
en afhandling i Vendsysselsk Aarbog 
1928: Sagn og tro knyttet til sten i Hjør
ring amt.

De øvrige meddelelser har ikke tidligere 
været offentliggjort. Da de imidlertid in
deholder interessante oplysninger om livet 
i Horne-Asdal sogne i gammel tid, skal de 
her drages frem af ubemærketheden og 
forsynes med nogle supplerende oplysnin
ger om de mennesker og steder, der omta
les. I tilgift giver disse optegnelser et 
smukt billede af den sirlige jomfru Buhelt 
og af videnskabsmanden Aksel Olrik. Af 
uddannelse og stand var de vidt forskelli
ge, men de mødtes i en fælles kærlighed 
til almuelivet og den sagnverden, der 
knyttede sig dertil.

Aksel Olrik indleder serien med følgen
de skildring af sin meddeler: Jomfru Emi
lie Buhelt bor hos bestyreren af Hirtshals 
teglværk. Hun er fyldt 72 år. Konen er 

hendes søsterdatter. Lever blandt andet af 
lidt vævearbejde for badegæsterne. En lil
le skikkelse med ganske fint ansigt, taler 
rigsdansk, men naturligvis stærkt jyskfar- 
vet. Hendes fortællinger kommer uor
dentlige. Som man tror hende i det ene er 
hun i det andet, men ved lidt fortrolighed 
med hendes tankeverden, kan man dog let 
finde sig til rette, da selve mindet er klart. 
Hun lukker øjnene, når hun skal drage 
noget frem i erindringen, og fortæller så 
imens — kan næppe siges helt fri for ufol
kelige nydannelser — (Marskalhøj forkla-

Emilie Buelt.
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ret af Marskal) og hele hendes sagnverden 
bærer et vist præg af, at hun tilhører den 
landlige intelligens«.

Aksel Olriks optegnelser foreligger som 
håndskrevne blade. Skriften er tydelig, 
men ofte præget af hastværk og rettelser. 
Formuleringen er altid klar, således at en 
ordret gengivelse har kunnet gennemfø
res. løvrigt er Emilie Buhelts særlige 
sprogbrug fuldt ud respekteret.

Emilie Buhelt fortæller om høje 
Øst for Hirtshals er først Batteribakke, 
hvor der var skandser i englændernes tid. 
Syd for den er Marskalhøj, hvor en mar
skal, vist svensk, skal ligge begravet. Den 
er helt grøn, og det er mærkeligt, da den 
ligger midt i lyngen. Hertil har Aksel Ol- 
rik følgende bemærkning: » Urigtigt, 
dens navn er Mårskel’høw (på g.d. Mår-

Caroline Svendsen.

skelhøj). Personens (Emilie Buhelts) dan
nelse, noget over den almindelig bondeli
ge har ført hende lidt vild«. Hertil kan 
føjes, at alle nulevende fortællere har ud
talen Måskel’høw.

Hos en gammel kone, som Aksel Olrik 
træffer tilfældigt på en mark ved Sten
bjerg, får han mere fyldestgørende besked 
om de to høje.

Batteribakken? Nej, det er længere øst
på. Der skød de på Englænderne, og de 
skød igen. Dengang jeg var ung fandt vi i 
Kyvl en kanonkugle i gården. Den var fra 
dengang.

Marskalhøj? Nej, jo Mårskelhøj. Det 
er på mine forældres ejendom. Jeg har 
mange gange vogtet får derude. Hvad 
navnet kommer af ved jeg ikke, men der 
er sådan dybe huller i den, så når vi kaste
de vores hyverkæppe (hun forklarer så: 
vogterkæppe) ind, så kunne vi høre dem 
længe efter. Der er også set lys derude. 
Nej grøn helt over det er den ikke, men 
der er et grønt sted oveni den, sådan et 
hul, der er to mennesker død, dengang 
den store so’t (såt) kom i landet, de var 
helt sorte, og det grønne stykke har form 
efter dem, som menneskeskikkelser.

I tilslutning til den gamle kones beret
ninger skriver \ksel Olrik: Caroline 
Svendsen har fortalt mig om de to, der 
døde på højen. De var ude for at skære 
tørre (sandtørv) og så satte de sig ned at 
spise deres mad. Så sagde den ene: »Du er 
jo helt sort, så har vi pesten«. »Ja, du er 
da også sort«, sagde den anden. Så døde 
de begge, og det var i den østre side de lå.

Aksel Olrik beskriver den gamle kone, 
som han traf ved et tilfælde, således: 
gammel gårdmandskone på Stenbjerg, 

22



Tornby Mark, barnefødt i Kyvl. Fortæl
lersken livlig, hun kom til fra en nærlig
gende mark - koarbejde - da en gammel 
arbejdsmand ikke kunne sige mig besked.

Det fremgår af beskrivelsen og sam
menhængen iøvrigt, at den gamle kone og 
Caroline Svendsen (66 år) er en og samme 
person.

Caroline Svendsen var født i gården 
Øster Kjul, der har matr. nr. 56 i Asdal 
sogn, og den parcel i heden, hvorpå Må- 
skelhøw ligger, har ligeledes matr. nr. 56. 
Hun var gift med Pi’ Svessen. De drev en 
lille ejendom på Nejst syd for fyret. Hun 
var søster til den kendte almuekvinde Else 
Kjul.

Carl Pølse i Spigertønden
Også den berygtede herremand Carl Pølse 
til Asdal har tilknytning til Måskelhøw. 
Herom fortæller Emilie Buhelt til Aksel 
Olrik: Carl Pølse på Asdal lokkede skibe
ne til land ved at tænde bål på stranden, 
og når de strandede plyndrede han dem. 
Men tilsidst blev han til straf sat i en spi
gertønde, og der hvor han standsede, blev 
han begravet. Det er tæt sønden for Mar
skalhøj (Mårskelhøj) som de kalde for 
Måen. I. M.: Dette er forkert. Måen er 
ifølge Johs. Klitholm nogle ejendomme i 
Asdal sogn. Beboerne der gik på arbejde 
på Asdalgård. I forbindelse med Måskel
høw skal berettes endnu et sagn om Carl 
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Pølse, nedskrevet af Chr. Terpet: I klitten 
ved nattetide red Carl Pølse med lænke 
fra hånd til hestens forben, som bod for 
sit drab af en præst, der var strandet. Ved 
Måskelhøw øster i klitten sad præsten på 
sin skibskiste, mens Carl Pølse ridende 
kredsede om ham, evindeligt uden fred.

Vi giver igen ordet til Emilie Buhelt og 
Aksel Olrik.

Nord for Marskalhøj i Kjul klit går der 
en vædder og spøger. Der går også folk, 
som har sat galt skel og nu må gå på ste
det og spøge. Kræn Christian fortalte 
mig, at han en aften havde set en sådan 
stor skikkelse, og så sagde han: »Hvad 
fanden går du og spøger efter«.1) Men så 

rejste han sig op og gloede på ham med 
store øjne. Kræn Christian, som gik med 
skind, sagde, at da blev hans skin sølet (I. 
M.: fordærvet).

Husmand Chresten Christian Jensen 
(Kræn Christian) født 1849 ejede stedet 
Grønhøj i Sdr. Kjul. Foruden at passe sin 
ejendom var han murer om sommeren og 
om vinteren lavede han træsko.

Hans søn, gårdejer Carl Jensen, Ugger- 
by, født 1906, fortæller, at faderen af og 
til købte et skind, som han lod garve til 
læder til brug i træskofabrikationen. Så 
det skal nok have sin rigtighed, at han en 
aften har passeret Måskelhøw med et 
skind under armen. Den ligefremme måde 
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at udtrykke sig på var også typisk for 
ham. Men Carl Jensen husker ikke, at 
han har fortalt noget om spøgeriet.

Videre fortæller Emilie Buhelt om de 
mærkelige tildragelser ved Måskelhøw: 
To unge fyre sønden fra havde været i mit 
hjem og moret dem lidt. Da de kom der 
mod øst - ja, hvad de så ville de ikke sige, 
men det var så stærkt, at de blev kastet 
om i lyngen og deres ansigt var bleg som 
lig da de kom til Hallund Mølle.

En gammel mand kom en aften ned til 
stranden, en fulgte efter ham og forlod 
ham ikke før ved den rende, vi kalder Per 
Andersens rende. Det var en af de død
ninge, der var begravet i Dødningebak
ken.

Der strandede engang et russisk skib på 
Tornby strand, og en skrækkelig mængde 
søfolk omkom. Det sted, hvor de blev jor
det, kaldes endnu for Rusbakken - det er 
nedenfor købmand Mads Sørensen. Også 
i Dønningebakken øst for Asdal å i Ug- 
gerby sogn ligger der begravet folkene fra 
et strandet russisk skib eller fra englæn
derne, da vi var i krig med dem.

Der er også Smi’bakken, der må en
gang have været en smedie, der ligger så 
mange smedelevninger, at man kan køre 
mange læs derfra. Nu er bakken overgro
et med lyng og bærris.

Ved Smi’bakken fandt en gammel 
mand som hed Glar-Christen (jeg ved ik
ke hvorfor) (I. M.: Giar var et tilnavn 
man gav dem, der boede i Glarmesterhu- 
set), engang en stor guldring, en stor grov 
en. Han var en mand på 90, da han fortal
te mig det, men han var hyrdedreng, da 
han fandt den. En lidt større pige tog den 
fra ham, idet de kastede jep om dem, og 

hun vandt den fra ham. Han græd sine 
modige tårer derved.

Man fortalte, at der boede nisser i 
Smi’bakken, og at de smedede derinde. 
Også husnissen troede man så meget på, 
at der blev sat mad ud til nisserne om jule
aften. Grød med smør og sukker og sager 
på, fortæller Emilie Buhelt.

Hvad Emilie Buhelt fortalte Aksel 
Olrik om forgørelse
Koen forgjort: Hun fortalte mig hvordan 
Ole Sort nede ved Hornevejen troede, at 
hans ko var blevet forgjort. Jeg fik det 
ikke straks skrevet op. (Hun henviste til 
ham selv).

En anden historie om forgørelse fik 
Aksel Olrik heller ikke nedskrevet straks. 
Flere dage efter fortællingen skrev han 
den i forkortet form:

Jens Ivsen var vanvittig, til tider helt 
forstyrret, og han ville ingen kvindfolk tå
le i sin nærhed undtagen min mor og mig 
og så een til«. I er ikke som de andre. De 
kællinger, det skidt, det troldpak« sagde 
han. - Han boede i et lille sted for sig. De 
sagde, at han var blevet vanvittig af en 
kæreste han havde ovre i Sverige. Hun 
slog op med ham. Men en gammel ma
tros, der havde sejlet med ham på hans 
skib fortalte mig engang anderledes. De 
kom hjem fra S. Yves i Spanien med en 
ladning salt. De lossede først ved Løkken 
og sejlede siden om Skagen. Han havde 
da næsten intet mere af proviant. Ved 
Skagen var de i land for at få noget om 
bord. Men nu er skagboerne jo så ræd
somme til at tigge af skipperne: Har I ikke 
lidt flæsk, har I ikke lidt ærter - sådan alle 
tider. Men Jens sagde nej, han havde jo 
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heller ikke noget at undvære. Så sagde 
skagboen: »Jeg skal gøre dig til en »Bitte 
mand«, når du ikke kan la en fattig mand 
få en bitte flæsk«. Da han kom tilbage ud 
for Løkken, da brød vanviddet frem, og 
siden kom det på ham af og til. Han købte 
sig et hus tæt øst for vores, og man kunne 
da se, at han ikke var ved sin forstand. 
For hvem ville vel ellers bo sådan som en 
eremit. Tilsidst døde han sølle. Han bar 
alle sine ting ud på et bål, og så skød han 
sig selv der. Huset havde han stukket i 
brand forinden, og på bålet brændte han 
alt det, han havde, der var fint linned og 
en hel del sølvtøj. »Der skal ingen komme 
til at arve noget efter mig«, havde han of
te sagt.

Emilie Buhelt fortæller om varsler 
Der går om natten en hvid jomfru op ad 
kløfterne ved bakken her ved teglværket. 
Den forrige teglværksbestyrers kone troe
de bestemt derpå.

For 20 år tilbage var der nogle arbejds- 
mænd på teglværket, en fra Løkken og en 
baptist, den tredie ved jeg ikke, hvad var. 
De narrede baptisten med sig og sad på 
kro nat og dag, den ene, baptisten havde 
de fået drukken. Han ville nu drukne sig. 
De tog en pram. Baptisten bad om at 
komme i land »men vi skal drukne dig og 
gå til Helvede«. Han var fortvivlet over 
en kæreste, han havde haft. Prammen 
kæntrede, en ung styrmand sprang ud på 
den og greb den ene, så han slap levende i 
land. Baptisten og den anden omkom. 
Baptisten lå som om han kunne have smilt 
i døden. Den dødes kone sad ved det gam
le hus hernede. Hun havde to små børn. 
Hun sad og ventede hendes mand, og der 

kom en hvid skikkelse ind. Hun løb da fra 
tvillingerne for at få folk fra Lilleheden til 
at blive hos sig om natten.

Kendt heks.
Offentliggørelse forbudt
Det går vel an nu 70 år efter at bryde for
budet, selvom der lever mange efterkom
mere efter Gertrud Rød. Det er nemlig 
hende historien drejer sig om.

Emilie Buhelt: Mor lo af det, men der 
var da en, der sagde, at hun kunne hekse 
og stille løbske heste. Hun ville da også 
nok selv sige, at hun kunne. Hun havde to 
sønner, der skulle i krigen. Sønnen fortal
te, at moderen havde givet dem en seddel 
at bære på brystet, da de skulle i krigen. 
Så var de skudfri, men de kom også hjem 
uskadt. Men så blev de syge og døde. Jeg 
ved ikke, om det var i 1848 eller 1864, nej 
det var i 1848. Jeg tør ikke sige navnet. 
Hendes børn lever endnu (Hans Røds ko
ne Gertrud).

Der var vesten for vores et sted, der kal
des Gryderenden og et hul Gry’hvo’l. I 
det hul, der er der, sagde Gasse-Kræn, at 
hun kærnede St. Hans aften. Han havde 
set hende sidde og kratte i hullet.

Deres gæs var forheksede, de fik ingen 
gæslinger, gasen fulgte Hans Røds ko, 
derfor troede Kræn, at der var troldom 
ved det. Men det gør gasen jo, når gåsen 
lå. De satte gasen en lænke om benet, 
men den sled benet af sig.

Gasse-Kræn hed egentlig Chresten Lar
sen. Han var gift med Else Pedersdatter, 
der også blev kaldt Gasse-Else. Senere 
faldt dette øgenavn bort, og Else er siden 
blevet kendt som Else Kjul, omtalt i J. 
Andreasens og A. A. Andersens bog fra
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Et blad af Aksel Olriks optegnelser med skitse af »Kællingen«.
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1925 »En Vårtid«. I sine - utrykte - erin
dringer, nedskrevet omkring 1960, omta
ler også Chr. Terpet Gertrud Røds hekse
ri. Når folk ikke kunne kerne ders fløde 
til smør sagde de i Kjul »Jatre tjanner i 
Gry’rejsn«.

Om hyrdeliv
efter jomfru Emilie Buhelt
Når vi var ude som hyver, passede far få
rene for os St. Hansdag. Det var den ene
ste dag hele sommeren vi havde fri. Og 
hvor så vi da fars stok vimmelte (bevæge
de sig i luften): »det er den strengeste dag 
jeg har i mit liv«, sagde far. »ja, meget 
værre, så kan man da vide, hvad børnene 
døjer. Jeg vil hellere være ude i en stor 
storm«, sagde far.

Emilie Buhlet om mærkelige sten: 
Af de beretninger om sten, som er benyt
tet af August F. Schmidt, skal kun omta
les to, hvortil der er knyttet rituelle cere
monier (forfatteren).

Kællingen er ikke til mere, jeg har nylig 
været dernede og set efter den. Den stod 
her på Vesterstrand, neden for den bakke, 
de kalder for Holsts bakke, fordi strand
kontrolløren altid derfra så ud over havet, 
hvad skibe, der kom. Den var så høj som 
en meget stor kvinde (en del højere end 
jeg), og så var der lige som et hoved på 
den. Det skal være en kvinde, der engang 
er blevet til sten, fordi hun ville lokke en 
strandet skipper i strandrøvernes vold. 
Jomfru Buhelts søsterdatter, gift med 
teglværksbestyreren, kaldte den for lyre
kællingen, og de truede børnene med hen
de »hør nu, hvor lyrekællingen tuder«, 
sagde de, når det i storm lød stærkt i den 
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åbne skorsten, lyren, og de truede børne
ne til at være artige »pas på, at lyrekællin
gen ikke kommer og tager dig. Jomfru 
Buhelt kender også disse udtryk. Hun er 
blevet kyst med lyrekællingen af sin mor, 
men såvidt jeg forstår har først næste 
slægtled af børn opfattet kællingen og ly
rekællingen som den samme. De så jo 
med lidt gysen ned til hende fra toppen af 
klitten, og om sommeren pyntede de hen
de med blomster om halsen.

Om Yves Tjerk
Fortællersken kendte godt Yw’s Tjæ’rk, 
hun havde leget der som barn mangfoldi
ge gange. Børnene morede sig med at 
klatre op på den store sten, den var 
mindst af mandshøjde og så stor som 
herfra og til væggen (seks alen eller mere). 
Den lå på stranden, ikke ude i vandet, 
men sådan at det kun ved storm gik der
op. Hun mente den måtte ligge der endnu, 
kløvet i to dele. Der var også tidligere 
kløvet af den. Der var hugget fire »trom
ler« af den. Hun havde nok hørt, at den 
var nævnt efter en mand, der hed Yver, og 
at han hver aften gik ned til stenen og 
bad. Hun mente, at han måtte være oppe 
fra Terpet eller Horne, thi dengang var 
der ikke andre »steder« end kroen (der 
boede Peter Lilleheden og senere Peder 
Steffensen) og så Tysker Lasses (øst for 
kroen). Jens Svendsens hus kom først se
nere til.

Om Yves Tjerk oplyser Aksel Olrik ef
ter tandlæge Lønborg Friis: Ivers Kirke 
(Yw’s Tjær’k) var navn på en stor rødlig 
granitblok på stranden ved Hirtshals, 
nogle få hundrede alen øst for molen. I 
min barndom for ca. 50 år siden kunne 



ældgamle folk dunkelt huske at have set 
en mand, der hed Iver hver morgen gå ned 
til den og knæle og gøre sin bøn der. Ste
nen lå midt mellem klitten og stranden. 
Han kom altid ligegyldigt om det var 
storm eller vinter, selvom søen gik næsten 
op til stenen. Han må have levet i sidste 
halvdel af det 18. århundrede. Stenen er 
siden sprængt af stenhuggere.

Om folketroen og sagnenes 
oprindelse
Der er noget historisk over dette møde på 
loftskammeret mellem den gamle jomfru 
og videnskabsmanden. Det er gammelt 
fortællestof, der her for første gang gives 
skriftlig form.

Under betegnelsen folketro er de gamle 
sagn og overleveringer at betragte som 
»Almuens åndelige arv og eje«, som gam
le Fejlberg udtrykker det. Videre siger 
denne forsker om overtroen, at den i alle 
dens former må opfattes, dels som rester 
af gammel hedensk religiøs tro, dels rester 
af svundne tiders, middelalderens og old
tidens videnskab. Dens oprindelse må sø
ges i menneskets behov for at forstå na
turfænomener, og ud fra ønsket om at 
komme til rette med naturkræfterne op
stod ofringen og tilbedelsen. Folketroen 
bliver således en livsfilosofi, som hjalp 
vore primitive forfædre til at forstå og lø
se mange af livets problemer.

Medens overklassens religiøse tro veks
lede fra naturreligion til Asatro og videre 
til kristen tro, vedblev landalmuen i det 
skjulte stædig at holde fast ved det fra 
fædrene overleverede. Først den alminde
lige oplysning og de åndelige bevægelser i 

sidste halvdel af forrige århundrede fik 
bugt med overtroen som livsform.

For Aksel Olrik var det hovedsagen at 
få optegnet de lokale sagn og overleverin
ger, mens de endnu levede i erindringen 
hos nogle få gamle mennesker. Derimod 
får vi det indtryk, at Emilie Buhelt forhol
der sig neutral til stoffet. Det er noget hun 
med besvær henter frem af erindringen til 
ære for sin lærde gæst. Det oplyses, at 
Emilie Buhelt var meget religiøs, hvilket 
måske forklarer denne holdning. Selvom 
hovedvægten således er lagt på sagnstof
fet, kan disse optegnelser betragtes som et 
stykke spændende lokalhistorie. Det er 
kendte steder og ting, der omtales, og der 
lever endnu folk, som har kendt Emilie 
Buhelt og de mennesker, hun omtaler. 
Her kommer Aksel Olriks videnskabelige 
metode os til hjælp. Han er meget omhyg
gelig med at få person- og stednavne med 
i beretningen, af og til også små rammen
de karakteristikker af de personer, han 
møder.

Emilie Buhelt, hendes slægt 
og hendes samtid
Begyndelsen af forrige århundrede var 
stærkt præget af Napoleonskrigene. 
Mange lande blev hærget og plyndret og 
mange mennesker blev dræbte eller jaget 
på flugt.
I Bbhmen boede således en enke, som 
havde 2 sønner. Da den ene var blevet 
dræbt i krigen, sendte hun den anden til 
en slægtning i Danmark, købmand Huche 
i Hjørring. Han måtte vandre den lange 
vej til fods midt om vinteren og led meget 
ondt. På sine gamle dage fortalte han 
stærkt bevæget derom. Han genså aldrig 
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sin mor eller sit fædreland. Det var Emilie 
Buhelts far, Augustinus Buhelt, født i 
Bohmen 1788, død i Kjul 1858.

Også 1 Norge var nøden stor. Den en
gelske flåde lå altid parat til at opbringe 
de skibe, der søgte at opretholde fødeva
reforsyningen fra Danmark. Det var for
bundet med stor fare at krydse farvandet 
mellem landene. Henrik Ibsens digt »Ter
je Vigen« fortæller realistisk om en sådan 
farefuld sejlads. Der var dog nogle, der 
vovede forsøget, drevet af den bitre nød. 
Blandt dem var en enke sammen med sine 
tre døtre. Med en lille dansk skude lande
de hun i Kjul, hvor hun købte en hedelod 
og byggede ejendommen Træhøj. Den 
ene af døtrene var Maren Andersdatter, f. 
1792 i Risør (Norge), død i Kjul 1881.

Den 22.12.1818 blev hun i Asdal kirke 
viet til Augustinus Buhelt. Han måtte for
inden afgive en erklæring om, at eventuel
le børn i ægteskabet skulle opdrages i den 
lutherske tro. Selv var han katolik.

Efter sin ankomst til landet var den un
ge Buhelt i handelslære hos købmand Hii- 
che i Hjørring. Som udlært havde han 
forskellige stillinger, blandt andet som 
regnskabsfører hos skudehandler Jelstrup 
i Mølgård, Asdal sogn. Senere blev han 
handelsmand og skipper hos Peder Balt- 
zersen i Sdr. Kjul. Det var her de to unge 
traf hinanden. I 1826 overtog Buhelt en 
høkerforretning i Bindslev, og han drev 
nu skudehandel fra Vester Klit i Tversted 
sammen med den kendte skudehandler 
Chr. Højer, der senere flyttede til Horne.

Livet havde hidtil formet sig lykkeligt 
for de to flygtninge, men tilsidst gik det 
galt for Buhelt. Ved en stranding mistede 
han næsten alle sine penge. »Den dag«, 

sagde madam Buhelt, »blev Augustinus 
til en fattig mand, og vi så aldrig velstand 
mere«. Dette skete i 1831, og familien 
flyttede tilbage til Kjul, hvor Buhelt over
tog svigermoderens ejendom »Træhøj«. 
Han ernærede sig herefter lige til sin død i 
1858 som skipper, strandfoged og land
mand.

Augustinus Buhelt var en høj og smuk 
mand med skarpe ansigtstræk. Han hav
de lyst hår og bar altid fuldskæg. Han var 
på grund af sin redelighed og dygtighed 
en anset mand. Også hans hustru og hen
des pårørende var velsete og agtede over
alt. Døtrene fra Træhøj benævntes i reg
len som Jomfruer og som unge havde de 
pladser i de bedste hjem. Der fødtes 9 
børn i ægteskabet og af dem var Emilie 
den yngste, født 15.1.1836. Hun var den 
eneste af døtrene som forblev ugift. Hen
des 5 søstre blev alle gift med gode mænd 
fra egnen. En broder, Alovisius Arnald 
overtog hjemmet og blev strandfoged ef
ter faderen. Emilies søskende fik mange 
børn, og således nedstammer en talrig ef
terslægt fra Augustinus og Maren Buhelt. 
»Træhøj« var i over 100 år slægtens 
hjem. Det var en parallelgård med lave, 
stråtækte længer. Stuehuset lå syd for 
vejen til Uggerby, og laden lå nord for 
denne. Vejen gik således gennem gården. 
Den gamle gård er nu nedrevet og på ste
det er opført et sommerhus, der bærer 
samme navn.

Udover det, Aksel Olrik meddeler om 
Emilie Buhelt, gives der kun få efterret
ninger om hendes liv. Som det fremgår af 
det rørende billede, hun giver af faderen 
som fårehyrde Set. Hansdag, måtte hun, 
som andre husmandsbørn, tidligt ud at
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tjene. - Det formodes, at hun opholdt sig i 
hjemmet indtil hendes mor, den gamle 
Maren Buhelt, døde i 1881. I 1890 bor 
hun i »Mosen« hos sin afdøde søster, Ma
ren Amines mand, redningsmand og skip
per Lars Jensen. Det anføres i folketæl
lingslisten for dette år, at hun lever af 
håndarbejde. Foruden at væve til bade
gæsterne som tidligere anført, var hun 
dygtig til ravarbejde. I 1908 er det så vi 
træffer hende på loftsværelset i Tegl
værks villaen hos sin søsterdatter, Karoli
ne Holst, gift med teglværksbestyrer Jens 
Holst. Hun var datter af Emilies søster 
Karoline Sofie og Ole Mikkelsen Sort. 
Dette ægtepar havde også sønnen, den 
kendte fisker og redningsmand Martin 
Sort. Emilie Buhelt døde i 1921. Sine sid
ste år tilbragte hun hos en anden søster

datter Augusta Holst, hvor hun nød en 
kærlig pleje i sin alderdom.

Emilie Buhelts store dag
Den 11. august 1908 var Hirtshals by 
smykket til kongemodtagelse. En æres
port smykket med marehalm, strandtids
ler og lyng var rejst. Talrige flag vajede 
fra molen. Ved redningsbåden og statio
nen var redningsmandskabet samlet til 
parade. En kortege på 34 hestetrukne 
vogne med den kongelige karet i spidsen 
var på vej fra Hjørring mod det lille fi
skerleje. På ruten modtog kong Frederik 
VIII og dronning Louise en overvældende 
hyldest, og den blev ikke mindre da de 
holdt deres indtog i Hirtshals by. Den 
pressemæssige dækning blev varetaget af 
Vilhelm Carlsens blad, Vendsyssel Tiden
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de. Her finder vi et udførligt referat af 
den tale, formanden for havneudvalget 
holdt til fremme af havnebyggeriet og til 
ære for Majestæten, der svarede med vel
valgte, kongelige ord.

En lille stilfærdig ceremoni, som fandt 
sted på hotel Udsigten, hvor de kongelige 
gæster indtog en forfriskning inden hjem
turen, er dog ikke fundet værdig til omta
le. Måske er det slet ikke blevet bemær
ket, at en uanseelig almuekvinde trådte 
frem for dronningen og overrakte en ga
ve. Det var Emilie Buhelt, der af et stykke 
rav havde lavet et smykke formet som en 
rok, som hun ved denne lejlighed forære
de dronningen. Hvad der blev sagt i den 
anledning er altså ikke refereret, men 
Emilie Buhelt følte altid siden, at dette 
møde med hendes dronning havde været 
den største begivenhed i hendes liv.

Omkring Mårskelhøj
Det er naturligvis ikke nogen tilfældig
hed, at der er så mange spøgelsesberetnin
ger knyttet til denne høj. I det følgende 

skal der gøres rede for, hvad der fra vi
denskabeligt hold kan meddeles herom. 
Nationalmuseets sognebeskrivelse 
M 313 Asdal Sogn nr. 2, matr. 34. Mar- 
schalshøj (Markskelhøj) er en 3-4 m høj, 
60-70 m lang lyngklædt flyvesandshøj, 
25-30 m bred, straks vest for skellet til 
Uggerby.

På vestenden hæver sig en ganske lav, 
rundagtig højning, vistnok ligesom det 
øvrige en naturlig dannelse. Et prøvehul 
viste kun sand. Formentlig er der ikke 
grund til, hvad sognepræst Friis, Horne, i 
et brev af 2.3.1860 mener, at anse disse 
ganske uregelmæssige, naturligt udseende 
banker, for en skanseborg. Derimod kan 
stedet, som hæver sig over det omliggende 
fugtige terræn, meget vel være en oldtids
boplads. Pastor Friis’s omtale af fund af 
lerkarskår, stenkugler og slibesten peger i 
den retning.
Tydning af navnet Mårskelhøj2) 
Fra institut for navneforskning foreligger 
følgende oplysninger ved Gordon Albø
ge, der har haft Emilie Buhelts medde
lelser til gennemsyn: »Desværre er nav
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nets skriftlige overlevering så vidt vi kan 
se temmelig ung. Det nævnes ikke i Mark
bogen 1683 eller på udskiftningskortet fra 
1794, men på dette kort er der anført en 
»Skjelsteen« på stedet. På generalstabs
kort 1887 skrives navnet Marskjel Høj, 
men på »folkeudgaven« af samme kort 
Måskjel Høj, og generalstabens opmåler 
(den såkaldte guide) bruger i 1886 skrive
måden Moskildshøj og gør opmærksom 
på, at udtalen er Måskjel. Arne Espegård 
har i 1949 optegnet udtalen »MaaskjæF- 
hø’w«, altså samme udtale som De selv 
har noteret. At hovedtrykket ligger på 
sidsteleddet - høj har betydning for nav
nets tolkning. Efter en grov tommelfinger
regel tyder nemlig denne trykfordeling på, 
at navnet skal deles i Mårskel + høj.

Nu findes der imidlertid i jysk et navne
ord mårskel i lidt forskellige betydninger: 
sted hvor tre sogneskel støder sammen i et 
hjørne og skel mellem to byer. Evald 
Tang Kristensen har optegnet det bl.a. i 
Hammerum herred og i Vore herred, nær 
Skanderborg.
Der er vist ingen tvivl om, at trods udtalen 
er dette ord udviklet af sammensætningen 
markskel. Ordet mark udtales nu i de fle
ste jyske dialekter med a, kun i Djursland 
og på Samsø med å, men der er vidnes
byrd om, at udtalen med å har haft væ
sentlig større udbredelse.
Til mårskellet knytter der sig forskellig 
overtro f.eks. kunne en vandring langs et 
mårskel have helbredende virkning når 
den gjordes stiltiende (Jyske Samlinger 3. 
række I 43). En heks blev manet i jorden 
ved et trekantet mårskel (Tang Kristen
sen, Danske Sagn, 1. række V 298). De 
mange sagn, som knytter sig til Mårskel

høj i Asdal sogn placerer således navnet i 
gruppe med de mårskel, som kendes an
detsteds i Jylland.

Men navnets overlevering må siges at 
være ganske kompliceret. For selv om 
Mårskel antagelig indeholder ordet mår- 
skel, og selv om dette ord sandsynligvis er 
et oprindeligt markskel med en bevaret 
gammel udtale af ordet mark, som ellers 
er gået tabt i de fleste dialekter, så har det 
jo tydelig nok fået en speciel betydning i 
folketroens verden. Et hvilket som helst 
markskel har ikke været et mårskel. Når 
generalstabens opmålere i 1887 indfører 
skriveformen Marskelhøj, kan man der
for på en måde godt sige, at de har mis
forstået navnet, og i hvert fald har de an
tastet en gammel udtale, som burde beva- 

res* Med venlig hilsen
Gordon Albøge

Mårskelhøj er i dag vanskelig tilgængelig. 
Dens karakter af høj skjules helt af en 
uplejet beplantning. Flere gamle fortælle
re husker den dog endnu som en fritlig
gende høj i et vidtstrakt hedelandskab, og 
kan fortælle de gamle sagn, der knytter 
sig til stedet. Johannes Klitholm oplyser 
endog at have bemærket den grønne plet i 
lyngen, hvor de pestramte skulle ligge be
gravet.

Ingen har dog fortalt så indgående og 
levende derom som Karoline Svendsen og 
Emilie Buhelt, kyndigt udspurgt af Aksel 
Olrik, Dansk folkemindesamlings davæ
rende leder.

1) Fra slægtens side, og dem der kendte Kræn Chri
stian, hævdes, at han aldrig brugte bandeord, så 
hans udbrud er næppe korrekt citeret.
2) Mårskelhøj ved Uggerby sogneskel. Se kortet 
side 9
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Møller, Bonde, Sognefoged, Bogorm og Samler
Af O. J. Veien, Hjørring')

Sognefoged Niels Weien døde for 100 år 
siden, den 23. januar 1880, næsten 76 år 
gammel.

Han havde da været sognefoged i Myg
dal sogn i 34 år.

Niels Weiens forældre var husmand 
Ole Nielsen (Weien) og Anna Nielsdatter 
fra Mygdal. Ole var født 1763 i Nørhede 
ved Bjergby, og hans forældre var Karen 
Chrestensdatter og Niels Christensen, der 
vist var fæstebonde under Odden.

Ifølge en slægtstradition skulle Ole 
Nielsen være rømt fra Odden i 1780’erne 
for ikke at blive soldat, men ifølge lægds- 
rullen for Bjergby 1789 hævdede han selv, 
at godsejeren havde givet ham lov til at 
rejse, da der ikke var arbejde at få på 
egnen. En tid var han på godset Bratskov 
ved Brovst og senere på Kastrupgård på 
Amager. Begge godser ejedes for øvrigt af 
justitsråd Ole Tønder Lange. Traditionen 
vil vide, at han skulle have været ansat 
hos en brændevinsbrænder i København, 
og at han også skulle have lært sig latin og 
andre nyttige ting i hovedstaden. I efter
året 1803 vendte Ole Nielsen hjem til sin 
fødeegn sammen med sin forlovede, An
na Nielsdatter fra Vester Marie på Born
holm, og de blev samme år gift i Mygdal 
Kirke. I 1804 købte Ole for 430 rigsdaler 
et husmandssted i Mygdal af Lars Jensen 
Weien, en gammel mand fra egnen, der 
året før havde købt sit fæstehus af gods
ejer Simon Groth Clausen på Odden.

Navnet Weien synes at have været et sted
navn, der efterhånden er blevet brugt som 
slægtsnavn.

Niels (Olesen) Weien var enebarn. Som 
19-årig flyttede han fra Hans (efternavnet 
ikke kendt) i Degnebolet i Mygdal til 
Hjørring.

Han startede sin borgerlige tilværelse 
som møllerkarl i Skeen Mølle, Uggerby 
sogn i 1828. Han blev på dette tidspunkt 
gift med Kirsten Jensdatter, f. i Nørre 
Bindslev i 1797. I 1831 er han i Odden 
Mølle og forpagter dér 1837.

Året efter i 1838 mister han sin kone 
Kirsten Jensdatter, med hvem han havde 
sønnen Jens Lassen Nielsen, som er født i 
Skeen Mølle den 4. oktober 1828.

Skifte efter Kirsten Jensdatter holdes 
imidlertid på gården Myrbakken, som 
Niels Weien altså på dette tidspunkt var 
blevet ejer af. Da der holdes skifte, viser 
det sig, at Niels Weien ikke er ejer af no
get. Boet er fallit; men af godhed for sin 
dreng tilbyder han at sikre denne en vis 
sum penge, nemlig 55 rdl. Og dette løfte 
holdt han tilfulde.

I 1838 den 12. oktober ægter han Mette 
Jensdatter fra Klodske i Mygdal sogn. 
Dette ægteskab var barnløst.

Sammen år den 10. september afgik 
hans fader Ole Nielsen Weien ved døden, 
og Niels Weien rykker så ind på Myr
bakken, hvor han blev boende resten af 
sit liv.
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Hans økonomi blev i disse år betydeligt 
bedre. Han købte jord, så at Myrbakken 
fra at være et husmandssted blev til en 
gård med 2 tdr., 2 skæpper, 2 fjerdingkar 
og Vi album.

De bedre økonomiske vilkår satte Niels 
Weien i stand til at følge og uddybe sine 
specielle interesser.

Dertil kom også, at han omkring 1846 
var blevet udnævnt til sognefoged for 
Mygdal sogn.

Hans interesser spændte vidt, de om
fattede blandt andet arkæologi, historie, 
poesi, folkeoplysning, landbrugslære og 
meget andet.

På en eller anden måde lykkedes det for 
ham at samle en mængde vidt forskellige 
ting fra alle verdens lande.

Fremgangsmåden var blandt andet den, 
at han udviste en udstrakt gæstfrihed. 
Alle var velkomne på Myrbakken, høj og 
lav. Niels Weien holdt af sine »sogne
børn«. De var ikke klienter for ham; men 
simpelthen venner. Hans hus stod åbent. 
På den måde fik han også berøring med 
en hel del søfolk, styrmænd og matroser, 
og de bragte ham ting og sager fra frem
mede lande. Så boede de hos ham en nat 
eller to og fik så en skilling for tingene, de 
overlod ham.

Hans absolutte hovedinteresser 
var mønter og bøger
»Niels Weien ejede mange Bøger og af
skrev lange Stykker af historiske Værker 
til Gaardboe. Hans Hovedinteresse var 
gamle Mønter, hvoraf han ejede et meget 
stort Antal, deriblandt mange Sjældenhe
der; men desværre blev hele Samlingen ef
ter hans Død solgt til en privat Samler i

En blyantstegning af Niels Weien tegnet af Lars 
Pedersen, Tversted, kaldet Lars Sognefoged.

Billedet viser os et roligt, mildt gammelmandsan
sigt. Et smukt ansigt, der hviler i sig selv. Han er 
iført jakkesæt af hjemmegjort, stampet og overskå
ret vadmel. Vesten er dobbeltradet, og om halsen 
har han et gråt silketørklæde. Foran på vesten ses en 
sølv-urkæde, der hænger fra halsen og ned. Kæden 
er forsynet med en skyder. Og så er der jo danne- 
brogsmændenes hæderstegn. Og det er jo nok i den 
anledning, at billedet er blevet til.

Ifølge Hjørring Amtstidende fik han dannebrogs
ordenen den 21. juni 1872.

København, da det nystartede Vendsys
sels hist. Museum i Hjørring ikke havde 
Raad til at købe den. Han havde ogsaa 
mange Antikviteter og Oldsager og skæn
kede jævnlig Gaardboe nogle Flintspyd 
og Stenøkser«2).

Oplysningen om, at Niels Weiens man
ge mønter skulle være solgt til en privat 
samler i København, er ikke korrekt.
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Det er muligt, at Jens Lassen Nielsen 
har solgt en del af mønterne til samleren i 
København; men den største del af sam
lingen forblev i slægtens eje endnu mange 
år.

Lige efter Niels Weiens død var der 
stærke kræfter i gang for at sikre Niels 
Weiens samlinger for egnen. I Vendsyssel 
Tidende skrives der den 24. marts 1880 så
ledes:
»Et Museum for Vendsyssel paatænkes oprettet i 
Hjørring, og man har tænkt sig at grundlægge det 
med den gamle, nylig afdøde Sognefoged Niels Wei
ens righoldige Møntsamling og hans Samling af Old
sager. Den gamle, dygtige Bonde har nemlig ønsket, 
at Samlingen skulle forblive her paa Egnen, og hans 
Arvinger ville rette sig efter hans smukke ønsker ved 
at tilbyde den for en meget moderat Sum, skønt der 
er gjort langt højere tilbud.

I Aftes var Møntsamlingen udstillet paa Hotel 
Skandinavien i Hjørring for en begrænset Kreds, der 
med Interesse besaa de udstillede Mønter, Medallier 
og Skuepenge, samt forskellige Seddelpenge.

Der findes bl.a. Aftryk af en Mønt, som er møntet 
i Hjørring paa Svend Grates Tid, og Mønter der er 
lavet på Sicilien i det 5. Aarh. før Kristi Fødsel«.

Så vidt Vendsyssel Tidende i 1880.
En forespørgsel til Nationalmuseet om 

mulige spor efter Niels Weiens formodede 
møntafleveringer til museets samling, gav 
et højst overraskende resultat. National
museets møntsamling er nemlig i besiddel
se af en portrætsamling af numismatikere 
fra sidste århundrede, men blandt disse er 
der kun én dansker, Niels Weien fra Myg
dal, og museet havde i øvrigt igen oplys
ninger om ham.

Hans samling bestod ved hans død af 
3200 danske og udenlandske mønter, 
medaljer, skuepenge og seddelpenge, 
blandt andre aftryk af en mønt, der er ud
møntet i Hjørring på Svend Grathes tid, 
og 80 romerske mønter fra oldtiden. Den 

lidenskabelige interesse for mønter bragte 
ham i forbindelse med videnskabsmænd 
og møntsamlere i mange lande. I et brev 
fra 1872 til gdr. A. P. Gaardboe, Råbjerg 
Sogn, fortæller han således om forbindel
se til en svensk præst og møntsamler, Sjø- 
berg, der bl.a. havde sendt ham en kasse 
med for 200 rigsdaler sølvmønter til at gø
re udvalg af. Han havde dog langt fra råd 
til at købe alle de mønter, han manglede i 
sin samling. Sjøberg skulle ifølge brevet 
have solgt de sjældneste og mest værdi
fulde mønter til universitetet i Lund. Fra 
en ven på St. Thomas i Vestindien havde 
Weien fået ni små sølvmønter, deriblandt 
fem ret sjældne, fortæller han i et andet 
brev til Gaardboe fra 1870. Niels Weien er 
selv klar over, at hans samlermani kan 
opfattes som en særhed, idet han skriver i 
et brev: »andre sjældenheder er jeg også, 
som De veed, en nar efter...«.

Hans anden hovedinteresse var bøger. 
Også på det punkt er vi så heldige, at vi 
kan se, hvilke bøger Niels Weien havde i 
sit bogskab.

Han har nemlig udarbejdet en fuld
stændig fortegnelse over de bøger, som 
han på et givet tidspunkt var ejer af.

Desværre er denne fortegnelse medta
get af tidens tand, og den første side af 
fortegnelsen, som Niels Weien sikkert 
havde forsynet med dato og årstal er revet 
bort.

Men selve fortegnelsen er intakt og be
gynder med nummer 1 og slutter med nr. 
644. Dog er der en lakune.

Intet under, at Niels Weien i P. Chri
stensens artikel om A. P. Gaardbo pag. 
222) nævnes som »Den lærde Gaardejer 
Niels Weien«. Listerne over bøgerne ind
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ledes som sig hør og bør med bibelen, der
efter følger Christian Skrivers Sjæleskat, 
Bastholms Prædikener, Evangelisk Kri
stelig Salmebog osv. De første 24 bøger er 
af religiøs, opbyggelig karakter; og i det 
følgende af listen dukker der jævnlig bø
ger op, der har opbyggelig karakter. Der 
er pædagogisk litteratur. Der er lære
bøger for Borgerskolen. Der er bøger af 
juridisk art for eksempel en bog med tit
len: »Lov og Ret for Gaardmænd, Hui? 
mænd og Inderster.

Tidens forfattere er rigt repræsenteret. 
B. S. Ingemann, Grundtvig, Bjørnson, 
Oehlenschlåger, Goldsmidt, Erslev, Erik 
Bøgh og mange andre. Af vendsysselsk lit
teratur findes bl.a. Friis: »Pengeskrinet« 
og »Storm og Stille«. Der er også bevaret 
en bog af Camillo Bruun, hvor Niels Wei- 
en har skrevet, at bogen er en gave fra 
forfatteren. Selvfølgelig er Holberg rigt 
repræsenteret, også Holbergs geografi 
findes i 7 bind. Desuden hans »Jødiske 
Historier«, »Peder Poors«, »Niels Klims 
Underjordiske Reise«, der er noteret til 
bogladepris 2 rdl. og 2 mk. Desuden Hol
bergs Comedier i 7 bind. En mængde vise
bøger - »Visebog for hver Mand« i 10 
bind - har Niels Weien købt. For eksem
pel T. C. Bruuns samlede Poetiske Skrif
ter i 7 bind. »Nye Enterpe«, som Niels 
Weien har ofret over to rigsdaler på. En 
folkevisebog af Caen findes i 4 bind og så 
fremdeles. Den historiske litteratur byder 
på Millets Verdenshistorie i 17 bind, 
Hoffmanns Fundatser, Danmarks Folke
sagn af Thiele i 3 dele. Herunder kan vel 
henregnes et leksikon i 5 bind osv. Noget 
specielt i Niels Weiens bogsamling er vel
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Niels Weiens forhold til sine mange bøger var et ær
bødigt forhold, næsten et tilbedelsesforhold. Han 
skrev sit navn på side hundrede i hver eneste bog han 
ejede. Det står til venstre på tværs af teksten. Denne 
skik havde til følge, at han ofte fik bøger tilbage, 
som af en eller anden grund var blevet borte på 
grund af dødsfald eller lignende. »Den kloge Mands 
Haandbog«, udgivet i København 1781, som blev 
givet tilbage til slægten efter et årelangt ophold hos 
fremmede, fordi navnet Niels Weien stod på side 
100.

nok en del bøger om Frimureriet og dets 
mænd.

Niels Weien var selv frimurer, og som 
følge deraf findes en del bøger om dette 
fænomen og om kendte frimurere, en 
apologi for mureriet osv.

37



P. Christensen, Try, kaldte Niels Wei
ens hjem i Mygdal for en »kulturel oase«, 
og det er nok ikke helt forkert.

Men Niels Weien rugede ikke ængstelig 
over sin bogskat. Bøgerne blev lånt ud til 
venner og bekendte. Men han noterede al
tid, til hvem han lånte denne eller hin bog.

Når så bogen kom tilbage, så blev nav
net og bogtitlen streget grundigt ud.

Altså kimen til det nuværende biblio
teksvæsen; men nok en smule billigere!

Gennem 1870’erne var der en livlig kor
respondance mellem A. P. Gaardboe og 
Niels Weien, og venskabet styrkedes af 
den fælles interesse for egnens historie og 
for bevarelsen af de mange oldtidsmin
desmærker i det nordlige Vendsyssel. Fra 
sin righoldige bogsamling kunne Niels 
Weien ofte hjælpe Gaardboe med oplys
ninger af historisk og topografisk karak
ter, hvilket f.eks. lange passager i breve 
fra bl.a. Pontoppidans beskrivelse af 
Danmark vidner om. Bogsamlingen rum
mede mange sjældenheder, og Vendsys
sels Historiske Museum fik nogle få af 
dem i 1889 sammen med nogle gamle avi
ser fra 1700-tallet.

Et enkelt år, 1869, har bogbinderen i 
Hjørring, Jens Brusholt, indbundet 26 
bøger for ham.

I 1870 lykkedes det Gaardboe og Weien 
at få fredet en gravhøj ved navn Houen 
Kirke, der lå lidt sydvest for Houen og 
sydøst for Mygdal Kirke på en mark til
hørende Søren Villadsen, der for en be
skeden erstatning gerne ville medvirke ved 
fredningen. En anden gravhøj med grav
kammer, Skousmose Kirke, var der større 
vanskeligheder med, fordi ejeren ifølge 
N. Weien »ikke har mindste interesse for 

sligt, men kun ser efter egen fordeel men 
ikke destomindre skal jeg nok skrække 
ham, hvad jeg kan! Senere truede han 
Skousmosemanden med sagsanlæg, hvis 
han rørte stenene på Skousmose Kirke, 
som liebhavere havde bud efter. Blandt 
andre oldtidsfund fra egnen nævner han 
selv en flintkile l/2 alen lang, 3/2 tommer 
bred i den ene ende og 2 tommer i den 
anden, fundet på Lunds Mark ved Hjør
ring. Han havde også i efteråret 1869 i 
Dal købt to urner med aske og brændte 
ben i, som stammede fra et gravkammer, 
hvor der oprindelig havde ligget fire pot
ter med mundingerne mod hinanden.

Gengivelse af første side i fortegnelsen over »Inven
targenstande og Løsøre«.

Hæfte med stift bind af kvart format. Også medta
get. Jeg har oversættelse fra gotisk til dansk. Ialt 13 
sider.
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Samler - ikke kun af mønter 
og bøger
I en alder af 61 år mistede Niels Weien i 
1865 sin anden hustru Mette Jensdatter. 
Det var nok en følge deraf, at han i sine 
senere år overlod driften af gården til for
pagtere.

På den måde blev han frigjort for ar
bejde med gårdens drift og var i stand til 
at hellige sig sine kære indendørs sysler.

For eftertiden er det af interesse, at han 
nu udarbejder en fortegnelse over de 
mange stykker løsøre, som han er ejer af. 
Han skriver:

»Fortegnelse over de mig, Niels Weien, 
tilhørende og her i Gaarden værende In- 
ventariegjenstande og Løsøre, som ikke 
er overdraget Forpagteren, samt deres 
omtrentlige Wærdie«.

d. 25de Qctob 1866.

Og nu følger så en såre lang liste over 
ting og genstande, som Niels Weien ejer.

Denne liste giver os et fornøjeligt bille
de af hans samlermani, eller skal vi sige 
hans glæde ved smukke ting og sager.

Han kan for eksempel ikke nøjes med 
at besidde et par ure. Han skal absolut ha
ve: »Et lille Uhr med Glas over« til 10 rdl. 
Videre: »Et Gammeldags Lommeuhr« til 
10 rdl. Samt: »1 do. med Datoviser, meg
et godt«, til 12 rdl. »Endvidere: 1 Repete- 
eruhr, som hænger i Forpagterens Sove
kammer, gaar ved Lodder«.

Det sidste ur, han nævner, er: »1 Uhr 
Regulator, som jeg blev foræret til mit 
Jubilæum«. Det er vurderet til 22 rdl. og 
3 mark.

Stor er også hans interesse for piber. Af 
dem har han også mange.

Listen indledes med:
»1 Sølvbeslagen Merskums Pibe, Ham

borg, med indbrændt Hoved med 
Rør«. Anført værdi, 16 rdl.

»1 noget mindre Merskums do. med 
Rør«.

»1 lidt mindre do. med do.«.
»1 Reisepibe med Sølvbeslag og Horn- 

svampdaase«.
»1 lang Pibe med Ibenholtsrør Horn- 

svampdaase«.
»1 Patentreisepibe til at stoppe fra ne

den« .
»1 lille Merskumspibe til at ryge Cigarer 

af«.
»1 Sheekpibe med Rør«.
»1 daglig Pibe med Messing Ring«.
Og som rosinen i pølseenden anfører han: 
»1 meget stor Pibe med mit Navn paa 
Laaget foræret mig af Consul Rygaard, 
30 rdl.

Der er 13 piber ialt.

Inventarie listen er ordnet efter de rum, 
hvor tingene befinder sig. Han nævner 
følgende lokaliteter: »Vognskuret, La
den, Tømmerstueloftet, Tømmerstuen, 
Brøggerset, Dagligstuen, På Loftet, Sove
kammeret, Kjøkkenet, Spisekammeret og 
Vesterhuset«.

Blandt løsøret er der selvfølgelig mange 
ting, som i dag er forældede.

Men et »Vangeled« ved vi da hvad er?
Aakjær vidst det i hvert fald; han skriv

er om plagen, der står ved vangeled, slår 
sig løs og snøfter, i sangen: »Se dig ud en 
sommerdag, når de bønder tromler«.

Men hvem i verden forstår så, at denne 
Niels Weien blandt sit løsøre også næv
ner: »1 Blodcirkulationsapparat«. Eller 
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»1 Springbalance«, eller »1 stor Doilands 
Kikkert« og således videre?!

I »Brøggerset« gemmer han redskaber
ne til bagning i den store ovn. Der er »1 
Skaade og 1 Tørvepig, 1 Deigskoul og 
Skrabejern, 1 Kobberkjeddel i Grue, 1 
Fjerdingkar«.

/ sin tid hang der på væggen i Mygdal kirke et slags 
gravskrift over en kendt mand fra Tagsighede, Fr. 
Gram; som var Niels Weiens gode ven. Denne ind
skrift skal efter Chr. Grøntved være affattet af Niels 
Weien i tidens stil og smag, og det viser altså, at den 
gamle sognefoged var i stand til at forme den slags 
når det krævedes af ham:

I denne Kiste gjemmes det forkrænkelige af den 
værdige Olding Frederik Rasmussen Gram, død paa 
Tagsighede i Mygdal Sogn den 18. Februar 1866 i sit 
96^e Aar.

Her en Hædersmand saa brav
Udi dette tavse Gjemme
Nedlagt har sin Vandringsstav 
Ak vi kan ham aldrig glemme, 
Thi hans Kjærlighed var ny 
Hver en Dag, hver Morgengry.

Retsind adlede hans Sjæl
Troskab var hans Hæderssmykke, 
Derfor og i Ve og Vel 
Nød han stille huslig Lykke, 
Selv i høje Alderdom
Var han glad, thi han var from.

Hvil da sødt du gjæve Mand,
Helligt være os dit Minde, 
Her var kun din prøvestand, 
Hisset vil du Lønnen finde, 
Der hos Gud i Himmerig 
Samles atter vi med dig.

Sognefogeden
Niels Weien ejede to eksemplarer af kong 
Christians den Femtes Danske Lov.

Det ene eksemplar til brug og det andet 
til opbevaring og pynt. Det brugte ek
semplar var overbroderet med randbe
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mærkninger og tilføjelser og understreg
ninger.

Det pæne eksemplar ligger i skrivende 
stund foran mig på skrivebordet. Det har 
nr. 121 i Niels Weiens bogsamling og er 
selvfølgelig forsynet med hans underskrift 
på side 100.

Det er endnu en smuk lille bog, indbun
det i skindbind. Størrelsen er ca. 15x9 
cm, inddelt i 1014 felter, eller hvad det nu 
hedder i det tekniske sprog. Hver side er 
delt i to felter. Hertil kommer så et regi
ster kaldet »Alphabetisk real Register«.

Om oldefar Niels Weien har far fortalt 
- efter sin far velsagtens - at Niels Weien 
engang var i retten. Han var mødt for en 
fattig enke fra Mygdal, som vist havde ta
get sig selv tilrette i en skelsag.

Hans indlæg bestod i, at han læste et 
stykke af Danske Lov op for dommeren, 
eller herredsfogden og spurgte så: »Hvor
når er denne paragraf blevet ændret?«.

Herredsfogeden var slet ikke forberedt 
på, at en almindelig bonde havde kend
skab til loven. Han formåede ikke at sva
re på stående fod. Sagen blev udsat og si
den henlagt.

Når man gør arkivstudier til lokalhi
storie vedrørende Mygdal sogn, møder 
man gang på gang Niels Weiens karakteri
stiske håndskrift. Det er dels, hvad han 
har skrevet i egenskab af sognefoged, 
men han virkede også som en slags juri
disk rådgiver når det gjaldt testamenter, 
skøder, ansøgninger, vidneførsel ved skif
tesager o.l.



Personlige vidnesbyrd om
Niels Weien
Hvordan var han så til daglig, den gamle 
sognekonge?

Vi lader et par vidner berette: »Fra jeg 
kom i skole og til Niels Weiens død, gik 
jeg med post til ham. Om morgenen gik 
jeg op til ham på Myrbakken for at tage 
post med fra ham til skolen, hvortil post
budet kom. Når jeg så gik fra skole, hav
de jeg aviser og post med hjem og til Niels 
Weien.

Jeg kom fra gangen ind i den store dag- 
ligestue og derfra ind i et mindre værelse, 
vist Niels Weiens soveværelse og daglig
stue.

Derinde havde han altid pebernødder 
eller sukker eller andet til mig. Jeg fik no
get hver eneste gang, jeg kom med post.

Jeg holdt meget af ham. Han kom også 
og besøgte far. Det var forpagterens kone 
Trine, der fortalte mig en dag, at Niels 
Weien var død. Jeg husker, at jeg græd 
sådan, da jeg fik det at vide«. Det hedder 

Myrbakken.

11880 døde Niels Weien, og Jens Lassen Nielsen Veien blev ejer af Myrbakken. Han drev gården ved hjælp af 
bestyrere. En af disse var Frederik Mølbak, som den 26.11.1886 var bleven gift med Marie, Jens Lassens datter. 
Han var nogle år på Myrbakken, men derefter var der skiftende bestyrere indtil Niels Christian Veien overtog 
gården. I længere tid som bestyrer og senere som ejer. Han var født i Tversted kro den 2.10.1859.

Niels C. Weien havde en rygskade men var - dette tiltrods - en meget virksom mand. Hans hovedinteresse 
var træplantning, og det lykkedes ham, trods sit handicap at få plantet mange tdr. land i det bakkede område. 
Han blev for sin indsats på dette område hædret ved at få tildelt et stort sølvbæger af Hjørring Discontobank. 
Det var i 1905. Siden fik han sit navn på en af stenene i Kongenshus Mindepark.

Niels Chr. Veien døde på Myrbakken 30.9.1917. Hans søn Ole Weien drev så gården indtil 1970.
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yderligere om Niels Weien: »Han talte 
meget, når han var sammen med far, men 
jeg kan ikke huske, at jeg har hørt dem 
skændes, (far var højremand). Han var 
fredsommelig. Og der var aldrig gnidnin
ger mellem ham og de skiftende forpag
tere.

Han var middelhøj, noget før mand, 
pæn gammel mand«.

Den, der fortæller, er fhv. gårdejer L. 
Pedersen, Dalsgaard, som var 9 år, da 
Niels Weien døde. Fprtalt til N. G. Bol- 
wig 20. juni 1961.

En anden er Janus Andreasen, f. 19. 
november 1871 på Myrbakken, har skre
vet nogle erindringer, utrykte3). Hans far 
hed Johan Andreasen, senere kaldet Jo
han Portgaard efter gården Portgaard i 
Asdal sogn, som han blev ejer af.

Han var med i krigen 1864, og efter 
hjemkomsten fik han plads i Myrbakken 
hos Niels Weien.

Det hedder i disse optegnelser: »Den
ne«, altså Niels Weien, »var en efter Da
tidens Opfattelse og Forhold særdeles op
lyst og klog Mand. Han var Medlem af 
Frimurerlogen og var vistnok ogsaa in
denfor denne, de fineres religiøse Væsen, 
en anset mand og fik ikke saa sjældent be
søg fra Hjørring og andre steder fra«.

»Nu forpagtede fader hans Gaard, og 
her levede mine Forældre deres første 
Ægteskabsaar, og her fødtes deres 7 
Børn«.

Han erindrer en episode fra en leg mel
lem en søster og ham og fortsætter: »Jeg 
erindrer kun en eneste Gang, at der kom 
en Kurre paa Traaden mellem os paa dette 
Punkt. Det var paa Myrbakken, og jeg 
husker endnu saa tydeligt, at gamle Niels 

Weien, som vi altid kaldte Bedstefader, 
og som overværede Situationen, begyndte 
at synge den gamle vise for os:

1. En Broder paa syv og en Søster paa tre 
Aar, skændtes, som de kunde bedst, 
for begge de ville være Kusk, 
og saa var der ingen Hest.

2. Hør, siger den Lille, hvor er du fæl, 
du taler uartige Ord,
Naar du bliver Lille, skal du faa Prygl’ 
af mig, naar jeg bliver stor.

Den maa have gjort et stærkt Indtryk paa 
mig, thi, skønt jeg kun kan have været 6 
Aar gammel, saa lærte jeg den saa godt 
ved den Lejlighed, saa jeg har kunnet den 
siden i de 44 Aar, der gaaet siden da...«.

Om Madsen Mygdal hedder det: »Niels 
Weiens Hjem blev straks et søgt Sted for 
den unge Lærer. Men Niels Weien var en 
ivrig Højremand, og det kneb derfor tit 
under den hidsige Kamp om Estrups pro
visoriske Love at bevare Venskabet, dog 
kom Bølgerne aldrig til at gaa saa højt, 
mens vi var i Mygdal, som siden, saa 
Madsens besøg paa Myrbakken fortsæt
tes i den Tid. Fader var - ligesom Læreren 
- ivrig Venstremand, og jeg erindrer fra 
disse besøg kun de Gange, da Niels Wei
en, Madsen og Fader var blevet rigtig u- 
enige om Politikken, havde rejst sig op 
fra Bordet og stod nu ved hver Side og lod 
deres store, kraftige Knytnæver hamre i 
Bordet, saa Glassene klirrende dansede 
rundt.

Niels Weien og Læreren var altid godt 
skaaret for Tungebaandet, til daglig sagde 
Fader meget lidt. Forholdet mellem Fader 
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og Niels Weien var alle Dage det bedste, 
selvom de stødte sammen i Politik. Og vi 
Børn elskede Niels Weien som en Bedste
fader. Han kom ikke sjældent Hjem med 
et Æble, eller en Markedskringle til hver 
af os. Ogi hine Dage var saadanne Gaver 
særdeles velkomne for os Børn. Thi i 
Hjemmet vankede ikke spor af den slags...

Moder var en Hjemmefødning, var 
kommet fra Hjemmet op til Myrbakken, 
da hun kun var 10-12 Aar gammel for at 
være Niels Weiens Hustru til Hjælp i Hu
set, og da Mette syntes så godt om hende, 
forblev hun i samme Plads, indtil hun 
skulle giftes. Lønnen var lille; hun naaede 
højst til at faa 8 Rdl. om Aaret. Men saa 
fik hun lidt Uld til at lave sit Tøj af, lidt 
Hørlærred til Linned, og Moder lagde 
Penge op, saa der var lidt til det fælles 
Bo, da Brudgommen meldte sig. Det var 

en Lykke for Moders Udvikling, at hun 
kom til at gaa i Huset hos den kloge Niels 
Weien i de unge Aar.

Hans Udtalelse og Væremaade præge
de Moders Tankegang stærkt. Hun havde 
ellers Anlæg for det mystiske og det fra 
fædrene overleverede. Og naar vi, hendes 
Børn, har haft mere lyst til at lære og 
samle Kundskaber, end tilfældet er med 
hendes Søskendes Efterkommere, saa 
skyldes dette maaske den Paavirkning, 
som Moder fik gennem Niels Weien, og 
som efterhaanden blev til Kød og Blod i 
hende. Thi gennem Vanen staaer Efter
slægten ved Fødslen paa Fædrenes Skul
dre og fra det Kulturtrin, hvortil vi naae
de, skal vore Efterkommere svinge sig 
endnu højere op«.

1877 flyttede Andreasen fra Myrbak
ken til Portgaard i Asdal. Herom skrives: 

Billedet er taget ca. 1910-12 da man i året 1912 byggede nyt stuehus. Personerne er fra venstre: Sine, Maries 
datter, nu i Rom i Mygdal, som ligger lidt nord for Myrbakken. Else, død ca. 1978. Marie, husbestyrerinde, 
gift med Niels C hr. 1899. Niels Chr. var i Hjørring da billedet blev taget. Niels Chr. Weiens søn Ole, og ukendt 
medhjælper. Niels Chr. døde da Ole var 16 år.

Stuehuset i nord.
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»Afskedstimen i Myrbakken erindrer jeg 
ikke noget til, skønt jeg elskede »Bedste
far«, og der, efter hvad der blev mig for
talt, var Taarer i hans øjne, da vi tog Af
sked med ham«.

»Ja, hvor det ligner Børn«.
Der er ingen tvivl om, at Niels Weien 

betød meget for befolkningen i Mygdal. 
Han var den jævne, folkelige almues
mand, hvis levevis ikke i væsentlig grad 
adskilte sig fra befolkningens. Han havde 
deres tillid. Mange var ham tak skyldig 
for hjælp i juridiske spørgsmål. Han stod 
gerne til rådighed i den henseende, og han 
fik ikke andet end en tak derfor.

Men at han havde visse synspunkter, 
der ikke deltes af menigmand, stod også 
klart.

Han var frimurer. Sammen med sin go
de ven i Raabjerg, A. P. Gaardboe var han 
medlem af den ærværdige Set. Johannes- 
loge Cimbria i Aalborg. Dette fremgår af 
matriklen i Aalborg. Han var endda bæ
rer af »Mestergraden«.

Dette og så hans mærkelige samlermani 
førte med sig, at han ofte havde gæster og 
endda ret fornemme gæster.

Men - Niels Weiens ståsted var blandt 
sine sognebørn. Han tilhørte almuen i 
sind og tanke.

At han så sværmede - ja regulært - 
sværmede - for for eksempel Erik Bøgh, 
det må vel have sin forklaring i tidens ro
mantiske stemninger. Han afskriver store 
dele af Bøghs poetiske og letløbende 
skriverier.

En mængde af datidens viser har han 
afskrevet med sin sirlige håndskrift, men 
desværre uden nogen form for kommen
tarer.

Ordet autodidakt - er et ord, der ofte 
og med rette anvendes på personer, der 
selv har erhvervet sig viden. Niels Weien 
var en sådan autodidakt.

Det var næsten en naturnødvendighed, 
at Niels Weien også fik lov til at gøre en 
indsats på skolens område i Mygdal. Han 
havde jo kvalifikationerne. Han har såle
des været medlem af sogneforstanderska- 
bet for Bjergby-Mygdal i perioden 1. ja
nuar 1845 til 31. december 1855.

Det oplyses her i Bjergby-Mygdal kom
munes forhandlingsprotokol for 1842-63 
at i det første møde i det nye sognefor- 
standerskab 7. januar 1845 blev Niels Ole
sen Weien valgt til skoleforstander for 
Mygdahl sogn. Til at revidere de aflagte 
fattig og skoleregnskaber for 1844 for 
pastoratet udnævntes formanden og Niels 
Olesen Weien. Sidste gang Niels Olesen 
Weien træffes i forhandlingsprotokollen 
er fra et møde i valgbestyrelsen den 24. 
december 1855, hvor Niels Weien er en af 
underskriverne fra mødet.

I det nye sogneforstanderskab fra pri
mo 1856 er han ikke længer med. På dette 
område var han jo nok en kapacitet efter 
tidens målestok.

Noter
1) Noget af stoffet har været bragt som kronik i 
Vendsyssel Tidende d. 23.1.1980. Arkivstudierne er 
gjort af Niels Geert Bolvig, Brabrand.

2) Fra Vendsysselske Aarbøger 1965.
3) Disse erindringer findes hos Holger Grøntved, 
Hjørring.

Fotoarbejdet er udført af Vendsyssels historiske 
Museum
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Tversted kro og dens første indehaver
Af O. J. Veien, Hjørring.

Omgangsskolelærerens »Manual« 
Man siger, at journalistikken kan føre 
frem til alt - blot man forlader den i tide. 
Nogenlunde det samme forhold har vist 
været gældende for omgangsskolelærer
jobbet for godt hundrede år siden.

Jens Lassen Nielsen (Veien), som blev 
kromand i Tversted i 1850’erne havde så
ledes en fortid som omgangsskolelærer1) i 
Mygdal sogn. Han var søn af den »lærde 
bonde« Niels Weien, Mygdal, som selv i 
sin ungdom havde været omgangsskole
lærer i Bjergby. Der eksisterer en slidt og 
medtaget, grå håndskrevet bog, som Jens 
Lassen Nielsen har skrevet fra sine år som 
omgangsskolelærer.

Han kalder selv bogen for »En liden 
Manual«. Ordet »Manual« er vistnok her 
brugt i ordets egentlige forstand. Det er 
en håndbog, men denne håndbog er også 
håndskrevet. Altså har ordet tydeligvis 
noget med ordet »manuelt« at gøre.

I denne »manual« skriver han ned, 
hvad han sådan støder på. Og det er me
get forskelligt.

Han har jo nok haft brug for sådan en 
bog til støtte for hukommelsen i de år, 
han var omgangsskolelærer.

Bogen er, ligesom en anden, men mere 
berømt omgangsskolelærer A. P. Gård- 
boes dagbog fra den tid, fyldt med al
skens, for os at se, uvedkommende 
krimskrams og mærkelige bogstaver og 
tegn.

På første side af denne »Manual« har 
Jens Lassen skrevet sit navn: Jens Lassen 
Weien, 13. april 1843, født i Skeen Mølle 
4. oktober 1828«.

Han var altså på det tidspunkt, da han 
begyndte som omgangsskolelærer - kun 
en stor dreng. Men skrive kunne han.

Som sig hør og bør sætter han på titel
bladet i sin »Manual« dette motto: »Soli 
Deo Gloria« - »Gud alene æren«.

Men ellers så kører han løs med sit eget 
udvalg. Sirligt og kønt former han de go
tiske bogstaver sådan, at man i dag let 
kan læse det meste.

Vi får i denne hans håndskrevne bog 
kendskab til hans virke i Mygdal sogn. 
Han nævner navnenen på de gårde hvor 
han virkede. Det er Højtved, Grøntved, 
Kabbeltved, Gjødgård, Skeen Mølle, 
Myrbakken og Snevre Skole, udenfor 
Mygdal sogn.

Sit navn har han ikke rigtig styr på. 
Heller ikke datoerne. Navnet skifter en 
del gange og datoerne er ikke ordnet tids
mæssigt.

Måske har han noteret tingenen på små 
lapper papir, som han så senere har tilført 
bogen.

Så begynder afskrivninger af viser, dig
te etc. En af de første viser bærer over
skriften: »Dansk Tranquebarvise med 
mesopotamisk Omkvæd«. Næste titel: 
»Rejsen til Vinlandet«.

Den 25. april 1843 læser man om Rid
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der Kalv, og derefter citeres Kingos »Sor- 
rig og Glæde, de vandrer til hobe...« - in 
extenso. Og så går det stærkt med citater 
af alverdens dakendte navne.

Desværre er det småt med navne på 
personer i sognet. Men han nævner dog 
Christen Christensen, Højtved og Else 

Christensen, dito. Sidstnævnte navn er 
understreget med blyant. Var det den El
se, som sidenhen blev hans hustru?

Så kommer: »Frederikshavns-visen en 
ny vise«. Denne har været gengivet i 
Hjørring Amts historiske Årbog 1917, 
pag 160. Men vi udelader en hel del og 

En side af »Manualen« hvor der skrives
om Henning Ring til Nørre Elkjær. Til 
hjælp ved læsningen skal denne »over
sættelse« bringes:

Du har nu fuldendt, ædle mand. 
Meer end en halv sekel af dit liv, 
Gennemvandred du med glædens genius, 
Der rakte dig sit skummende bæger. 
Du øste livskraft og munterhed deraf. 
Og dog fattedes dig så meget.
Da kom sygdom
Og iskænkede for dig lidelsens kalk.
Ak! Ja. Du tømte den til sidste dråbe.
Du øste visdom deraf.
Og dog fattedes dig så meget.
Endelig kom døden.
Tog ham i sin kolde favn.
Bar ham op der hvor lys og sandhed troner.
Og nu fattedes ham intet. 
Gjødgaard 12. april 1846.

På næste side står:
Farvel, du kære ædle. Savn du ofte led 
Skønt fuldt du favnedes af venners kærlighed. 
Du fordred lys og sandhed alt herneden 
Og fandt dem hisset først i himmelfreden. 
Dit ædle hjerte ville glæde alle, 
Men ofte så du venners tårer falde 
Og kunne ej aftørre dem.
Tit bitter harme rev dig hen,
Når nid ustraffet slangehoved hæved, 
Og ned trådt dyd for mægtig usling bæ ved. 
Nu løste ere alle livets gåder.
Nu samlet ere de adspredte stråler.
Nu er dit blik fra jordisk tåge fri.
Nu får du hisset salig harmoni.
Datum ut supra. Jens Lassen Weien.

- da har han været knapt 18 år.

»Manualen« er en bog 11x17 cm med 
432 sider.
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springer hen til 3. april 1846. Da er han i 
Grøntved. Og her er det for en gangs 
skyld ikke vers og viser, han gengiver, 
men: »Tanker over adskillige Gjenstan- 
de«. Altså ordsprog, tankesprog og alt 
muligt andet. Og her dukker så den klassi
ske litteratur op med »Emilies Hjerteban
ken«, af J. L. Heiberg. Det er Højtved 7. 
april 1846. Den 12. april samme år har 
han nogle kønne ord og tanker om Hen
ning Ring af Nørre Elkjær2). De er skre
vet på Gjødgård. Efter en afstikker til 
Snevre skole, vender han tilbage til Skeen 
Mølle, hvor han arbejder med »Peder 
Sy vs Ordsprog«.

Den 2. december 1847 er han igen på 
Gjødgård, og nu citerer han gravskrifter 
og meget andet populært.

Så kommer der en mængde krimskrams 
og en slags alfabet, som i nogen grad kan 
minde om det hebraiske.

Vi springer så helt hen til 17. januar 
1848, hvor Jens Lassen Nielsen Weien be
finder sig på Skeen Mølle.

Der dukker praktiske emner op. Leksi
kalske oplysninger. Og det er dateret da- 
tum ut supra.

På Kabbeltved 4. marts samme år er 
der anført en del fra Gammel Testamente. 
Geometri er emnet, han behandler den 6. 
marts 1848.

Forinden har han været på Gjødgård 
og skrevet om »Aftenbønner«. Eller gen
givet disse.

Digte og sange. Sange og digte følger 
nu efter hinanden i skarpt trav. Det natio
nale manifesterer sig i en sang til melodi
en: »Sie sollen ihn nicht haben«, og flere 
af den slags.

Der er sørgedigte over faldne og andre 
mindedigte... I denne manual nyder Jens 
Lassen øjensynlig at manifestere sig med 
sin underskrift, som han ikke er karrig 
med at variere meget ofte.

Godt 20 år gammel ophører han med at 
være omgangsskolelærer.

Og hvad så?
Han var et stykke tid på posthuset i 

Hjørring samt i købmandslære. Han 
blev, hvad der dengang blev kaldt han
delsbetjent.

Den 30. juli 1854 blev han gift med Else 
Christensen af den kendte Eskildsenslægt 
fra Uggerby«.

Handelsbetjent Jens Lassen Veien 
som kroholder, skudehandler og 
købmand
I Vendsysselske Årbøger 1953-54, pag 163 
har C. Klitgaard en kort bemærkning om 
Tversted kro.

Den lyder: »Ad den vestre Vej fra Høj
en til Tversted langs Stranden kom der 
kro i Tversted o. 1740 og bevillingen blev 
fornyet 1854«.

Denne oplysning af Klitgaard er søgt bekræftet ved 
arkivstudier.

/ Uggerby-Tversteds kommunes forhandlingspro
tokol står der for d. 11. januar 1854: Til forstander
skabets erklæring var indkommet to ansøgninger 
om krohold i Tversted, den ene fra handelsbetjent 
Jens Lassen Nielsen og den anden fra gårdmand Pe
der Christensen (Poulsen) af Nørre Tversted. For
standerskabet erkendte nødvendigheden af et her
bergsted for rejsende i Tversted ej alene med hensyn 
til den stærke og besværlige fart fra nordstranden, 
men også den fra den 1ste i denne måned etablerede 
skiftestation med brevindsamlingssted i Tversted, og 
da handelsbetjent Nielsen skønnedes for den af 
supplikanterne, der bedst ville kunne opfylde for
skellige fordringer, som både de rejsendes tarv og 
postvæsenets såvel som omegnens interesse stiller til 
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et sligt etablissement, vedtoges det så enstemmigt på 
det kraftigste at anbefale hans ansøgning, naturlig
vis med den betingelse, at han til en vis af øvrighe
den fastsat tid forskaffer sig en bekvemt liggende 
ejendom i strøget fra Tversted kirke til Nørre Tver
sted og den nærmeste omegn inclusive.

En sådan indstilling gik almindeligvis videre til 
amtet, og derfor er Hjørring amts journal gennem
gået for 1853-54 og 55, men der har i dette tidsrum 
ikke været behandlet ansøgninger om krobevillin
ger. Nogen direkte bevilling har således ikke kunnet 
opledes.

Til yderligere belysning kan dog anføres fra 
skøde- og panteprotokollen (Landsarkivet i Viborg 
B.26 SP 10. Nr. 17 side 780).

Mads Jensen af Øster f versted sogn tilstår her
ved, at han på et tidsrum af 50 år at regne fra 1. maj 
1854 bortforpagter til Jens Larsen Nielsen i Hjørring 
et stykke jord henhørende under matr. nr. 8 i Øster 
Tversted by, der udgør i længdemål østre side mod 
landevejen 75 alen, søndre side 50 alen, vestre side 
88 alen og nordre side 42 alen. Dette stykke ejen
dom, hvorpå forpagteren agter at opføre bygninger 
til krohold, må han osv.

Og skødet er underskrevet den 17. marts 1855. 
Deraf fremgår, at der ikke eksisterede nogen kro på 
dette sted før Jens Lassen Veien byggede Tversted 
kro 1854-55.

De to unge tog fat på at drive kro, kombi
neret med købmandshandel.

Det var ikke store forhold, de gik ind 
til. Det blev nok en kamp for udkommet. 
Befolkningsgrundlaget for en kro i Tver
sted var næppe tilstede.

Dertil kom, at Tverstedboerne ikke just 
havde for skik »at gå på kro«. Tværtimod 
kan man vist sige. Økonomien var heller 
ikke dertil.

Men de rejsende, der skulle til Skagen 
havde brug for et bedested, efter Uggerby 
kro, inden den lange rejse langs stranden 
til Skagen, eller ad en dårlig lyngvej til Ål
bæk.

Vi er så heldige, at vi fra kompetent 
hold har en øjenvidneskildring af et op
hold på Tversted kro. Det er en meget po
sitiv skildring.

Redaktør af Hjørring Amtstidende Ca- 
millo Bruun fortæller i sin bog: »Hvad 
Marehalmen fortalte« følgende:

»At komme til en Landsbykro en Vinternat har sjæl
dent noget indbydende over sig; en fugtig, kold 
Stue, i heldigste Tilfælde en gabende Kromand og 
omsider en Kop lunken og røget Cikoriekaffe, er 
gerne det, der venter en. Det var derfor just ikke 
med store Forventninger jeg kravlede ned ad Vog
nen og begav mig henimod Døren.

Men desto større blev min Overraskelse, da jeg 
traadte indenfor og Kromanden lysvaagen kom mig 
imøde, med en klart brændende Lampe i Haanden, 
hvormed han lyste mig ind i Gæstestuen. Hvilken 
glædelig Modsætning!

I Ovnen brændte en munter Ild og foran Sofaen, 
dette Særsyn i en Krostue, stod et dækket Bord; Dø
ren ud til Køkkenet røbede et Mysterium, den kunne 
i Ordets egentligste Forstand ikke holde tæt - en vis 
brasende Lyd, usikker blaalig Taage og slet ikke 
ubehagelig Stegepandeduft naaede paa en gang alle 
mine Sanser, og fortalte mig, at jeg var vel rejst, 
bedre end salig Chilian.

»Men ved de milde Husguder! Hvad betyder det
te? Venter De Gjæster inat herr Vært, eller hvad for
kynder alle disse glædelige Varsler?«

»Ja vist har jeg gjort Regning paa gennemrejsende 
Auktionsgæster, og Varslerne forkynde, at De kan 
faa noget at spise. Der er for nylig rejst et Selskab 
herfra, ellers havde De endda maaske ikke truffet os 
vaagne«.

»Tak gode Fee! Del var prægtigt«.
Jeg vil forskaane Dig Læser for en Skildring af, 

med hvilken Appetit, jeg nød den fortræffelige 
Flynder, der endnu for faa Timer siden havde tumlet 
sig i Havel, ej at tale om de dejlige brændende hede 
Kartofler, der intetsteds have en saa klar guul, næ
sten olieagtig Gjennemsigtighed og en saa liflig 
Smag, som mellem Flyvesandsklitterne, hvor deres 
rette Jordbund synes at være«.

Da jeg havde tilendebragt Maallidet indbød jeg 
Værten til at drikke et Glas Punch med mig. Jeg 
havde jo endnu tiden for mig. Thi førend Kl. 4 agte
de jeg ikke at fortsætte Rejsen, - de uendelige 4 Mil 
lige i Havstokken af den brølende Nordsø til Højen 
eller Gammel-Skagen, hvor Auktionen først skulle 
begynde om formiddagen Kl. 10.

Det var altsaa »Sørejsen«, der stod tilbage.
»Naa min kære Vært, smidder Forretningen godt 

af sig?«
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Jens Lassen Nielsen Veien blev født i Skeen. Mølle, 
Mygdal sogn, den 4. oktober 1828 som eneste over
levende barn af Niels Olesen Weien og Kirsten Jens
datter. Han var sygelig som barn. Han havde en hof
teskade og haltede. Han var omgangsskolelærer fra 
1843-48. Senere i købmandslære. 11854 gift med El
se Christensen. Kroejer, skudehandler, købmand og 
gårdejer i Tversted. Han døde 14.8.1910. Else, hans 
hustru, var død 27.4.1907.

»Nu ja; der er just intet at prale af: Kroen indbrin
ger lidt, Kjøbmandsforretningen lidt og Strand
fogedriet lidt«.

»Det kan jeg tænke mig. Malker den blaa Ko for
tiden godt?«

»Tys! hvor kan De gøre saadan et Spørgsmaal til 
en Strandfoged, der netop skal vaage over, at Ha
vets Goder ikke bliver et Rov for gridske Strand
tyve?

Jeg er kun en slet og ret Strandfoged, og ikke af 
den Slags, der tidligere fandtes her paa Kysten«.

»Hvorledes mener De? Kan De fortælle mig et 
Eksempel?«

Saa fortalte Jens Lassen Nielsen en gammel Histo
rie om en hollandsk Kaptajn, der forliste med sit 
Skib ud for T versted. Fartøjet var lastet med Ost og 
da dette blev slaaet i Stykker drev Ostene ind.

»Den kendte Eskildsenslægt fra Uggerby« ned
stammer fra Lars Eskildsen, født ca. 1760. Han blev 
gift med Ane Dorthea Pedersdatter født ca. 1766. 
De boede i Skagen og blandt deres børn var: 
Christen Larsen Eskildsen og Kirsten Larsdatter 
Eskildsen. Christen Larsen Eskildsen var født 
15.7.1792. Han blev gift med Maren Jensdatter, 
født ca. 1799. De var gårdmandsfolk i Stabæk og fik 
datteren Else, født 12.12.1825, som senere blev gift 
med Jens Lassen Veien.

Else og Jens Lassen Veien fik otte børn, hvoraf 
dog kun de fire levede og blev voksne.

Niels Christian Veien, født 1859. Han blev ejer af 
Myrbakken i en ret ung alder og boede der resten af 
sin tid.

Ole Christian Veien, født 1862. Han rejste som 
ung til Amerika, hvor han døde som ung.

Christen Eskildsen Veien, født 1863. Han overtog 
ejendommen i Vester Tversted, senere sognerådsfor
mand for Tversted-Uggerby kommune i 16 år.

Marie Kirstine Veien, født 1864, gift med Frederik 
Mølbak.

Kirsten Larsdatter Eskildsen, født 18.11.1804, 
blev gift 1825 med Søren Pedersen, født 26.4.1801 i 
Knavre (Karlsminde), Mygdal. Han blev møller i 
Skagen, borgerrepræsentant og kæmner. Deres 
børn døbt es Møller, deriblandt Ane Hedvig Møller 
som blev gift med Erik Brøndum. Hun blev værtin
de på Brøndums Hotel og mor til Anna Ancher.
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Ostene blev vogtet af Kaptajnen; men Ravnene 
var der og Dyngen af Oste blev mindre og mindre, 
dre.

Tilsidst blev Kaptajnen vred: »Hellere skal Havets 
Bølger sluge mine Oste« sagde han »end de skal 
blive Bytte for disse Kjæltringer«.

Og da han var en mand, der kunne mere end sit 
Fadervor gav han sig til at »læse« over Ostene. Disse 
lagde sig straks paa Kant og gav sig til at trille ned 
mod Havet.

Men Strandfogden, der ogsaa forstod sig paa et 
og andet gav sig straks til at »læse« Ostene tilbage 
igen.

Paa den maade blev Ostene ved at trille frem og 
tilbage. Men selvom det var en haard kamp, fortæl
ler man, at Strandfogden tilsidst fandt en meget 
stærk Formel, saa stærk var den, at han med den 
»læste« Ostene helt op i Klitterne, til et Sted som 
kun han kendte...

Og da Toldere og Herredsfogden arriverede, var 
der ikke een eneste Ost tilbage paa Stranden«.

Heldige omstændigheder gjorde altså, 
at redaktør Camillo Bruun følte sig sær
deles godt betjent under sit besøg på Tver
sted kro. Der er grund til at tro, at Jens 
Lassen Nielsen Weien og Else Christensen 
startede deres virke på Tversted kro med 
gode forsætter i retning af at gøre kroen 
til et hyggeligt bedested. Dette kunne den 
af redaktør Camillo Bruun omtalte sofa 
tyde på!

Der hørte også en keglebane til blandt 
datidens faciliteter. En af kuglerne eksi

Billede af Tversted Kro taget 1980.
Tversted kro førtes videre af Niels Laurits Christian Mørck, som Jens Lassen solgte til. Den har nok undergået 
adskillige ændringer i tidens løb. Bl.a. blev der i 1919 af Chr. Ot tesen bygget en karnap ud mod øst. På gavlen 
af denne udbygning står der skrevet på et stykke jern af en sprængt mine årstallet 1919.

Senere er der foretaget adskillige tilbygninger og moderniseringer sådan at kroen i dag fremtræder smukt og 
værdigt, både ude og inde. Foto: Ole Brønden.
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sterer endnu. Den er meget tung; af iben
holt, måske.

Og Else var både dygtig, venlig og sær
deles arbejdsom. Der sad altså i 1860’erne 
to kusiner som krokoner heroppe mod 
nord.

Den bedst kendte er madam Brøndum 
fra Skagen, krokone på Brøndums hotel. 
Den anden altså Else i Tversted kro. De 
lignede hinanden. Såvel i det ydre, som på 
anden måde. De var agtede og respektere
de for deres arbejdsindsats. De var også 
begge dybt religiøse, sådan som Eskild- 
slægten gennemgående var det. De slutte
de sig begge til den indremissionske væk
kelse, da den nåede herop.

Hos Else ytrede hendes religiøsitet sig i 
et asketisk-pietetisk livssyn, i hvilket hen
des mand ikke var i stand til at følge hen
de.

Jens Lassen Nielsen Weien var roman
tiker. Han lod et af sine børn døbe Bern
hard Severin Ingemann!

Foruden sit job som strandfoged var 
Jens Lassen Nielsen Weien indehaver af 
en skude, som om sommeren drev handel 
på Norge, men som var trukket på land 
om vinteren.

Jens Lassen Veiens skudehandlerbestalling er også 
efterforsket i arkiverne.

I Hjørring amts journal står (Landsarkivet i Vi
borg B.l. 5007 nr. 1092 side 392).

Kromand Nielsen i Tversted søger om bevilling til 
at drive skudehandel ved skrivelse af 4. september 
1855.

Denne ansøgning behandles derefter i forskellige 
led, og i samme landsarkivs B.l. 5008 meddeler In
denrigsministeriet den 4. august 1856. At det i anled
ning af den med hr. amtmandens skrivelse af 10. juli 
tilbagefulgte ansøgning herved tillader kromand 
Jens Lassen Nielsen af Øster Tversted, i forbindelse 
med bemeldte sin næringsdrift indtil videre at drive 
skudehandel eller at udføre landets egne produkter. 

og på retur indføre samt fra sin derværende bopæl 
forhandle trælast, salt, stangjern, tjære, kalk, søm 
og spiger, under betingelse af at han for vedkom
mende herredsfoged godtgør at være ejer af en til 
kystfart tjenlig skude, erlægger en årlig recognition 
af 10 rigsdaler til Hjørring Købstads kæmnerkasse, 
alene har sit vareoplag i bemeldte Øster Tversted og 
forøvrigt holder sig toldordningerne efterrettelig, 
men at ansøgningen, forsåvidt den går videre, ikke 
har kunnet bevilliges, det meddeles herved tjenstligt 
til efterretning og bekendtgørelse for supplicanten, 
hvem det derfor måtte tilkendegives, at den ham her 
meddelte tilladelse vil være forbrudt, såfremt han 
måtte gøre sig skyldig i ulovlig handel eller nogen
somhelst toldsvig, og at han vil have at underkaste 
sig, at toldvæsenet foretager eftersøgning om con
tra bande varer ikke alene i overensstemmelse med 
forordning af 1. februar 1797 paragraf 86 i hans 
pakboder og pakhuse, men også i hans våningshus, 
forsåvidt samme måtte ligge ved kysten.

Og det er meddelt amtmanden i Hjørring til videre 
foranstaltning.

Han var den sidste på egnen, som drev 
skudehandel på Norge. Tiden var nok lø
bet fra den form for handel. Skipper på 
Jens Lassens skude var Jens Chr. Trane 
fra 0. Klit.

Denne skudehandel ophørte, da det 
gode skib »Ellen« forliste. Og der var må
ske en forbindelse mellem dette forlis og 
så Jens Lassen Nielsen Weiens farvel til 
både kroen og skudehandelen i 1869.

Ifølge skøde- og panteprotokol 1869-71 (Viborg 
Landsarkiv B.26 - SP 16 skøde nr. 355 side 239:

Undertegnede kroejer Jens Lassen Nielsen af 
Tversted kro sælger og overdrager herved til hr. 
Niels Laurits Christian Mørck fra gården Lildholt 
efter nævnte mig tilhørende brugsrettigheder og 
ejendomme, nemlig: brugsrettigheden af 17. marts 
1855 for 50 år fra 1. maj 1854 af matrikel nr. 8, køb
mandshandel og samtlige på førnævnte jordstykker 
opførte bygninger indrettet til krohold i overens
stemmelse med den mellem køberen og mig under 
16. juli 1869 aftalte købesum 4.500 rdl. - kontant 
1500 rdl. overtager 1. prioritet på 800 rdl. til Hjør
ring amts skolefond - og udstedt forskrivninger for 
henholdsvis 1000 rdl. og 1200 rd. til brændevinsejer 
J. C. Nielsen, Hjørring og mig selv.
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Landmand og fisker
Da Jens Lassen opgav kroen og køb
mandshandelen og blev landmand, be
holdt han stillingen som strandfoged og 
føjede derefter en ny bibeskæftigelse til 
sine gøremål.

Han erhvervede sig båd og fiskegrejer, 
og han blev en ivrig, men også dygtig lej
lighedsfisker.

Fiskeriet i Tversted på den tid var ikke 
ubetydeligt. Mange delte deres kræfter 
mellem landbruget og fiskeri.

Mandskabet ved redningsbåden skulle 
jo rekruteres fra folk, der var kendt med 
havet. Og pladserne i redningsbåden var 
stærkt eftertragtede i sognet.

Det var også ret almindeligt, at sognets 
unge aftjente deres værnepligt som mari
nesoldater.

Jens Lassen levede stærkt med i sognets 
liv. Han læste, hvad der var tilgængeligt, 
og forstod godt at vurdere tingene og de 
forskellige folkelige rørelser i det nittende 
århundrede.

Han var med, da afholdsforeningen i 
Tversted blev stiftet. Han tog ordet på 
den stiftende generalforsamling og ytrede 
stilfærdig, at når han, den gamle kro
mand i aften melder sig ind i foreningen, 
så må dette være en anbefaling for mange 
andre til at gøre det samme. Denne tale 
havde sin virkning!

Afholdsbevægelsen i Tversted blev 
meget stærk og havde mange medlemmer. 
Jens Lassen Nielsen Weien var levende in
teresseret i sognets liv og åndelige rørel
ser.

Han tog del i skoleforholdene og var 
vist noget af en »enfant terrible« i sit syn 
på disse forhold.

Skoleforholdene i Tversted var på hans 
tid elendige. På et givet tidspunkt tog han 
sine ældste børn ud af den skole, som de 
var henvist til og underviste dem selv i sit 
hjem. Dette havde til følge, at han selv 
blev valgt ind i skolekommissionen og 
blev et virksomt medlem af den. Han gik 
meget stærkt ind for veluddannede lære
re, hvilket ikke havde været tilfældet før.

I 1886 blev sønnen Christen Eskildsen 
Veien gift og overtog kort tid efter ejen
dommen i Vester Tversted.

Jens Lassen gik herefter på aftægt og 
døde 1910. Else var død noget før.

NOTER
1) Omgangsskoler var oprindelig skoler, der ikke rå
dede over særlige undervisningslokaler, hvorfor un
dervisningen måtte foregår på omgang i hjemmene, 
hvor lærerne også fik kost og logi, det såkaldte om
løbende bord eller mensa ambulatoria. O. havde 
som regel kun undervisning om vinteren, og om
gangslærerne var enten store drenge, folk, der havde 
lærergerningen som en vinterbeskæftigelse, eller 
mennesker, der ikke kunne ernære sig på anden må
de. De var sjældent eksaminerede, lejedes ofte af be
boerne for een vinter ad gangen og fik foruden kost 
og logi en beskeden kontant løn. En ændring af o.s. 
struktur skete ved skoleanordningen af 29/7 1814, 
idel nu også sogne med omgangsskolehold skulle 
inddeles i skoledistrikter, og omgangsskoleholdet 
skulle bestå i, at een lærer underviste i 2 eller højst 3 
skoledistrikter. I et af distrikterne skulle der opføres 
en skole med lærerbolig, og i de andre distrikter 
skulle der bygges skolestuer på 2-3 fag. O. kaldtes 
herefter i reglen biskoler.

2) Henning Ring var sammen med sin broder Peder 
Ring ejer af hovedgården Nørre Elkjær i Tversted 
sogn fra 1799. Henning Ring var exam. juris.

Nørre Elkjær var dengang på 274 tdr. 6 sk. 3 fkr. 
og 1/2 alb. hartkorn. Købesummen var 45000 rdl. 
Ring’erne var meget afholdte af befolkningen, men 
det er uklart hvilken forbindelse Jens Lassen havde 
til dem.

Fotoarbejdet er udført af
Vendsyssel Historiske Museum.
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Skrædder Niels og Mettine (en levnedsskildring)
Af Ingv. Mølbjerg, Telling

I det gamle bondesamfund fulgte genera
tionsskiftet et bestemt mønster. Når for
ældrene fandt, at tiden var inde, afstod de 
hjemmet til en gift søn eller datter. For
ældrene flyttede så ind i en mindre af
tægtslejlighed, som ofte stod rede fra de
res forældres tid, eller blev nyindrettet til 
formålet. De gamle satte sig dog ikke hen 
med hænderne i skødet. De gjorde nytte, 
hvor de kunne, bedstefar i huggehuset, 
bedstemor ved rokken eller ved andet let
tere arbejde. Aftægtslejligheden blev også 
et yndet opholdssted for den nye børne
flok, der voksede op på stedet. De lyttede 
til de gamles beretninger. De huskede 
meget, som de senere fortalte til deres 
egne børn og børnebørn. Således bidrog 
aftægtsforholdet til at bevare erindringen 
om store og små begivenheder i slægtens 
og egnens liv.

Skøde og aftægtskontrakt
Efter at have drevet og ejet ejendommen 
matr. nr. 50 i Horne Terp siden 1847, 
overdrog husmand og fisker Søren Chri
stensen denne til sin søn Niels Chr. Søren
sen. Søren Christensen blev til daglig 
kaldt Skrædder-Soren, fordi hans far el
ler bedstefar, som havde haft stedet før 
ham havde været skrædder. Dette tilnavn 
gik videre til sønnen, der altid omtaltes 
som Skrædder-Niels. Af et endnu eksiste
rende skøde og aftægtskontrakt fremgår 
det, at matr. nr. 50 af Horne Terp var 

skyldsat for 3 skp - 1 fdk - alb og be
sætningen bestod af 1 stud, 2 køer, 2 kal
ve og 5 får. Den anordnede købesum var 
4000,00 kr., dertil kom, at køberen skulle 
yde forældrene aftægt på nøje fastsatte 
vilkår, sålænge de levede. Der var til for
målet indrettet en aftægftslejlighed i hu
sets vestre ende.

De øvrige forpligtelser var opregnet i en 
standardformular, der foruden de daglige 
fornødenheder omfatter 1 liter brændevin 
til hver af de tre højtider og pligten til at 
pleje forældrene i tilfælde af sygdom og 
at sørge for deres hæderlige begravelse ef
ter egnens skik. - De samlede aftægts
ydelser blev ansat til en kapitalværdi af 
kr. 1200,00. - til sikkerhed meddelte kø
beren 1. prioritets panteret i det solgte og 
dokumentet blev tinglæst som pantebrev. 
- Disse juridiske bestemmelser havde til 
formål at sikre aftægtsfolkene i tilfælde 
af ejerskifte.

At en ny og bedre oplært generation nu 
var rykket ind markeredes blandt andet 
ved, at den nye ejer selv skrev under på 
dokumentet, medens sælgeren underskrev 
m.f.p. (med ført pen).

Niels Chr. Sørensen, der var født d. 
14.2.1856 i Horne Terp, ægtede d. 7.5. 
1882 Mettine Christensen, født i Asdal d. 
29.4.1856, en datter af Else Kjul og Chre
sten Larsen. Hun blev ham en god kone.

Det var store forpligtelser de unge folk 
havde påtaget sig. Dertil kom en hurtigt 

53



voksende børneflok. Børnene fik alle fa
dersnavnet Nielsen, og desuden Terpet 
som slægtsnavn. Børnene var:

Christian Nielsen Terpet, f. 1884 d. 1962, 
skolelærer på Sjælland.
Sørine Nielsen Terpet, f. 1886 d. 1978. 
Sygeplejerske i Hjørring.
Søren Nielsen Terpet, f. 1889, husmand i 
Tophøj, Horne sogn.
Anne Marie Nielsen Terpet, f. 1890, gift i 
Uggerby med gårdmand Martin Jensen. 
Chresten Nielsen Terpet, f. 1892, d. 1970, 
sømand, boede i København.
Niels Chr. Nielsen Terpet, f. 1897 d. 
1918, omkom på havet.
Af ovennævnte børn lever i 1980: 
Søren Terpet i Hirtshals og Anne Jensen i 
Hjørring.

Skrædder Niels fortsatte med at drive 
ejendommen som i faderens tid med 2-3 
køer og et par får. Der holdtes ingen hest. 
En gårdmand gjorde markarbejdet mod 
at Niels udførte nogle dages pligtarbejde 
som betaling. Som bevis på, at han også 
interesserede sig for det nye i landbruget 
kan nævnes, at han byggede et såkaldt 
møddingshus.

Men havet var hans store kærlighed. 
Allerede som 9-årig var han med sin far 
på havet, og som ung havde han drømt 
om at blive sømand, komme på langfart 
og måske komme til at føre eget skib. 
Hans far havde imidlertid sagt nej, og 
som en lydig søn måtte Niels blive hjem
me og fortsætte i fædrenes spor som hus
mand og fisker. Men drømmen om et liv 
på de store have forlod ham aldrig. I ledi
ge stunder kunne han stå oppe på Løj
bjerg og Jængselsfuldt følge skibene, der 

passerede forbi ude i horisonten på vej 
mod fjerne kyster.

Sammen med hjemmet overtog han også 
faderens 2-mands jolle, og hans lyst til at 
færdes på havet gjorde ham til en liden
skabelig fisker. Såsnart vejr og vind tillod 
det, var han på fiskeri. Han virkede også 
som tækkemand og daglejer, når det ikke 
var havvejr. En tid fiskede han sammen 
med Laurits Tophøj, og de havde altid 
god fiskelykke, når de var ude sammen. - 
De var begge af et roligt temperament, 
men skrædder Niels var den mest resolut
te og årvågne. Når havet begyndte at rejse 
sig, var Niels straks indstillet på at søge 
mod land, men Laurits Tophøj, der var 
meget langsom i det, ville nødig opgive 
fangsten og sagde: »Åh, la os da liig ta i 
jenle bette tosk te«.

Dertil svarede skræder Niels skarpt: 
»Nej, intj i jenneste jej,« og så blev kursen 
sat mod land med alle kræfter lagt i åreta
gene. Det kunne dog ikke undgåes, at de 
af og til kom i farefulde situationer, men 
disse blev altid klaret ved deres dygtighed 
til at manøvrere jollen og til at bedømme 
vejr og vind.
Mens Niels arbejdede ude og passede sine 
offentlige pligter, var det Mettine og bør
nene, der passede landbruget. Således lyk
kedes det ved flid og nøjsomhed at skaffe 
føden til den store familie, og endda kun
ne der lægges noget til side, så at hjemmet 
efterhånden prægedes af solid velstand.

I aftægtslejligheden sad den gamle Sø
ren Christensen. Den bestod af en stue 
med alkove og en bilæggerovn. Den var 
altid smukt holdt med nystrøet sand på 
det stampede lergulv. Han havde eget 
frammers, men sine måltider indtog han i 
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familiens dagligstue. Han fik altid serve
ret maden før de andre. Først når han 
havde trukket sig tilbage satte familien sig 
til bordet. Søren Christensen var en streng 
mand, der ikke tålte at børnene talte ved 
bordet, men alligevel viste han dem god
hed på en lidt kejtet måde. - Han søgte 
ikke kirken eller missionshuset, men om 
søndagen læste han højt for sig selv en 
salme. For at være uforstyrret låste han 
sin dør. Det samme skete, når han talte si
ne sølvdalere. Dem opbevarede han i en 
rund dåse. Børnene kunne stå udenfor og 
høre ham tælle: »jen, tov, trej, fier 
o.s.v.« Anna Jensen husker også, at han 
tørrede tobak på bilæggeren. Skrædder 
Søren døde i aftægtslejligheden. Skønt 
han var alvorlig syg, ville han ikke på sy
gehuset. Mettine plejede ham tålmodigt, 
og da han lå på det sidste sagde han: »Do 
hå pleje mæ godt, bette Mettine«.

Også Else Kjul, Mettines mor, boede 
hos dem som aftægtskone de sidste 5 år af 
hendes liv. Hun døde roligt og med fred i 
sjælen den 24.2.1913 i en alder af 87 år. 
Det var helt naturligt, at Niels og Mettine 
sluttede sig til Indre Missions Samfund, 
men de var milde i deres dom over ander
ledes troende, og der blev aldrig talt ufor
delagtigt om andre, fortæller Anna Jen
sen.

Således formede livet i hjemmet sig ro
ligt og lykkeligt. Børnene kom tidligt ud 
at tjene, og de skikkede sig godt. Den 
ældste søn drev det endogså til at tage læ
rereksamen. Han blev med årene en ivrig 
slægtsforsker. Og fra hans hånd forelig
ger en udførlig, men ikke udgivet 
slægtsbeskrivelse, der indeholder mange 
meddelelser også af almen kulturhistorisk 
interesse.

Niels og Mettine
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Det gamle hjem i Terpet var livets midt
punkt, men så i 1915 skete katastrofen.

En dag med stærk blæst blev stråtaget 
antændt af nogle gnister fra skorstenen. 
Der opstod en voldsom brand, og huset 
nedbrændte på kort tid. Det var kun lidt, 
der kunne reddes.

Huset blev ikke genopbygget, jorden 
blev solgt, og i Lilleheden blev der bygget 
et lille hus på en parcel, der fra gammel 
tid havde hørt til ejendommen i Terpet 
som en udlod. Huset fik navnet Ravnhøj, 
efter stedet. Det lå tæt ved kirken. Er nu 
nedrevet. Skrædder Niels fik nu arbejde 
ved havet, og i 1921 blev han formand for 
et hold, der bankede søm i bundpæle. 
Samtidig trak han sig tilbage fra al offent
lig virksomhed. Det var mens de boede i 
Ravnhøj, at de modtog det tunge budskab 
om sønnen Niels, der var omkommet på 
Atlanten ved en torpedering.

Men også mindet om en glædelig begi
venhed er knyttet til stedet. Den 7. maj 
1932 kunne Niels og Mettine fejre deres 
guldbryllup, og det blev en fest, der end
nu mindes af dem, der var tilstede. Martin 
Tophøj var med, og fik den idé at forære 
dem 10 kuller. Det var en gave, der gjorde 
stor lykke.

Sønnen Christian, der var lærer og hav
de særlige evner for at forme sproget, 
skrev to sange, som på den smukkeste 
måde beskriver forældrene og deres stil
færdige tilværelse.

Guld
Guld er Barndomstidens Glans, 
funklerfor vort Øje;
skønt og let som Rosendans 
gik de gyldne Dage uden Møje.

Guld var os det gamle Hjem, 
Huset under Bakken.
Tusind Minder myldrer frem, 
og i Vemodsglæde nynner Takken.

Guld var Rokkens munter Sang, 
Hyggen, som den skabte;
Moder nik ked’ lidt en Gang, 
og vi lo, naar Drillingen hun tabte.

Guld var Vævens rappe Slag, 
Spelterokkens Skralden, 
Plejlens Fald i Vinterdag, 
Dørens kendte Lyd og Klinkens Falden.

Guld var Torsken, Fader drog 
med sin Pilkesnøre, 
Kulleren på Bakkekrog, 
heldig Fangst i Havvejr godt at gøre.

Guld var Sommerdagen lang, 
Leg i Bæk og Brinker, 
over Kæret viben sang; 
fulde Maane og Løj bjerg blinker.

Guld det var, I gav os med 
ud i Arv og Gave: 
alvorsfyldte Kærlighed 
bedre Arvelod kan ingen have.

Guld det var at komme hjem 
i de unge Dage, 
Guld det var at vinde frem, 
se fra Bjergvejen Hjemmets Tage.

Guld dog og kan svinde bort - 
brat for Ilden røde, 
lagdes øde Hjemmet vort, 
næste Gang vi kom, var alt lagt øde.

Guld er dog det nye Bo; 
her ved Ravn høj s Bakke 
kunde op af Lyngen gro 
Hjem og Kaar, hvorfor vi glad maa takke.

Guld at Samles store smaa 
her i Festens Dage. 
Dog vi tvende savne maa 
en drog ud, kom aldrig mer’ tilbage.

Guld er gammel Kærlighed, 
Guld, som ruster ikke;
Guld er Flid og Nøjsomhed, 
Guld er Livets Skaal til Bunds at drikke.
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Guld er Troen fast i Fod, 
Guld er Haabets Arme, 
Guld er Offervilje god 
baaret frem af Kærlighedens Varme.

Guldets Hædersdag nu gaar;
Fader, Moder gamle, 
Give Gud, I sammen faar 
Lykke til endnu lidt Guld at samle.

Besøg hos Bedstefar og Bedstemor
Kan du se det Hus, det hvide 
med det sorte Tag?
Vil du ikke gerne vide, 
hvem der bor paa Lag? 
Ser du, det gør Farfar, Mormor 
og saa Morfar, ja og Farmor; 
hvordan du det saa vil vende, 
bor der dog kun tvende.

Ser du ham, der sindigt »t ok ker« 
hen ad Plankebro?
Kroppen er lidt stiv og rokker; 
hvem er det monstro?
Men, det er jo Bedstefader, 
som sin Arbejdsplads forlader. 
Kom, i Møde vi ham iler, 
han saa venligt smiler.

Hvem er det, der gaar og »fir ker«, 
se, ved Huset der?
Med en Pind hun staar og pirker, 
hvem mon det dog er?
A a, det er jo Bedstemoder, 
hun har givet »Skrukken« Foder. 
Giv et »Kuk!« se hun sig vender, 
nu hun os vist kender.

Vi er yngste Skud på Stammen 
og af fælles Rod;
kan I, naar I ser os sammen, 
kende Slægtens Blod? 
Gerne vil paa jer vi slægte, 
meget af jer Id at mægte; 
gerne i jert Spor vi træder, 
det er os en Hæder.

Heller ikke i Ravnhøj skulle Niels og 
Mettine finde blivende bo. Da staten i 
1935 eksproprierede al jord i Hirtshals by 

fik Skrædder Niels tilbud om at blive bo
ende som lejer på livstid. Et tilbud, der 
blev afvist med foragt. Han ville ikke sid
de til leje i sit eget hus, idet han følte det 
som en stor uret, at staten fratog ham rå
digheden over den jord, der havde tilhørt 
hans slægt i flere generationer. Det var 
noget væsentligt for Skrædder Niels at 
være fri og uafhængig i alle livets for
hold.

Familien var således ikke i sygekasse, 
og han ville ikke modtage aldersrente, da 
han blev berettiget dertil.

Niels og Mettine flyttede nu til datteren 
Anna, der var gift med gårdejer Martin 
Jensen, Uggerby. Hun var da enke, og 
drev gården sammen med børnene. Der 
blev bygget en aftægtslejlighed til stuehu
set, som Skrædder Niels betalte, og for 
deres ophold fik datteren 50 kr. om måne
den. - Her nød de to gamle en kærlig 
pleje i deres sidste år. Skrædder Niels dø
de d. 9.12.1939. Mettine blev næsten 90 
år gammel. Hun døde d. 20.6.1946. - De 
fandt deres sidste hvilested på Hirtshals 
kirkegård under en smuk sten, som fami
lien satte til deres minde. Den bærer ind
skriften: »Jeg er Opstandelsen og Livet, 
og dem som tror på mig skal leve om de 
end dør«.

Da Maren af Krage 4) kurerede 
Skrædder-Niels’s finger
I forrige århundrede, da der kun var læ
ger i de større byer, var bondebefolknin
gen i sygdomstilfælde henvist til at søge 
hjælp hos kloge mænd og koner. Disse 
hentede deres viden i gamle lægebøger og 
i folkemedicinen. Her spillede overtroen 
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en vigtig rolle. Den gav både forklaring 
på sygdommens opståen og anviste be
handlingsmetoder af mystisk og ældgam
mel oprindelse. En af de mest kendte var 
den kloge kone i Tornby - Maren af Kra
ge.

I en afhandling af P. Christensen (Vends. 
Årbog 1925) gives følgende oplysninger 
om hende. Hun blev født 1796 i Nørre 
Kjul, døde i Krage d. 30.11.1874. Hendes 
døbenavn var Maren Jensdatter. 1819 
blev hun gift med Chresten Hansen i Kra
ge, født 1792, død 15.9.1875. De henleve
de begge deres sidste år som aftægtsfolk 
hos sønnen Svend Krage, der efterfulgte 
faderen både som strandfoged og ejer af 
gården.

Maren var meget klog på alle slags syg
domme. Hun havde Henrik Smidts lære
bog, og hun var en mester i sårbehand
ling, benbrud, bullenskab og lignende. 
Tilmed var hun meget søgt for børnesyg
domme. Så sent som 1868 praktiserede 
hun som jordemoder. En af hendes søn
nesønner beretter, at hun som ældre hav
de et lille kammer til opbevaring af hen
des salver og andre medikamenter. Over 
dette rum hvilede der en mystik, som Ma
ren meget vel forstod at holde i live, idet 
alle uindviede på det strengeste var for
ment adgang. Maren var meget over
troisk, en egenskab, der kom frem ved 
mange lejligheder. Der gives flere ek
sempler herpå, blandt andre følgende: Et 
selskab af vådfiskere var samlede hos 
gårdmand Jens P. Sørensen, Nørre Torn
by. Som de sidder og lader »praaten« gå, 
kommer konen i huset og beder de frem
mede liste ind i værelset ved siden af, for 
det var den kloge kone, der var kommet 

for at kurere deres mindste barn, der var 
blevet »skøjsit«. !) Maren i Krage viste sig 
nu i stuen, tog barnet ved hånden og førte 
det ind i et lille kammer. Og da hun lidt 
efter kommer tilbage fremviste hun for 
moderen en grumme stor stoppenål, som 
hun svøbte omhyggeligt ind og tog med 
sig, idet hun forsikrede, at nålen havde 
været skyld i sygdommen. Få dage efter 
var barnet rask.

Til disse og andre historier om Maren 
af Krage kan føjes en mundtlig beretning 
af Martin Tophøj, Hirtshals, om dengang 
da Maren kurerede Skrædder-Niels’s fin
ger.

Da Skrædder-Niels var i konfirmati
onsalderen tjente han på en gård i Horne. 
Han var da så uheldig at skære en lillefin
ger næsten af i en skærekiste (en gammel
dags hakkelsesmaskine). Hvordan blød
ningen blev standset er glemt, men den ef
terfølgende behandling bliver nøje refere
ret efter Skrædder-Niels’s egen beretning. 
Der var jo ingen doktor uden i Hjørring, 
men der var jo den kloge kone i Tornby, 
som var kendt for at kunne kurere både 
»de jet og de aaent«. Han blev sendt der
op, og det første Maren gjorde var at klip
pe fingeren af. Den hang kun fast ved no
get skind. Så satte hun noget salve på og 
forbandt fingeren. Han fik også salve 
med hjem, som skulle smøres på daglig. 
Til slut fik han besked på at komme igen 
om tre dage for at få fingeren »pyntet«. 
Da han kom tilbage 3 dage efter pillede 
hun nogle splinter ud, og så fik han noget 
andet salve på, hvorefter hun trak skindet 
ned over benstumpen. Hvordan det blev 
fastholdt er uklart, men det lykkedes, og 
han blev sendt hjem. Og så var det, at
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Niels tilføjede, at medens hun ordnede alt 
det, så sad hun jo og mumlede noget hele 
tiden. Det var noget han ikke forstod, 
men om det var det, der var grunden til at 
fingeren helede, var et emne, han ikke vil
le ind på.

I tilslutning til denne beretning oplyser 
Skrædder-Niels’s datter, Anna Jensen, 
Hjørring, at hendes fader fik den ampute
rede finger med sig indpakket i en avis, og 
på hjemvejen gik han ind på Home kir
kegård og begravede fingeren i sin nylig 
afdøde broders gravsted. 2) Det er højest 
sandsynligt Maren i Krage, der havde på
lagt ham at udføre denne ceremoni. Det 
var helt i overensstemmelse med de over
troiske forestillinger, at mistede lemmer 
kunne have skadelig indflydelse på sårhe
lingen, hvis de ikke blev begravet i indviet 
jord. Der findes andre beretninger, som 
bekræfter dette. Måske har hensynet til 
den kødelige opstandelse også spillet ind. 
Hvorom alting er. Fingeren helede fint.

Om Maren af Krage fortæller Martin 
Tophøj videre, at hun var en hård kanal
je, hun stammede jo også fra Kjul. Hun 
blev da også undertiden kaldt for Maren 
Kjul. Hun besøgte ofte sine slægtninge 
der. På hjemvejen fra Kjul kom hun en 
vinterdag ind på Tophøj. Hun var da iført 
et par svært fine søstøvler af dem søfolke
ne brugte ombord. De nåede helt op til 
knæene. Martin Tophøjs bedstefar, Mik
kel Tophøj, ville godt sige noget, og be
mærkede, »Det er da et par svært fine 
støvler, du har på i dag«. Hvortil Maren 
svarede: »Ja, a trak dem osse å i dønning 
3) lieg inden a jik«. Da der blev en forle
gen tavshed i stuen føjede hun til: »haj 
hae jo intj mier brug få dem å a ka brug 

dem«. Mikkel Tophøj lod nu emnet falde. 
Martin Tophøj har historien fra sin bed
stemor, Else Tophøj.

Marens mand, Chresten Hansen, var 
strandfoged. Det var altid landmænd, der 
havde heste, så de kunne køre noget op.

Maren i Krage kurerede også på dyr, og 
endda med held, oplyser Martin Tophøj. 
Maren synes således at have haft et godt 
ry blandt almuen, men pastor Friis ser an
derledes på sagen. I sine optegnelser med
deler han følgende: »Her ligger to menne
sker med brækkede ben forårsaget ved 
væltning. Uagtet min indstændige per
sonlige henvendelse til dem, søgte de dog 
en kvaksalverske ved navn Maren i Krage, 
der havde stort ry som doktorske, uagtet 
her går tre, som hun har gjort til krøblin
ge med sine kure«.

Han blev derude
Et billede fra 1909 er som en fortidsåben
baring, der giver os et indblik i havbon
dens nu forsvundne rige. Solen falder 
mildt over endnu gyldne agre. En enkelt 
rad kærver fortæller, at vi er midt i hø
stens tid. I baggrunden står granskoven 
ung og grøn, hvor der før var nøgne klit
bakker og i horisonten anes det blå hav. 
Vi befinder os under Løjbjerg i Horne 
sogn og ser ud over det flade forland, der 
engang i en fjern fortid var havbund. Her 
lå indtil 1915 skrædder Niels’s stråtækte 
våning. Stien i forgrunden fører op til 
gården Stenbakken, der endnu ligger un
der Lien. - De voksne personer på billedet 
er Niels Christian Sørensen (skrædder 
Niels) og Mettine, hans kone. - Men 
hvem er så drengen der midt i billedet?
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spørger vi ægteparrets datter, Anne Jen
sen, Hjørring. Og nu følger en gribende 
beretning: Det er Niels Christian, den 
yngste af søskendeflokken. Han var jo 
nok forældrenes øjesten. Han var sådan 
en god dreng, som alle holdt af. Han var 
også begavet, og læreren havde sagt, at de 
endelig måtte holde ham til bogen. Han 
havde imidlertid svært ved at bestemme 
sig, og så drog han til søs. Niels Christian 
Terpet blev 1916 forhyret med den danske 
skonnert »Haffari« tilhørende rederiet A. 
T. Møller med kaptajn Schou. Skibet for
liste imidlertid på Marokko-kysten. Niels 
fik derefter hyre på den norske damper 
»Havna«. Hans søster, Anne Jensen, 
havde sådan håbet, at han ville nå hjem til 
hendes bryllup, for det var nu hans hen

sigt på en eller anden måde at komme 
hjem. Men han blev derude. Det tunge 
budskab kom i form af et brev fra det 
norske rederi, der fortalte om Havnas 
forlis og Niels Christians bratte død. Fra 
sine gemmer henter Anna Jensen et gam
mel gulnet brev i hvilket rederiet beretter 
følgende om forliset:

Jeg har i dag mottat sjøforklaring fra England an- 
gaaende torpederingen, og hitsætter jeg, hvad der 
skrives om Deres søn, Niels Terpet.

Omkring kl. l/23 om eftermiddagen d. 2. marts 
(1918) blev »Havna« pludselig sprængt i luften, og 
sank i løpet av l/i minut. Der var ingen tid til at fire 
livbaatenepaa vandet, og alle der overlevede eksplo
sionen blev liggende at svømme i vandet.

Ifølge kapteinens forklaring opholdt Deres søn sig 
midtskibs i skibsarbeide, da eksplosionen fandt sted, 
og er antagelig da blit dræpt, da man ikke senere har 
seet noget til ham«.

Brevet er dateret Kristiania d. 5. juli 1918.
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Niels Chr. Nielsen Terpet

De sidste breve hjem.

Kære forældre. Gibraltar d. 17/10-17
Jeg haaber, at dette brev maa komme jer i hænde. I 
har vel læst i avisen, at vi er forliste med skibet paa 
Marokko-kysten. Jeg skal prøve paa at forklare jer, 
hvordan det gik til. Den 31. august gik vi ud fra Rey- 
kjavik, bestemt til Genua, men skulle anløbe Gibral
tar. Vi havde daarligt vejr det meste af tiden, og sku
den viste sig at være en slingrebøtte, som ikke egne
de sig til at sejle i den fart. Den 10. oktober om mor
genen observerede vi land, 6 miles vest for Kap 
Espartel, altså på sydsiden af Gibraltarstrædet. Vi 
havde da en jævn brise af nordost, men vi maatte 
vende for at komme klar af land. Da vi halsede gik 
Bakken i stykker på undermærseraaen og den truede 
med at falde ned. Vi kunne jo nok have holdt den 
gaaende, men skulle vi have faaet nordlig storm, saa 
ville vi have drevet ind paa land. Vi var alle kede af 
at ligge og døje med skuden, og efter skibsraad blev 
det besluttet, at vi skulle sætte skuden paa land. Det 

var da næsten helt stille og godt vejr, saa vi mente 
ikke, der var nogen fare ved at gaa i land. Vi styrede 
saa ind mod land, men da vi kom ind saa vi, at der 
alligevel var en del brænding. Det var en kyst lige
som vores hjemme med sandstrand. Da skibet havde 
hugget i sandet en halv snes gange, stod det omsider 
fast. Vi satte vores lille jolle i vandet, da vi ikke kun
ne faa Hvbaaden ud. Skipperen, styrmanden og en 
letmatros sprang i baaden (vi Kunne ikke være der 
alle) de kom i land, og saa var jeg og to matroser til
bage. Vi brød os ikke om at komme i den lille baad, 
da vi mente, at vi var mere sikre paa skibet forelø
big. Vi ventede saa til der kom en damper og tog os 
op. Vi fik ikke noget af vores tøj, da vi maatte sprin
ge i vandet for at komme i damperens baad. De kun
ne jo ikke ligge til skibet og tage os. Vi kom saa til 
Tanger i Marokko, hvor vi var i nogle dage, saa blev 
vi sendt herover til Gibraltar, hvor vi bor på Sailors 
Home (vi fik jo et sæt tøj, saa vi ser ordentlig ud). Vi 
blev mønstret af i forgaars. Jeg havde 445 kr. i af
mønstringspenge. Skipperen gav mig 25 kr. mere om 
maaneden, fordi jeg havde været flink. Vi skal jo 
have fri hjemrejse. Det kan ogsaa være, vi kan faa 
en hyre herfra. Nu kan jeg ikke sige jer, hvornaar 
jeg kommer hjem eller hvordan, men jeg tænker 
nok, jeg kommer engang inden jul. Og saa haaber 

jeg I har det godt, og nu skal I ikke bekymre jer for 
mig, det gaar saa tit underligt til.

Mange kærlige hilsener 
til eder alle, 
eders Niels.

Kære forældre og søskende. Gibraltar d. 22/10.17 
I morgen skal jeg ud at sejle igen. Jeg mønstrer som 
kok i en norsk damper (jeg ved ikke, hvad den hed
der). Den skal gaa til Dunkirke og saa til England. 
Jeg skal have 200 kr. om maaneden, det er en god 
hyrefor mig, der er penge at tjene, men det er jo og
saa farefuldt at sejle i disse tider. Jeg har købt tøj i 
dag, det behøver man jo ikke saa meget af som kok. 
Jeg sender nok 20 pund hjem gennem konsulen eller 
ogsaa pr. post. Nu skal jeg nok være flink til at 
skrive hjem, saa I kan vide hvor jeg er. Jeg kan jo 
ikke faa nogle breve fra jer, naar ikke I har min a- 
dresse. Det er der ikke noget at gøre ved. Nu skal I 
ikke bekymre jer for mig. Jeg er ikke bange for, 
hvordan det skal gaa, man kan ligesaa godt komme 
galt afsted paa den ene maade som paa den anden. - 
Den ældste matros vi havde med skonnerten fik hyre 
i gaar, de andre venter endnu her. Vi kan maaske 
heller ikke blive sendt hjem herfra foreløbig.

Nu maa I have mange hilsener fra mig 
og lev vel, 

Eders Niels.
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S/S »Havna«, Dunkirk d. 12/11-1917.
Kære forældre og søskende.
Ja, I maa undskylde, at I hører saa lidt fra mig, men 
I maa ikke tro, at jeg ikke tænker paa jer. Jeg haa
ber I har faaet de to breve, som jeg sendte fra Gi- 
braltar, saa ved I jo, at vi satte skuden paa land der
nede, og at jeg nu er ombord i en norsk damper 
»Havna« som kok og har 200 kr. om maaneden. Det 
er en god hyre, men her har jeg ogsaa meget at be
stille.

HER HAR CENCURENS SAKS VÆRET 1 
FUNKTION.

hvor vi saa skal hen derfra, ved jeg ikke endnu. Ikke 
heller ved jeg, om jeg bliver her eller jeg mønstrer af 
og ser, om jeg kan komme hjemover. Jeg er ked af 
at være kok, men jeg kan vist næppe tjene saa meget 
ved at mønstre paa dæk. Jeg sendte ingen penge 
hjem fra Gibraltar, det er saa usikkert med alt, saa 
jeg mente, at jeg ligeså godt kunne beholde dem hos 
mig til jeg kommer nærmere hjem. Nu skal jeg nok 
skrive fra Cardiff og lade jer vide, om jeg bliver her 
eller ikke, det beror noget paa, hvor vi skal hen fra 
England. - Der er vel ikke meget ved at komme hjem 
til Danmark i disse tider, det bliver vel værre med at 
skaffe fødevarer. Det bedste for mig var vist at hol
de mig ude, og saa haabe, at krigen kan blive slut, el
lers kommer jeg jo nok i tjenesten, hvis jeg kommer 
hjem, og det er ikke godt i disse tider, hvor der er saa 
gode chancer. - Jeg kunne nok lide at vide, hvordan 
I har det der hjemme, men I kan jo ikke skrive til 
mig, naar ikke I ved min adresse, og det kan vist 
ikke nytte noget at prøve paa det, men 1 kan glæde 
jer ved, at jeg altid har det godt, jeg er bare ked af, 
at jeg ikke har min violin. 5) Vi fik jo ikke spor af 
vores tøj bjerget, barbenet og barhovedet blev jeg 
hevet op i en baad fra en damper, vi maatte springe i 
vandet og svømme, da de ikke kunne komme saa 
nær til baaden. Naa, det kan jeg siden....

IGEN CENCUREN

saa mærker man ikke noget til det er koldt. Det er en 
blandet besætning, vi har her ombord. Der er baade 
skandinaver, spanioler, tyskere og grækere, men jeg 
har ikke noget med dem at gøre, naar bare de faar 
deres mad. Stewarden er svensk. Vi er vist 18 mand 
ialt. Nu haaber jeg I har det godt alle sammen, det 
kan være jeg selv kommer snart, jeg kunne nok lide 
at se hjem den dag Anna skal have bryllup, hvis det 
ellers bliver til noget. Man ved jo ingenting naar 
man ligger og flakker rundt ude, men jeg ville nødig 

have undværet den her ekspedition og penge er der 
at tjene. Nu maa I have mange kærlige hilsener fra 
mig og lev vel. Saa skal jeg nok skrive snart igen. I 
kan hilse fra mig dem, som spørger efter mig,

Eders Niels

Det blev den sidste hilsen, de modtog 
fra ham, og først efter lang tids ængstelig 
venten fik de meddelelsen om hans tragi
ske død. Det var det haardeste slag, der 
ramte mine forældre, siger Anna Jensen, 
idet hun nænsomt folder brevene sam
men. Niels Christian Terpet fik ingen grav 
paa Hirtshals kirkegaard, men hans navn 
staar opført paa mindesmærket over fæ- 
dre og sønner fra Horne sogn, der om
kom paa havet og blev derude.

Noter:
1) skøjsit = skøgeset (engelsk syge). Man mente, at 
børn blev forgjorte, naar en skøge kastede sine onde 
øjne paa dem. Børnene fik derfor at vide, hvem de 
skulle tage sig iagt for at møde. Var et møde uund- 
gaaeligt, kunne hekseriet afværges ved at moderen 
lynhurtigt blottede barnets bagdel og vendte den 
mod skøgens ansigt.
2) Tidspunktet for Marens behandling af Skrædder- 
Niels’s finger, kan ret nøje bestemmes. Den bror, i 
hvis grav fingeren blev gravet ned, døde d. 18. de
cember 1872, og Maren i Krage døde d. 30 november 
1874. Begivenheden maa altsaa have fundet sted der
imellem, da Niels var 17 aar gammel.
3) Dønning = dødning eller i dette tilfælde strand
vasker.
4) Krage var en stor gaard i Tornby sogn med hart
korn 2-5-0-3/4. Folkene i Krage var ansete og velha- 
vende. Maren Jensdatter og Chresten Hansens grav
kors findes endnu på Tornby kirkegård.
5) Den omtalte violin havde også sin historie. Niels 
var en dag taget til Hjørring i ukendt ærinde, men 
ved hjemkomsten viste det sig, at han havde købt en 
violin til 150,00 kroner, hvilket dengang var mange 
penge. Hans far var utilfreds med, at han havde 
købt så dyrt et instrument, men da Niels rigtig fik 
lært at spille var alle glade. Da hans mor hørte, at 
violinen var gået tabt græd hun lidt.
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N. Nielsens manufactur- og skrædderforretning 
i Bindslev 1888-1900

Af Jørgen Jakobsen, Aalborg

I Vendsyssel Tidende, nr. 200, lørdag den 
25. august 1888 var der indrykket følgen
de annonce:

3 min
SHanufafturfonetning

ubfælgei el Pmt iparti ©øj* fræ*

Stært ©aimtWM til W&ejHBog 
25 Kn

fbære til 28, 30 og
35 Sr. pr. @æt

fmutte Wamgarødtøjer fra 35, 40, 
45 til 50 ®r< pr. Sæl

@t port ^arti ©tietfrafter fra 18, 
25, 30, 35, 40 til 45 «r, pr. ®tL

RejfetaW^ ^rifer.
DoenfiaaenPe meget Billige ^rifer gjælber 

tun mob kontant.
©et mebbeleS ubeljeubte Sober, at 

©utitkn er Futtet Sønbageu.
Sinbfho, ben 16be Suqup 1888.

Wielfo.

Min bedstefar Niels Christian Nielsen 
havde etableret sig som skrædder i lejede 
lokaler i »Nørgaards Hus« i Nørre Bind
slev by. Forbeholdet i annoncen om kun 
at sælge mod kontant, kunne dog ikke la
de sig realisere imod datidens skik og 
sædvane på egnen. Men meddelelsen til 
»ubekjendte Kunder« om at butikken er 
lukket hele søndagen, blev nøje over
holdt, for bedstefar var en meget ivrig til
hænger af Indre Mission.

Niels Christian Nielsen var af »Kaarre« 
(kurve)-familien. Han blev født i Tversted 
den 3. maj 1865, søn af gårdmand Nicolaj 
Nielsen og hustru Ane Jensdatter, Østen- 
kjær, Tversted.

Egentlig skulle han have været land
mand, men på grund af et dårligt hjerte 
valgte han at uddanne sig til skrædder. 
Sin læretid gennemgik han hos skrædder 
Isaksen i Bindslev.

Som ung skræddersvend syede bedste
far rundt om på gårdene. Når han var 
færdig et sted, blev han med sin symaskine 
kørt til den næste gård.

Han fortalte senere med megen lune 
sine børn om oplevelser fra den tid.

Somme tider måtte han på en gård sove 
i samme alkove som manden og konen. 
Døtrene sov i alkoven ved siden af, men 
de måtte klæde sig af i stuen, - og det 
foregik under megen fnisen.

Man benyttede dengang to nåle til at sy 
knaphuller med, og bedstefar blev ofte 
spurgt om, hvorfor han brugte to nåle. 
Hertil svarede han, at det skulle gå så 
stærkt, at nålen blev gloende, - og når det 
skete, var det jo rart at have en anden at 
skifte med.

I Bindslev traf han en ung pige, Ane 
Karoline Jensen, datter af Christian Lar
sen Jensen (i daglig tale kaldet Lassen 
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Lykkegaard) og hustru Jensine Johanne 
Pedersdatter, Lykkegaard.

Forbindelsen imellem de to unge var 
ikke særlig velset. En gårdmandsdatter 
skulle nu helst have en gårdmand, - og 
dengang rangerede en skrædder på landet 
ikke særlig højt på den sociale rangstige. 
Desuden var bedstefar »missions«, og da 
bedstemors hjem vel nærmest kunne ka
rakteriseres som grundtvigiansk, var dette 
forhold også en medvirkende årsag til, at 
forbindelsen imellem dem var uønsket.

Undertiden stod de to unge og snakkede 
sammen i bryggerset på »Lykkegaard«, 
men så kunne det ske, at oldefar Lassen

Lykkegaard kom og gennede bedstefar 
væk.

Selv om Ane var gårdmandsdatter blev 
hun sendt helt til Ødum ved Århus, hvor 
hun fik en plads i huset, bl.a. for at »slå 
den skrædder ud af hovedet«.

Men til sidst måtte de gamle bøje sig, 
og vielsen fandt sted i Bindslev kirke den 
24. juni 1889.

Skjøde2)

Underskrevne snedker Henning Christensen af Nør
re Bindslev i Bindslev sogn sælger, skjøder og over
drager herved til skrædder Niels Christian Nielsen 
sammesteds min ejendom af bemeldte Nørre Bind
slev: matr. no. 45 ai, hartk. I alb., gammelskat 6 øre

I 1889 byggede Niels Christian Nielsen forretningen ved hovedgaden i Nørre Bindslev, hvor nu installatør 
A. Larsen har forretning. Først herefter fik han skøde på grunden, så man har åbenbart stolet på hinanden, og 
det har dengang ikke været så omstændeligt at få byggetilladelse m.m.

Til finansiering af byggeriet optog bedstefar et lån på 1.700 kr. ved udstedelse af panteobligation til »Kredit
foreningen af Ejere af mindre Ejendomme på Landet i Jylland1).
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med anpart i sognets konge-korn, kirke-korn og 
kvægtiende.

Ejendommen er bebygget af kjøberen.
Kjøbesummen 400 kr. er betalt.
For hjemmel indeståes

Henning Christensen 
Udstedt i Frederikshavn d. 17. august 1889.
Til vitterlighed S. Meldgaard Hyrup

Familien
En af sønnerne, Villiam Lykkegaard Niel
sen4) skrev senere i et erindringspræget 
brev, bl.a. følgende om sine forældre og 
sit hjem i Bindslev:

Mor og far blev gift den 24. juni 1889, 
årets længste dag. Det første årstid boede 
de til leje i en fløj af gården Nørgaard, her 
havde far et lille forretningslokale og ar
bejdede som skrædder. Samtidig byggede 
de et hus ved hovedvejen i Nr. Bindslev, 
hvor de så satte bo. Huset var et pænt 
godt hus, det bestod af en treværelses lej
lighed, butikslokale, værksted og tørve- 
rum m.m.

Taget var tækket med naturskifer, og 
der var en stor kvist ud mod vejen. På lof
tet var der 3 ret store værelser.

På sidefløjen var en beboet storkerede.
En overgang var butikken samt værel-

A ne og Niels Nielsen fotograferet uden for et af for
retningens udstillingsvinduer i anledning af den før
stefødtes dåb, 30. april 1890.

Bedstemor sidder på en stol og holder Bernhard 3) 
i den hvide dåbskjole op, så både han og kjolen be
dre kan ses.

Værksted

Go r; -i jakken Sovevære’se

Kr, V. r: lir';

Skitse over husets indretning.

serne ovenpå lejet ud til Ulrik Sørensen, 
vistnok på grund af økonomiske vanske
ligheder på grund af store tilgodehaven
der. Forretningen blev da drevet under 
firmanavnet »Wett & Wessels Udsalg«.

Senere overtog far igen butikken og 
drev både manufaktur- og skrædderfor
retning. Værelserne ovenpå blev udlejet 
til syersker, der dels syede for forretnin
gen, dels for egen regning. Nu gik det sta
dig fremad, der var mange folk på værk
stedet, som regle to svende og to lærlinge.
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Kr.Frederiksen

6

Skitse over
Nørre Bindslev by 
i iS^Oeme«

A

N«Nielsens
Skrædd e rf or r e t ni ng

Snedker Holmen 
Tehandler

p I Pogeskole 
iailOH

Vognmand
Sv«Jensen Thomsen 
"Klem~imellem"

Uggerby å

Skitsen over Bindslev by og fotografiet fra hovedgaden i det følgende kan give et indtryk af hvorledes byen så 
ud i 1890’erne, mens N. Nielsen havde skrædderforretning her.

Skitsen er udarbejdet efter en tegning, som Villiam Lykkegaard Nielsen har udfærdiget4).
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Far, der i sin opvækst havde et noget 
svagt helbred, blev raskere med årene, 
han havde et muntert og glad sind, var 
foretagsom og ivrig, kunne diskutere og 
snakke med folk om tidens og døgnets be
givenheder. Mor var mere stille og rolig af 
natur, jeg mindes, at hun ofte sang og 
nynnede ved sit arbejde.

I Nr. Bindslev kom efterhånden 5 dren
ge og 1 pige5) til verden, så der var nok at 
rive i.

Naboerne til den ene side var smeden 
Lars Peter og mod syd snedker og tømrer 
Niels Hjort, samt maler Holm Jacobsen, 
der senere flyttede til Sindal. Sidstnævnte 
havde børn i samme alder som os, og vi 
legede selvsagt meget sammen. Også Kr. 
Kirkegaards børn af 1. ægteskab hørte 
med til vore bedste legekammerater.

Skolegangen begyndte med, at bedste
mor lærte os bogstaverne, senere kom vi 
to ældste drenge på 6 og 5 år i en »poge
skole« hos madam Sandberg, her gik vi et 
årstid, og så begyndte vi i Tronsmark fri
skole, der var oprettet af Indre Mission. 
Her gik børn både fra Nr. Tversted og 
Bindslev. Der var et ret skarpt skel mel
lem I.M. og grundtvigianerne, der bl.a. 
viste sig ved, at I.M.s folk kun sjældent 
søgte Bindslev kirke, hvor pastor Bugge 
var præst, men søgte til Tversted, Ugger
by og Mygdal. Far var en meget flittig 
kirkegænger, mor, og til tider vi store 
drenge, var ofte med til Tversted kirke, 
turen foretog vi selvsagt til fods. Vi gik til 
søndagsskole i Tronsmark skole, her kom 
mange børn.

Bedstefar i Bindslev var fingernem og 
havde et værksted på loftet i sit hus; han 
lavede kælke, små vindmøller og andre

Hovedgaden i Nørre Bindslev by lignede en bedre 
markvej med render i begge sider til afledning af 
regnvand.

I forgrunden til højre ses snedker Holmens og 
træhandlerens hus. Derefter følger skrædder Niels 
Nielsens forretning, omgærdet af et lavt stakit. 
Nord for telefonpælen ligger lægeboligen, og i bag
grunden på Smedebakken ses Kr. Frederiksens ejen
dom.

Manden i forgrunden til venstre står uden for 
N. H. Lunds købmandsforretning. Nord herfor ses 
den hvide gavl på skomager Tellefsens hus. Frk. 
Bødkers manufakturforretning og købmand Chri
stensens forretning kan skimtes i baggrunden.

ting til os. Vi løb meget ofte op til »Bed
ste« og »Tante« i deres lille hus6).

Forretningsvirksomhed
»Hovedbog for Detajlhandler Niels Niel
sen 1892-1900« opbevares på Lokalhisto
risk Arkiv i Hjørring. Den giver en 
mængde oplysninger om forretningens 
virksomhed og vilkår på den tid.

Selv om der på regningerne var trykt: 
»Bindslev Kontante Manufakturforret
ning«, måtte bedstefar i udstrakt grad 
give sine kunder kredit.

I året 1892 havde han således i hoved
bogen opført 485 kunder, der havde købt 
varer eller fået syet på kredit. Tilgode
havendet blev sjældent betalt før en må
ned eller to efter salget. Ofte gik der bety
delig længere tid, og selv forholdsvis
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Skrædder N. Nielsen med centimetermålet om halsen, Ane Karoline Nielsen stående i døråbningen med kaffe
bakken. Siddende og stående ved bordene: lærlinge, svende og syersker.

mindre beløb kunne det undertiden være 
nødvendigt at indkassere i rater:

Skomager Justinus Jensen, Nr. Bind
slev købte den 10. marts 1893 varer for i 
alt 5 kr. 75 øre. Den 11. juni samme år be
talte han et afdrag på 1,25 kr., og den 20. 
august og 24. oktober s.å. betalte han 
henholdsvis 1 kr. og 2,50 kr. Den sidste 1 
krone blev aldrig betalt.

Kundekredsen var folk fra Bindslev, 
Tversted, Tuen og Aalbæk:
Sypige Kristine Pedersen, Altona, 0.Tver
sted,
Syjomfru Krestine Mølbak, Tversted, 
Symadame Tine Jepsen, Nr. Bindslev, 
Høvl-Anemargrete, Sdr. Bindslev, 
Svigerfaderen Lassen Lykkegaard, Bind
slev,

Gårdejer Peter Jakobsen, Tingmarken, 
Bindslev,
Kirken i Bindslev,
Frederik Johansen, Nr. Bindslev,
Peter Petersen (»Fatter Tronsmark«), 
Tronsmark, 
for blot at nævne et lille udpluk.

Kunderne i bogen er ikke skrevet ind i 
alfabetisk orden, men indført efterhån
den som de fik kredit. Så bedstefar har 
nok haft noget besvær med at finde frem 
til de enkelte personer på de 464 sider, 
hvor der endda ofte var opført tre for
skellige navne på hver side.

En del kunder havde mellemregning, el
ler som der står i hovedbogen: »Kontra- 
Regning« med bedstefar. Det gjaldt f.eks. 
naboen, smed Lars Peter Nielsen og navn
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lig genboen, skomager Niels Peter Tellef- 
sen. Her købte bedstefar den 1. november 
1898 et par sko til 2 kr. og 85 øre.

Selv betalingen for børnenes undervis
ning i friskolen blev krediteret lærerens 
konto: »1899. Dec. 11. Betalt Skolepenge 
25,00 kr.«, står der på kontoen for lærer 
S. Knudsen, Tronsmark. Det var dengang 
taksten for et års undervisning af 2 børn i 
friskolen.

En del kontobeløb måtte bedstefar ofte 
tilskrive renter både for to, tre eller fire 
år. I værste fald måtte beløbet overføres 
til tabskontoen, som den 16. februar 1899 
var nået helt op på i alt 3.244,76 kr. - et 
betydeligt beløb, når man tænker på, at 
en daglejer i »Hesselbæk« på den tid fik 
en dagløn på 50 øre. Til yderligere sam
menligning kan det nævnes, at der i for
retningen i året 1899 i alt blev solgt for 
10.174 kr.

Hovedbogens tekst giver næsten ingen 
oplysninger om forretningens varer og 
priser. Der står som regel kun: »An Va
rer«, »Pr. Kontant«, »Balance« og »An 
Saldo«.

Men på side 42 var en regning vedhæftet 
med en knappenål. (Hvad skulle en 
skrædder vel ellers bruge i stedet for 
clips?)

Blandt leverandører til forretningen 
kan nævnes:
Grosserer L. C. Ipsen Møller, Kjøben- 
havn V,
A. Rasmussen & Co., Pilestræde 52, Kjø- 
benhavn K,
Vilh. Løngrens Fabrikker, Odense og 
De Herrer Grosserere Brødrene Toft- 
gaard, Aalborg.

Mærkværdigvis er der i hovedbogen in
gen spor af forretningens virksomhed fra 
1888 til 1891 med undtagelse af to ind-, 
lagte regninger.

Der er rigtig mange indførelser i hoved
bogen fra året 1892. Omsætningen har 
været god og kreditgivningen meget stor.

Fra 1894 til 1895 er omsætningen fal
dende, og i 1896 og 1897 er der næsten ik
ke bogført varer, men hovedsageligt po
steringer vedrørende arbejdsløn fra

REGNING.
Nørre Bindslev, d. 20. August 1898.
Herr. Jens Peter Jørgensen, Sønder Bindslev 

fra
BINDSLEV KONTANTE 

MANUFAKTURFORRETNING 
ved 

N. Nielsen

1889 Kr. Øre
Sept. 7. An til rest paa et par

Benklæder 1 00
An syet et par Benklæder 1 25

en Vest 1 25
en Nattrøje 1 00
en Vestryg 40
Vat 15
(?)knap 8 2 Spænder 6 16
Et sæt Hægter 3 Garn 18 21
Knapper 25

1891
Dec. 23. An Et par Benklæder og

en Rest Tøj ialt 8 75
An en Krave ____ 95

1891 15 37
Jan. 1. An Renter i 1 Aar 63
1896
Jan. 1. - do. do. 65
1897
Jan. 1. - do. do. 67
1898
Jan. 1. - do. do. ____ 70

18 02
Pr. Solgt et Sjal for ham __ 5 00

13 02
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skræddervirksomheden: syløn, syløntil
læg, syløn & tillæg. Måske var det netop i 
disse år, at butikken var udlejet til Wett & 
Vessels Udsalg.

Økonomiske vanskeligheder
Herom fortæller bedstefar selv i en klad
de til en ansøgning:

Nørre Bindslev den 27. Au gusi 1897 

Ved Læsning af Kristelig Dagblad for Aalborg og 
Hjørring Amter No. 197 for Torsdagen den 26 den
nes ser jeg De søger en betroende Bestyrer til en For
retning på en Landplads.

Jeg tillader mig herved at ansøge om Pladsen. Jeg 
vil antage Pladsen paa en lille fast Gage, samt Pro
center af Omsætningen.

Jeg er Skrædder, 32 Aar gi., Gift og har 5 Børn. 
Ved Faget har jeg arbejdet i 17 Aar. Hos Her 
Skrædder S. C. Christensen i Hjørring har jeg gjen- 
nemgaaet et Kursus i A.B. Hulters Tilskjærings- 
methode.

Det bemærkes at jeg i 6 V: Aar har haft Manufac- 
turforretning, som jeg selv har passet, og hertil er 
jeg saa fri at tilføie, at den Forretning aabnede jeg 
paa en ny Plads og drev Forretningen op til ca. 
21.000. 1 Forbindelse hermed maa jeg yderlig tilføie 
at Grunden (il jeg bortleiede den til Velt & Vessels 
Udsalg i Hjørring var, at der her paa Egnen fordres 
en Udstrakt Credit, hvortil min Formue var for lille. 
Desuden har jeg i 2 A ar bestyret en Manufacturfor- 
retning for Her Købm. U. Sørensen i Frederikshavn, 
nu paa Læsø.

Afskrift af Anbefaling fra samme vedlægges.
Da Bestyreren af Filialen her hos mig fra Vett & 

Vessels Udsalg viste sig at være uheldig for Landbo
erne her og rejste for 2 Aar siden, har jeg beslyret 
Forretningen til dato og vedbliver hermed foreløbig. 
Saa der hos Indehaveren af Udsalget i Hjørring vil 
kunne faaes yderligere Oplysninger.

Anbefaling fra samme kan om ønskes skaffes og 
tilsendes.

Jeg kan stille et passende kontant Depositum.
I Haab om at jeg er Dem tilfredsstillende, tegner 

jeg mig med megen Agtelse.
N. Nielsen

Anbefalingen fra Ulrik Sørensen var ved
lagt:

Om bedstefar sendte ansøgningen eller fik 
nogen som helst reaktion på den, ved jeg 
ikke. I hvert fald fik han ikke stillingen, 
men fortsatte som skrædder i Nørre Bind
slev.

Niels Nielsen havde forståeligt nok ikke 
haft tilstrækkelig kapital til en så omfat
tende kreditgivning, som skik og brug på 
egnen krævede.

Han klarede altså krisen ved at udleje 
butikken til Wett & Wessels Udsalg i 
Hjørring og blive bestyrer for udsalget.

Denne periode har han sikkert benyttet 
til at inddrive sine mange udestående for
dringer og på den måde konsolidere sig.

Det lykkedes for ham, og meget tyder 
på, at bedstefar igen overtog forretningen 
i maj 1898. Da fik han nemlig (påny?) 
næringstilladelse:
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Politimesteren 
i 

Horns Herred 
Gjør vitterligt at Aar 1898 den 11. Maj har 

Niels Christian Nielsen 
der er født i Tversted den 3. Maj 1865 vundet

Næringsbevis
som Skrædder i Bindslev By og Sogn.
I Kjendelse til Kommunekassen er betalt 24 Kr. 
Til Bekræftelse under Haand og Embedsseglet.

Frederikshavn 
Kjøbstad og 
Horns Herred 
(underskrift)

Desuden begyndte han på en ny side i ho
vedbogen (s.989) at føre kassebog:

Kassen i 1898 Maj Maaned solgt for 623 Kroner
Juni 736 -
Juli 260 -
August 535,63
September 600,00
Oktober 460,96
November 1.781,50
December 805,00

Stigende omsætning og fremgang 
Det ser ud til, at der kom godt skub i for
retningen. Navnlig salget omkring flytte
dag 1. november har været bemærkelses
værdigt stort.

Fra maj måned og året ud blev der i 
forretningen solgt for 5.802,09 kr.

Året efter, i 1899, var kontantsalget 
steget til 10.174,00 kr.

Muligvis er det i denne periode, at for
retningens navn ændres til: 
»BINDSLEV KONTANTE 
MANUFAKTURFORRETNING 
ved N. Nielsen«
for at understrege, at nu skal det være al
vor med kontantsalget. Men det fremgår 

tydeligt af hovedbogen, at kreditgivning 
simpelthen ikke kunne undgås, hvis man 
ville drive forretning her på egnen.

Alligevel fortsatte fremgangen i skræd
derforretningen fremdeles.

Salg af forretningen
Bedstefar havde ofte talt om, at hans sto
re drenge havde godt af at komme på lan
det i stedet for at løbe rundt i byen og ikke 
have noget at bestille. Desuden ville et er
hvervsskifte fra skrædder til gårdmand 
betyde højere social status og større aner
kendelse i familiens kreds.

En gårdmand var trods alt meget mere 
end en »sølle skrædder« - dengang.

I året 1900 byttede Niels Christian Niel
sen skrædderforretningen med gården 
»Vester Hesselbæk«. Enken Maren Niel
sen overtog forretningen i Bindslev, og 
bedstefar betalte 8.000 kr. kontant ved 
byttehandelen og overtog de faste kredit
foreningslån i gården på 11.000 kr.7).

Niels Christian Nielsen havde forbe
holdt sig ret til at fortsætte skræddervirk
somheden til 1. december, men var villig 
til at holde op før, hvis Maren Nielsen el
ler en anden ville overtage varelageret til 
fakturapriser.

Den 1. april 1900 flyttede familien til 
»Vester Hesselbæk«, og hermed begyndte 
en helt ny tilværelse.

Maren Nielsen førte forretningen vide
re et kort stykke tid sammen med sin søn, 
hvorefter ejendommen blev afhændet til 
snedker Holmen.
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Noter og kildehenvisninger:
Artiklen er udarbejdet og bearbejdet på grundlag af 
hæftet: Jørgen Jakobsen »Bedstefar og Bedstemor 
fra Hesselbæk«.
Notehen visninger:
1) Horns herreds skøde- og panteprotokol 1886-1890 

B26 SP22, s. 640.
2) Horns herreds skøde- og panteprotokol 1886-1890 

B26 SP22, s. 603.
3) Bernhard Lykkegaard Nielsen, født 17. april 1890. 

Udvandrede til USA i 1911. Tømrer og snedker 
ved jernbaneselskab i Wisconsin. Rejste i 1969 til
bage til Danmark og døde 1972 på Bindslev alder
domshjem.

4) Villiam Lykkegaard Nielsen, født 25. marts 1891. 
Stadsskoleinspektør for Skagen kommunale 
skolevæsen. Død i Århus 1977.

5) Foruden de ovenanførte børn under pkt. 3) og 4) 
er de nævnte børn følgende:
Axel Lykkegaard Nielsen, født 27. marts 1893. 
Landpost i Bindslev. Død i 1977.
Johannes Lykkegaard Nielsen, født 3. marts 
1895. Gårdejer i »Brettet«, Mosbjerg, død i 1971.
Kresten Lassen Lykkegaard Nielsen, født 3. maj 
1897. Gårdejer i »Nørmark«, Bindslev, død i 
1963.
Klara Lykkegaard Nielsen, født 12. januar 1899, 
gift med gårdejer Karl Jakobsen, »V. Hessel
bæk«.
I » Vester Hesselbæk« fødtes yderligere 3 piger: 
Valborg Margrethe Lykkegaard Nielsen, født 15. 
december 1900, gift med snedker A. C. Jakobsen, 
Bindslev.
Dagmar Lykkegaard Nielsen, født 15. sept. 1903, 
gift med bager Herman Axelsen, Frederikshavn, 
død i 1974.
Anna Johanne Lykkegaard Nielsen, født 28. juni 
1907, gift med maler Peter Riisager, Bindslev.

6) »Bedstefar« og »Bedste« var Christian Larsen 
Jensen (Lassen Lykkegaard) og Jensine Johanne 
Pedersen, fhv. gårdmandsfolk på »Lykkegaard«, 
på den tid aftægtsfolk i aftægtsboligen.
»Tante« var deres døvstumme datter, Karen Ma
rie Jensen.

7) Mageskiftekontrakt i Horns herreds skøde- og 
panteprotokol 1897-1901. B26 SP25, s.610.
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Svenske-Hans - En levnedsskildring
Af Ingv. Mølbjerg, Telling

I sidste halvdel af forrige århundrede kom 
adskillige svenske stenhuggere her til lan
det. Der var stor arbejdsløshed i deres 
hjemland, men her var der brug for deres 
arbejdskraft og deres særlige kendskab til 
bearbejdelse af kampesten, som da i stor 
udstrækning blev brugt til bygning af veje 
og jernbaner. Flere af de broer og stenki
ster, de byggede under vejene, er meget 
smukt udført og fungerer endnu.

De fleste af de svenske stenhuggere er 
vel vendt hjem til gamle Sverige og må 
forblive anonyme, men der var også ad
skillige, som fandt sig en dansk pige, gif
tede sig og satte bo her i landet. De var let 
kendelige på deres svenske sprog og und
gik ikke at få tilnavnet svenske - føjet til 
deres fornavn. Derfor havde de fleste 
sogne nordenfjords en svenske-Hans, 
svenske-Ole, svenske-Gustav o.s.v. Ofte 
støder vi på disse svenske-navne i de gam
le fattigprotokoller, hvilket fortæller os, 
at det var på fattiggårdene de endte deres 
dage, når de var gamle og udslidte. Det er 
også i mange tilfælde disse svenske sten
huggere, der har bygget de kampestensla
der og huse, som endnu i dag pynter op i 
landskabet. Også i Horne-Asdal sogne 
finder vi flere velbevarede bygninger, ud
ført af en svensk stenhugger og bygme
ster.

Det smukkeste og bedst kendte kampe
stenshus er så afgjort bygningen, som i 
dag rummer Hirtshals museum (det tavle

re hus). Det var det kendte ægtepar, Pe
der og Ane Rimmen, der lod huset bygge i 
året 1880.

Eyvind Rimmen, Hirtshals, fortæller 
med sin bedstemor Ane som kilde, at en 
svensktalende stenhugger sammen med en 
medhjælper brugte vinteren 1879-1880 til 
at samle og kløve de kampesten, som hu
set blev bygget af den følgende sommer. 
Ane Rimmen har endvidere oplyst, at de 
samlede byggeudgifter androg ialt kr. 
600.00, og at stenhuggeren gik under nav
net svenske-Hans. Det er også svenske- 
Hans, der har bygget den store kampe
stenslade på Asdalgård. Det skete i årene 
1888-1890, og den fremtræder endnu i 
dag som et betydeligt bygningsværk.

Når proprietær Olesen valgte at opføre 
laden i dette genstridige materiale må 
grunden vel have været, at der på gårdens 
marker har ligget mange store sten, som 
her har kunnet nyttiggøres. Mange har 
sikkers været så store, at de har måttet 
sprænges for at kunne transporteres bort, 
men også dette arbejde var svenske-Hans 
fortrolig med. Således fortæller Chr. Thi- 
rup, at der på hans bedstefar, Mikkel Jen
sens mark, lå en stor sten, som svenske- 
Hans fik lov til at sprænge imod at fjerne 
den. Det blev til 4 læs sten til laden på As
dalgård. Der blev dog en del af stenen til
bage, og når svenske-Hans senere kom på 
besøg, skulle han altid hen for at se til 
»den store steinen«. Disse sprængninger 
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var selvsagt meget farlige og krævede stor 
agtpågivenhed. Når sprængladningen var 
anbragt og lunten tændt gjaldt det om at 
komme bort i en fart. Her nød svenske- 
Hans godt af sin hurtighed. Det fortælles, 
at han, når lunten var tændt trillede sig 
bort fra stenen. Han slap hvergang godt 
fra det, bortset fra at hans skæg engang 
blev s vedet. - Engang var han dog i over
hængende livsfare. Han skulle sprænge 
en sten på bunden af en sandgrav. Da han 
havde tændt lunten og skulle skynde sig i 
sikkerhed viste det sig, at han ikke kunne 
komme op af hullet hvor stenen lå. En be
slutning måtte træffes lynhurtigt. Med 
udråbet »Så åt helvete då med lortet« sat
te han sig ned med ryggen til stenen. Som 
ved et mirakel kom han intet til da stenen 
sprængtes med et vældigt brag. Sådan var 
svenske-Hans, hurtig og slagfærdig i en
hver situation.

Det tavlere hus har nu i 100 år modstået 
det barske klima på en udsat beliggenhed 
ved havet. Dets nuværende status som 
rammen om et museum indebærer, at det 
vil blive bevaret for eftertiden og stå som 
et minde over veludført håndværk. Vi 
kender allerede bygmesteren under kalde
navnet svenske-Hans og med denne viden 
som udgangspunkt vil vi nu gå på opda
gelse for at finde frem til hans virkelig 
navn og identitet.

Ved en gennemgang af folketællingsli
sten fra 1890 over indbyggere i Hirtshals 
by afsløres det, at hans virkelige navn er 
Hans Nielsen, som det fremgår af følgen
de angivelser:
Hans Nielsen, 47 år, født i Sverige 
Laura Nielsen, 36 år, husmoder, født i 
Tårs

Børn:
Ane C. Nielsen, 13 år, født i Tårs 
Johannes B. Nielsen, 9 år, født i Tårs 
Jens Møller Nielsen, 4 år, født i Astrup 
Marie Mathilde Nielsen, 1 år, født i Lille
heden

Ved at gå på efterforskning i kirkebø
gerne for Tårs og Astrup sogne viser det 
sig, at disse i korte og præcise vendinger 
fortæller om familiens stiftelse og omskif
telige tilværelse indtil den endelig finder 
blivende sted i Lilleheden.

Blandt fødte af kvindekøn finder vi i 
kirkebogen for Tårs sogn under d. 29.maj 
1853 navnet Laura Kristine Madsen. For
ældrene er gårdmand Mads Jensen og hu
stru Ane Cecilie Larsdatter, 31 år, af 
Hvidsted Mark. Den 20. maj 1872 finder 
vi igen Lauras navn indført i kirkebogen i 
anledning af, at hun holder sin førstefød
te over dåben. Barnets navn er Niels Peter 
Nielsen, som forældre opgives: ugifte 
Laura Kristine Madsen, 19 år, hjemme 
hos forældrene på Tårs hede, og udlagte 
ugifte Hans Nielsen, for tiden i Sverige, 
vedkende sig.

Vi ser her, at svenske-Hans optræder 
som en ærlig karl, der står ved sit ansvar. 
Når han opholder sig i Sverige under søn
nens dåb er det for at ordne de nødvendi
ge formaliteter for at indgå ægteskab. 
Måske har han også benyttet lejligheden 
til en formidabel polterabend sammen 
med sine brødre. Det er såvidt vides den 
sidste gang han besøgte sit hjemland. Si
den fik han nok at gøre med at forsørge 
den stadigt voksende familie.

Videre fortæller kirkebogen for Tårs 
sogn:
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Hans Nielsen kaldet svenske-Hans Laura Kristine Nielsen

Under kopulerede 1872:
10. september. Ugifte Hans Nielsen, 293% 
år, tjener på Mølskovgård i Ugilt sogn, 
svensk af fødsel - ugifte Laura Kristine 
Madsen, 19 år, hjemme på Houstrup He
de.

Forlovere: Husmand Jørgen Sørensen 
af Tårs,
Husmand Mads Jensen af Houstrup He
de.

Den 16. februar 1874 fødes deres næste 
barn på Houstrup Hede, Antine Amalia 
Nielsen. Hans Nielsen benævnes her som 
husmand. Den 2. maj 1876 fødes Ane Ce
cilie Nielsen. Forældrene bor da på 
Bjørnstrup Hede og Hans Nielsen beteg
nes nu som husfæster. På Bjørnstrup He
de fødes også sønnen Johannes Bentinus 
Nielsen. Folketællingen tilsiger os nu, at 

lukke kirkebogen for Tårs og søge videre 
i kirkebogen for Astrup sogn. Her finder 
vi meddelelsen om Jens Møller Nielsens 
fødsel d. 12. juli 1885. Forældre: Hus
mand Hans Nielsen og hustru Laura Kri
stine Madsen, 32 år gammel, af Astrup 
hede. De skiftende opholdssteder og over
gangen fra husmand til husfæster fortæl
ler noget om ringe kår for familien.

Om tidspunktet for familiens flytning 
til Lilleheden og den første vanskelige tid 
på det nye sted, fortæller følgende af
skrift af brev i en gammel sogneprotokol: 
23.03. 1888. Fra kommunen til Tårs sog
neråd. Herved tillader man sig at an
melde for det ærede sogneråd, at man har 
ydet stenhugger Hans Nielsen med kone 
og fire børn en øjeblikkelig hjælp af 15 
kr. til indkøb af fødevarer og ildebrænd- 
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sel, da manden er arbejdsløs og familien 
led nød. Da pågældende, der er født i 
Sverige d. 8. oktober 1842 i store Herje 
nr. 31 pr. Lund, ifølge forklaring til ved
lagte afhøring må anses for forsørgelses
berettiget i Tårs kommune, da han uaf
brudt havde fast bopæl der i 9 år, så tilla
der man sig at forespørge om det ærede 
råd vil anerkende hans forsørgelsesret og 
er villig til at refundere os vort udlæg og 
eventuel fremtidigt udlæg efter nærmere 
fremsendt regning.

Den første vinter i Lilleheden blev såle
des en vanskelig tid for familien, men 
snart blev det bedre. Arbejdet med at byg
ge laden på Asdal lå for, og det viste sig, 
at svenske-Hans faldt godt til på egnen og 
ikke kom til at mangle arbejde. Dertil 
kom, at en lykkelig begivenhed indtraf 
den 29. maj, da datteren Marie Mathilde 
kom til verden. Den 12.1.1890 fødtes en 
søn, men det blev ikke nogen lykkelig be
givenhed som det fremgår af Søren Peder 
Højers ligsynsbog: Stenhuggerens søn, 
Masilius Nielsen, død 14 timer gammel. 
Samme år rejste den ældste søn, 
Niels, til Amerika, 18 år gammel, og i året 
1893 fødte den ældste datter, Antine, en 
pige som fik navnet Laura og senere blev 
gift med Elvinus Volhøj i Tversted. Den 
1. oktober 1899 konfirmeredes i Horne 
kirke Jens Møller Nielsen, søn af stenhug
ger Hans Nielsen og hustru, Laura Kristi
ne Madsen, boende i Hirtshals i huset hos 
forpagter Svendsen Andersen i Tornby. 
Senere blev der både tid og råd til at bygge 
eget hus i Søndergade, opført af kløvet 
kamp - fjernet af tyskerne under sidste 
krig.
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Martin Tophøj, Hirthals, der har kendt 
svenske-Hans godt, skildrer ham således! 
Haj var i bette tøør kåål - der var intj å 
øverflødi gram fjæt på ham.

Svenske-Hans var nok en slider, men 
alligevel meget gesvindt. Hans kone, Lau
ra, døde i året 1900, hvilket var et hårdt 
slag for familien. Under hendes sygdom 
måtte han af og til hente medicin i Hjør
ring, og den tur gjorde han til fods frem 
og tilbage på 4 timer, hvilket anses for re
kord. Selvom man efterhånden gik bort 
fra at bygge huse af kamp, blev svenske- 
Hans ikke arbejdsløs. Han kløvede sten, 
lagde syldsten og murede, og når en mød
ding eller en gårdsplads skulle pikkes, gik 
der bud til svenske-Hans. Også hjemme- 
slagtning gav han sig af med, et håndværk 
han var opfødt ved hjemme i Sverige, idet 
hans far var slagter.

Svenske-Hans var overalt meget velset, 
fordi han altid forstod at sprede gemytlig
hed omkring sig. Når han stod og mangle
de materiale ved sit arbejde, udtrykte han 
det gerne således: »Mer dyne, rø’ven er 
bar«. Ikke alle hans historier og udtryk 
egner sig til gengivelse på tryk. En mor
som episode, som endnu fortælles, skal 
dog gengives. Der var under en legestue, 
som blev afholdt i Røvens skole, blevet 
affyret et skud. Ingen var dog blevet så
ret, men det var jo en alvorlig sag, som 
retten måtte tage sig af. Fra Hjørring an
kom herredsfogeden i gig til Asdalgård, 
hvor retten blev sat. De, der havde været 
til stede på skolen, da skuddet lød, blev 
nu tilsagt til afhøring. Også svenske-Hans 
havde været tilstede, sandsynligvis for at 
fungere som udsmider, hvis der skulle 
blive ballade - en opgave han på grund af 



sin smidighed og styrke var velegnet til. 
Hans erfaringer fra ungdommens slags
mål var også en kvalifikation. Da han 
skulle gøre rede for sin færden overfor 
herredsfogeden, klarede han frisag og fik 
med sin slutreplik latteren til at runge i 
retslokalet, medens herredsfogeden måtte 
anstrenge sig for at holde ansigtet i de ret
te folder. Han forklarede herredsfogeden, 
at det umuligt kunne være ham, der hav
de skudt »for dår jag kom i dem puttede 
bakker slog det skrald i Røven«.

Selvom svenske-Hans sled hårdt for at 
ernære familien, kneb det med at få pen
gene til at slå til. Ham måtte derfor se 
nøje på skillingen. Det blev således et 
problem for ham, da kardusen steg med 2 
øre. Han prøvede at holde op med at 
skrå, fortæller Martin Tophøj, men så 
biøv haj vag. Han prøvede så med erstat
ning i form af porse og lignende, men så 
biøv haj da reent skidt. Først da han 
vendte tilbage til kardusen blev han sig 
selv igen.

Da børnene efterhånden var blevet 
voksne og rejst hjemmefra solgte svenske- 
Hans huset i Hirtshals og flyttede til sin 
yngste datter, Marie Mathilde, der var 
blevet gift med gårdejer Lars Peter Jen
sen, Kallehaugegård i Tversted. Det skete 
i året 1911, og her levede han så til sin død 
d. 12. juli 1933.

Det lå ikke til svenske-Hans at sætte sig 
hen som pensionist. Han faldt snart ind i 
arbejdsrytmen på gården. Klokken 5 om 
morgenen var han oppe for at fodre heste
ne, og om middagen, når de andre sov, 
var det ham, der trak dem ud til vanding. 
Det var også ham, der flyttede fårene i he
den. Bygningsreparationer og pikning tog 

han sig også på. Dette arbejde udførte 
han også for fremmede.

På Kallehaugegård fødtes efterhånden 
8 børn, og de oplevede svenske-Hans som 
den dejligste bedstefar. De husker det 
endnu som en festdag, når de fik lov at 
hente hans aldersrente på kommunen. Så 
vankede der en jødekage til hver, den ko
stede 10 øre. Aldersrenten udgjorde de 
sidste år kr. 38.00 om måneden. Deraf fik 
husmoderen 20 kr. som kostpenge. Af re
sten lagde han så meget til side, at han 
kunne betale et nyt tegltag til det gamle 
stuehus. Det er det samme, der ligger der i 
dag.

Om sin barndom i store Herje ved 
Lund fortalte svenske-Hans følgende: 
Hans far var slagter, og da der var mange 
børn i hjemmet, blev de tidligt sat i arbej
de. Da han otte år gammel blev sat til at 
vogte gæs, blev det ham for meget. Han 
vred derfor i trods halsen om på gæssene, 
og løb hjemmefra. Han må senere være 
kommet i lære som stenhugger, da det 
hovedsageligt var ved denne profession 
han ernærede sig.

Han kom som ganske ung til Danmark, 
hvor han fik arbejde som jernbanebørste. 
Børsterne var kendte som hårde halse, og 
svenske-Hans udviklede sig da også til en 
vældig slagsbroder. Det var også nok her 
han lærte at drikke brændevin. En last, 
der åbenbart på hans gamle dage voldte 
ham samvittighedskvaler. En dag blev 
børnene i Kallehauge vidne til et ufor
glemmeligt optrin. De så bedstefaderen 
komme ud på gårdspladsen med sin 
brændevinsdunk, som han slog ned i 
stenbroen så den splintredes, idet han råb
te: » Sidste gången«. Siden rørte han ikke
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brændevin. Denne gode belsutning kan 
sikken sætles i forbindelse med en tilta
gende religiøsitet. På sine gamle dage var 
svenske-Hans meget from. Han gik i kir
ke hver søndag og forsømte ingen lejlig
hed til al gå til Herrens bord. I missions
huset kom han derimod ikke.

Da der var mangel på sengesteder til de 
mange børn målte sønnen Knud sove hos 
bedstefaderen. Han blev her vidne til, 
hvordan bedstefaderen hver aften bøjede 
knæ og bad. Bønnen indledtes altid med 
ordene: » Så i Jesu navn«. Derpå takkede 
han for dagen og bad om beskærmelse for 
natten. Sluttelig bad han for hvert enkelt 
medlem af familien, idet han nævnede de
res navne.

En bestyrkelse af hans fromhed har det 
sikkert været, at han i 1926 kom i forbin
delse med en yngre bror, Jøns, som var 
udvandret til Amerika. Fra denne bror er 
bevaret en del breve, som er fulde af 
skriftsteder og gudelige talemåder. Såle
des i brev af 8. december 1926:

Min (dyrtkøpte) elskede Broder Hans. 
Jag år saa glad att vi har återkommit i 
forbindelse med varandra och ånnu mera 
så att vi har sammentråffads som Brøder i 
Kristus. Se hurudan Kårlek Fadren har 
bevisat oss att vi kallas Guds Barn....

underskrevet »din ringe Broder, Jøns.
Ved et lykkeligt træf er omstående 

amatørbillede af svenske-Hans bevaret. 
Det viser den gamle slider i en rolig stund i 
haven på Kallehaugegård. Anledningen er 
måske den, al han er iført en trøje, som er 
strikket af datteren Antine i Amerika.

Den gamle stenhugger døde på Kalle- 
hauge den 12. juli 1933 i en alder af 90 år. 
Han blev begravet på Tversted kirkegård, 
hvor man i dag forgæves søger hans grav
mæle. Hans navn og svenske oprindelse 
bringes dog i erindring, når man læser 
navnene på de fornemme gravmæler, der 
smykker Kallehauges familiegravssted. 
Her findes også datteren Marie Mathildes 
navn, med tilføjelsen - f. Nilsson.
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Grundbog
eller hvordan fiskerne pejlede sig frem til 

stengrundene ved Lilleheden i 1866 
Af Knud Tophøj

En af de fiskere som omkring 1920 var 
med til at lave kortet over stengrundene 
ved Hirtshals var afdøde auktionsmester 
Niels Chr. Jensen. Til hjælp ved dette ar
bejde havde han af fisker Sigurd Dam- 
gaard fået et lille hefte, og det er denne 
»grundbog«, som nærværende artikel 
handler om.

Men inden »grundbogen« havnede der, 
havde den været lidt på vandring. Sigurd 
Damgaard fortalte, at han havde fået den 
af Las Peters Christian. Lars Peter Chri
stensen havde omkring 1880 stedet »Ra- 
in«, det nordligste landbrug på østsiden 
af vejen i Nørre Tornby. Hans søn Chri
stian blev fisker i Hirtshals, og der boede 
han som ungkarl i mange år. Han blev 
gift i en fremrykket alder og flyttede til 
Vester Horne som landmand. Der var han 
nabo til Lars Christian Pedersen, som og
så blev kaldt Tysker Las Christian. Bagest 
i »grundbogen« står med en anden skrift 
og skrevet med andet blæk end den øvrige 
bog: Lars Christian Pedersen. Han har 
således i en periode haft bogen og har så 
formentlig på sine gamle dage givet bogen 
til naboen Las Peters Christian.

Den som har skrevet »grundbogen« er 
imidlertid Lars Christian Pedersens bror, 
Christen Pedersen, som blev kaldt Tysker 
Kræn. Han blev født i Horne sogn den 
28. november 1841 af forældrene hus

mand Peder Christian Larsen og Else 
Thomasdatter i Vester Horne.

Christen Pedersen voksede op til at 
blive en stor og stærk karl, og den 11. ja
nuar 1867 blev han gift med Else Marie 
Larsdatter født den 30. september 1840 i 
Tornby sogn.

Selve grundbogen er dette lille, uanselige hefte, 8,2 
x 10,0 cm stort. Det består af almindelig hvidt pa

pir, som efterhånden er blevet gulgråt. Papiret er 
bukket og syet i ryggen uden særligt omslag. Der er 
6 bukkede blade, ialt 24 sider. Bogen er slidt, særlig 
langs kanter og hjørner. Der er skrevet med blæk. 
Skriften er gammel dansk, på sine stedet så utydelig, 
at man må gætte sig til enkelte ord.
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De bosatte sig i et lille husmandssted på 
sydsiden af vejen fra Horne til Nørre 
Tornby på det vestre hjørne af Gadeve
jen.

De havde lidt landbrug med en ko eller 
to og nogle får. Det var Else, som stod for 
landbruget med lidt hjælp til det grove af 
Kræn. Det var hans arbejde at slå høet 
med le og køre det ind på trillebør. Et år 
blev han iagttaget under dette arbejde, da 
det trak op til en tordenbyge. Regnen 
kom også, men Tysker Kræn lod sig ikke 
påvirke af sådanne småting. Der kunne 
ikke konstateres nogen ændring i hans 
tempo. Han fortsatte med høet helt uan
fægtet.

Tysker Kræn bidrog til familiens un
derhold ved at fiske. Når det var havvejr, 
vandrede han nordover langs Rains mark, 
altså langs Lars Peter Christensens jord, 
hvor der var en dyb grøft, som var det 
synlige skel mellem Horne og Tornby 
sogn. Han havde sin pram liggende i Lille
heden. Det var der, han gik på havet. I pe
rioder havde han broderen Tysker Las 
Christian med.

Om sommeren fiskede han med ringe 
efter hummer. Det var et enmandsfiskeri, 
der foregik om natten på de inderste 
stengrunde. Han sejlede ud om aftenen 
ved 22-23 tiden og satte sine to »læntser« 
eller rækker af ringe. Derefter sejlede han 
den korte sommernat igennem fra den ene 
ring til den næste og hev dem op med den 
eventuelle hummer, tømte ringen og satte 
den ned igen. Han kom iland om morge
nen, efter at han havde puttet hummerne i 
et lille hyttefad forankret i »tsjiel«. Det 
var den kile vand, der lå indenfor det 
stenrev, som fra fyret løb østefter langs 

med kysten to til tre hundrede meter fra 
stranden. Når han havde samlet et passen
de antal hummere i hyttefadet, læssede 
han dem på trillebøren, trillede til Hjør
ring og solgte hummerne til hotellerne 
der.

Efterår og vinter brugte han bakker og 
fiskede torsk og kuller. I hans tid var det 
et problem at få fisken solgt. Han har 
som sine fiskerkolleger måttet køre med 
sin trillebør fra gård til gård og sælge fisk, 
frisk, saltet eller tørret. Hvis da ikke land
boerne var så interesseret, at de mødte op 
ved stranden med hest og vogn og købte 
fisken, når fiskerne kom iland.

Om foråret drev Tysker Kræn sit særli
ge fiskeri. Han pilkede helleflynder. Det 
var det fiskeri, der hævede ham op i et lag 
over de andre fiskere; han jagtede de store 
fisk. Hvorfor han gjorde det, kan vi kun 
gætte på. Var det for vindings skyld? El
ler var det mon dragningen mod eventyret 
ved at fange den store fisk?

Kendt er historien, som jeg også har 
skrevet andetsteds, da han havde den sto
re og gamle helleflynder på krogen, og og
så havde den så tæt oppe ved båden, at 
han så den ind i øjet og satte kleppen eller 
fangstkrogen i den. Men den store helle
flynder ville ikke fanges. Den vred klep- 
pene ud af hænderne på Tysker Kræn og 
Tysker Las Christian og forsvandt ned til 
sit hjem i dybet. Men helleflynderen, den 
store, gamle, havde vist sig for Tysker 
Kræn.

En stor del af Tysker Kræns liv levede 
han på havet. Sådan var det med alle fi
skerne i Lilleheden. I »grundbogen« står 
der noget om, hvad de så fra havet, når de 
så ind over landet for at orientere sig, og 
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det er mig bekendt det eneste skriftlige 
vidnesbyrd fra den tid, som fortæller lidt 
om Lilleheden set fra havet.

Fiskerne brugte pejle-princippet, når de 
skulle orientere sig. Oprindelig må de ha
ve prøvet sig frem og have fundet ud af, 
at fiskene fortrinsvis var på de steder, 
hvor der var stenbund, og hvor der var 
tang, mens de mellemliggende områder 
med sandbund uden bevoksning var fattig 
på fisk. Over stengrundene er der ikke så 
dybt som udenfor, det er jo grunde. Man 
kunne derfor lodde sig til, hvor stengrun
dene var, og det har man nok oprindelig 
gjort, men på den måde kan man næppe 
kende den ene grund fra den anden. Når 
man havde fundet en god fiskeplads, 
mærkede man sig nogle punkter på land, 
som man kunne bruge til at sigte efter. 
Når man kan se kysten kan man orientere 
sig på den måde, men ikke længere ude og 
ikke om natten.

Sådan gjorde Tysker Kræn også i 1866. 
Han nedskrev også hvilke med eller synli
ge punkter på land, han brugte at sigte ef
ter, og »grundbogen« er en opremsning af 
disse sigtepunkter.

I det følgendende gengives indholdet i 
»grundbogen«, ikke helt slavisk idet der 
er brugt nutidig stavemåde. De tal, som 
står i parantes, henviser til kommentarer
ne bagest i artiklen og forekommer ikke i 
»grundbogen«.
No. 1.: Folden er med stenene (1) sønden (2) af 

hinanden og Neist (3) skal man se norden 
om Stenbjerg (4).

No. 2.: Søndre Klink er med Hvolbæks bakke 
(5) og Svendsens det lille hus (6) skal man 
se norden om Stenbjerg (4).

No. 3.: Brede grund er med stenene (1) norden 
(2) af hinanden og Bredegrunds høj (7) i 
ydersiden (8) af Skalles kirke (9).

No. 4.: Kirken (10) midt imellem højene (14a) og 
stenene (1) sønden og norden (2) af hin
anden.

No. 5.: Flammingen er med møllen (11) sønden 
(2) af nordre Tyvrende (12) og Flammin- 
gens høj (13) i ydre side af Skalles kirke 
(9).

No. 6.: Munkens Flamming med Vennebjerg kir
ke (10) i skåret imellem bjerget (14b) og 
Stengrunds bakke (14d) og møllen (11) i 
enden af diget (15).

No. 7.: Stendybet er når man får Løj bjerg (16) at 
se østen om Neist (3) og så kan man flytte 
ud, til man kommer til Stendyb banke 
(17), som er med møllen (11) i bækken 
(18) og Bredegrunds høj (7) i ydre ende af 
Skalles kirke (9).

No. 8.: Mølbanken med Bredegrunds høj (7) i 
ydre side af Skalles kirke (9) og møllen 
(11) over de tvende banker (19) midt over 
Neist (3).

No. 9.: Horne (20) i bækken (18) og Brede
grunds høj (7) i ydre side af Skalles kirke 
(9).

No. 10.: Præstegården (21) i bækken (18) og kir
ken (10) midt imellem højene (14a).

No. 11.: Kirken (22) i bækken (18) og Brede
grunds høj (7) i ydre og indre side af 
Skalles kirke (9).

No. 12.: Røw Chrestens (23) Mølgrund er med 
Bredegrunds høj (7) et lemod (24) inden 
for Skalles kirke (9) og Horne (20) over 
Lilleheden (25).

No. 13.: Jens Uggerbys (26) Rimming er med 
præstegården (21) midt for Stenbjerg (4) 
og Vennebjerg kirke (10) på ydre side af 
Stengrunds bakke (14d).

No. 14.: Pollen er med Vennebjerg kirke (10) 
uden for toppen af Stengrunds bakke 
(14d) og Horne kirke ved Revi bakken 
(27).

No. 15.: Bertels (28) grund er med Vennebjerg 
kirke (10) på indre ende af Pjaltbakken 
(14f) og Horne kirke på kammen af 
søndre Tyvrende (12).

No. 16.: Indre Knudegrund er med Hvolbæk (29) 
åben (30) og Bredgrunds høj (7) inden 
for Skalles kirke (9).

No. 17.: Mellem Knudegrund er med Hvolbæk 
(29) åben (30) eller Vorre høj (31) inden 
for de revne bakker (32) og Skalles kirke 
(9) midt imellem højene (14a).
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No. 18.: Ydre Knudegrund er med Flammingens 
høj (13) i Skalles kirke (9) (33).

No. 19.: Munkens kirkegrund er mezl Jens Iver- 
sens bakke (34) den nordre bakke eller 
den 3die norden for Elbæk (35), Vorre 
høj (3Id) over samme bakke og klanghu
set (36) over hunden (14g).

No. 20.: Store kirkegrund er med Tvillinghøjen 
(37) på indre ende af Melgrunds bakke 
(14e) og Vorre høj (31) ved kanten af 
bakken sønden for Elbæk (35).

No. 21.: Svart Hanses (30) huller er med Venne- 
bjerg kirke (10) over hunden (14g) og 
Horne kirke ved nordre Tyvrende (12).

No. 22.: Store Hvalgrund er med Helle høj (39) 
ved søndre side af Horne kirke, og Skal
les kirke (9) midt i skåret, mellem bjerget 
og Stengrunds bakke (14c).

No. 23.: Lille Hvalgrund er med Tvilling højen 
(37) på indre ende af Pjaltbakken (14f) 
og Bjerg Boi (40) kirke på kammen af 
søndre Tyvrende (12) og Horne kirke ved 
nordre Tyvrende (12). Når man flytter 
ud, kan man drive medstrøm (41).

No. 24.: Stårregrunden er med Vennebjerg kirke 
(10) over hunden (14g) og Horne kirke 
ved prikken vesten for Jens Svendsens 
hus (6).

No. 25.: Kjulgrunds sydvestre hjørne er med Hor
ne kirke ved Jens Svendsens hus (6) og 
Vennebjerg kirke (10) på indre ende af 
Stengrunds bakke (14d) og så må man 
flytte ind med stenene og lade drive ind
ad mellem grunde, som er med Horne 
(20) ved Lilleheden (25) eller husene (42) 
og Vennebjerg kirke (10) uden for det 
tykke (43) af Stengrunds bakke (14d) og 
det indre grunde er med Horne (20) ved 
husene (42) og Vennebjerg kirke (10) på 
indersiden af Stengrunds bakke (14d). 
Til de videre grunde er med Horne (20) 
ved Lilleheden (25) og Vennebjerg kirke 
(10) på Melgrunds bakke (14d) og ligele
des Horne (20) over husene (42) og Ven
nebjerg kirke (10) på indre ende af Pjalt
bakken (14f) præstegården (21) over hu
sene (42).
Det indre grunde er med Vennebjerg kir
ke (10) på ydre ende af Stengrunds bakke 
(14d). Så kan man flytte ind eller ud og 
holde præstegården (21) over husene (42) 
med Vennebjerg kirke (10) på indre ende 
af Stengrunds bakke (14d).

Det indre grunde ligeledes med kirken 
(22) ved husene (42) og Vennebjerg Kirke 
(10) på indre ende af Stengrunds bakke 
(14d).
Rimmingerne inden for Kjul grund er at 
holde Flammingens høj (13) et lemod 
(24) inden for Skalles kirke (9) så vel til 
sydvestre hjørne som til sydøstre hjørne 
af præstegården (21) ved husene (42).

No. 26.: Jeppes grund (44) er med Hellehøjen (39) 
over Løjbjerg (16) som et moglæs (45) og 
Skalles kirke (9) midt imellem højene 
(14a).

No. 27.: Rimmingen inden for Jeppes grund er 
med Bredegrunds høj (7) et lemod (24) 
inden for Skalles kirke (9) og Hellehøj 
(39) over Niels Christian Sørensens (46) 
hus.

No. 28.: Den store Melgrund er med Las Bakkes 
(47) hus over knuden (48) og Skalles kir
ke (9) midt imellem Koile højen (49) og 
Bredegrunds høj (7).

No. 29.: Kjiils (50) melgrund er med de 3 Glunsdel 
høje (51) vester for Horne kirke og Skal
les kirke (9) midt imellem Kolle højen 
(49) og Bredegrunds høj (7).

No. 30.: Indre grund er med sydøstre hjørne af 
Skalles kirke (9) ved Maren Krags (52) 
bakke og Vennebjerg kirke (10) skal man 
se uden om Stenbjerg (4) og Horne kirke 
ved Brunbakken (53), pakhuset (54) ved 
Peder Jensens (55) i Kjul.
Det vestre grunde kan man holde ind 
med Vorrehøj (31) over det vestre hus i 
Lilleheden (56) til man får Kolle højen 
(49) noget uden for Skalles kirke (9).

No. 31.: Præstegården (21) i bækken (18) og Ven
nebjerg kirke (10) på Melgrunds bakke 
(14e).
Rimmingerne uden for Pollen er med 
Vennebjerg kirke (10) på Melgrunds bak
ke (14e) og Horne kirke ved Revi bakken 
(27).

No. 32.: Jens Yvsens (57) bank er med Tvilling
højen (37) skråt over hunden (14g) og 
Vorrehøjen (31) ved den 3die bakke nor
den for Elbæk (35) Jens Yvsens (34) bak
ke kaldet - Ender.

Denne lille bog tilhører mig Christen Pedersen, Ve
ster Horne. 1866.
No. 1. Folden. No. 2. Søndre Klink. No. 3. Brede 
Grund. No. 4. Kirken midt imellem Højene. No. 5.
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Flammingen. No. 6. Munkens Flamming. No. 7. 
Stendybet. No. 8. Mølbakken. No. 9. Horne i Bæk
ken. No. 10. Præstegården i Bækken. No. 11. Kir
ken i Bækken. No. 12. Røw Chrestens Melgrund. 
No. 13. Jens Uggerbys Rimming. No. 14. Pollen. 
No. 15. Bertels Grund. No. 16. Indre Knudegrund. 
No. 17. Mellem Knudegrund. No. 18. Ydre Knude
grund. No. 19. Munkens Kirkegrund. No. 20. Store 
Kirkegrund. No. 21. Svart Hanses Huller. No. 22. 
Store Hvalgrund. No. 23. Lille Hvalgrund. No. 24. 
Stårregrunden. No. 25. Kjulgrunden. No. 26. Jep
pes Grund. No. 27. Rimmingen indenfor Jeppes 
Grund. No. 28. Den store Melgrund. No. 29. Kjiils 
Melgrund. No. 30. Indre Grund. No. 31. Præstegår
den i Bækken. No. 32. Jens Yvsens Bank.
Lars Christian Pedersen, Horne (Dette er skrevet 
med en helt anden skrift og blæk, end den øvrige del 
af bogen).

Kommentarer:
Almindeligvis er oprindelsen til navne på 
stengrundene ikke til at efterspore. Grun
de, som har navn efter personer, har fået 
navn efter den fisker, som har fundet 
grunden eller fisket specielt meget der, så 
det ligesom er blevet hans domæne. An
dre grunde har navn efter de med på land, 
som blev brugt til at lokalisere dem. Om
vendt er der også med, som har navn efter 
stengrunden f.eks. Stengrunds bakke. En
delig er der navne som tilsyneladende ikke 
har nogen rimelig forklaring f.eks. Flam
mingen og Folden.

Derfor er navnene på stengrundene ik
ke kommenteret, hvis der ikke indgår per
sonnavne.

(1) »Stenene« er to store sten i den al- 
lervestligste del af samlingen af sten på 
stranden og i vandet nedenfor Hirtshals 
fyr. »Stenene« ligger der stadig som den
gang. Den yderste står i vandkanten og 
den inderste ved klittens fod. Sigtelinien 
igennem dem går næsten lige nord-syd.

(2) Den yderste stens placering angives i 
forhold til den inderste. Sønden af hinan

den betyder altså, at den yderste ses søn
den for den inderste. Netop på dette sted, 
kan der være usikkerhed med verdens
hjørnerne. Kystlinien går i retningen 
sydvest-nordøst. Skal man så sige, at no
get er vesten for eller sønden for. Det be
tyder det samme, om man siger, at stene
ne er sønden af hinanden eller vesten af 
hinanden. På samme måde er norden og 
østen af hinanden synonymer.

(3) Neist er en flade sønden for og 5-10 
meter højere liggende end Lillehedens 
slette. Mod vest når Neist næsten til vejen 
op over Fyrbakken og mod øst til Em- 
mersbæk. Mod syd er grænsen noget fly
dende overfor Rain, Horne hede og Ulv
kær. Selve meddet er skrænten, der forlø
bet vest-øst.

(4) Betegnelsen Stenbjerg er her brugt 
om selve det højdedrag, hvor Hirtshals 
fyr ligger. Meddet er skrænten ned til ha
vet. Den ligger lidt vest-nordvest for Neist 
og er højere end Neist.

(5) Hvolbæks bakke var en spids klit et 
stykke vest for Hirtshals fyr, markeret på 
kortet som nr. 50. Den blev jævnet under 
anden verdenskrig, da der blev bygget 
fæstningsværker i området.

Det er, som om der mangler et med for 
at kunne trække en sigtelinie.

(6) Svendsen eller Jens Svendsen, 
strandfoged i Lilleheden. Hans hus eksi
sterer stadig som Pilevænget 4, Hirtshals. 
Præcis hvad Svendsens det lille hus var, 
kan jeg kun gætte på, nemlig at det var et 
udhus med toilet.

(7) Bredegrunds høj eller Bredegrunds 
bakke er nr. 76 på kortet i nærheden af 
Vennebjerg kirke.
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(8) Ydersiden er den side, som vender 
mod vest ud mod landets yderste spids, 
der går over i havet.

(9) Skalles kirke er en gammel betegnelse 
for Skallerup kirke, nr. 72 på kortet. Den 
kaldes også undertiden den lille kirke.

(10) Kirken er her det samme som Ven
nebjerg kirke. Den blev også kaldt den 
store kirke, nr. 73 på kortet.

(11) 1 1866 var der kun een mølle i Hor
ne, den blev senere kaldt den nordre møl
le. Den lå lidt norden for midten af det 
nuværende Bakkedraget i Horne. Søren 
P. Høyer byggede i 1867 den søndre mølle 
i Horne.

(12) Tyvrenderne var render eller stier 
fra stranden op gennem klitten. Fra havet 
kunne de ses som et lille hak eller et skår 
mellem to klitter. Der var en søndre og en 
nordre Tyvrende, og de var et stykke vest 
for Hirtshals fyr, på kortet nr. 46 og 47. 
Navnet har stierne nok fået, fordi 
»strandtyvene« benyttede dem for at 
komme så uset frem og tilbage som mu
ligt.

(13) Flammingens høj er nr. 74 på kor
tet imellem Skallerup og Vennebjerg kir
ke.

(14) Når man langt udefra havet ser ind 
mod land i vestlig retning mod Lønstrup 
har landet en karakteristisk kontur, som 
skitseret

14a Højene, men det er usikkert, hvad det 
er, idet de ikke er angivet på kortet
14b Hugget eller skåret
14c Bjerget som er nr. 64 på kortet

14d Stengrunds bakke, nr. 65
14e Melgrunds bakke, nr. 66
14f Pjaltbakken, nr. 67
14g Hunden, nr. 68

(15) Det vides ikke, hvilket dige der er 
tale om.

(16) Løj bjerg som er nr. 27 på kortet.
(17) Stendybet var et område i havet, 

hvor der var dybere. I dette dyb var der en 
banke eller en grund, Stendyb banke.

(18) Bækken eller Måskelbæk, som på 
kortet er mærket 78. Den udspringer i 
Ulvkær og løber nordpå i en lavning østen 
for vejen op over Fyrbakken. Den løber 
under denne vej og ud igennem klitterne 
et stykke øst for fyret.

(19) De tvende banker, det er usikkert, 
hvad det er, måske Hellehøj 16 og Brude
høj 15.

(20) Det vides ikke, hvad Horne er i 
denne sammenhæng, mest sandsynligt 
nogle huse i Horne.

(21) Præstegården er Horne præste
gård, som ikke er angivet på kortet.

(22) Kirken her er Horne kirke, nr. 23 
på kortet.

(23) Det vides — næsten heldigvis — ik
ke, hvilken Chresten der blev kaldt såle
des.

(24) »et lemod« er et længdemål, som 
vist ikke er mere præcist end »en lille 
smule«.

(25) Lilleheden eller gården Lilleheden, 
det nuværende Hirtshals kro, nr. 34 på 
kortet.

(26) Jens Uggerby kendes ikke.

(27) Revi bakken, også kaldet Ree bak
ken. Det var en lav klitbakke lige østen 
for den nordre Tyvrende.
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Kortet her er en del af »Kort over Stengrundene ved Hirsthais« tegnet 1927. Man skal bemærke sig, at 
der er mange bygninger tegnet, som ikke eksisterede i 1866, og dem må man så abstrahere fra.
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(28) Grunden kaldes her Bertels grund, 
hyppigst blev den kaldt Baals eller Balis 
grund. Hvem Bertel eller Baal var vides 
ikke.

(29) Lige ved Hvolbæk bakke, nr. 50 på 
kortet, var Hvolbæks udløb.

(30) Bækken løb i en dal eller kløft, 
som var nogenlunde lige. Når man ude fra 
havet kunne se langs igennem dalen sås 
»bækken åben«.

(31) Vorre høj er det samme som Torn
by bjerg, nr. 19.

(32) »De revne bakker«, på kortet nr. 
52, var klitbakker nogenlunde på det sted, 
hvor »Baronessens hus« ligger i Krage 
klit.

(33) Der er her kun angivet een sigteli
nie. Den anden skal formentlig tages fra 
Mellem Knudegrund: Vorre høj inden for 
de revne bakker.

(34) Jens Iversens bakke som er den 
midterste af »De tre bakker«, på kortet 
nr. 53. De ligger i Krage klit.

(35) Elbæk løber ud gennem Krage klit 
i nærheden af Baronessens hus.

(36) Ordet klanghus betyder klokkesta
bel. Det har formentlig været klokkesta
belen ved Skallerup eller Vennebjerg kir
ke.

(37) Hvad Tvillinghøjen er vides ikke.
(38) Svart Hans kendes ikke. Den sam

me grund blev også kaldt »Tysker Kræns 
huller«.

(39) Hellehøj er nr. 16 på kortet.
(40) »Bjerd Boi« må vist være Bjergby, 

altså Bjergby kirke, nr. 14.
(41) Strømmen skiftede vel også retning 

der, men der var meget ofte vesten strøm, 
d.v.s. at strømmen løb fra vest mod øst.
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(42) Husene er det samme som gården 
Lilleheden, der bestod af flere huse eller 
bygninger.

(43) Ved det »tykke af Stengrunds bak
ke« må forstås det højeste af denne.

(44) Hvilken Jeppe det har været vides 
ikke.

Her er anskueliggjort, hvordan man pejler sig frem 
til »Kirken i Bækken« efter Tysker Kræns med: 
Horne Kirke i Måskelbæk og Bredegrunds høj i ydre 
og indre side af Skalles kirke.

Baggrunden for principet er den matematiske re
gel, at igennem to punkter kan der trækkes een og 
kun een ret linie. Vanskeligheden ved at omsætte 
denne teoretiske sandhed til praktisk brug er, at det 
ikke er så let at finde punkter, det vil sige genkende
lige steder på landet af størrelse som et punkt. Store 
landskabselementer som f.eks. Løj bjerg har en ud
strækning: det indeholder mange punkter, og der 
kan trækkes mange linier. Med’et skal også være så 
stort, at det kan ses fra havet. Ved de indre grunde 
kan man bruge små med som sten på stranden eller 
store med, som ligger langt inde i landet, og ser små 
ud. Til grunde langt ude i havet, må man bruge med, 
som kan ses derfra. Hvilke med, den enkelte fisker 
bruger, varierer meget, særlig ved de indre grunde, 
hvor der kan ses så mange detaljer. Med’ene kan og
så forsvinde ved at huse rives ned, eller træer vokser 
op og skjuler dem. Der kan opstå nye med, når der 
bygges. Med er ikke noget absolut.

Kendskabet til med er i almindelighed fælles viden 
blandt fiskerne, gået i arv fra det ene slægtled til det 
andet.

På det sted, som fiskeren kendte godt, kunne han 
bruge præcise betegnelser; men når han brugte ele
menter længere borte, kendte han ikke navn på ste
derne og brugte i stedet en betegnelse bestemt af, at 
for eksempel den høj blev brugt, når han skulle fin
de Melgrunden; så kom den til at hedde »Melgrunds 
bakke«. På den måde har fiskerne og søfolkene gi
vet deres egne navne til steder, som den lokale be
folkning kaldte noget andet. Et eksempel er Tornby 
Bjerg, som det kaldtes af landkrabberne; men hav
folket kaldte det Vorre Høj. Det nærmeste eksempel 
er dog selve Hirtshals, en betegnelse som havfolket 
gav det forbjerg, hvor fyret nu ligger, mens lokalbe
folkningen — inclusive Tysker Kræn — kaldte det 
Stenbjerg.
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På deres gamle dage solgte Tysker Kræn og Else ste
det og byggede et lille hus på marken, lige ved vejen 
fra Horne til Tornby, og her boede de nogle år. Else 
døde den 18. februar og Tysker Kræn få måneder se
nere den 26. maj 1926.

Her ses Tysker Kræn omkring 1920 udenfor hu
set. Han støtter sig til pumpen og sin kæp. Til ven
stre bag ham ligger prammen.

(45) »Moglæs« er her brugt som et høj
demål: at Hellehøj skulle rage så højt op 
bagved Løjbjerg, som hvis der havde stået 
et løs møg på toppen af Løjbjerg.

(46) Niels Christian Sørensens hus ken
des ikke.

(47) Ligeledes er Las Bakkes hus 
ukendt.

(48) Knuden kendes ej heller.
(49) Kolle højen eller Kullehøj er nr. 77 

på kortet imellem Skallerup og Venne
bjerg kirke.

Vi har ikke kendskab til portrætbilleder af Tysker 
Kræn og Else. Her er Else, som også blev kaldt Ty
sker Else, ude med geden.

(50) Kjiil er formentlig navnet på en 
ukendt mand.

(51) De 3 Glunsdel høje kendes ikke.
(52) Maren Krags bakke er også 

ukendt.
(53) Brunbakken er nu sløjfet. Det var 

en lille høj i Lilleheden i det nuværende 
område øst for Margrethevej imellem 
Østergade og Fynsgade.

(54) Der var et »pakhus« i Lilleheden, 
det som lå på søndre side af Hjørringvej 
lige østen for Højersgade, men det er 
usandsynligt, at det kan flugte med en 
gård i Kjul. Det er formentlig et andet 
pakhus, der er tale om.
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(55) Peder Jensens i Kjul er det samme 
sted, som på kortet er angivet som Nr. 10 
— Gasse Kræns. Peder Jensen kaldet Pe
der Kjul var født den 31. juli 1801 som 
søn af Jens Pedersen, og Peder Kjul over
tog barndomshjemmet i Nørre Kjul. Han 
døde den 14. januar 1956, da han gik 
hjem langs stranden fra Lilleheden og 
druknede i en strandsø. Stedet overgik til 
datteren Else Pedersdatter kaldt Else 
Kjul, der var gift med Christen Laursen 
kaldt »Gasse Kræn«.

(56) Det vestre hus i Lillehden var for
mentlig Jens Svendsens hus (6).

(57) Jens Yvsen eller Jens Iversen er 
nok den samme person, som også har gi
vet navn til klitbakken i Krage (34). Han 
er iøvrigt ukendt.
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Et brev om Lokalhistorisk selskab

»Vi har her i Hirtshals kommune et Lo
kalhistorisk selskab. Jeg har meldt mig 
ind, og jeg var spændt på det med sel
skab. Men det viste sig at være nogle me
get hyggelige mennesker at være i selskab 
med. Jeg er ved at tro, at det er bedre at 
være i selskab med, end at være i forening 
med.

Sidste år fik vi en bog, der handlede 
om, hvordan Hirtshals - eller Lilleheden 
som det hed dengang - var i 1879-80. Det 
var en vældig bog. Lilleheden dengang 
som baggrund for storheden nu. Lille
heden har måttet vige. Jeg har fundet 8 af 
de gamle huse nogenlunde genkendelige, 
5 var nærmest ikke til at genkende og 16 
var helt væk. Mon det er det almindelige? 
Bogen har også sat mig i stand til at udre
de mange af de nuværende beboeres fami
lieskab.

I efteråret 1979 fulgte jeg 10 aftener om 
»Kend din egns historie«. Det foregik på 
museet i Hirtshals, og der var tre forskel
lige lærere. En af dem sagde, at når man 
intet vidste om fortiden, så var det som 
den sorte uvidenhed, og så viste han et 
lysbillede, som bare var sort. Derefter 
kom der et nyt lysbillede, hvor der var en 
lys streg midt i alt det sorte. Han sagde, at 
det skulle illustrere et strejf af viden. En
delig viste han et billede af lyse streger. 
Det skulle forestille, at nu havde man så 
mange strejf af viden, at de dannede et 
billede af fortiden. Men han sagde også, 
at alt efter hvilke strejf af viden man 
brugte, kunne man få ret forskellige bille
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der. Nu er jeg begyndt at sortere de breve, 
jeg har fra min bedstemor. Jeg vil kun 
gemme de bedste.

Den 19. marts 80 var der såkaldt Hirts
hals aften på vandrerhjemmet. Lokalet 
var godt udstoppet af ca. 90 mennesker. 
Der blev spillet af Niels Hausgaards for
gængere sognefoged J. P. Nielsen og hu
stru. Skræddermester Elken, Hjørring, 
og Hugo Nielsen, Hirtshals, fortalte mun
tre historier, som jeg desværre har glemt. 
Harald Fibiger og Arne Christensen frem
viste og kommenterede en gammel film 
om byggeriet af Hirtshals havn i perioden 
1919-30.

Dernæst var jeg med på udflugt den 31. 
maj 80 til Østerklit, Mellem- og Vesterklit 
i Tversted. Vi var ca. 80 mennesker, som i 
privatbiler kørte til Østerklit, hvor Knud 
Møller og Ingv. Mølbjerg orienterede om 
henholdsvis Østerklits, Mellem- og Ve- 
sterklits historie. De gamle stuer i Øster
klit og i nogen grad i Vesterklit blev grun
dig efterset. Iøvrigt var vejret så godt, at 
vi kunne drikke den medbragte kaffe 
udendørs ved plantørboligen i Tversted 
plantage.

Igen den 26. juni var jeg med på ud
flugt. Jeg har været meget trofast. Denne 
gang gik turen til Tornby kirke og kirke
gård. Vi var et halvt hundrede som Chr. 
Jensen fortalte om kirken og de gamle 
Tornby-slægter, mens vi så kirken og gra
vene. Senere fortalte han om de mere 
muntre sider af livet i Tornby, mens vi 
drak kaffe på Munchs hotel.



Som en af ca. 100 var jeg den 6. august 
med selskabet til Asdalgård. Jens Andrea
sen fremviste og fortalte om det gamle 
voldsted. Det var hele egnens kraftcenter 
indtil ca. 1800. Senere fortalte Knud An
dreasen om den nuværende Asdalgård og 
dens landbrug. Som et minde fra ældre ti
ders svineavl hang der en knogle med lidt 
spegekød. Den var også et minde om na
bostrid mellem Asdalgård og Odden. Og 
der var erfaring for, at hvis man fjernede 
spegeskinken, blev der spøgeri i en grad, 
så man hurtigst fik skinken fundet frem 
igen. Det var nærmest en lidt uhyggelig 
hygge.

Det sidste større arrangement jeg har 
været til var den 24. september på van
drerhjemmet. Der hørte jeg sammen med 
ca. 70 andre Knud Tophøj fortælle om 
skippere og sejlskibe fra Hirtshals i 
1880’erne. Han viste også lysbilleder.

Det var noget af det samme, som der er 
udstilling om på museet i Hirtshals. Den 
har selskabet lavet sammen med Vendsys
sel historiske museum. Der er fire 
kæmpestore farvefotografier af gamle 
skibsmalerier. Endvidere er der skibsmo
deller, sejlmagerting, navigationsinstru
menter og hjembragte ting fra fremmede 
lande.

Selskabet har oprettet sognearkiver 4 
steder i kommunen. Jeg har givet nogle 
gamle billeder hertil og har også skrevet 
om, hvad de forestiller.

Nu føler jeg det næsten, som mine 
gamle bedsteforældre lever videre i arki
vet, selvom de ligger i plastiklommer og 
ringbind. Jeg tror nu, at der bliver passet 
godt på dem. Jeg går og spekulerer, om 
jeg skulle aflevere et billede af mig selv 

med beskrivelse. Så er jeg også mest sik
ker på, at eftertiden får det billede af mig, 
som jeg synes er bedst, og det må vel også 
være det mest sande.

Det er faktisk et godt selskab, at være i 
selskab med!«.
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Bidragydere til årsskriftets udgivelse: 
Skagerak Fiskeeksport A/S

v/ Direktør
Sigurd Espersen................kr. 1.000,00

Sparekassen
for Hirtshals & Omegn ... kr. 1.000,00 

Andelsbanken, Hirtshals ... kr. 250,00 
Den Danske Bank, Hirtshals kr. 250,00 
Handelsbanken, Hirtshals .. kr. 250,00 
Lokalbanken, Hirtshals .... kr. 250,00 
Vendelbobanken, Hirtshals . kr. 250,00 
Sparekassen Nordjylland,

Bindslev............................kr. 200,00






