
1 

 

Jens Holm Pedersen  

Erindringer  

fra min opvækst på landet i mellemkrigsårene 
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Forsiden er en side af tilgangslisten fra Kirkebogen for Jerslev sogn fra 1843. 

Den håndskrevne tekst under løbe nr. 44 lyder således. Peder Christensen  

25½ Aar Smed, ugivt, og nu Husmand i Svennum, fra Vittrup i Børglum Sogn. No 

1628.  

 

 

Indledning  

 

I denne lille pjece vil jeg forsøge at give et indtryk af en lille landsby i Jerslev sogn 

fra 1843 og de næste ca. 100 år frem.  

Stedet er Svennum, hvor jeg selv er født. Der er lidt om byens størrelse, bosteder og 

befolkning, men mest om den slægt og familie, jeg stammer fra - min farfar og mine 

forældre. Jeg synes, at de skiller sig ud fra de øvrige beboere ved deres initiativer for 

at forbedre deres levevilkår Måske har en eller anden interesse i at se, hvordan livet 

kunne forme sig i gamle dage.  

Oplysninger stammer fra hvad jeg selv kan huske, gennemgang af Kirkebøger og 

Folketællingslister, min fars skrivekalender og gamle dokumenter, som han havde 

gemt, og som jeg senere fik overladt af min mor  

 

 

Ordforklaringer  

Penge: 1 rigsdaler (2 kr.) = 6 mark, 1 mark (33½ øre) = 16 skilling, 1 skilling (2 øre).  

Hartkorn betyder hårdt kom, rug eller byg. Det relaterer til et areals størrelse og 

bonitet og blev benyttet som en rettesnor for fæstebondens rimelige årlige afgift 

(Landgilde) til jordejeren. Senere benyttet som beskatningsgrundlag.  

Hartkorn angives altid med fire tal for tønder, skæpper, fjerdingkar, og album.  

1 tønde er 8 skæpper, 1 skæppe er 4 fjerdingkar og 1 fjerdingkar er 3 album.  

En benævnelse kan derfor se således ud. 1 - 0 - 3 - 2, altså 1 tønde, 0 skæpper, 3 

fjerdingkar og 2 album. Altid fire tal, selv om der er nuller imellem.  

 

1 Tønde land var i ældre tider størrelsen på et Jordstykke, som kunne tilsås med 1 

Tønde sædekorn, når Jorden var af bedste bonitet (takst 24)  

1 Tønde land = ca. ½ ha= ca. 5000 m
2
.  

1 Tønde land = 14000 Alen
2
= 5516 m

2
. 1 Alen

2
= 0,394 m

2
.  

 

Matrikel. I 1668 blev alt Jord tildelt et Matrikelnummer og sat i Hartkorn.  

I 1844 kom en ny matrikel, der sammen med den gamle virkede som 

beskatningsgrundlag, men visse skatter blev opkrævet efter den gamle matrikel  

og blev derfor kaldt Gammelskat.  

Erindringsmedaljer kunne tildeles deltagere i krigene 1848 og 1864, men man fik kun 

medaljen efter ansøgning. Da min farfar havde deltaget i krigen 1848 indsendte han 

ansøgning og fik medaljen. Kopi af ansøgningen vedlægges med forklaring til visse 

spørgsmål, fordi skriften kan være svær at tyde: Rubrik 4 5te Reserve Rubrik 6: 

saavidt huskes. Rubrik 7 12. Mai  

1848 casseret 15/8 49- Rubrik 8 som Meenig.  
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Når man ser på ældre officielle papirer, hvor navnet Svennum forekommer, er det anført som 

Svennum Bye, og en by - Landsby - var det i lighed med andre landsbyer  

 

En samling tæt bebyggelse af huse og gårde, som det ser ud nu, hvor kun et par gårde er 

flyttet ud. Gårdene ligger klumpet sammen på række tæt op til den ene side af vejen, husene 

lidt mere spredt på den modsatte side lidt længere borte fra vejen, Nogle af gårdenes og 

husenes beliggenhed har ikke ændret sig væsentligt gennem tiderne. Vist er et par gårde flyttet 

ud og et par huse nedrevet, så man ser de åbne gab i gårdrækken og ved pløjning hvor husene 

har ligget, kan der endnu komme murbrokker frem. Vejforløbet til og fra byen har ikke ændret 

sig væsentligt gennem årene. Udskiftningen af byens jorder har formentligt taget nogen tid, 

men hvornår og hvor længe er uklart. Efter de gamle kort ser det ud til at være sket mellem 

1853 og 1869 Svennum havde som andre landsbyer en Fælled – matr. nr. 15 - omtrent 7 

tønder land, der lå nordvest for byen og omklamrede den nordligste del af byen med et par 

"Arme" mod øst. Fælledjorden har formentlig været så dårlig, at det ikke kunne betale sig at 

dyrke den. Alligevel blev småstykker "taget ind" i tidens løb og lagt til de nærmeste 

ejendomme, bl. a. var et hjørne af en lade kommet til at ligge på Fælleden, og efter 1950 blev 

Fælleden på Kommunens foranledning delt op og tillagt de nærmeste ejendomme.  

 

De følgende kort skulle gerne vise, hvordan Svennum så ud i gamle dage.  
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For at få lidt at vide om de mennesker som boede i byen, må man ty til kirkebøger 

og Folketællingslister  

Folketællinger blev gennemført med nogle års mellemrum og ikke alt materialet 

synes at være lige sikkert.  

Den første tilgængelige folketælling fandt sted 1787, den næste 1801, de er begge 

medtaget. De andre lidt i flæng.  

Folketællinger Svennum Bye:   

 
     

År  Gårde/Huse Familier Mænd/Kvinder  Tjenestefolk Antal  Andet 

1787  5   5  10  12  18  12   4  42  Soldater 2 

1801  4   7  13  19  18  17   2  54     Soldater 2.Almisselem l 

1840  5   6  12  17  26  11          6  54  0 

1860  6   4  10  17  13  14          4  44  Almisselem 1 

1901   13   13  29  25  31           12  85  Fattighjælp 2 

1930   19   19  60  57  10  30  127  0 

Ved optællingen 1930 er by og opland sammentalt under et. Udflytninger fra landsbyen og 

skifterne af jorderne var for længst sket. Overdrev og hede var under kultur og bebygget og 

egnen havde et udseende, som ikke havde ændret sig i mange år Hvornår udflytningen havde 

fundet sted ligger som nævnt ikke helt klart men en ejendomsbeskrivelse fra ca. 1842 for 

matr. nr. 10 m  af Svennum by, lyder det således. Husplads, have og Toft midt i byen, en 

Hedelod tæt nordøst for byen og en liden Kærlod nordøst i marken. Det lyder ikke af ret 

meget jord, (efter det ældste kort: 5,8 tønder land) men ved et skifte 1857 fremgår det, at der 

til ejendommen nu også hører matr. nr. 12. Hvornår denne matrikel er tilkøbt er uvist, men 

den ligger praktisk lige op mod nr. 10, så ejendommens markjorder ligger samlet. Yderligere 

er der til ejendommen tilkøbt eng og tørvemose således, at dens tilliggende nu er 13 tønder 

land markjord og 4 tønder land eng og tørvemose.  

Hvor stor var byen med opland så? 

Byen. 253 tønder land,  

vurderet til Hartkorn  20 tønder 2 skæpper 1 fjerdingkar    0 album.  

Oplandet: 240 tønder land  

Vurderet til Hartkorn   3  1  0   0  

I alt 4 5 8 tønder land vurderet  

til Hartkorn i alt          23             3                1                     0 

Det var i gennemsnit ca. 21 tønde land til 1 tønde Hartkorn hvilket viser, at jorden her ikke 

var så dårlig endda idet gennemsnittet for hele sognet var 34 tønder land til 1 tønde Hartkorn. 

Det svingede dog en del for Svennums vedkommende, fra ca. 17 til 43 tønder land til 1 tønde 

hartkorn. Det endelige resultat er ikke fuldstændig nøjagtigt, idet der mangler oplysninger om 

2 - 3 småejendomme i oplandet (Heden) hvilket kan forrykke slutresultatet en lille smule  
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Oversigt over Svennum By og opland med ejendommenes ejere, matr. nr. 

(Hovedparcellen) Hartkorn og jordtilliggende  

 

 

Ejer  

Lars Chr. Nielsen 

Martin Nielsen Jens 

Jensen  

Karl P Nielsen 

Carl Larsen  

Søren Holm Christensen 

Jens Nørgaard  

Peter Daugaard 

Chresten Brønden 

Marinus Harlund 

Christian P. Brønden 

Johannes Larsen  

Jens Larsen  

Chresten Christensen 

Thomas Jensen  

Jens Christian Jensen 

Lars Edvard Pedersen  

 

Matr. nr. 

1 a  

1 c  

1 e  

1 f  

1 n  

2 a  

2 b  

2 c  

3 a  

4 a  

4 c  

5 a  

5 e  

7 a  

8 a  

9 a 

10  

 

Hartkorn  

2-0-0-0 

0-1-0-0  

0-1-0-0  

0-2-0-0  

1-6-1-0  

2-2-0-0  

1-1-0-0  

0-5-0-0  

3-0-0-0  

2-2-0-0  

1-2-0-0  

1-4-1-0  

0-0-1-0  

1-5-0-0  

0-2-0-0  

0-2-1-0  

0-3-0-0  

 

Tønder land  

48½ (Bundgård)       

? 

? 

          12 

31 (Vestergård) 

48 (Søndergård)  

33 (Nørgaard)  

24  

50 (Ny Brønden)  

39 (Østergård)  

26  

38½ (Mellergård)  

           ?  

70 (Gl. Brønden)  

12  

12  

16½ (Højvang)  

Øvrige matr. nr. uden yderligere oplysninger udover ejeren.  

 Charles Jensen  1 c  

 Christian Stenbro  1 d  

Lars Peter Christensen      2 e  

 Holger Christensen  5 f  

 Søren Christensen  11 c  

 Nicoline Holmen 15  
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Ser man på Kirkebøgerne, så er der ikke mange kirkelige handlinger, som berører Svennum by  

1787 Ingen. 1801 Ingen.  

1921 Fødte: Drenge. 3 Piger 2. Konfirmerede: Drenge, ingen. Piger 2. Viede: Ingen.  

Døde: Mænd. 1 Kvinder: 2 (Den ene et dødfødt barn)  

Jerslev sogn er et stort sogn og Svennum by er en af de mindste landsbyer med få beboere, hvilket 

nok er årsag til de lave tal.  

Hvordan levede beboerne så i sådan en lille Landsby? Sikkert meget fattigt og nøjsomt som andre 

steder. 

De fleste levede af at dyrke Jorden selv om de ikke ejede den.  

Efter Reformationen hvor alt Kirke- og Klosterjord blev konfiskeret af Kongen, var der så vidt vides 

kun 1 selvejer i Jerslev sogn (vistnok Bundgård i Svennum)  

Kongen gav gods (jord) bort til folk, som betaling for tjenester de havde ydet ham, eller som 

tilbagebetaling af lån. (Herremænd og Adelsmænd.)  

Bønderne fæstede godset og blev således fæstebønder Tjenere til godsejeren, som de kaldte deres 

Herskab.  
Da godsejerne kunne have gods flere steder, begyndte man at mageskifte for at samle godset, 

hvilket medførte, at fæstebønderne skiftede herskab, hvilket nok har kunnet give spekulationer idet 

alle godsejere ikke var lige vellidte, og fæstebønderne i Svennum har igennem tiderne været 

underlagt mange forskellige Herskaber. F. eks. har Corfitz Ulfeldt ejet gods i Svennum by  

Dels Kronens gods, der administreredes fra Ålborg Slot, Åstrup, Nibstrup, Vedbygård, Asdal, 

Junget og Tidemandsholm. I begyndelsen af det 19. århundrede hørte hele Svennum by til Boller og 

Aas og gjorde hoveri begge steder.  

I en beskrivelse af herregården Kjølskegård i Hallund sogn oplyses at der til gården hørte en del 

gods i Svennum by Herom senere.  

Også den kendte Peder Dyrskjøt, hvis datter boede i Svennum, havde et par huse der.  

Var der ikke et krævende herskab, kunne der være genvordigheder nok endda.  

Der var uår, hvor høsten blev ødelagt af tørke eller regn. Der var kvægpest, hvor 90%  

af drøvtyggerne blev angrebet og hvor 70% af de angrebne dyr døde. Desuden gjorde ulven skade 

på dyrene, og det vedtoges at give belønning til den, der dræbte en ulv. Den 20. Maj 1717 fremviste 

Niels Madsen i Svennum en levende ulveunge, som han havde fanget i Svennum hede, og som han 

krævede belønning for. 

Det har været barske levevilkår, men man hører ikke fra Svennum som fra andre landsbyer om øde 

huse og gårde, og hvor beboerne fra disse ernærede sig ved betleri, men almisselemmer og 

fattighjælp var heller ikke ukendte begreber i Svennum By.  

Nok var det trange tider, men de var jo ikke lige trange altid, og man må formode, at der ind 

imellem også var mulighed for adspredelse.  

Det kunne vel være sammenkomster i familien i forbindelse med kirkelige handlinger, men også det 

var der lagt en dæmper på fra Konge og Kancelli, ved den såkaldte Overdådighedsforordning.  
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Ved bryllupper, barnedåb, barselgilder og begravelser måtte der kun være 32 gæster, og der måtte 

kun serveres 4 retter mad, og vin og kaffe måtte ikke serveres. Sammenkomsterne måtte kun vare  

1 dag, og overnattende gæster måtte ikke beværtes med egentlige måltider dagen efter.  

Forordningen blev oplæst fra Prædikestolen 2 gange om året, men blev ophævet 1799 efter at have 

været gældende i over 200 år.  

Bønderne i Svennum har sikkert ikke haft svært ved at efterleve reglen, for selv om gilder på landet 

var sammenskudsgilder, så har der ikke været meget at rutte med.  

Hvordan reglen blev kontrolleret er jeg aldrig stødt på.  

Skulle man danse ved sammenkomsterne og havde en lokal spillemand, så måtte man ikke uden 

videre bruge ham. I købstæderne var en købstadsmusiker, der havde eneret til at spille i købstaden 

og på landet, men den lokale spillemand kunne hos købstadsmusikeren købe sig ret til at spille på 

landet.  

Reglen var i kraft til 25. april 1800.  

Det var lidt om landsbyen, men om menneskerne er oplysningerne få.  

Jeg kender dog lidt til en familie - den jeg selv stammer fra, og som har boet i Svennum siden 1843 

Min farfar kom til Svennum dette år i juli måned. Han var da 25 år og født i Sdr. Harridslev, 

Børglum Herred den 12. maj 1818. I samme sogn var hans tipoldefar født i 1713 Han var smed og 

havde købt ejendommen matr. nr. 10 i Svennum by  

Sælgeren var Claus Lycke, der tidligere havde været ejer af Kjølskegård og havde gods i Svennum, 

men nu boede i Vadum ved Nr. Sundby Han havde sat ejendommen på auktion, da min farfar købte 

den. Købesummen var 100 Rigsbankdaler rede Sølv  

Han blev gift i Jerslev kirke den 8. december 1843 med Kirsten Mane Christensdatter fra Gammel 

Kirk. De fik 5 børn, hvoraf den ældste - en pige - døde 1 år og 6 måneder gammel. Kirsten døde den 

27. marts 1855. De havde da været gift i 12 år, og der var 4 børn i alderen fra 3 til 9 år.  

Peder Christensen blev så gift igen i Jerslev kirke den 28. april 1857 med naboens datter, Birthe 

Marie Nielsdatter, født den 27 Juli 1825 i Vester Brønderslev Hun døde den 16. Januar 1869 af 

Tæring. De havde da været gift i 12 år, og havde 3 børn i alderen fra 2 til 11 år  

Så blev Peder Christensen gift igen i Jerslev kirke den 28. februar 1871 med Kirstine Larsdatter, 

født den 30. juni 1834 i Vrejlev sogn. De fik 3 børn, som alle overlevede deres far. 

Peder Christensen døde i Svennum den 20. december 1890 72 år gammel og blev begravet på 

Jerslev kirkegård.  

Hans sidste kone Kirstine overlevede ham med 28 år og døde den 18. september 1918. 84 år 

gammel.  

Peder Christensen og Kirstine var min fars forældre, men jeg husker ikke noget om dem. Min farfar 

døde jo før jeg blev født, og jeg var kun lidt over 1½ år, da min farmor døde, så det jeg ved om 

dem, stammer fra gamle papirer og hvad jeg har fået fortalt.  

Kan man forestille sig, hvordan smedens familie levede og fik deres udkomme? Mand 3 koner og 

11 børn!  

At være smed krævede en smedie, men om den eksisterede, da smeden købte ejendommen er 

uvist. På gamle kort ses den ikke, og ingen af de forrige ejere eller brugere er anført med deres 

næringsvej som smed, men på kort fra omkring 1842 eller lidt senere er der på ejendommen 

indtegnet en smedje, så det må formodes, at det er ham, der har ladet smedjen opføre og det er nok 

her, at han først og fremmest har haft sit udkomme, og så var der den nævnte hedelod nordøst i 

marken. Beskrivelsen af dens beliggenhed passer meget godt med at den kan være den til 

ejendommen nu hørende markjord. Altså må den være blevet opdyrket - heden er der ikke mere, 

men smeden havde ingen hest. Det kunne man dog klare med, at bønderne lavede markarbejde for 

det, de fik smedet.  
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Sådan en opdyrket hede krævede mergel, og den fandt smeden lige uden for huset, og kørte den på 

trillebør ud på marken. At dømme efter gravens størrelse, må det have taget år at gennemføre, og 

alligevel var avlen ringe. Hvad han havde af husdyr vides der intet om.  

Det måtte altså være smedearbejdet familien skulle leve af, og når der var tid om vinteren, 

smedede han høleer, som han læssede på sin trillebør og kørte til Ålborg og solgte i 

forsommeren.  

Jeg ved ikke, om han var en fattig mand. Visse ting tyder på, at det var han ikke, men der findes 

ingen regnskaber fra hans hånd. Hans udgifter må imidlertid have været større end almindeligt, 

når man tænker på, at han mistede 2 koner og hvad det indebar af pasning af børn og husførelse. 

Her fik han dog hjælp af sin første svigermoder og sin voksne datter.  

Han undgik heller ikke at blive indkaldt som soldat i krigen 1848.  

Han blev indkaldt på sin fødselsdag den 12. maj 1848 og blev hjemsendt den 15. august 1849 

efter at være kasseret. For hvad har jeg aldrig hørt noget om, men han havde ligget på Garnisions 

hospitalet i København fra den 29. april til den 15. august 1849. Han fik tildelt erindringsmedalje 

for deltagelse i krigen. Når jeg mener, at smeden ikke var at betragte som en fattig mand, hænger 

det sammen med, hvad han efterlod sig: Et lommeur, ganske vist en gammel model, som man 

holdt op med at fremstille i 1797, og som er købt i Ålborg. En signet, forestillende en mand, som 

skoer en hest og med bogstaverne P C S, et gevær - forlader - med krudthorn. Ting, som jeg ikke 

tror fandtes hos ret mange på landet i hans tid.  

Genstandene kan han have erhvervet sig ved byttehandler, men må have vurderet, at han havde 

råd til det, og jeg tror, at han var en gevaldig slider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Peder Christensens lommeur med kæde til at 

lægge om halsen, samt nøgle til optræk, der 

fungerede ved kæde og snegl. Sidstnævnte dele 

har jeg i øvrigt repareret, å uret kan gå 

Peder Christensens signet 
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Lidt om hans økonomi kan man læse 1 Børglum Herreds skifteprotokol dateret den  

4. april 1857, da der blev holdt skifte efter hans første kones død.  

Han opgav boets samtlige ejendele at bestå af huset matr. nr. 10 i Svennum af Hartkorn 1 

skæppe 2 1/4 Album, samt andel i matr. nr. 15 (Fælleden) samt Parcellen matr. nr. 12 i 

Svennum af Hartkorn 1 1/4 Album altså Hartkorn 1 alt:  

0 - 1 - 3 – ½  Gammelskat 27 Skilling tilligemed Ind- Udbo og besætning, hvilket af ham 

ansattes til en værdi af 660 Rigsdaler = kr. 1.320.  

Af gæld havde han Prioritetsgæld 100 Rigsdaler = kr. 200 til Lars Mikkelsen. Løs gæld til 

forskellige 200 Rigsdaler = kr. 400.  

Efter at udgifterne ved skiftet og begravelsesomkostninger for hustruen og ham selv var 

fratrukket, var der til arv 140 Rigsdaler og 66 Skilling = kr. ca. 281  

Smeden udtog derefter sin Boeslod ca. kr. 80,00  

 

Der var 4 børn, som skulle arve - 1 søn og 3 døtre, og en søns arvelod var det dobbelte af en 

datters. Sønnen arvede ca. kr. 80,00 og døtrene hver ca. kr. 40,00, omskrevet fra Rigsdaler og 

skilling til kr. og øre.  

Som man ser, var der ingen kontanter i boet, og arven blev således stående i ejendommen. Om 

dette senere.  

Det havde været interessant, hvis der i skiftebrevet havde stået noget om, hvad hans besætning 

bestod af samt Ud- og indbo, men der er ingen specifikation. Alt er nævnt under et. 

Herredsfogden har formentlig opfattet skiftet som et almindeligt skifte for et husmandssted på 

landet, og er ikke gået idetaljer som ved større skifter  

Ved skiftet blev udnævnt en formynder for børnene, nemlig Peder Pedersen, Svennum.  

Måske synes man, at det er små beløb, som nævnes, men efter datidens forhold var de måske 

ikke så små endda. Økonomi er svær at gennemskue, når man kun kender den ene side af den. 

Den, som havde lidt jord og kunne avle lidt selv, har sikkert haft det bedst. Nogle priser 1 flæng 

for landbrugsvarer 1843 1 tønde rug 5 rigsdaler 1 får 2-3 rigsdaler 1 skæppe kartofler 12 

skilling. 1 gås 1 rigsdaler 1 pund flæsk 12 skilling. En brugt høle 2-3 rigsdaler 1 jerngryde 2 

mark.  

Smør og ost har der formentlig ikke været ret meget at sælge af - om i det hele taget noget - idet 

selv lidt større gårde havde meget lidt malkekvæg, hvorimod de havde mange heste af hensyn 

til de tunge hjulplove,  

Det var altså sådant et samfund min farfar levede i med sin familie i 47 år. Et nøjsomt  

og slidsomt liv, men vel også glæder af og til og i god harmoni med sine naboer, hvilket sidste 

næste lille afsnit handler om.  

Et udateret brev, som en nabo gav til min far, da min farfar formentlig lå på sit dødsleje. Brevet 

lyder således 1 direkte afskrift:  
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Gamle Peder Kristensen  

Jeg vil nu sende Dig min sidste Hilsen I anledning af  jeg i aftes Tallte med Dig følte Jeg mig 

meget Trøkket ved at Talle med Dig. Idet du Bevæget Udtalte og Takkede mig for vores Gode 

Forhold som Naboer, hvilket Jeg også for mit vedkommende kan sige, og i den anlening vil 

Jeg Skrive nogle velmente Ord til Dig, som nu liger på Dit Døsleie Ja Gode Ven vær 

Taalmodig og bi paa Herrens Time og Takke Herren for de Dage han har givet Dig og alt det 

Gode og den Velsignelse her i Verden som har været Dig til Del, Bed Herren han vil værne 

Din Sjæl Naadig for Jesu Kristi Skyld vor Frelser, Og Jeg vil Ønske Dig og for Dig at Herren 

vil førre Din trætte Sjæl snart til Hville, at Du maa faa Boletten og farre med Himmeltoget fra 

denne Jord. Jeg vil saa hermed Slutte og Takke for vort Kjenskab og vort Venskab, og jeg tror 

at dit Minde vil mindes mange af dine Børn som en Kjærlig og stræbsom Fader En lykkelig 

Reise Ønskes af mi  

Jens Kr. Nielsen  

Jeg beder eder Læsse disse Ord for eders Gamle Fader 

Kønnere og mere trøstende kan det vel næppe siges mellem naboer!  

Som nævnt fik Peder Christensen med sine 3 koner 11 børn. Hvordan gik det så med dem? Med 

første kone:  

Christine Mane Pedersdatter født 1844, død 1½ år gammel.  

Christian Pedersen, født 1846. Farmer i Utah U.S. A. Vendte formentlig senere tilbage, idet han i 

1897 kvitterede for sin arv. Ingen yderligere oplysninger  

Johanne Marie Pedersdatter, født 1848. Gift, gårdmandskone på Kraghede. 13 børn.  

Juline Christine Pedersdatter, født 1850. Gift, husmandskone i Hellum. 3 børn.  

Sine Marie Pedersen, født 1852. Gift, gårdmandskone i Hollensted. 10 børn.  

Med anden kone:  

Niels Peter Pedersen, født 1858. Ingen oplysninger.  

Christian Martinus Pedersen, født 1861 Udvandret til U.S.A. Intet andet.  

Kirstine Marie Pedersen, født 1867 Ugift boende i København. 4 børn.  

Med tredje kone:  

Lars Edvard Pedersen, født 1871, Gift husmand og smed i Svennum. 15 børn, hvoraf 7 døde som 

små.  

Inger Mane Pedersen, født 1874. Gift husmandskone til mandens tidlige død. Derefter  

gift arbejdsmandskone. 6 børn.  

Kresten Pedersen, født 1878. Død 1891  

Det var altså 11 børn og mindst 44 børnebørn. Alle dem og deres efterkommere vil jeg ikke 

beskæftige mig med her Det har jeg gjort i den slægtsbog, som jeg har lavet over de forskellige 

familier og de i familierne indgifte personer frem til nutiden og som omfatter 506 personer. Jeg 

vil holde mig til en familie: Min forældre.  
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Min fader Lars Edvard Pedersen, var 19 år, da mm farfar døde. Han var født den 12. november 

18711 Svennum, Jerslev sogn og den ældste af de 3 børn, som mm farfar havde med sm sidste 

kone.  

Han havde været i lære som smed hos en smed i Jerslev, men havde afbrudt det for at hjælpe sin 

mor. Hvor længe han var i lære og hvornår han kom hjem er uvist, men først på året 1890 nævnes 

han i folketællingen som værende hjemme.  

Der tilbragte han så resten af sit liv med undtagelse af ophold i København under aftjening af sin 

værnepligt i 170 dage fra den 25. april til den 7. oktober 1894, og igen i 25 dage fra den 13. 

september til den 7. oktober 1896. I alt 195 dage, hvoraf 5 dage var sygedage. Betalingen for begge 

perioder i alt kr. 14,25. Daglønnen var for første periode 7 øre, men 2 øre, når man var syg. Anden 

periode 9 øre.  

Hvordan min farmoder fik drevet ejendommen, mens min far var soldat, hørte jeg aldrig noget om, 

men der var ikke nogen hest på ejendommen den gang, så det har vel været, hvad hun selv kunne og 

ved naboers hjælp, men hun var alligevel 60 år, da min fader var soldat første gang.  

I 1897 gik min farmor på aftægt, og min far overtog ejendommen men forinden måtte han udrede 

arven til sine halvsøskende af faderens første ægteskab og han har formentligt syntes, at indtægterne 

i det hele taget var for små selv om han ind imellem gik på dagleje og han tænkte vel også på at 

gifte sig, så han begyndte at beskæftige sig med mange aktiviteter, som kunne indpasses i det 

daglige arbejde og give en ekstra indtægt.  

Jeg har hans gamle regnskabsbog, der også virker lidt som en dagbog, men regnskabsbog er nok for 

meget sagt, for den fortæller mest om, hvad han har tjent ved siden af landbruget og ikke ret meget 

om udgifter Bogen begynder i 1902.  

Forinden var der sket det, at mine forældre var blevet gift.  

Min mor Ane (kaldet Anna) Christine Christiansen var født den 7. december 1881 i Aistrup og var 

datter af møller Christian Jacobsen Kjølskegårds mølle og hustru Ane Marie Jensdatter. De havde 

en søn og 8 døtre, hvoraf min mor var n.r 4.  

Mine forældre blev gift i Jerslev Kirke den 8. december 1899 - altså dagen efter min mor var fyldt 

18 år. Min far var 28 år. Min mor var vant til at bestille noget, hun havde været ude at tjene siden 

hun var 9 år, men hvordan det var for hende i den alder at blive kone i huset ved jeg ikke, men jeg 

har aldrig hørt hende tale nedsættende om min farmor.  

Hvordan mine forældre havde det økonomisk de første par år ved jeg ikke, men min mor sagde 

engang vi høstede og udbyttet var godt, at de første par år de havde huset, var høsten meget ringe. 

Ikke underligt, at min far havde mange aktiviteter i gang for at tjene lidt ekstra.  

Hvornår han fik en hest har han ikke skrevet, men i 1902 er der regnskab for, hvad han har tjent 

med hesten og en ny vogn.  

Han begyndte at køre kaperkørsel, når der var marked i Brønderslev Jernbanestationen lå inde i 

byen, men markedspladsen lå ude ved hovedvejen til Ålborg. Så han kørte markedsgæsterne fra 

toget og til markedet om formiddagen og den modsatte vej om eftermiddagen. Der var markedsdag 

1 gang om måneden og i løbet af året kunne det blive til ikke så lidt penge.  

1902 og 1903 kørt i alt 19 gange kr. 167,97  

Notaterne slutter med 1912 og -13 med 14 gange og kr. 150,04. Også for naboerne kørte han f. eks. 

Svin til Hjørring 7 kr.  

Men der var jo farfars smedje, og selv om mm far ikke var udlært smed, så havde han da lært noget. 

Han udførte alt sit eget smedearbejde og en del for naboer. 

Hver kunde havde sit eget blad 1 regnskabsbogen, hvor hver opgave blev noteret og hvad det 

kostede.  

Når regnskabet blev gjort op - formentligt en gang om året - blev bladet streget over, og et nyt 

begyndt. Han havde ca. 20 kunder, der år efter år fik lavet deres smedearbejde.  
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Det var fortrinsvis reparationer, men skoning af heste gik atter og atter igen. 4 nye sko til en hest 

kostede kr. 2,20. 1 par gamle sko lagt om kr. 0,70. og hvad tjente han så ved det? Set på nogle år 

i flæng:  

1904, kr. 305,10 for 107 arbejdsopgaver 1907, kr. 213,96. 1912, kr. 65,31 Indtægten dalede altså 

med årene, og hans værktøj var sikkert for gammeldags, da maskinerne begyndte at komme 

frem.  

Efter ca. 1925 tror jeg, at han kun smedede for sig selv, og jeg har mange gange efter den tid 

holdt hestene, når han skoede dem. Skulle der lægges ring om et vognhjul, krævede det 2 mand, 

og jeg har da også prøvet at være anden mand til det.  

Hjemmeslagter ved mange i dag vel ikke hvad er, eller hvad det indebar. Min far praktiserede det 

i mange år, men hvornår eller hvordan han satte sig ind i det, ved jeg ikke. Han slagtede både 

svin, får og kreaturer. Det første, han skriver om, er at han den 9. februar 1905 slagtede en af 

sine egne kalve. Den vejede for slagtningen 107 pund. Så kørte han rundt og solgte kødet til 

naboerne. Skindet blev solgt for sig selv for kr. 6,48, I alt indbragte kalven kr. 42,93. 

 Dette gentog sig flere gange i årene lige efter 1900 og har nok ikke været nogen dårlig 

forretning. Grise blev jo gerne slagtet til Jul, og fra 1.november 1905 til årets udgang slagtede 

han 21 grise. Alle ville jo gerne have slagtet i den sidste uge før Jul og jeg husker, hvor 

vanskeligt det var, at få det til at passe. At slagte 2 grise på en dag, var meget passende, men 3 

kunne gå an, når han begyndte kl. 5 om morgenen. Det var meget sjældent, men det skete da, at 

det sneg sig op til 4 på en dag. Prisen for at slagte en gris var vist 3 til 4 kr. afhængig af 

størrelsen.  

Min far kom i kraft af sine aktiviteter en del rundt i egnen, og så opkøbte han hår af heste og 

kreaturer. En del solgte han formentligt videre, men afskårne hår kunne laves til børster, og det 

arbejde kunne man en lang vinteraften sidde inde i varmen med, og børsterne blev selvfølgelig 

solgt. Det var neglebørster, klædebørster, karskrubbere og andre skrubbere, som var nødvendige 

i husholdningen, og de kostede fra 10 øre (neglebørste) til 1 kr.  

I 1905 havde mine forældre 3 køer, der tilsammen gav ca. 70 pund mælk om dagen. Desværre 

står der ikke noget om, hvad de fik for den på mejeriet, men 3 køer og et par får var ikke ret 

meget besætning på 16 tønder land. Ja, så var der jo også hesten, men en del af jorden var så 

mager og dårlig, at det ikke kunne betale sig at dyrke den.  

Derfor tilplantede de sammen og med håndkraft 5 tønder land med gran og fyr. Så blev der også 

mere staldgødning til den øvrige del af marken. Der blev også dette og følgende år købt 

kunstgødning og kraftfoder for ca. 550 kr.  

Nu skulle marken så stå sin prøve, men der manglede en have ved huset. Den kom ikke før i 

1913, men i mellemtiden var det gamle hus blevet revet ned og et nyt og større opført på tomten, 

og nu kunne man så se, hvor haven kunne anlægges. Det skete altså ikke før 1913, hvor der blev 

plantet 14 frugttræer, og 450 tjørn til indhegning.  

Til ejendommen hørte der som nævnt 3 tønder land eng og kær, hvor der blev gravet tørv til salg 

i Jerslev og Hellum og naturligvis også til os selv 2 - 3 hundrede tusinde hver sommer  

Her kunne vi børn hjælpe til med at røgte tørvene, og var vi gamle nok, kunne vi også grave 

tørvene, men af og til måtte der fremmed hjælp til.  

Tørvene kostede leveret hos køberen 7 kr. pr. tusinde,  

Når min far kom så meget rundt, udnyttede han mødet med andre mennesker. 

Han optog bestillinger på levering af frø fra et frøfirma, og han var agent for Mejeriernes og 

Landbrugets Ulykkesforsikring.  

Skulle naboer eller andre have større fest med dans, så mødte han efter aftale med sin harmonika 

og spillede til dansen. Somme tider mod betaling andre gange gratis.  

Man skulle tro, at alle disse gøremål tog al hans tid. Alligevel fik han tid til at blande sig i det 

offentlige liv. I en periode var han medlem af sognerådet. Han var i bestyrelsen for 

Husflidsskolen i Jerslev i næsten 25 år og i bestyrelsen for sygeplejeforeningen. Var vejret godt 

en sommeraften, så kunne de unge fra byen samles hos mine forældre, og min far spillede på 
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Harmonikaen, og de unge dansede på grønsværen, men det var før mm tid.  

Hvad jeg derimod husker nøje, var da vi fik Jerseykøer Det har været kort efter 1920, vi fik 1 

Jerseyko. Dens kviekalve blev lagt til, og der blev købt en tyr, så i løbet af nogle år blev de 

sortbrogede skiftet ud så besætningen bestod af 1 tyr, 6 køer og 4 ungkreaturer. 

Jerseykøerne gav ikke så meget mælk som de brogede, til gengæld var den federe, og det var det, 

som blev betalt efter fra mejeriet. Min far og en nabo stod en dag og talte om, hvor meget mælk, 

de havde leveret til mejeriet i løbet af en uge.  

Naboen havde ikke Jerseykøer og havde leveret dobbelt så mange kilo som min far, men min far 

havde fået dobbelt så meget i afregning som naboen. I øvrigt var Jerseykøer billigere at fodre, 

fordi de var mindre end andre køer.  

Mange indså med årene fordelen ved Jerseykvæg og indførte det i deres besætninger.  

Mine forældre var altid meget hjælpsomme overfor naboerne, men hjælpen gik jo også den 

modsatte vej som mellem gode naboer. For nogle både husmænd og gårdmænd var 

selvangivelsen svær at magte, og så kom de til min far og bad om assistance. Det fik de - 

naturligvis gratis.  

Selv om min far havde mange biindtægter, var det landbruget, som skulle indbringe den 

egentlige indtægt, og det lykkedes i løbet af årene at forbedre afkastet, men boniteten lå lavt på 

Hartkornsskalaen for området -næsten i bunden.  

I 1906 gav kornavlen 8 - 10 fold. I 1915 korn: en lille smule bedre. Kartofler 11 - 12 fold. Det 

bedredes dog stadig lidt, men skulle der fremmed hjælp til, når visse arbejder trængte sig på, 

f.eks. luge roer eller røgte tørv, så var daglønnen for en kone 1 kr. og 30 øre. Vistnok plus kost.  

Hans oplysninger til skattevæsenet 1924 ser således ud. 3 heste, 1 tyr, 6 køer, 3 kalve,  

1 griseso, 7 grise, 1 får, 25 høns. Værdi efter de offentligt fastsatte priser 3.200 kr.  

Maskiner, vogne og redskaber efter samme fastsættelse, 660 kr.  

Mine forældre havde naturligvis ligesom andre økonomiske vanskeligheder, når tiderne var 

dårlige, alligevel slap de helskindet over det, selv om de måtte betale en veksel, som far havde 

skrevet på for en gårdmand, der gik fallit.  
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Når Jeg har skrevet så meget om min far, så skal det ikke være på min mors bekostning. Hun 

fortjener at få sin egen beskrivelse.  

 

En ting der har undret mig er, at mine forældre fortalte så lidt om deres egen opvækst og ungdom. 

Måske fordi man som barn ikke spurgte; man havde jo så mange andre ting i hovedet. Ind imellem 

kom der dog lidt oplysninger, mest fra min mor om familieforhold, naboer og hendes eget liv. 

Som forannævnt var hun kommet ud at tjene, da hun var 9 år. Det var på en lille landejendom hos 

et ældre ægtepar, der havde en voksen datter hjemme. Datteren tog arbejde hos fremmede med 

bl.a. roelugning, hvor også min mor måtte hjælpe til, og som hun - lidt fortrædeligt bemærkede - 

ikke fik nogen betaling for, den tog datteren.  

 

Jeg har ofte senere tænkt på denne udtalelse, og jeg tror hændelsen nagede hende lidt.  

Om hun vitterligt var ude at tjene er nok et spørgsmål. Ikke, at hun ikke var der, men hun kunne 

være plejebarn, og de to ting kunne hun vel ikke med sine 9 år se forskellen på. Om hun syntes om 

at være der, ved jeg ikke, men der var ingen glæde i hendes stemme, når hun talte om det.  

 

Alt får jo en ende, og det gjorde det da også med min mors ophold hos de ovennævnte mennesker, 

for da hun skulle giftes var hun tjenestepige på den største gård i Svennum, nemlig "Gammel 

Brønden", og det tror jeg egentligt, hun var glad for. Hvornår hun kom dertil og om hun altid 

havde været i Svennum ved jeg ikke noget om, men nu blev hun altså gift med min far. 

 

Som tjenestepige var hun vant til at have meget at bestille og det blev vist ikke mindre efter hendes 

giftermål. Hun måtte være med både ude og inde og med min fars mange aktiviteter var hun og 

farmor ofte alene om arbejdet. Min mor var meget arbejdsom, og der var altid noget, der skulle 

gøres, og altid havde hun noget i hænderne, hvis der var en ledig stund. Det må have været svært 

for hende som ganske ung pige at skulle være hus moder efter min farmoder, men jeg har aldrig 

hørt noget om, at de ikke kunne enes. Farmor hjalp naturligvis til i huset, for selv om hun var 

aftægtskone, satte hun sig ikke hen med hænderne i skødet. Hun kunne væve, og havde væv i sin 

stue. Om min mor kunne væve ved jeg ikke, men farmors væv blev efter hendes død skilt ad og sat 

til side. Min mor kunne selvfølgelig både karte, spinde og strikke, og det var der god brug for med 

de mange børn. Vi følte os dog aldrig til ulejlighed, men måtte selvfølgelig hjælpe til hvor vi 

kunne. Man behøvede ikke at være ret gammel, før man kunne vugge en lillebror eller lillesøster til 

de faldt i søvn. Selv om min mor var meget arbejdsom, var der jo perioder, hvor hun var lovligt 

undskyldt. De mange børnefødsler, og sygdomme som lungebetændelse og den spanske syge 

undgik hun ikke. De mange små børn som døde krævede megen tid under deres sygdom, og skulle 

der våges hos dem om natten, deltes mime forældre om det.  

 

At bage og slagte var arbejder, som krævede omhu og som skulle udføres indenfor et bestemt 

tidsrum, når man havde begyndt. Min mor bagte alt vores brød, og navnlig rugbrød krævede hårdt 

arbejde, der begyndte aftenen før bagedagen med at lægge dejen til rugbrød, der så lå natten over 

og blev æltet tidligt næste morgen, inden det egentlige daglige arbejde begyndte.  

I løbet af formiddagen blev brødene slået op og sat til hævning, så de kunne sættes i ovnen inden 

kl. 12, ellers var man bagud. 4 store rugbrød, lige så mange sigtebrød og måske 1 eller 2 plader 

med snegle eller andet bagværk i den store murede teglstensovn i bryggerset varmet op med kvas 

af fyr og gran. En måned efter skulle der bages igen. Slagtning blev taget ret seriøst. Kødet skulle 

behandles, som man plejede, ellers kunne det gå ud over holdbarheden. Man slagtede 1 højst 2 

gange om året og meget nødigt om sommeren. Var man helt udgået for kød, kunne man låne hos 

naboen, til man selv slagtede igen.  

Behandlingen af f. eks. en slagtet gris kunne tage et par dage eller mere, inden det hele var lagt i 

saltkarret. Så havde kvinderne travlt og hos mine forældre hjalp min farmor til, og hun var jo af 

den generation, der tog varsler og måske var en lille smule overtroisk.  
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Min ældste søster har fortalt mig, at når Bedste parterede en gris, så tog hun på et eller andet 

tidspunkt et eller andet fra grisen og kastede det hen på en dør, og mumlede et eller andet, men 

min søster opfattede aldrig, hvad hun sagde.  

Min søster kan højst have været 11 år, da hun senest har hørt det og vidste ikke noget om, hvad 

det betød.  

Jeg blev nysgerrig og begyndte at "grave" lidt i den slags. Bedstes Handling betød.  

Når man parterede en gris og konen i huset ventede et barn, kunne man få oplysning om barnets 

køn hvis man gjorde følgende. Man tog milten fra grisen og kastede den hen på en dør og 

samtidig sagde - bliver det en knægt, så fat. Bliver det en tøs, så drat.  

Hvis milten blev hængende - altså klistret til døren, blev det en dreng. Fik den ikke fat, men 

drattede ned, blev det en pige.  

Med de mange børn, min mor fødte, har hun jo været gravid det meste af tiden, så Bedste har 

haft rig lejlighed til at praktisere sin kunnen, men om miltens forudsigelse nogen sinde stemte 

overens med virkeligheden, får man jo aldrig at vide.  

Jeg tror nok, at vi børn alle følte, at vi havde et godt hjem. Ingen af os kom som børn ud at tjene, 

og vi fik aldrig klø eller på anden måde led overlast. Selvfølgeligt fik man ikke altid sin vilje, 

men så lærte man jo at indordne sig i forhold til andre mennesker.  

Vist skulle man bestille noget, men det skulle alle børn på landet den gang og vi fik aldrig 

bebrejdelser for at det havde varet for længe, eller at vi havde bestilt for lidt. Det vigtigste var, at 

arbejdet var rigtigt og ordentligt udført.  

Dertil skal så siges, at vi altid havde ordentlige og brugbare redskaber. I kraft af min fars 

biindtægter havde vi en del købte hjælpemidler som ikke fandtes ret mange steder selv på 

gårdene og slet ikke hos husmændene. Jeg har vist aldrig set en decimalvægt på nogen af 

gårdene og i hvert fald aldrig en sækkevogn!  

Det var ikke bare til landbruget, at far købte hjælpemidler, han gjorde det også til mor  

for at lette hendes arbejde i husholdningen. Hun havde vaskemaskine, ganske vist til håndkraft, 

men alligevel lettere end at vaske på vaskebræt. Hun havde tøjrulle, hvilket betød, at naboer kom 

og fik lov til at rulle deres tøj, gode og skarpe knive i køkkenet, og fornødne lamper til ordentligt 

lys.  

Det må have været en stor omvæltning for min mor at flytte ind i det nye hus i 1908.  

I det gamle hus var der ildsted i køkkenet med åben skorsten, men i det nye, var der rigtig 

komfur. Min far fik jo også mere plads i udhusene og ville dengang gerne have haft noget 

trækkraft til maskinerne i laden - en vindmotor, som dengang var den gængse trækkraft, men den 

kostede 400 kr. og det var der ikke penge til.  

Som den første i Svennum fik han på et tidspunkt en cykel. Et stort skrummel. Han rejste til 

Ålborg købte cyklen og kørte tilbage. Den tur ville jeg gerne have set.  
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Til slut vil Jeg nævne navnene på os børn, som nåede en voksen alder og tilsammen fik 18 børn. 

Christian Peter Pedersen, født den 14. august 1900. Død den 13. februar 1978.  

Magda Chatrine Pedersen, født den 24. august 1905 Død den 1. juni 2001  

Ejnar Pedersen, født den 30. juli 1909 Død den 11. november 1979  

Nancy Marie Pedersen, født den 14. maj 1912. Død den 5. april 1986.  

Jens Holm Pedersen, født den 21. januar 1917  

Christa Ingrid Pedersen, født den 23. januar 1920. Død den 19. februar 1951 

Niels Konrad Pedersen, født den 7. april 1922. Død den 2. maj 1973  

Edvard Pedersen, født den 11. april 1928.  

 

 

 

 

 

Huset, matr. nr. 10 Svennum Bye, som Peder Christensen købte i 1843, og som han beboede med 

sin familie i resten af sit liv. Til venstre mellem huset og køerne ses mergelgraven. 
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  Det nye hus, som mine forældre lod bygge i 1908 efter at det gamle var revet ned. Det nye fik 

navnet ”Højvang” , og er mit barndomshjem. 

Mine forældre Ane Christine Christiansen og Lars Edvard Pedersen 
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Kilder: 

Kirkebøger 

Folketællingslister 

Kort og Matrikelstyrelsen. 

Den Dronninglundske Kommissions - Dom.  

Min fars skrivekalender 

Skiftebrev 

Soldaterbog. 

Gamle dokumenter 

Mundtlige oplysninger og 

Egne iagttagelser 

 

Min mors forældre Ane Marie Jensdatter og Christian Jacobsen 


