GsL

e

Museumsforeningen

for

Læsø

Læsø Museum
L 984
INDHOLD

Kay Johannsen:
Læsø Museum

Kay Johannsen:
Museumsforeningen

-for

Læsø Ig84

Jakob Vedsted:

Projekt

Læsø Museum i_g8g

-

1984

Per Lysdahl:
Minder fra Læsøs oldtid
Bjarne Stoklund i
Hvorfor kaldes de Foldgårde?

Tilrettelæggelse:

Lena Chrlstiansen,
Kay Johannsen,
Jakob Vedsted.

... ... ..

Jakob Vedsted:
En huspostil fra Brarumgård

Erik Møl1er Sørensen:
Et vådeskud

.
.....

13

1-8

ZO

Jakob Vedsted:

Ituseumsfofeningen

for Læsø-og
Læsø lluseum.
ISBN B7-88683-O4_4

Trollets hus
Læsø Museum
Museumsforeningen

23
35

for Læsø

36

,f,

Et hus pb. Læsø.
Xylografi l-899.

Læsø Museum 1984
Året 1984 har i enhver henseende været skelsættende for Læsø Museum. rrProjektet", der
blev påbegyndt i nov. 1-983, fortsatte 1 1984
under cand. mag. Jakob Vedsteds dygtige ledelse og lagde dermed grunden ti1 den 1ænge
ønskede statsanerkendelse. I sommerens løb
blev der forhandlet omkring de økonomi-ske
tilskud fra amtet og staten, og en målbevidst
og positlv indstilling
fra kommunalbestyrelsen og borgmesteren fi-k omsider brikkerne til
at fatde på plads.
Museet kunne nu ansætte en museumsinspektør.
Blandt 30 ansØgere valgte styrelsen at besæt_
te stilllngen med cand. phil. Michael Teisen,

der tidligere har været tilknyttet
OrJ_ogs_
museet. Dette betød, at vi måtte tage afsked
med Jakob Vedsted, der kort efter fik ansæt_
telse som museumsinspekLør ved museet i EbeI_
toft. Styrelsen skylder ham en stor tak for
hans indsats ved museet.
Museets daglige drift

har i årets løb under_
gået forandringer. De fl_este genstande er i
dag i en bedre tilstand end før. Besøgstallet
har været fint med ca. 18.5OO gæster. En for_
nyelse afvareudbuddet 1 kiosken har fordoblet
salget. I arkiv og magasiner har man modtaget
ca. 1,25 genstande - blandt disse en fornem
dragtsamling af fru Edith Olsen, Byrum. Desværre har stubmølfen det stadig dår1igt, men
en samlet støtte på 3O.OOO kr. giver håb om
en restaurerlng i 1985.
Museet har modtaget 10.OOO kr. af Kredj_tforeningen Danmark, 1O.OOO kr. af Jyllands Kreditforening, 1O.OOO kr. fra Augustinusfon-

den, og 5. OOO kr af Antil<var Carl Julius
Petersens Hjælpefond. Bikuben, Læsø afd. gav
1.OOO kr. til
en dragt.
Kay Johannsen

Museumsforeningen for

Læsø

L984
I årsskrift 1983 kunne vi fortæI1e om en tilgang på 155 medlemmer i Iøbet af det første
år. Bare et år seners har foreningen 228 medIemmer. Det er vores indtryk, at det ikke
der har styrket intermindst er årsskriftet,
også udefor Øenessen for foreningen

Der har i 1-984 været afholdt 5 arrangementer:
1-9. jan. : En meget vellykket aften om ttKøbmanffiiv på Læsøtt med Th. Zeuten og Arthur
Christiansen som talere.
B. marts: Generalforsamlingen, hvor der blev
ffii gamle lysbilleder fra vejen mellem Vester'ø og ØsterbY.
30. juni: Sammen med folkedanserne arrangereaæ-er opvisning ved Hjemsavnsgården.
9. sept.: Udflugt til Nordsømuseet i Hirtsfrafs meO SS deltagere. AlIe i godt humør.
29 . nov. : rrl-æsØs gamle tanggårde" , en diasaf Arne Juul Jacobsen. Desuden
ffiIETånt
talte cand. mag. Jakob Vedsted om rrPro jekt
Læsø Museum".

Med henblik på udgivelse af Kay Johannsens
ca 175O" vedtog bebogrrLæsØs historie tlI
stlrelsen at stifte en publikationsfond, så-

bogen
ledes at alle indtægter ved salg af
rrMuseumskunne indgå i fonden. FormåIet med
foreningen for Læsøs publikationsfondrt er
fremover at kunne støtte udgivelser, der i overensstemmelse med foreningens formåI kan
tjene til at udbrede kendskabet til Øens historie og natur. Bestyrelsen stod selv for
distributionen af bogen. UlIa Jensen tog sig
af regnskabet og Klrsten Larsen af forsendelsen.Interessen for bogen har været stor '
ved
Kommunalbestyrelsen viste sin velvilje
bibliforlods at købe 25O ex..- Men også mange
oteker og private har ønsket at købe bogen,
således at oplaget på 1OOO ex. i dag kan meddeles næsten udsolgt.

Kay Johannsen
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Projekt
1
Om

projektet

Lokalerne i Østerby

Skole

I s tandsæt te 1 se

Indretning

983

.l

Læsø Museum

1-984

l-. november 1983 påbegyndte Læsø Museum, i
tæt samarbejde med kommunen, et beskæftigelsesprojekt, som havde ti1 formåt .at højne museets faglige standard med henblik på opnåelse af statsanerkendelse. En sådan statsanerkendelse betyder økonomiske tilskud fra
stat og amt. I årsskriftet
for 1983 har jeg
redegjort nærmere for baggrunden for projektets start. 31-. december l_984 afsl_uttedes projektet efter at have opfyldt sin væsentligste funktion, nemlig statsanerkendelsenr sorn
blev opnået fra l.januar 1985. I det følgende
skal jeg give en kortfattet beretning om projektets arbe jde i 1983 og 1_984:
I 1982 fi-k Læsø Museum st11Iet et tidligere
klasseværelse (rum 3) i Østerby Skole til rådighed for det lokalhistoriske arkiv. I forbindel-se med projektet fik museet med stor
velvillighed fra kommunens side også stillet
gymnastiksalen med til_hørende mindre lokaler
( rum 4-1,2 ) ti- f råoigfred.
Projektets første store opgave i j_983 og begyndelsen af 1-984 var en grundig istandsættelse af lokalerne, så at de kunne anvendes
ti1 museumsforemål. AIle Iokaler er blevet
malet og har fået gardiner.
Det tidligere klasseværel-se (rum3) er blevet
indrettet med stole, borde og reoler og benyttes tiI kontor, mødeloka1e og arkivlæsesa}. Her kan museets besøgende fordybe sig i
gamle bøger, aviserrfotografier
og arkivalier. Gymnastiksalen (rum 4) er blevet indrettet
til magasin og udstyret med lagerreoler på
halvdelen af arealet. Her opbevares de museumsgenstande, som af en eller
anden grund
ikke kan udstllles.
Magaslnet har tlllige
fungeret som arbejdslokale for projektet. I
det tidligere baderum (rum 6) er der lndret-

"Åbent hus'l

Det daglige

museumsarbejde

StyringsgrupPe

hvol der er opstillet
tet konserveringsrum, ti1
behandling af rustet elektrolV=""Fp"""i
stort kar tiI træne jerngenstanåL'samt et der
i dette rum indkonservering. Desuden er
samt ståIbord med
stalleret ventllationsanlæg
tt *iiOtu tørrerum (rum
vask tiI =xyr"i"g'-i
mørkekammer med komplet
11 ) er der .ttufE""t
har muMed lokalerne i Østerby Sko1e
velegnede
og
gode
"ååtV..
seet fået nogle virkelige museumsarbe
jde '
tekniske
ti1 det
l-åf.åf
""
og indretI foråret 1984 var istandsættelsen
kunne
1984
og L4 ' aPril
,-ri"Å"" tilendebragt interesserede
tiI
"åbent
vi lnvitere alle
ArrangemenSkole
ØsterbY
i
'
hus" i lokalerne
t.t """ veltYkket, ca' 75 mødte oP'
med .Pfojektets
vi kunne derefter gå' igang
at registrere og
vigtigste opgave, nemliggenstande
' Genstandkonservere museets mange Hiemstavnsgården
og
ene er blevet'-rr-entei 6a
de
er
Derefter
Fiskeri- og søi'"tsmuleet''
beskreve't
og
blevet numre";t; iåtogrtreret registrerings- '
I a1t er aer urlvet udårbejdet
Godt halvdelen af
kort på ca .ZZOO genstande ' en
hårdt tiltrængt
tingene har d;;"4;;- iatt
har vl
konserverlng .-;i konserveringsområoet
jernkonservearuejdet med trae- og er blevet be;;;;iett
ring. De ru=tåe- jerngenstande og derefter
handlet med eleklrolyseapparat
i;;; overfladen fået voksbehandling'
t.g:i delUdover dlsse opgaver har projektet
idet proiåååi-:- det aagriee museumsarbejde
'
museumssom
tifrige har fungeret
:å[ii"o".""
styrelse
' Proleder og sekretær for museets
i den
deltaget
jektmedarbejderne har desuden
vigtige
andre
Af
daglige XustoJevirksomhed'udført
kan nævnes
projektet
opgaver som
.har.
kiosken nylndret"':-^"-g "f Hjems.tavnsgårdens
dragtmontreraf
og bill-etrum =t-*t "t' *Ind"ing
klimastyring'
etableret
fået
;:,-=o* r,""
er blevDen overordnede styring af projektet bestående
et 'varetaget af en styringsgruppe

Proj ektme darbe j de re

? Ar
l-.Entre
IrUIU
2.W.C 9.nta.VY.V.
kivfæsesa1
f æsesaI 5.llagasin
5.

6. Konserveri-n
onse rveri-ngsrum
7. Konserverin
onserveringsværksted
d B. SkylIerum
SkylI<
9.
Entre
re 1O
1O.W.C.
. W. C . IL .llør

kekammer
ammer 12.Frokost12.F
stue -

af: museumsinspektør Palle Friis, Hjørring,
Jørgen Ke11er, Solveig Jensen,' Benny Bunger,
Læsø kommune samt Ernst Jensen, Kay Johannsen
og Jakob Vedsted, Læsø Museum.
proFølgende personer har været tilknyttet
Niels
Andreasen,
jekiet i i9B3 og Lg84: Inge
åangsbo, Lena Chri-stiansen, Lars Daugaard,
Bitten Jacobsen, Helte Dorte Jensen., Ingelise
Jensen, Ellen Johansen, May Johnsson, Bøt'ge
Hass1und, E1ly Nielsen, Anne Grethe Pedersen,
Jakob Vedsted (Proiektleder) .
Projektet har opfyldt sln vigtigste funktion,
nemlig at bane vejen for statsanerkendelsen
og man har fra museumskonsulenterne fra Nordjylland og Statans Museumsnævn modtaget megen
ros for kvaliteten af det udførte arbejde.
Der er sål-edes ingen tvlvl offi, at der er
grundskabt et vlrkeligt godt og fornuftigt
på
Læsø ti1
lag for det videre museumsarbejde
glæde og gavn for museets mange venner.
Jakob Vedsted
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at man
Ø
er i så rigt måt en seværdig
'
karakterlstisk for
ikke savner det, der er sånemligmangt et--åånsx iandskab' gravh?iu'oldtidsmindAt øen ikerne i form af dysser og
Læsø
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yngre stenalder på Læsø. At der ikke er kendt
æIdre fund skyldes, at Læsø i sin nuværende
form først dukkede op af havets overflade i
begyndelsen af yngre stenalder omkr. 4OOO f.
kr. Øen er gradvis vokset op af havet, hvilket betyder, at de højeste områder er de æIdste. Et blik på kortet nedenfor viser, åt aIle fundene fra yngre stenalder .er beliggende
i et trekantet område centreret omkring Højsande. Dette område ligger højere end 7 ,5 m
over havets overflade. 7 15 m kurven er tegnet
ind på kortet og viser Læsøs formodede udstrækning i slutningen af yngre stenalder.

fra den
dolktiden (omkr.3OOO-IBOO f.kr.) Det drejer sig i
sær om bopladser, hvor der er fundet flintredskåber og -affald. Antagelig har det været
sæsonbopladser, f.ex. i forbindelse med sæ1jagt. En nærmere beskrivelse af fundene må
vente til et senere årsskrift. Lad os i denne
omgang slutte af med Holger Friisr oplevelser
på Læsø i 1923 (Vendsyssel Tldende 3L.7 j-926).
De Læsøske stenaldersamfund stammer
såt<atdte Grubekeramiske kultur og fra

Kort over Læsø med
indtegnede fundsteder for bopladser
fra yngre stenalder
samt 7,5 m høj dekur-

ven.
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Miniler

lra læsøs 0liltiil.
Et interessant Funii.

taniltes' Do 8 smas tr'orhøjninger, hror Flintllækkerno
Undereøgelsen'
ilred
Færd
i
eos
Friis

fantllæge Eolgg

Øen og hjemført saavol §tenMedens nxan paa de etør're, syd'ligere R,eiser til
som an"dr'e Ting at nyene
dnnrlke Øor har m,ange Olditidsminder, alderværktøj
ioretog Tander d,et{e ikke Tilfæld'et paa Læsø, hlor Oprindelse, og nawlig

der som bem,atr endvidete torhctdsvio sent er læge Holger Friig
nuværende Formand,
guøet i Gang m'ed at un'dersøge Ø'sn lor kendt er !vt11'seets

1923 en større Un'dersøgelsaad,an:re. De,t er dog nu aller'ede i Sommereo
At d'enn'o fik et særLæsø.
til
sesrejse
f,Iene Aartiol :'iden, »Vendsyssols his'toskyldes i høi
gunstigt
Forløb
riske Museum« l'om i Forbindelse m'e'd delee
tik al Fiskem'alr
g F r i i s' Grad denr Åssishalce,
Øertr id,et Justit,snaød L ø n b o r
Jæger ha3
>Verndsyssela National- eksportør Heden, d'sr som

Foriatter,en
dragrterr<

til

og Sti!,ø al V. h' M',

und'er

gennemferet Øeo lna Ende

til

and'ør,

tg

han tilmed nærer stor Intenosse for
sirt Attejde u'ød Bogen ko'm i intim Be' dø
Døge«, har enhver Tiog, som
r.øring metl Læsøboerno og derved ogsaa >gamlo
Sandsynlighed
med Emil Møllor lna BYru'm, der blot havde den m'indste
sig lor Læsø'as tor at have 1''orbind'olse m'sd Fc,iidene

stælkt

inter,e,s-sered,e

Fortid og orpford'rede Folk paa Øsn til
at skænke V. h. IU., h$ad der maa't'tre
Iindos at Redsl<aber Ina Oldtidon, og
V. h. I'1. ej'er m: ern Oldsamling hertra'
Flere al l\Iu,see'ts Bestyrelsesmedlemm,er

hat

i bans Erindri-ng,
eig se'lv, at han bl'ev en
-'ører lor >Ekspeditionen<
glimnøodo

Mennesker, pr,e,rtet sig

og det siger

gennom

den

vil'dsomme

og

Etilø§e

»Nordm,ark<; i, øvrigt møder m'an over
og T\rren
paa M,us'eets Vegno toret'aget alt Vem,Iighed og Foretaaelse,

lik

I1
ved den enestaaend.e Gæsttrihed og

Offervilje,

der

udviste,s,

sn

sErdeles

iestlig Kunakter.
Man tænkte eig oprindeli,g, at

Billedst vises tvende eaadanno) Lerloarwkaar, der m,ed Sikkerhed lortæll,er,

at
Øen

ikke

Boboelse

Årareageo

ol'rr længerre Tids,mm er

for diæes

Tiltrs{,edeværelse.

havd,e h,ai: aogem egentlig S0er
alderbeboelse, idet man kur fund,t gan-

Den

ske onkelte

epredtte Rednkaber og

hvor a,It land,tes urøfi fna den Dag, da

in,tet, der kunde tydas som T,egu paa
Beboe,lse, og man skønnedo saaledeq at
Øen i den fjerne Fmtid nu og d6 kunde

oE forfærd{get fonskelli5'e Redeka,ber,

havo halt korttarig Besøg

al

onkelte

Jægere, d,err hmaeke wr dreve( lor
langt lra Land og saa ti,lfældigvis }andst
paa Øen og der holt et loreløblgtt Op
hold, til en gunetig Lejlighed til at forlade denne bød eig og dette l«an io

intere,santeste Oplevelse paa
Turen rur dog, ai man kom til et Sted,
Stenaldermanden, de.r havde sidd€,t her

havde rejst sig fna dt Arbejde. Stedet
var langt !m AlilarveJ I et Terreen, hvor
Flyveoand med @kelto Lyngpa,rtier vid,t
og blod,t danned,e Bund:en, det ødeste
ødB, e,t heldigt Tiltalde havde lønt

Flyveundet bort ti,l dreru Dybde, paa
hvilkeo gtenalde,rmandeo havde arbeJmegtet vcl tahe8 d bave fuld'ot Sted. det, og her laa nu med flers Ftække..
Yi helr llu trund tndetstedl i I/axdet blokke og selve Slngvtenem eom M,idtadeki[ige Egetræebaede, eon m€d S!k- punkt de liDesto niiltflækker strral,s
korhed D€mes art væce tna Stemalderen,

lormet ud herrirra

-

kortere eller

træn-

ucaadrynltg( al dot gere lra Mldtpunktet, com Slageto Krait
Vovemod, der ud,en Tvivl har væoet en havde lønt dem
- §ær-t og ejeadornmeligt
v,ore
Forat
staa
Karafuteregealgkah hæ
ljefne
overlo,r Fortidsmeoneskets
fædre (Crimbrerr q Teutoner), lørte aaa at sigo hiske A6efdeorpor, friske

qg deil er

disso

t

tkte

og uecelig

de akretbclige

emaa

Bagde ud paa Iløvet for at jage Sæl
eller fieke, og at da Stolm elil,er Sø hændelsesvt! bragte dem til Læsø, og ddt
kan io ogma tænkes, art eæd,ig lorvovne

bar gjort d€m 19 km. lange Sørejse

lem Faetløndet og

ø$

m,el-

m,ed velberaad

Hu, oB endelig kan Vintenens Is have
dannot last Btto. Del ør saaledee alet

skøm.t Aa,rtusinde.r

er irrnellem det Øi*

blik, då Armeu lørte Slaget qg dannede
de p,perlige qg fino Stenredskaber, der

er deu yngne Stenalder egen, og d€nl
DaS, dE et heldigt Tillælde lørte os til

I

§tedet. um,iddplbar Nærbod a,t dette
Stod va,r al Hed,r-r fundert ea tynd,nøkket,
slebgt Retøkse, som blev skænket Muse,
et, maaske ne,to1 lavet pa,a eamm,c plet.

ikle

uoandsyntigt, alt Læsø alle,redo i Der btrev eelvlølgelig traget flerc Foto
Old;tiden nu qg dei gæotedee ai lrem- grafier al Cen mærhelige For.ekomst,
mode, m,en det er nu
bl. a. ved de al men Enkelthed,erne paa disoe er caa

-

>Vendsyssols his{oriske Museum< lole-

tagne Undersøgelser

-

fa,stslaa,et, at

line, ail de ikhe taal,er Gemgivelse I
Åviseliche, hvorlor et Bill.ede heral
desværre ikke kan lod,sage Artikl,en,

har halt eo lact Stenalderbebyg
gel§e (yngr,e Stenailder). Paa Turen llgesom hele
Øem

Somm,eren 1923 udgpvedee nemlig al

nogle ganske Iave Forhøjninger (paa

Flin{,estenssam,ltngen
toges og hjembnagtes lil l{useet.
Sam.menholdt m,ed d,e

op

Fund de1 er

L2

den

gioFt Paa flndre øer og bl' a' Paa
lid't'
neere Anholt ,er clet dog torholdsr"is
der
m'ell
Læsø,
der cr tremdraget Jraa

Kvindrerne' Øet wr aille Dage
Aar - let irc]eret'
- Ige ri,l do eeneno
Tlng
og der iindeo n'æstelrr i bvert Hien

des

al

lo,r4æl[e
Flyve- Ina >gamlte Dage«, eom lcan
er jo etor Sandsynlighed lor' at
er eo
det
Hietorie,
Fam'ilriens
og meget' noget ai
eand kan dække or'er m'angt
Saalige
paa
pa,o§er
SelvløIge, ot man
Lys'
som senere vil komme tor Dageas
Prakkenene
I
ger, dre kommer ikko

Hænder; m61 Selrnem Gaver lra inter
og køsto yderHgere Lya over Fortidsba
dog
ess,ørede Læsøboere har >V' h' M'«
byggeleen, klarere og tydeligero end C'e
eokelt'e Ting til slne'Samltn'
Ting gør, der som aævnt allerede nu erfil'ervet
ny'ere Tid' Et Savn sr det'
lindee Wø »Veodoyssels h{storislte ger tra den
komgammenhold't med at Muaeet ikke eier nogein fuld'tud
IUuseum<, de,r dog

-

Fund tna d,et øntige t and - hau give
et nogenledes Billede a,t Livet her i deo

llerte

Oldtid-

plot D'ragt, men man

haatber,

at en

caa'

Vel
d,an en skønne Dag ogsøa maa linde
herind, saa dem kan væ're med til at

S[*gt*l om

den

Htetori€o tlævMa Læsø allerede
ka'
1051, da Hamld lløarderaade h'er

fortæll,e kommende

s1'ede

mange gamlo Gaardg al hvilke llero
end,nu bar det i gamle Dage alminde'

I

Fangvr rNer Bord lor at undfly
Svend Eetrid§sem, der lorful'gte ham'

Øen var i Middelalderen bevokset med
store Skovo og langt frugtbarere end

Tide Læeø, drr nu nægteo ikke er mere
Skør og eieodom'melig q Øen med slne

ligt

benyt'tede Tan'grtag'

der er

noge't

særegen(, dette kan blive adskilnrq m'en da Sil<ovene ødrelagdæ ved Øen
der Iige Alen tylG og næ§tsn naa 'Iorden'
hensynsløo HugS til Salrt'syttniagear'
Huller
men §aa grslr har møat{et skære
r',ar €D §tor nd{æglskilde lor Øeo'

neturligvie cp'Lør'te mød Skoveme's ØdB'
sl{
læggelse (17. Aarhundrede), tik Øæ
'auvæursndo

qg o$er etorc Stralnuinger

ørhenaglige Ud,se€mde'

drsri udfor Vin'du,er og Døre, ia kom'
mer man tit et at de m'est afuides lig
gende Tanghusg han man oguaa træfle
aabne Fyrstetl'er, der ser ud i Dag som

mange Gensrationef vaf Øerra tor
Mænd Sømæor4 og Ia'ndbruget P66€e-

I

Aarhuodred'ør

ei'don'

X'

Per LYsdahl
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Hvorfor kaldes de Foldgårde?
Klitlandskab ved Østre Foldgård. Geodætisk Instituts kort,
1
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Højsandene mldt på Læsø domineres af to store
ringformede klltpartier,
som omsl_utter hver

sit lave, fugtige område, det østre med en
klitsø i midten, som dog nu 1 reglen er helt
udtørret. Det er meget ejendommelige l_and_
skabsformer og ligeså ejendommellge er deres
navne: Østre og Vestre Foldgaard. Arne, Espe_
gaard skriver i "Llv og Sprogil under opslags_
or.det foldgård: ,,Navnet dannet af fbf O og
gålO begge i den oprindelige betydning:
indhegning. "

Ordets oprlndelse

hvad skal man næfmere forstå ved ordet
foldgård? Det kan ingen nulevende læsøboer
give en forklaring på, for man kender kun
ordet fra stednavnene i Højsandene. Første
del af det sammensatte 9rd, fo1d, er også et
ukendt begreb i ordforråd, som er optegnet i
nutiden.

rrFoldI

SåOan har det dog ikke altid
været. I 1793
blev rrlundensgårdt' som en af de første gårde
vurderet ti1 brandforsikring, og synsmændene

indhegning.

Men

da' at der udvar læsøboer) bemærkede
et "stængeværk østen
over bygninget"å- i"tAtes
inOrette^t tiI en liden foldgård't'
rtf oIdfor gården, .ri*'"-rt=å
sammensætninqen
Her f inder
også i andre sproglige
indgår i 1-7oo-å"*"
fra Læsø birkesammensætningår. r en retssag
rrat
ommeldte tid stod
det
ting L7g3 freO-Jerog
grov "foldetorf. for henvidnet på *arXln åioå
Larsdatters
og Kirsten
des madfader,'-å;
rrfoldmogt'
for heng"6'
pige noget at"i""-åe
tl

I4

(som

beå

ttHakmogstr-mødding

ItFoldtørvrr.

{
i
I
I

.

maamoder '

er
i færd med at grave
'
Det, de to pigerpi9"-t*"
rrhakmogrt'
for
det, der "u.tuiå-kaldtes
animalske
den
med
dvs. tørv =o'-Ofå' btandet
sammenhæng
en
er
D9"
gødning i møOåingen'^
ene side og fordpa
melrem foratøii7*3å
-den
for at belyse
men
gård på den anden- siOe
'
anden side
på
den
den, må vi bevæge os over
af Læs.ø Rende '
langt op i
I Vendsyssel er ordet 'rfoldtørv"
betegnelse for tøtv
tiden den ,rii"ååiieu
også'
gødningen'
i
biandes
f;;-;i
der graves
og rrfoldmogrl
sammensætr-ri,'åå"I" Goroiordrr
foldtørv' forbandt
kendtes. Når-'n"' talte om
sammensætningsled med
man ikke ordets første
indhegning tiI kreaturerfold i betydåi"gå":
viler ' dt sådanne
ne. Men æIare Sprysnin^ger
for indbetydning
rrafl j-kke
folde tidlig";"-;;gødningen'
blot i Vendsyssamlingen af
Aagaard i sin' trveisel. Herom =;"i;;; Kiud
drifi 1 Hedeegne" 18I1:
-ixx" drives
tedning .r"O "''-CaarOs
paa stalden om
trHvor ungxrJei
det gierne^ saavel
paa
Sommeren, indelukker man
eller i et foldsteder
som Faarene i Gaarden
disse
laiaa"g og Nat. paader
-""Hedene baade
l-igeledes
p"å di'at'ittg'
kan samles
føret et
jeinligen
man
blandes ' ideti'ordet"
bør ve1 o""i'iåå]
gierne er anragt
D;Lag Mor
saa meget nemmere at ani Heden, er det her
Metoden er
bringe en Oeef Blandingsjordrt'
uproblematisk '
dog ef ter e"-grr.O= 1enl.1e ike lr1øget
f or
udtørres
rt i
Fold
11t
f or
""o"r,T
pines desuden ynkeligen i
meget, Kreaiurerne

Hede og fryse i Kulde og Regn. Jeg vilde
derfor raade enhver, som hol_der kræet i fo1d,
at bygge dertil et lukket Fold el-ler et Huus
med Tag over.rr Brinck-Seidelin omtaler brugen
af gødningsfolde i sin beskrivelse af Hjørring amt 1828.
f arenuse

Da jeg i lg5o-erne interviewede gamle mennesker om ældre landbrugsmetoder på Læsø, var

det forholdene i sl-utningen af forrig'e århundrede, jeg fik belyst.På den tid kom de
KØer, der græssede 1 udmarken, hjem på stald
om natten på gården,hvor de hørte hjemme. For
fårenes vedkommende var forholdene ret forskelIige. Nogle steder kom de hjem, andre
steder var de overladt tj-I sig sel-v i udmarken
og endelig var der nogle, der lukkede dem ind
i et særligt fårehus om na.tten. Sådanne huse
med tørvevægge og tangtag fandtes mange
steder UåOe 1 stranden og på rØnnerne. Mange
husker de fårehuse, som endnu efter midten af
vort århundrede Iå ved Bovet.

I,arehus

15

ikke særlig

imidlertid
Sådanne bygninger er taget
.
brug i 7o-erne
gamle. De bre'-iå"=tenkelt afi mine meddelere '
og 8o-erne ' En
som var fød|u i 1866
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Carl Nlelsen :- iørteriet '
erindringer og
kunne på gt"'attg "f skiisere
- 9gtt
de ændrlnger
moderens rott*rii3g"" hensyn ti1 fårenes ud-'
meO
der var foregået
I hans
århundrede '
på
dri-f t i lØbet åi iå."'eu
gift
llene
moders barndom i 1B3o-""t'"blev
natten
men o'n
rØnnerne uden vogtning'samlet på den lukkede
får fra frere e3eådomme
ejendommene ved stranden
gårdsplads p" åå-"r sikre
mod tyve og ræve '
hvor de kunne være
lade sig gØre' byggede
af
lJvor dette ixf<å*Xunne
fæl1ig forå, indhegnet
flere e3enaomme iå";=
barnesen
r hans
{å;' køet
tørvediger, #; iliå"-uåoe
og får vogtet
dom i razo-eråå
og oå den tid blev det
af drenge pa rØnnerne
'
særlige fårehusei
armindeligt, ;;';;; QvgeåaL
blev lukket ind
med tørv.,*rrå"=oil"råtEl"
om

"Lundensgård".

natten.

af
tyder På' at brugen
Spredte oplysninger
aLværet
har
natten
gårdspladsen som lold om
at det ikke blot var
og
tid'
mindelig i ældre
der blev lukket
får, *.r, og=å ungkre-aturer'
om en
derind for nåtten". Tingbogen fortæller
16' september

gård, som t'tli"" 'elleil 15' og
LTLTblevØd'e::agl-afenuran-o,l'Somkomaf
herunder
torden og rynird" og
en skrækketig
1å i en
som
kvæg
brev ,nogre Iå" og
-opLrændt '
t?
PZ.''Lundensgård" ' -sofl jerne
"-"1
'
lilte o.gg".å;-'ønsxeoe
r
e
ar
den ene
;;-ti;ll*EE.al
skulle
som
L767 at opsætit et plankeværk'
to ejendomme ' men
dere gåraspiådsen mel1em de
Der blev
det '
den ander, "jår.- modsatte sig
endte
den
og
om spØrgsmåIet '
rtat
ført en retssagsom
enken
bf ' a'. bestemte
med et f or1ig,,
gård-'
herefter
n*et"
ikke
po.,rtååitå"'
Karen
og andres fårrummet til iold for frendeå
høveder eller lader dem
kreaturer "lier andre
der om natten'
indkomme i ;å;å"; for at ligge
uåf,ostning en fold
men indlukkår på sin egen
;å;"-;;;-ga"å'" ti1 bemeldte får"'

,

,l

trLundensgård" ligger tæt op 'tiI
fællesgræsningen i Nordmarken, oB citatet fra tingbogen
viser tyde11gt, at man her har praktiseret
det samme, som Carl Nielsens mor kunne for-

tæ1te om fra Tørkeriet: at gårde, som 1å nær
udmarksarealerne, oil natten kunne bruges som
fold for får og evt. køer fra flere forskel-lige gårde
rrStængeværkrr.

" Fo1 dgårdil
i Højsande.

Hvis man da ikke lavede en særlig fold til
formålet. Og det er netop det, som Karen
Poulsdatter bliver
dømt tiI
at
gøre.
Den fold, som hun skal rtindelukke på sin egen
bekostningrt må være ldentisk, med den, som
synsmændene omtal-er i 1793. Den var omgivet
med t!Stæng^eværkrr, for man havde god adgang
til træ på rrLundensgård", mens andre måttå
klare sig med tørvediger. Betegnelsen har
slkkert været den samme uanset materialer:
foldgård, og funktionen må have været den
samme, som vi kender fra Vendsyssel: Uåde at
beskytte kreaturerne og at samle deres gødning, blandet med hakkede tørv e11er 'rfoldmog", som blev lagt som et sugende lag
i
folden.
Selvom de eksempler, der her er givetr er
spredte og titfæIdige,
så er der for mig
i-ngen tvivl offi, at sådanne "fo1dgårderr i
l-7oo-årene har været almindellgt [endt og
brugt såvel på Læsø som i Vendlyssel. Hø1sandenes krans af klltter
omkrlng det flade,
fugtige areal, som de indkredser, har mindet
om en meget stor 'rfoldgård", og det læsø'ske
folkevid, som aldrig fornægter sig, har ikke
været sen til at overføre betegnelsen tiI de
nydannede klitpartier.
Bjarne Stoklund
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En husPostil

fra

Brarumgård

museumsarbejde og
Når man er beskæftiget med
oF til
,rroder,r rn"o gårniå-"åg"", hænder-9:l- 1f*
anden
på
eller
at man gør et;;;"å;d: god .f.""d
her
vil
Jeg
historie '
måde Iøber it'a"i-""
op-

lod historie ' som vi
berette om en-"åaå"
i;;;å;-på Læsø Museum i 1-e84'
på -museet besøg af en
I foråret tg84 fik vi
København' Kirsten
slægtshistorikei--- fra'
med gamle
"ii;;;å= som
Stoklund Johansen'
-arbejder
lnteresse gjart
særlige
-hvorfra
ræsøsrægter.
hun fremsogn'-^:fBrarumgård 1 Byrum
skifte ' hun havde
gam-mert
viste en kop ' ;l åt
"Lt''As.arkivet
for Nørrepåfået fremstilf
oplvser ' ul der
jylland i vtiå"e'- sxil.t"i
d. 29 apri t 'iåq'u^i afholdt skifteregistreringefterPederSørensenlsafgangnehustru
boede og døde udi
Karen srenosååti""' som
skiftet glver en ' furdBrarum, eyruå* ";fi'
af boets indhold og
stændig ."gi"t"åii"gføIgende
bøgetz
nåriofåndt nævnes
Mark

l.{elbyes HuusPostil

1 Bibel
1 Huus PostilI

Den bedende Kiæde
l- Dito bønne Bog

1 Dito
1 gt. Salrne Bog
.Anåers Hoffs laas for Munden
fen siungende tiids fordriv
l,- ToId RuIle
t2 stk. gL- Bøgget
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os glk nu ud på, .offi det kunne
tænkes, dt nogen af dlsse bøger, f. eks.
Melbye's Huspostil, var bevaret på museet.
ville
sandsynligheden
Teoretlsk betragtet
herfor være næsten mikroskopisk, men i forbindelse med rrPro jekt Læsø l4useumrt , havde vi
netop registreret museets beskedne bestand af
gamle bøger, oE jeg var derfor næsten sikker
på, at jeg havde haft fat i en ell-er anden
bog fra Brarumgård. Gennem en hastig søgnlng
i museets registreringskort fandt vi hurtigt
frem til den pågæIdende bog. l4en havde den nu
fra L754?
også nogen sammenhæng med skiftet
SpørgsmåIet til
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Titelblad:
l{e1bye: Ungdommens
PostiI. 1695.

Bogen viste sig at være, eD 21, cm høj , 17 cm
bred, og 8 cm tyk bog på fOZe sider, indbundet i sort skindbind med rester af metalspændpå m,rseet som 2 x L64. Bogen
e r, registreret

er ret medtaget og bindets forside og titelblad mangler. Bogen består imidlertid af to
til den anden de1 er
dele og titelbladet
bevaret og oplyser, &t det drejer sig om
"Ungdommens Postilrr af Melby fra 1-695. På
side 15 står der i højre margen føIgende
navne skrevet med pen: Peder Andersøn Brarum,
Karen Peders Datter Brarum. Carl Nielsen
Kiercemoe, Kirsten Peders Datter, Mas AndersØn, Karen Peders Datter, Karen Svens Datter
Brarum og Peder Sørensen.

Der synes såIedes ikke at kunne herske tvivl
ofr, at den pågæIdende bog virkelig var netop
den i skiftet nævnte Melbyes Huuspostil.
Det utrolige var sket. Vi får i et 23O år
gammelt dokument, som er bevaret på landsarkivet, omtalt ekslstensen af en bog og af
helt andre kanaler er selvsamme bog bevaret
23O år efter på Læsø Uluseum. Det er en rar
fornemmelse at kunne hjæIpe en af museets
arkivgæster på en sådan måde. Desværre kan vi
nok ikke hjælpe alle vores besøgende på tilsvarende måde, men du er velkommen til at s€,
hvad vi har'
Jakob
vedsted
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Singnal fof Redhejst
øjeblikkelig
at møde
Der blev
i"u't'"påttr'tEt"tt"
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uagtet solen
ningsmanosxauål
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{J" tir
terne og o'åt"'i'o"irx-e?ne'
som furgte med'
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stedet,
var
Strandingss'i;edet og da

Kt. ca 7' 3o nåedes
skib fra Foren
glat
og
Oo"O
å'"r.
"'"t
begge master
kommen - i land
*t"å
toq tir egtt"t']";; stod med Boven mod Land og
m6o eåoen ' s^xiu"E
3o Favne fta
zå
se'
kunne
vi
dengang'
ca. så viot
;;:; Y"t9t' som var
blev sa
Land, med ouå
Der
rritter'
;;"n'^'^"
;;;
op
som sik
det sik
-nå"4" orkan
åiiiål årivt"i-ån-naxet'
trak
hurtigt =orntntl-"i"
o""
*!''"
lige over
'
ag"iltutta"t aJ Skibet
Bugten af il'-'"" over
kunne standse
Lin"n
noget
da der 'nnå-''åt uråi '
=tt"* indharet'
imod. naxetit"å.
a 2o favne Iængere
på
åpmærksom
og
aa
Vi btev
p"r "t " ved stranden
t'tl"åi'iå'
østefter
oi-rr'od Vinden' Raketog ""o"
mere tværs'på Sxiu"t oErnå" og opstildes pa
Raket
stativet tJå"t"J"=
Ll
Erevatio"""og
?11::
ca. zo e.r;;"J
isenl:: skanseNr. 2348 "i;;;";;:'-':l'gil\
på 1"æxxet' men så lav
landede
f-ormodentlig
ktædningu'-'-åL- td;-=tiii"f'
'"n gå':t dybere
var' Rake""I" gang u" åi"tivet
ved naxetiens hvorved nåxått""?ix så lav'
j- den Løse"åå"ol
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Det varede ikke så tænge førende der blev
indhalet i Raketlinen og Stjerteblok og Udhalingsllnen blev påstukket, der blev halet
ombord og vlst Singnal. Vi halede strax den
tykke Trosse ombord
Der vlstes lgen Singnat ved Laternen, Trossen
tothales og Reciningsstolen udhaltes til
Der vistes igen ved Landterne Singskibet.
nal. Vi halte den første mand rask j- Land, oB
han beretter os den sØrgelige efterretning'
at Raketten havde troffet Captainen lige i
brystet, og han døde på stedet. Han berptter
tiil-ige, at de havde varskoet Captalnen at gå
af vejen, men derimod bukkede han sig ned'
Stolen bl-ev strax udhalet igjen og på kort
tld var de 4 mand i god behold 1 Land.
Det viste s18, al de t var Briggen "CALEDONIA"
af SandesØerr ved Tønsberg CaPtain Jørgeni
Thorsen på Rejse fra Kiil ti I Hjemstedet
BaIl-ast.
Raketlinen indhaltes, ind og udhalingslinen
indhaltes, den tykke Trosse blev hågget ved
30 favne ved
Vantet så der blev ca. 25
Skibet og 1 Stjerteblok. Skibet var grundstødt K}. ca. 3-4 om eft-ermiddagen. Den står
på Grund ca 2 - 3 Kabellængde Østen for
30 Favne
Hornex, med Boven mod land ca 20
fra det høje Land, hvor vandet gik, og da vi
var der om Natten, og i Vesten fra Stationen

E.*
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godt 1 MiiIs afstand. Da vi nu havde alt
læsset på vognene, og Mandskabet var besørget
over ltlarkerne til de nærliggende Huse, kjørte
vi ned til Stationhuset, hvor vi ankom kl. L2
Midnat, ordnet alt og hang det våde til
tørring og demiterede Transporthestene. Da nu
alt var ordnet til øjeblikkelig brug demiteredes mandskabet. Grunden ti1 Strandingen var
efter sigende for at rede livet, da Sejlene
var bortfløjne tildels.
Til Vitterlighed.
J . G. Sørensen
Sv. Jacobsen
Opsynsmand
L.S. Bøjesen
Captain Jørgen Thorsen blev begravet på
Østerby Kirkegård, den l-. november 1884.
Daværende Consul og Købmand Axelsen i Østerby
satte en mlndeplade på den døde Captains grav
med et vers der lød som føl-get:
Fred med dit støv du norske mand,
Der døde så brat på den fremmede strand
dog, Gud Herren er nådig som han er vis
han gir' dig nok en plads i sit paradis
I kirkebogen for Østerby står der, Captain
Jørgen Thorsen, 40 år, h.jemmehørende :- Vadse,
Norge. Han blev fundet død under bakken på
den ved Hornex strandede Brig TTCALEDONIAI'
ramt af en raket, der blev udsendt for lavt.
Raketten, som ramte den norske Captain, blev
i flere år opbevaret under Consul Axelsens
skrivebord. Axelsen var tillige
strandings kommlssionær, og forestod auktionen over det
bjærgede gods fra TTCALEDONIA'i og indkvarteringen af det strandede mandskab til dette
kunne komme tilbage til Norge.
Et navnebrædt fra det strandede skib findes
stadig på Læsø, på gavlen af en lade ved en
en landbrugsejendom.

Erlk MøIler Sørensen
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Trollefs hus
En aflevering.

I oktober 1983 modtog Læsø }{useum en større
foræring af museumsgenstande, 1 alt ca. 2OO
numre , f ra arl<itekt K.j Schmidt., Århus. Af
disse museumsgenstande, stammede ca. 15O num*
re, overvejende fiskeri- og landbrugsredskaber, værktøj, bøger og skilderier fra en enkelt ejendom, nemlig.det lille bindingsværkshus med tangtag beliggende på Danzigmandsvej
1 GI. Østerby, som går under betegnelsen
I'Trollers hustr efter familien TrolIe, som e j1977. Derefter købte Kai
ede huset 1913
meste af lndboet og redet
med
huset
Schmidt
at det i dag fremså1edes,
det,
staurerede
bevarede tanghuse,
de
bedst
af
et
som
står
Læsø.
er
tilbage
der
På
I forbindelse medrrProjekt Læsø Museumrrer
der i 1984 blevet arbejCet med en registrering og konservering af disse mange genstande.

rr{
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De ofte simple og hverdagsagtige genstande
giver, når de betragtes som en helhed, et
ganske godt indtryk af den materielle side af
tilværelsen på Læsø i'begyndelsen af dette
århundrede. For på en bedre måde at dokumentere genstandene, har jeg suppleret med arki-vmateriale og mundtlige beretninger (f).
er et LL fag stort bindingsværkshus med tangtag, beliggende Danzigmandsvej
nr. 2, i GI. Østerby. Ejendommen har matrikelsnr. 1-O5 og var tidligere skyldsat med et
hartkorn på LY? album.
Ejendommen

arkivstudier har det været muligt at
finde følgende ejere af ejendommen gennem
tiderne (z):
1. BARBRA LARSDATTER ejer ejendommen før 181-3

Gennem

2.

erhverver ejendommen ved
jull
1813 efter afdøde Barbra
auktlon 30.
har 5 fag hus og et
Ejendommen
Larsdatter.
pe
og L 3/4 album.
2
fjerdingkar
hartkorn
JØRGEN SULSBEK

overtager 5. marts 1831
af Jørgen Pedersen
Rigsdaler
for 2OO
Hus, som jeg
mlg
tilhørende
Sulsbek, "det
paa
de sandføgne
har
opbygt
Tid
i sin
selv
af 13 fagt'.
1
og
bestaar
byen
Jorder her
L
3/4
album. I
2
fjerdingkar,
Hartkorn,
for
1859
beskrivbrandforsikringsregi-ster
på
fag
i
1870 på
værende
6
og
huset
som
es
(3).
1.845
Nielsen
Smed
omtales
Mads
8 fag
(4).
som tømmermand

MADS NIELSEN SMED

4. JULIANE MADSEN, enke efter

Kort

over matrikel

105, Østerby.

styrmand Lars
28.
mai 188L
overtager
Pedersen,
Bjørn
med
Nielsen
Smedrs
ejendom
Mads
faderen
kr.,
Købesummen
sættes
tit
BOO
løsøre.
alt
som udredes ved at betale faderens gæId på
saalænge jeg og
1-OO kr. samt trPaa Vilkaar,
min Hustru Ane Pedersdatter lever er Kjøberinden og efterkommende Ejere pligtige at
yde os vort forsvarlige og anstændige Un-

tiT

...t

.1

derhold saasom Husly paa Stedet, Føde,
Klæder, Lysning, Varme, Vask, Opvartning
og enhver anden tiI Livets Ophold fornøden
Bekvemmelighed a1t i Forenlng med Ejeren
og saaledes, som denne selv har og nyder
det. A11e de afhændede løse Gjenstande
forbeholder vi os ti1 Brug, saalænge vl
1ever, men skal derefter tilhøre Ejeren
mod at denne giver os en anstændig begravelse efter Øens Skik og Brug.I'
q

r'
6.

MADS NIELSEN SMED overtager 1,7 . august
1BB5 igen ejendommen efter, dt datteren
Juliane Madsen er afgået ved døden uden
andre arvinger.
GJERTRUD PETREA

KIRSTINE PEDERSEN,

Som

betegnes som pige, overtager L7. august
1885 ejendommen efter Mads Nielsen Smed
for 11OO kr. Købesummen udredes lkke men
modsvarer aftægtsydelsen. Overtagelsen
sker på sarnme vilkår som nævnt under
Juliane Madsenr s overtagelse.

7. SVEND JULIUS SØRENSEN, sømand, får 20. juIi 1908 adkomst til ejendommen efter indgået ægteskab med Gjertrud Petrea Kirstlne
Pedersen 4. marts 1908.
a

CHRISTIAN SEVERIN CHRISTENSEN,

fyrskibskok,

jendommen B. juli
l-go8 fra
Svend Ju11us Sørensen for 2OOO kr. Chris-

overtager

e

tian Severin Christensen blev senere fyr*
passer på wor. Rønner.
a

ERNST JULIUS TROLLE, fyrskibsmatros, overtager 5. juni 191-3 ejendommen for 2OO0 kr.

efter Chrlstian Severin Christensen.

1-O.

Ernst JuIius TrofIe

KAJ SCHMIDT, arki-tekt Århus , overtager
e jendommen 1977 fra Ernst Julius
Trol_l_ers
arvinger. Efter Ernst Julius Trolle6 død
1961 boede sØnnen Julius Stoklund Trolle
der ti1 sin død L976 sammen med onklen
Peter Melchiorsen.
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Ernst Jul-1us Trolles I det følgende v1l jeg koncentrere mig om en
aner.

beskrivel-se af forholdene i denne ejendom ifamil-ien Trollers tld, da det er den periode
i ejendommens historie, det indsamlede materiale bedst dokumenterer.

Ernst JuIius TroIle blev født i Østerby den
6. september 1,878. Faderen Villiam Valdemar
Trol-Ie kom f ra Skagen, hvor han var f ødt
1855. Hans fader var politibetjent
og en
kendt skikkelse i Skagen, som der fortæ1les
forskellige historier om (S).Villiam Valdemar Trolle kom i 1876 til Østerby som tjenestekarl- (6) og blev i 1B7B gift med tjenestepigen Carollne Dorthea Sørensen fra Østerby.
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Amalia Trolles aner.

Opvækst.

*ta.;e tv./.tL;o.".o

Ernst JuIius Trollers drenge- og ungdomsår
har sikkert formet sig som de ffeste andre
1æsødrenges på den tid. Efter endt skolegang
og konflrmation kom han ud'at sejle. At dette
Ii-v på havet var håndt; og alt andet end ufarligt for en stor dreng, får vi et Ievende
indtryk af 1 et bevaret brev fra hans bekymårs
rede moder 1 antednlng af hans 18
fødselsdag:

l.{in kjære

Østerby den
Søn

3

September 1896

!

Jeg takker dig mange Gange for Hilsenen
i Bedstefaders Brev,.oB jeg seer dera-f

E

Ernst Julius TrolIe

",

at du har faaet Hyre igjen, oB at du
ikke har det godt, oE som gjør mLg meget ondt, du er meget uhetdig med at
faae Hyre, men derfor maae du ikke tabe
Modet det bllver nok bedre, du kan tro
jeg blev ikke glad da jeg hørte at i
var ikke mere en to Mand med den. Nu er
det snart Efteraar og det kan gjerne
blive stormfuldt, da vi har haft saa
godt et Sommer saa jeg tænker paa dig
baade tidlig og sent, vær endelig forsigtig at du ikke skal komme til noget,
og tag endelig ikke for haardt i at du
ikke skal forløfte dig paa den tunge
Last. Du behøver da ikke at være med
den saalænge du kommer da nok hjem tiI
Efteraaret, de kan godt trænge ti-I dig
til Bedstefaders og maaske der kan komme en god Fortjeneste tir Vinteren. Der
har nylig været en Stranding en norsk
Bark (7) ladet med Props (8) den er
kommet ud og Amtet skal dømme hvad de
skal have for det. Thomases Niels Peder
(g) er hjemme han kom hjem for en Maanedstid siden, han havde en dorlig Finger han bliver nok hjemme i Vinter han
er ude at stikke Flynder hver Dag, han
kom i dag med saa mange han kunde bære,
jeg tænkte, havde du endda været med,
saa havde jeg da ogsaa faaet nogle men
den Tid kan nok ogsaa komme. Kjære
Julius jeg viI gratulere dig ti1 din
forestaaende Fødselsdag og ønske dig
Lykke og G1æde og at Gud vi1 være med
dig og du hilses ogsaa mange Gange fra
dine Søskende de gratulerer dig ogsaa,
og nu kjære Julius beder jeg dig at
skrive saasnart som muligt at vi kan
høre hvordan du har det, og nu beder
jeg Gud bevare dig og at vi maae samles
med Glæde

din hengivne Moder
Caroline.

r*i?i. -..

.w

,w"
L#i

bx'::l!z*
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#
t

Efter en del
Ernst Julius
alderen har
gast ligesom
den tid.

å.r på
Troll-e
aftjent
andre

havet må vi formode , ?t
i begyndelsen af Lyveårsværnepligt, som orlogsunge sømænd fra Læsø på

Derefter bl-iver han fyrskibsmatros på fyrskibet rrSkagens Revr' , oE hermed f ortsætter
han 1 nogle år efter, åt han i 19OB bllver
gift med tjenestepigen Claudine Amalia Johanne l4arie lt{elchiorsen f ra Østerby. Hun bl-ev
født den 2.oktober 1,879 i Østerby og var datter af snedker Anders Markussen Bak Melchiorsen og El-se Cathrine Ularia Sørensen.

Amalia Tro1le

I de første år af ægteskabet boede de tiI
leje i Amalia Trol-lers barndomshjem i Østerbyl
den e jendom , som Ernst Julius Trollers broder, Johan, senere overtager. Her blev datteren Karen Vil-helmine f ødt 1911. Da sØnnen
Anders Markus blev født i t9I2 boede familien
til leje i Søren Erlksents ejendom i Østerby.
I 1913 køber Tro1le så ejendommen på Danzigmandvej for 2OOO kr. ti1 overtagelse 15.
apri1. Her fødes sØnnen, Julius Stoklund,
1915. I de første år af ægteskabet, mens
Ernst Julius TroIl-e endnu var fyrsklbsmatros,
harhan lkke været meget hjemme, idet man den
gang var på tjeneste på fyrskiberne i 3 måneder ad gangen.

Fiskerl

Fra 1915 fiskede Trolle i en årerække med
kutteren FN 7L rrForæl-dreneil som drev snurrevodsflskeri fra Østerby. Kutteren ejedes af
Thorvald Johan Sørensen og hyren bestod i 1,/3
part af bruttoudbyttet(1O).
I begyndelsen af t92O rerne har Troll-e sammen
med faderen Villiam Valdemar Trol-Ie taget del
i det økonomisk meget betydningsfulde og
sæsonsbetonede fiskeri af hornfisk, som foregik ved Olebjergsdybet syd for Østerby.Fiskeriet var begrænset til perioden slutningen af
april ti1 begyndel-sen af jun1. Fiskerne opholdt sig 1 denne peri-ode næsten konstant på

.
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Chr.

Ilæn.

Afregning for fisk
fra
Bdr.
Larsen,
Østerby.

bådene, som ved hiæIp af telte var indrettet
(11).
til losibåde, såkardte teltjolrer
I begyndelsen af Ig20rerne anskaffede Trol-Ie
sig en motorjolle og begyndte selv at drive
fi-skeri fra Østerby Havn. Efterhånden kom
sØnnerne Anders og Stoklund også ti-t at tage
del i dette flskeri. Det var først og fremmest hummerfiskeri med hummertejne TrolIe
drev. Flskeriet foregik på den stenede havbund nord for Østerby og var koncentreret til
september. Forår og efterår
perioden juni
drev man bakkefiskeri, med kroge og Iiner'
hovedsagelig af torsk. Fangsterne blev afsat
til købmandsfirmaet Bdr. Larsen i Østerby,
som også var fiskeoPkøbet.

samling af de redskaber,
benyttet af TroIle til dette fiskeri-, b1.a. hummertejn, bakketrug, bakkesplitter med l1ner og kroge samt hyttefad. Trolle
var meget fingernem og lavede selv redskaberrrI T".
rre , som er mærket med hans initialer

l,luseet har en stor
som blev

Fra krigens slutning og tiI begyndelsen af
1-95Orerne, då Trolle var oppe i årene og antagelig ikke 1ængere drev erhvervsfiskeri,
sejlede han med Peder Jeruprs fiskekvaser.
Peder Jerup opkøbte fj-skernes fangster og
fragtede dem regelmæssigt til København og
Sverige med sine to kvaser. Den ene kvase
København og
FN 70 ilChr. JerupI sej]ede til
blev ført af sØnnen Pou1 Jerup. Den anden
kvaserrPeder Jerup" sejlede tiI Sverige og
blev ført af sØnnen Christoffer Jerup.
Ernst Julius Trollers arbejde var såIedes 1ivet igennem knyttet ti1 søfart og fiskeri.
Men ti1 ejendommen, som må betegnes som et
mindre husmandssted, hørte der også lidt jord
og enkelte dyr. Det samlede jordtilllggende
var på ca. 5 tønder land (f21. Heraf 1å godt
1 tønder fand ved huset og blev benyttet til
en stor have med grøntsager, frugt og blomster , som man såtedes var selvforsynende med.
.a

'1

i

I

Roesåmasklne.

Rumindretning.
i
i

1. Stald og lo med:
Svinesti (A) kobås(B)
2.Bryggers med:Bageovn(C), gruekeder(D)

3. Spisekammer 4,Køk-

ken med jernkomfur
(E) 5.Dagligstue 6.
Fin stue T.Kammer 8.
Forstue 9.Tømmerstue
I

I

l,
I

I
I

t

Den øvtige jordlod på ca. 4 tønder land 1å
et godt stykke nede af Alleen, på højre hånd,
hvor denne slår et knæk. På den nordligste
ca. 1/S af dette jordstykke dyrkede man korn,
kartofler og andre foderafgrøder, på den me1lemste ca.1,/3 var der skovbevoksning og den
sidste ca. l/3,som er beliggende ned mod
stranden, 1å hen som eng, hvor den enlige ko
græssede.Derudover havde man et svin, som
blev opfedet og slagtet ved juletid,
samt en
del høns. I perioder havde man tillige enkelte får. Pasningen af det beskedne landbrug
var så godt som helt overladt til
konen,
Amalia Tro11e, som det var skik og brug på
Læsø f ør 1 tiden. Når det skul-l-e plø jes var
det dog nødvendigt at leje fremmed hjæ1p.
Husets samlede areaf var på ca. 1O5 m' . Østenden var indrettet til udhus med ca. 2L m' .
Her var svinesti og bås til koen, llgesom man
her og på loftet opbevarede foder og brændsel i form af lyng , tØrv og brænde. I vestenden var der en 1111e tømmerstue på ca. 4 m2
med høvlebænk. Selve bollgen var på ca. 80 m2
og bestod af et køkken, et bryggers med gruekedel og indmuret bageovn, en dagligstue, som
tilllge blev brugt som soverum, eD fin stue
samt et kammer.

<D
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N

a
a

I

t,
i
I
I
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1a

(gfter oPmåIing af Kaj Schmidt)'
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Hakkelsesmaskine.

Dagli-g liv.

tid
Leveforholdene var i familien Trollets var
Men
meget beskedne og gammeldags.
^man
g"i.r"* en kombinatio., af mange gøremål stort
Iet selvforsynede med de ting, der skulIe
bruges i den daglige husholding. TiIværelsen
var desuden præget af en ro ' som er vor tid
lidt dårligt
ganske ukendt. irat det op til
t1g9 på rravat
ie5r, var det ikke nødvendigt
man
aldrig indfik
og vand
etl Elektricitet
petrolmed
skete
lagt i huset. Belysningen
udden
af
op
eumslampe og vandet blev hejst
trælangt
et
endørs brønd med en spand og
skaft med en krog i den ene ende. Opvarmningdet
en skete med kakkelovn og brænde fra blev
Maden
havde'
stykke skov' som man selv
tiiberedt på et jernkomfur, som blev opvarmet
med tør'v. Den indmurede bageovn i bryggerset
var i brug helt frem til omkring 1940. Den
blev opvarmet med lyng. Den enlige ko levererede den daglige mæIk og til tider kunne der
også sæ1ges lidt til naboerne. Smør kærnede
Amalia Trolle selv 1 en håndkærne. I de periocier, hvor man havde nogle får gående, kartede og spandt hun u1d på spinderokken. Garnet
blev så forarbejdet tiI trøjer og strømper.
De fo1k, som har kendt Ernst Ju1ius TrolJ-e,

betegner ham alle som en mand, der skildte
sig ud fra samtiden ved at besidde særdeles
gode skol-ekundskaber, eD meget bred orienteboglige
ring samt interesse for adskillige
emnår. 1 dag vi1le TrolIe sikkert have fået
en boglig uddannel-se, men det beskedne miljø,
der var i Østerby i hans barndom i slutningen af forrige århundrede gav ikke mulighed
for noget sådant. Amalia Trolle døde i l-953
og Ernst Julius Trolle i 1961 og med dem udi det
døde den livsform, som er skildret
foregående.

tiI historien om 'rTroll-ers husrr hører også erindringen om tidllgere tiders overtro'
Før i tiden var troen på trolddom og andre
overnaturlige fænomener vidt udbredt og på
Læsø har erindringen om sådanne forhold Ievet

Med

Lyngle.

_=-"4

t,

ladtræ

med

mærke.

navne-

længere end andre steder. Det fortæIles, at
en mand ved navn Mads Smed, som i forrige århundrede boede i- rrTrolle's husrr, havde lært
trolddomskunst i Norge og var i besiddelse af
en Cyprlanus, eh bog med.opskrifter på trolddomskunsl (13). Denne }4ads Smed er identisk
med tømmermand l{ads Nielsen Smed, som ejede

1831 1881. Peder Bøje har fået
at Mads Smed en aften, han var på
at græde
besøg på "Pi1egårdenrt, "gav sig til
og beklage, at han nogensinde havde ti1Iært
sig disse magiske kræfter. Han var nervØs og
føLte, zt der var sket et o§ andet og gik
hastigt hjem. Det vi-ste sig da også, åt hans
bange anefser holdt stik. Stuen var fuld af
gråspurve ! Hans kone havde i Iy af hans fravær sneget sig tiI at læse i den mærkelige
bog, der ikke måtte berøres af andre end
ejermanden og af samme grund var låst inde i
et grønt vægskab. Efter denne episode turde
Mads Smed ikke længere beholde Cyprianu6 og
begravede denrr. Endvidere fortæl-Ies rrDa Mads
Smed døde i lBSOrerne, så den unge Peder
Angelus fra nabogården ham kort efter døden
Da var hans tunge på Iængde
var indtruffet.
med en okses, og man forbandt dette med hans
eje af trolddomsbogenrr(U). Det
tidligere
grØnne vægskab, hvor Cyprianusen blev opbe*
varet, eksisterer stadig i huset og det fortæ1les, at i den tid famllien Trolle boede
der, måtte det aldrig åbnes. Skabet har dog
senere været åbnet, og det viste sig at være
ganske tomt.
ejendomrnen

fortalt:

Overtro

Bakketrug

Noter:

(f):

Flynderpig.

Jeg vil gerne rette en tak for værdifuld
hjælp tiI Peder Bøje, Karen Nielsen og
Eri-k Møl-1er Sørensen alle Østerby samt
famil-ien Schmidt, Århus
(Z): På Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg er benyttet realregistrene, skødeog panteprotokollerne, matri-kf en LB44
samt kirkebøgerne for HaIs sogn og Skagen.-
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ø1ge rtReglster for Læsø lndbyrdes
Brandforsikringsforeningrr, som opbevares
på Lokalhistorisk arkiv, Læsø Museum.
FolketæIlingen 1845, Hals sogn.
Chr. Thagaard: Bl-ade af Skagens Historie
L967, slde 85 og 1O3.
Ifølge V.V. Trollers skudsmåIsbog, som
arkiv,
findes på Læsø Lokalhlstorisk
Tf

Læsø Museum.

Redningsprotokollen for Redningsstation
Østerby oplyser: Den 27. august l-896 kI .
4% om morgen strandede ud for Stenknudbarkskibet t'Cambellrr af Arndaf ( i
""r.
Norge ) ført af kaPtajn Wilhelmsen på
re3se fra Gefle (Gåvre i Sverige) ti-1
ruorOfteeO (Northfleet ved London) med
props

Props er træstøtter

til

afstivning

af

minegange.

Thomas Christensenrs sØn Niels Peder
Christensen, ØsterbY.
Tfølge Ernst Julius Trollets afregningsbog, som findes på t-ot<athistorisk arkiv,
Læsø Museum.

Dette fiskeri er nærmere beskrevet i A'
Espergaard: Liv og sprog på svundne tiders Læsø, bind I , 1-978 (tz1 Grundarealet er beregnet ved opmåling på
matrikelkort. Husets areal er beregnet
ved opmåling på grundplan lavet af arkitekt Schmidt.
(1-3)
Kirsten Metch jorsen: 'tPeder Bø jer' , L979 ,
53. A. EsPergaard: Liv og
side 49
sprog på svundne tiders Læsø, bind 2,
198O, side 61.
(14) Kirsten Melchjorsen: 'rPeder Bøjer', 1-979,
side 49 50.

(

LokI<eand

11)

Jakob Vedsted

,.*iL

I6,<i
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Læsø Museum
Om Læsø Museum

l

Adresser og åbnings-

tider

1985

Hj emstavnsgården

bl-ev oprettet 22. juni 1938. Museet er et statsanerkendt (p".1.januar 1985)
kulturhistorisk
lokalmuseum. Museets formå1
er at indsamle, bevare og formldle genstande
og oplysninger om Læsøs natur- og kulturhistorie.
Læsø Museum

LÆSØ MUSEUM

ÅffiGTffiion
og Lokalhistori-sk arkiv
Østerby Gl.SkoIe, 9960 Østerby Havn
T1f. (08) 498045
HJEMSTAVNSGÅRDEN

Byrum, Tt_f. (oe) 4g15zg
@
2/S -3O/ 5 Tirsdag, torsdag og søndag kI.13-16
L/6 -L4/6 Dagligt k] .12-1.6
t5 /O-Ls / B Dagligt k1. 1o-16.30
L6/8- 1/9 Dagligt kl-.12-16
3/9 -29/9 Tirsdag, torsdag og søndag k1.13-16
Påske:
Lørdag 6/4, sønd.ag7/4,o8 mandag B/4
k1.13-16

Efterårsferien:
Fi ske rimuseet

og Søfarts-

l4andag til

fredag k1.13-16

FISKERI- OG SØFARTSMUSEET

T1f. (OB)

Havn

499497

2/O -L3/6 Tirsdag, torsdag og søndag kI.12-L4
L5/6-Ls/B Dagligt kl. 12-L6
LB/B-29/B Tirsdag, torsdag og søndag kl.j_2-L4
Personale
Sommerkustoder 1984

Hjemstavnsgården: Ei.ik R. Kristensen
Fiskerl- og Søfartsmuseet: Henrik Møller

Styrelsen for

Ingolf Boisen, Viggo Hansen, Ernst Jensen,
Solveig Jensen (udtrådt 29/S 1894), U11a
Jensen (kasserer) , Kay Johannsen ( formand) ,
Jørgen Keller (næstformand), Guri Møl1er
Kristensen, Kirsten Larsen, Erlk Møller Sørensen og Kirsten Thomsen (inOtråot 29/3 1984),
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Museumsforeningen for Læs-ø
c/o formand KaY Johannsen
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Trf. (oB) 4eL337
Kasserer UlIa Jensen
BYrumve i 57
g-gSO Vesterø Havn
T1f. (08) 49LLO4
Ingolf Boisen (sekretær)
Ernst Jensen(kasserer/
ulIa Jensen (formano/.
KaY Johannsen
cuii Møller Krlstensen
Kirsten l-arsån (næstformand)
Erik MølIer Sørensen

