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Michael Teisen

bygninger

den genopf ørte kostal-d
lerklines af Bj arne
Hårsløv. foto: M. Jonson

Læsø Museum L987

I L987 har læsØ Museum søgt at færdiggØre nogle
af de store bygningsmæssige opgaver, det havde
påbegyndt. I magasinet blev en skillevæg opførL,
der har gjort det muligt at holde en stabil tem-
peratur og luftfugtighed i magasinet, således at
museets genstande bevares bedst muligt. Samtidig
har man i forrummet fået et godt rum til fotogra-
fering og reglstreringsarbej de. Dette rum kan
også benyttes af besøgende, der Ønsker at stude-
re museets s aml l-nger

På l4useumsgården er den gamle lerklinede kostald
bl-evet genopf ørL i den oprindelige teknik med et
tØmmerskelet med tav1ene f yldt ud med halmsimer,
som deref ter er bl-evet lerklinet. Takket været
opmålingen og Sine Krogbæks beretning om gårdens
indretning f ra 19 49 har stal-den kunnet rekonstru-
eres nØj agtigt.

Størst forandring er der sket på Søfartsmuseets
hjørne i VesterØr hvor vaskerrbygningen er ble-
vet nedrevet. Denne bygning dominerede med sine
2 etager og facade hel-t ud til fortovet bybille-
det og den 1i1Ie museumsbygning i VesLerø. Men
d.a bygningen j o var f ra 1920 kan kun f å huske
det anderledes. Nu er bygningen imidlertid væk,
så der kan gøres plads for andre aktiviteter ved
Søfartsmuseet. Der håber vi efterhånden at kunne
udstille en bådsamling af mindre brugsbåde r årI-
kre i kronol-ogisk opstilling' tjæreplads mm.

Takket været museet daglige arbejde og samarbej-
det med museumsforeningen tilgår der jævnligt
rnuseet genstande. Museet har modtaget en meget
fin model af en Dolmer-kutter l-avet af Verner
Andersen, Hobro og rigget af Ernst SØrensen, der
arbej dede mange år som skibstømrer hos Dolmer.
Fra det gamle Vandrerh j em i- Me j eribyen har muse-
et modtaget en mængde indrammede billeder fra
Læsø-bagieren, Kf ittengs, re j ser j orden rundt. De
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afleveringer

Missionens historie

havde i mange år ligget -upåag.tet 
undel^l?ttsiso-

Ieringen og frembød å"for et konserveringsmæs-

sigt probtåm, der dog 9g:å. er blevet løst '

Fr a Johs . .rånsen , ,, Bø6e ri " har museet modtaget en

del inventar og r"'=gåtåå' såredes som det blev

brugt på en Læsø-gar.d omkring årh ' skif tet '

Desudenharmuseetåretigennemmodtagetmange
enkelt-genstanae, fotos og arkivalier fra for-

skellige på.soner uden hvis velvilje samlingerne

it L" ,ri-rrå blive udvidet '
IsamarbejdemedmuseumsforeningenogiSammen-
hæng med l"år" Missiåns landsdækkende undersøg-

else har m,se"t ved ii"t" mØder ' fotodokumenta-

tion af missionshusei;-;å LæsØ r affotografering
af f otos ,rådrørende missionsarbe j d"! og indsam-

r ing af ,.[i"" lier f ;;- mi s s ionen p'i t-:f' ravet

enunderSøgelseovermissionensvirkepåLæSØ.

Desuden søger museet løbende at dokumentere for-
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småt

pånegyndt-iot at fortsætte i I988 '

StubmøIlen på Museumsgården blev færdig til ef-

terårsferien, efter .[ restaureringen havde fo-

regåetSofiImerenoverSomenaktivitetfg'pubti-
kum på M";;;=gata"tt ' Møllen er nu f ærdig ' vr-n-

gernekanklædesog--kværnenfungerer',..såderkan
males korn på den. svend Jacobå"t, fhv ' mØIler

blandtmegetandet'harvistmuseetspersonale'
hvordan kværnen skal køre ' o9 hvordan møtrIeste-

nene skal hugges oP' bildesf-og skænkede ved den

Ie j I j-ghed ;ihå biIåehamre til museet '

EnandenstØrrekonserveringsopgaveharværet
rustbankning, sandblæsni-ng og *åIing af ankrene

opst i l let i Ve sLerØ , 
-il"trrÅdei det store enge I ske

anke r

Arkivet i ØsterbY har modtaget en

tende samllt g af- Læs ø-slægtstavler
k;,ier, heruåa"t folktællingerne'
Kurt thomsåt', xnft ' der desværre ikke

meget omfat-
og arkivalie

udarbej det af
nåede at af-

vingerne sættes
møI len .

på stub
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lokal ark ivet

udsti llinger

det nedrevne vaskeri i
VesLerø.

slutte sin gerning med s1ægtsforskningen. Med
denne aflevering er arkivet bedre rustet i sin
fo::midling og holdt derfor åbent hus også for at
kunne introducere faste ånningstider fra årsskif-
tet. Det har da også været en gl-æde at se loka}-
arkivet blive brugt bl- . a . af den lokale pres se .

I de faste udstillinger har museets personale
hol-dt en mængde omvisninger. I samarbe j de med
museumsforeningen har museet afholdt forecl.rags-
af ten om miss j-onens virke på LæsØ.
Foruden de faste udstillinger, stod særudstj-1-
lingen om Floras forlis januar 87 ud i Bikuben.
Men det må indr6mmes, at der mangl-er et of f ent-
ligt tilgængeligt egnet lokale til særudstilling-
err da mange emner trænger sig på.
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Kay Johannsen

arr angementer

Ivluseumsforeningen for Læsø 1987

DererbredintereSsefordetlokalhistoriske
arbej de over here landet med en folkelig opbak-

ning bag arkiver og ikke mindst de små egnsmuse-

er. Museumsforeningen for LæsØ har r dag 325 med-

Iemmer . C".-rr* årå skr i f tet , vore arrangementer
og ,,pubrikations og stØttef onden " sØger vi at
leve op tit foreningens formåI a'u uCbrede for-
ståeIse og interesse for de natur- og kulturhi-
sroriske "";;i;i- 

på LæsØ 09 virke sorn støtte-
kreds for LæsØ

Der har i f987

29 .1anz Forbere
med gennemg9ng
missionen På Læ

26 . feb: En
senes og mls
indlæg , o9 I

Museum.
været afholdt 8 arrangernent'er:

dende mØde i Lokalhistorisk Arkiv
- 
af det indsamlede materiale om

'sø.
meget vellykket aften om missionshu-

=iå.r".t= historre pa LæsØ med mange

ysbilleder fra alle missionshusene'

26.mar: Generalforsamling og

om-aet gamle Frederikshavn '
lysbilledforedrag

rsamling -

4A med-
fin op-

23.a Ekstraordinær generalfo

SammenmedLæsØ_folkedansernearrangere-
isning ved Museumsgården '

lo

28. un:
des opv

leve I se .

29 . okt:
fiskere
rangemen

2 3 . aug : Ekskursion til Hirshol-mene ' Ca

lemmer trodsede uvejret og fik en meget
Fyrmesteren viste rundt'
Møde i Lokalhistorisk Arkiv med æ1dre

for at samle stof og billeCer ti1 et ar-
t om fiskeriet ved LæsØ før 1 tiden '

21. nov: Åbent hus i arkivet. I'luseumsinspektør
MfAEaET Teisen redegjorde for arkivets mulighe-
der for at hjæIpe ved lokalhistoriske studier og

viste rundt i værksteder og magasiner'

Foreningens bestyrel se , d'er Sammen med kulturud-
valget iagø, styielsen for Læsø Museum, har væ-

;;a'på st[aiebe søg på Skagen Fortidsminder, hvor
museumsinspektør Lars Holst viste rundt '

5



A.J. Wiis

egne kanoner

Eng l- andskr igen.

batterier

Fra Westerøe Requet På
LæsSøe.

En episode fra Engl-andskrigen 1807-14

Under Torstensonkrigen i L643-45 var 120 solda-
ter indkvarteret på Læsø til stort besvær for be-
folkningen, der skulle yde forplejning. Og så
nægtede soldaterne endda at forsvare øen uden
særskilt betaling for hvert skud, der skulle af-
fyres. I ) Derfor ønskede læsØboerne meget natur-
ligt i L762, da der var optræk til krig, selv at
anskaffe kanoner tiI øens forsvar , og samlede
derfor penge ind. 2 )

Under Englandskri-gen var der atter i-ndkvarteret
soldater på øer.. Nemlig et kompagni jægere fra 3

Jyske inf anteriregi-ment. Kompagniets f ulde styr-
ke var L62 mand, soin det dog ikke altid var oppe
på. 3 ) Styrken har utvivlsomt været til besvær
for den lokale befolkning. Der har også været en
række kompetence stridigheder. Disse blev natur-
ligvis ikke mindre af at kanonerne var læsøboer-
nes og ikke kongens. Dette kan måske forklare,
at flere af de skiftende kompagnichefer havde
travlt med at ansøge om forflyttelse.

Til øens forsvar støttede kompagniet sig på de
batterier, der var etableret næsten hele øen
rundt.4 ) Ved flere Iej ligheder indtraf der ba-
taljer med fjenden på og omkring Læsø, hvor jæ-
gerne spillede en afgørende ro1Ie. Efterfølgende
er et eksempel på en sådan episode og er gengi-
vet efter sekondløjtnant von Starcks rapport:

RAPPORT

Jeg ilte
hvorti I

stØr s te
havde

i
jeg

hast med min cornmandoe derhen,
næsten 1 miil; j eg erfarede

7

Den lste juni om eftermiddagen kl.3 L/4, indløb
mel-ding f ra min observation, at en kutterbrig
j agede efter tvende fiskerbåde, som søgte til
Nyelands batteri.



engel-sk kutterbrig med
barkassen i vandet.
Akvarel af N.Truslew.

straks fjendens list ved at disse satte til tven-
de i Dybet (Alsdyb) liggende LæssØe både, hvoraf
den ene var ladet med hør og hamp, den anden end-
nu tom; resolverede j eg straks at afskære fj en-
den retiraden, ved at tage ud i en båd med 4 ma-
troser af Øboerne samt I underofficer og 7 jæge-
re under min commandoe.

Efter at jeg var kommen l/ 4 miil ud ti1 søes,
gav kutterbriggen I svær skud med flag på toppen,
hvorefter disse rØvere blev os var, satte de i1d
på de erobrede både og flygtede med en del af
Iasten i sydvest. Da jeg så dette blev jeg endnu
mere forbitret, opmundtrede mine fo1k at sætte
lige ud efter dem, hvor de blev nØdsaget til at
udkaste det plyndrede hør. Som leg kom dem på
skud nær, 1od jeg give en ualmindelrg rld, hvor-
ved tvende mand i den forreste fjendtlige bar-
kasse blev skudt. Da jeg såe dette, lod leg un-
Cer hurra give nogle gange det glatte lag , og
derefter med sablen i hånden under 4 mands ild
erobre den bageste barkasse, hvis besætning be-
stod af I midshipsmand og 4 matroser, bevæbnet
med 3 geværer og 5 sabler ; i- dette mel lemrum var
den anden barkasse kommen ved hjæ1p af sej 1 og
ved at bruge 6 årer os langt ud af skuddistancen.

bes luttede j eg at vende om ti I 1 andet , som
g var 1 l/4 miil fra, df frygt for at kutter-
iggen skulIe afskjære osr da natten tilstunde-

Så
je
br
de

Deres veLbårenhed vi1 gunstig tillade jeg herved
meddeLer mi-n særdeles tilfredshed med m.in udrus-
tede båds besætning, hvor jeg især skylder at
udmærke underofficer Jens Jensen Snævre, der med
særde]es kækhed og raskhed udmærkede sig med ve]
rettede skud, hvor han med egen hånd dræbte eL-
Ler bl-esserede de tvende mænd af ovenmeldte bar-
kasse, son jeg er øjenvidne ti1; derimod havde
jeg det heLd, at ingen på min side blev dræbte
e l- 1er sårede .

1'at vel-barne
Herr Capitain von ttiihting F,rbødig
Høj stcommanderende F.V. Starck

8



f anger

Et par dage efter indberetter von
den til sin chef:

H6hling episo-

Atter får j eg den ære underdanig at fremlægge
Deres højvelbårenhed herr generalen en rapport
fra herr secondløjtnant von Starck i anledning
af en affaire med tvende fjendtlige barkasser,
hvorved I Iøjtnant og 4 matroser blev taget til
fange. Dette hr. 1øjtnantens heldige foretagende
bedes underdanig måe blive forestil-let højere
steds.

De krigsfangenes navne er:

subleutnant Josiah Howe
matros Rolt Cournen
matros Thomas Jones
matros Thomas Courage
matros Joseph Parker BoY

Disse er med ekstrabåd bestemt i morgen at afgåe
tiI Fladstrand , og har jeg efter indlagte kvit-
terede regning, forplejet disse til dato inc1.-
Hvorledes der i henseende til den erobrede bar-
kasse med 4 årer uden sej 1 skal forholdes, for-
venter jeg nærmere ordre.

Læssøe, den 3die juni,18I0-

Underdanig
L. v. Hc;hling

Til højvelbårne
Hr. Generalmajor von James
HøJestcommanderende i det nordre
strict.

Commandoe di-

At von Hc;hling indleder sin beretning med "atter "
skyldes, at foråret 1810 var en meget aktiv per-
ioåe for kommandoen på Læsø, 09 at secondlø1t-
nant von Starck tidli-gere havde haf t 1e j lighed
til at udmærke sig.

9
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Liste over soldaternes fordeling på Læsø.

1) Kay Johannsen: LæsØs historie til ca. 1750. s.60. 1984.

2) Jakob t/edsted: Et gammelt dokument 1 arkivet. Museums-
foreningen for LæsØ, årbog 1983.

3) på tldspunktet for epi-soden talte styrken lidt over 100
mand. Et års tid senere var kompagniet dog næsten på
fuld styrke.

4) Klitgård: Forsvarsanstaltningerne på LæsØ. Vendsyssel
årbøger vol.xlx. 1951. De heri nævnte batterler og lig-
nende anlæg har dog næppe alle været etableret.

Hærens arkiv: Nordjydske kommando distri.kt, 1810-13. Pakke
nr. l7 & 20.
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Judy Ryslander

Kri-stian Sørensen og
Lars Vilsen i Hvent i
Rebild 1928.

SpilLemandsmusik og LæsØdanse

Vilsen-s1ægten har i mere end 150 år præget den
folkelige, musi.:kalske tradition på Læsø, og helt
til L987, hvor den sidste spillemand i slægten,
Madvig Vilsen, døde, har man kunnet høre disse
sær1ige melodier, som knytter sig ti1 øens fest-
og dansetraditioner. Spillemandsmelodierne har
været knyttet til en række bestemte danse: vals,
forkert va1s, vestenom, j ysk-fynsk, Pedersen og
enkelt kæde, sIøj fen m. fl . og disse danse har
været brugt gennem mere end 150 år, når læsøbo-
erne gik til fest.

I dag er der meget få traditionelle dansere til-
bage på Læsø , og de fleste er ældre mennesker.
Det er dog alligevel lykkedes fra 1980-87 at ind-
samle en stor del af Læsørepertoiret på bånd og
video. Desværre kan man sige, åt ved Madvig Vil-
sens død i L987 forsvandt den sidste rest af det
store, gamle Læsørepertoire. Der er stadig folk,
som spil-Ier og hos hvem, man endnu kan h,øre fle-
re af de gamle stykker dels ældre folk som Gai
Pedersen i Vesterø og musikeren Vilhelm Jacobsen
som spiller til folkedans og dels lidt yngre
som Chr. Juul Christensen, Klitten, der som en
af sine mange fritidssysler håndterer violinen.
Chr . Juuls mor, Anna Juul Christensen, Bangsbo,
er årsag til at omfanget af de indsamlede læsødan-
se er blevet så stort og veldokumenteret.

Al lerede i 1917 fore@g daværende arkivar ved
Dansk Eolkemindesamling ' H. Gruner Nielsen r €rI
rej se til LæsØ, hvor han søgte efter gamle danse.
Mærkeligt nok havde han ikke medbragt fonograf
for at fastholde spillemandsmelodierr s€lvom han
rigtignok besøgte flere af øens spill-emænd,b1.a.
Lars Vilsen i Hvent. f stedet sØgte han efter
gamle spill-emandsbøger for at afskrive melodi-
erne herfra. Heldet var ikke rigtig med ham, men
han lånte dog 2 spillemandsbøger, hvoraf kun den
ene med sikkerhed kan siges at være skrevet på
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indsamlirrg : " Pedersen"

Gaj Pedersen, Vesterø,
1987 . foto: Torben Hviid

t2

Sidst i 2oerne bes Øgte statsskovrider poul
ren zen spillemændene på LæsØ, og han kom
mange gange for at lære "pedersen", for når
kom hjem, gik der altid et el1er andet galt.

LæsØ. Den var skrevet af P. E. Møller, Krogbæk-
gård i 18 8 8- 9 8 , og f ra denne bog noterede Griiner
Nielsen sig 4 melodier. Den eneste mel_odi han
selv forsØgte at nedskrive, var "pedersen", som
han hørte hos spillemanden ole pedersenrVesLerø.
Griiner Nielsens optegnelse af "pedersen" blev
trods gentagne forsøq aldrig korrekt. eåde han
og.gf terf ølgende indsamlere havde kvaler med den.
Gruner Nielsen kom til LæsØ igen i 1920 og besøg-
te bl . a. Lars Vilsen i Hvent og optegnede danse.
I 1924 udgav han bogen "Læsøfolk .t- gamle dagre",
hvori også "Pedersen" findes. Men hans optegnel-
se er ukorrekt.

I-,O-
i-gen
han

I 1953 besøgte Svend Clemmensen og Egon Raaberg
fra Ecreningen Folkedansens Fremme ( FFp ) Læsø
f or at optegne danse, og som de f ørste nogens j-n-
de medbragte de båndoptager. Dette tekniske vid-
under var på daværende tidspunkt helt nyt og u-
kendt for spillemændene og øens beboere. Desvær-
re ved ingen i dag, hvor disse optagelser er,
eller om de overhovedet eksisterer mere. De vil-
1e ellers være et særdeles vigtigt kildemateria-
le for forståelsen af musiktraditi-onen på Læsø.

I FFFIs udgiveI?. "Gamle Danse fra Vendsysse1 og
LæsØ" kan man så finde den "nye" optegnerse ai
"Pedersen" formentlig en sammenblanding af
Grijner Nielsens tidligere optegnel ser og ctem-
mensen og Raabergs senere. r al fald er musikken
og dansebeskrivelsen også her forbundet med fej 1.
Det er jo uherdigt, at en danseoptegnelse behæf-
tet med så mangfe f e j 1 er blevet pubriceret i det
ganske land for derefter at blive taget på re-
pertoiret i forkedanserforeninger landet over
som værende en traditionel dans fra Læsø. selv
folkedanserne på LæsØ danser nu denne udgave af
"Pedersen", hvilket de ikke altid har gjort, for
da foreningen startede i 1934 havde Lars vilsen

rir
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:ej lkilder

Levy Vilsen , 1982.
f oto : Svend Nie l- sen

i Hvent
afgj ort
dansede
efter h
terhånd
eninger
ledes a

musikken så ændringen i dansemåden er
kommet ti1 senere. I Lars Vilsens tid
man det store r gamle LæsØrepertoire, men

ans død i 1939 ændredes repertoiret ef-
en måske under indtryk fra venskabsfor-
ovrefra og ved større landsstævner så-

t de særlige "læsØske" træk i dansen ef-
terhånden er forsvundet. Det er en stor skam, åt
man under indtryk udefra ubevidst har "reguleret"
l-æsødansen, så den nu ikke kan skelnes f ra de
øvrige . Dette er uheldigt, fordi der i den usæd-
vanl-ige forskydning i dansetakten i flere af Læ-
søpardansene , Vestenorn, Rundtenom, formentlig
gemmer sig rester af en rneget gammel danseform,
som er høj st sjælden her i landet. Dette særpræg
burde efter min ovebevisning bevares især på
LæsØ.

Det skyldes initiativ fra fol-kemindestuderende
Anders Christensen, Niels JØrn Østergård fra
spillemandsmuseet i Rebild samt velvilligt udlån
af teknisk udstyr og faglig bistand fra Dansk
Fol-kemindesamling, åt indsamlingen kom i gang.
Spillemanden Levy Wilsen var en utrættelig kilde,
og ved hans hjælp blev "gåden om Pedersen" ende-
lig løst i 1981. Deltagerne i de mange gennem-
dansni-nger, stop og rettelser under Levys f aste
styring husker sikkert denne dag tydeligt ! Melo-
dien blev noteret i det rette forJ-øb r og dansen
faldt omsider på plads.

Efter Levy Wilsens død 1983 blev det naturlige
midtpunkt fætteren Madvig Vilsen, som besad et
lige så stort repertoire som Levy, men aldrig
havde spillet musikken til dans. Madvigs musik
var mere ornamenteret end Levys , 09 e f ter Mrad-
vigs eget udsagn var hans spillemåde mere lig de
gamle spillemænds. Men da de 2 fætre i 1982 blev
bedt om at spi1le saflrmen ti1 nogle optagelser,
var det hel-t tydeligt det samme repertoire og
samme tradition de bar !

Det skal kort bemærkes, at Læsø
neladende indeholder elementer

musikken tilsy-
af en gammel, nu

13



OIe Peter
fotgraferet
1863.

Chr i s tensen
på Læsø ca.

i Danmark forsvunden, tonalitet. Vi står her o-
verfor en musikalsk tradition , gehørsmæssigt o-
verleveret ubrudt gennem mere end 150 år. Det er
svært at sætte nøjagtige årstal på, da vi mang-
ler materiale fra forrige århundrede f.eks. no-
debøger. Det har ikke været almindeligt at ned-
skrive melodierne på LæsØ. Men vi er i besiddel-
se af en enestående, gammel Læsø nodebog fra
1859, tilhørende O1e Peter Christensen 1847 -L928
boende på gården Hulbæk ved Byrum. I en alder af
I2-13 år lærte han at spi1le tilsynel-adende
hos en eneboer i nærheden af hjemmet. Muligvis
var det dog skolelæreren, der lærte ham a'b spil-
le. Allerede som 14-årig flyttede han fra Læsø
og vendte ikke siden tilbage. Han endte Løvrigt
en j uri-di sk Iøbebane i HØlesteret i KØbenhavn .

Nodåbøgerne indeholder 143 melodistykker, så han
har været en flittig elev. Bemærkelsesværdigt er
det, dt 16 af mel-odierne indeholder løst b f or e
men i en almindelig dur-tonalitet. Hvad dette
skal betyde , et svært at gennemskue. Måske lig-
ger her en af nøglerne til løsningen af LæsØ mu-
sikkens særprægede tonalitet ?

Den offici-e11e de1 af indsamlingen støttet af
Dansk Folkemindesamling og Spillemandsmuseet er
blevet fulgt op af mange privatpersoner fra hel-e
Iandet. Interessen for Læsø-musikken bredte sig
hurtigt i folkemusik kredse , og mange har besøgt
LæsØ ofte og er blevet modtaget med stor gæst-
frihed.

It{ens man som helhed kan sige, åt den f olkelige
spi1le- og dansetradition på LæsØ er uddød, Ie-
ver den dog videre i forskellige egne af landet.
Det und.rer mig, åt man ikke f orlængst på Læsø
har i-værksat en "redningsplan" til bevarelse af
den gamle musik og de gamle danse, som man f. eks.
g j orde på FanØ al-lerede i l-928 , hvor man ønskede
at bevare de gamle traditioner, herunder også
byggeskik og dragtskik. Vi deltager meget gerne
med vores hjælp og støtte sammen med de gamle
Læsøboere, hvis et lignende initiativ skulle op-
stå på LæsØ."redningsp1an"

L4



kontakter

Madvig Vilsen spill-er
med forfatteren, Judy
Ryslander, 1986.
foto: Tommy Schomacker

Vi sender hermed en stor tak ti I all-e vore med-
delere, deres slægtninge, deltagere i bal1er og
sammenkomster og alle, der på forskellig vis har
hjulpet os med indsamlingsarbejdet.

Skulle nogen stadig være i besiddelse af materi-
al-e, som yderligere kan belyse spr-Ile- og danse-
traditionen på Læsø ( udklip, fotos, nodebø9er,
båndoptagel-ser mv. ) er vi meget interesserede.
Material-et kan eventuelt 1ånes ti1 Læsø Museum
til kopiering eller kontakt Anna Juul Christen-
sen, Bangsbo, €lJ-er Judy Ryslander, Kbh, 02846071.

15



Marie Sørensen

besættelsen 9. apr. I94C

nødI andingen

16

En nødlanding opa LæsØ 1940

Besættelsesårene I940 - 45
af ens ungdomsår.

ødelagde 5 af de bedste

Den 9 . apri I 19 4 0 vågnede j eg vect at det rumlede
i luften, som om et tordenvejr var under opsej-
ling. Da familien på " Brunhavegård" havde fået
morgenkaffe, skulle Far og jeg køre ud til Ørre
efter foderlyng, som man brugte det dengangr når
foderbeholdningerne var ved at svinde ind om

foråret. Vi havde fået lov til at bruge vejen
gennem naboens mark, for den var bedre end den
offentlige vej .

Vi kørte lige forbl nabogården, hvor Ju1ius Gai
kom ud og sagde: "I har vel hørt, åt tyskerne er
gået ovei grænsen sidste nat og nu er på vej op
gennem Jylland for at blive udskibet til Norge. "

Vi havde ingen radlo, så det havde vi ikke
hørL noget om.

Hele eftermiddagen og følgende nat overflø3 de
grimme, sorte troppetransportmaskiner Læsø på
vej til at besætte Norge.

Avisen underrettede næste dag orl, hvad der var
sket , og gav besked om at oprethol-de ro og orden

Nogen tid efter nok i juni måned nØd mine
forældre og jeg den skØnne sommeraften udenfor
gården, da der med et Lød motorlarm, og en af de
grimme " sorte fugle " kom til syne og kredsede
nogle gange over gård og mark i lav høj de. Vi
kunne se r at den havde til hensigt at lande. Ef-
ter et par rundture brasede den ned. FØrst så
det ud, som om den gik gennem ellehegnet i søn-
d.ermarken. Men den landede helt ude i strandeng-
en tæt ved heden på f ul-dmægtig Larsens j ord.
Flyet havde beskadiget haleroret. "Lad os gå in
og få låst dØrene," sagde Far. Aftenidyllen v
ødelagt. Vi var ikke glade for det nye naboskab.



et styrt

det nødlandede tyske
foto: Marie Sørensen

Så mange folk valfartede hver dag hertil for at
se uhyret, åt vi kunne have taget entre .

Nogle dage efter nØdlandingen, da j eg gik og
harvede kartoffelstykket, kredsede et lille fly
pludselig derude, for at lande, hvor den store
1å. Den gik imidlertid så uheldigt ned, åt l_and-
ingshjulene tog brinken af Bunkegårdsstrømmen,
så den slog en kolbøtte tilvejrs og smækkede ha-
lepartiet i jorden. Den ene af de 2 mand ombord
døde med det samme, den anden døde på vej ud af
havnen efter at ambulancen med lægen og den ty-
ske overkommando havde bragt ham dertil. Det
1i1le fly skulle efter sigende være kommet med.
reservedele for at reparere det store.

Det var forbudt at fotografere flyet, men j eg
stjal mig til det uden at blive opdaget en dag
jeg flyttede fårene ude på "Tusholmen".

Når de små rekognosceringsmask j-ner over f løj Læsø
i 1av højde, var det farligt at arbejde i marken
med hestene, som gik fra vid og sans. En gang
jeg var i marken kom de flyvende så 1avt, åt det
så ud, som om de ville tromle os ned. Hestene
kastede sig raskt omkring og J-øb afsted og sl_æb-
te både harven og mig i tømmen hen til en skel-
grøft, hvor jeg endelig fik hold på dem.

Vores lune og hyggelige nabo, Stisholdt Nielsen,
sagde om de små fly:"Det bette næsvis skidt de
er lige ved at flyve ind ad køkkendØren. "

fly De tyske sol-dater på Læsø var selv skrækslagne- for overkommandoen. En tysk soldat kom engang
løbende, da jeg lugede i gulerodsmarken for at
lede efter en hat for overkommandoen kom på
inspektion, 09 han havde mistet sin.

Endelig den 4.maj om aftenen en stille grå
forårsaften kimede kirkeklokkerne, og friheås-
budskabet tonede i radioen ud over landet: Dan-
mark var frit !

L7



Arne JuuI Jacobsen

dåbsfadet i Byrum kirke

I andforvalteren

18

"Nie1s i'Ienri-chsen med
Sørensdatter gifvet til
anno 1684."
"Kong1 . I{ay: ts tolder

Niels Henrichsen, tolder og landfoged

Gennem de sidste 300 år er tusinder af små Læsø-
bcere blevet døbt i Byrum Kirke over et gammelt
dåbsfad af messing med smul<ke cisel-er-inger og
relieffer. Midt i fadet ser man i relief, hvor-
ledes Jesus bliver døbt af Johannes i,lordanflo-
den. I lcanten af dette dåbsf ad står med slyngede
bogstaver:

Det sidste står med en
førL skrift.

si-n kiere hustrue l4aren
Ryrrum kirche på Læssøe /

og landfoged over LæssØe. "

anden ikke så smukt ud-

Men hvern var clenne Ni-els Henrichsen, som bel<læd-
te den store stilling på I-,æsØ som landfoged, og-
så l<aldet lanof orvalter, f oruden at være kongens
øverste toldembedsmand på øen? Han var kongens
Øverste repræsentant på stedet og stod direkte
under amtmanden. A1 udØvende magt på øen till<om
landf orvalteren. IIan var således politimyndiEhecl,
anklagemyndighed og fængselsrnyndighed. I{ans em-
bedsbolig var Klitgården efter en særlig overens-
l<omst mellern kongen og de lærde gej stiige herrer
ved Viborg Domkirke. Til landforvalterstillingen
hørte nernlig også at opkræve al-le afgifter her-
under navniig landgilde, til Dornkapitlet i Vi-
borg. Samtidig s]<ulle han også sØrge f or, åt kon-
gen f ik sine skatter og afgif ter. Ilverken b j-rke-
dornmeren (birkef ogeden ) el1er præsten nød sarnme
anseelse.

Vi ved ikke, hvornår Niels Henrichsen b]ev f ødt,
eiler hvor han kom fra. I Rigsarkivet i KØ-ben-
havn findes en kopi af kong Frederik III s brev
af 19 . ma j 1669, hvor han udnævnte N j-els Henrich-
sen, der da al-lerede var " tolder på vort land
Læssøe o tillige ved samme land fogedbesti-11ing
fra Philippi Jacoby dag nu sidst forleden at be-
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regne at være foged sammested. " Videre
anføres det, åt han skal give "dennem,
ligt gods der på landet haver, som for
komst tilbørlig rigtighed, så 1ænge de
komst nyder. " Endelig anf øres det, ', at
som nu på landet err skal- afskaffes.,'
richsen var altså i forvejen tolder p
iran blev landf orvalter.

i brevet
som gej st-
deres ind-
samme ind-
den foged,

Niels Hen-
å Øen, da

Niels Henrichsens
nævnelse til tolder
1 andfoged

tt Ebben tt

konflikter

ud-
oc

Baggrunden herfor var, åt cancelliet i KØben-
havn i 1668 havde opdaget, at der på LæsØ blev
sløFet med betaling af toldafgift af bjærget
gods, som man blot førLe bort til andre steder
uden at svare den pligtige told. Det passer derfor
godt med at Niels Henrichsen må være sendt til
Læsø som tolder i 16 6 B . Den nævnte kopi af I(on-
gens brev er i Rigsarkivet vedl-agt en skrivelse

desværre udateret fra en Christen Henrich
Petersen stilet til Kongen, hvori Petersen anmo-
der Kongen om at udnævne Niel-s Henrichsen som
KONGELIG landfoged på Læsø, idet han anfører, at
Viborg Domkapitel all-erede har udnævnt ham som
deres landfoged og ønsker dette konfirmeret af
Kongen. Domkapitiet syntes ikke, åt den tidligere
landfoged havde varetaget sit arbejde godt nok,
idet han ofte var borte fra øen i andre "bestil-
linger". Ovennævnte Christen Henrich Petersen,
der havde været borgmester i Århus, var i L667
blevet udnævnt til general--strand-inspekLør i
NØrrejylland, det samme som toldinspektør. f det
nævnte brev til Kongen om at Niels Henrichsen
bør udnævnes til landf orvalter, omtal-er han ham
som sin fuldmægtig. Alt tyder således på, at
Niels Henrichsen kun ganske kort tid har været
tolder på øen, qa han bliver landforval-ter.
Da han kom til LæsØ som tolder, fik han bolig i
en gård beliggende på Ebben, efler Evvi, i Øster
by, hvor øens "havn" 1å på sydsiden ved Snaven.
Her var der toldsted. Efter at være flyttet til
Klitgård, beholdt Niels Henrichsen dog sin gård
på Ebben.
Stillingen som tolder og l-andforvalter bragte
hurtigt Niels Henrichsen i konflikt med Øens be-
fol-kning, som Christen Henrich Petersen i sin
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skrivelse til Kongen havde kaldt "ET SEERT FOLi(, "
og at landforvalteren burde være på stedet " at
tilholde l-andfolken". Niels Henrichsen havde få-
et at vide, åt han skulle være hård og pligtop-
fyldende. Den ene udpantni-ng fulgte den anden
og han blev forhadt.

Da der var gået 6 år under Niels Henrichsens re-
gimente, havde Iæsøboerne fået nok , og den 8 -

rnarts L6l 4 mødtes 15 læsøboere og skrev et k1a-
gebrev til kong Chr.V. personligt. Det var en y-
derst alvorlig klage over landfogdens embedsfø-
relse. Det originale brev med underskrifte, Iak-
segl og bomærker findes i Rigsarkivet og er Y-
deist velbevaret . Brevet indledes således : " Så-
som vi fattige Hans Majestæts undersåtter højIi-
gen er forårsaget vores anliggende, nØd og trang
Al-lerunderdanigst f or Hans Mai j st. at andrage,
hvorledes v- fattige landbøggere strengeligen
och udi hårde -nåder af vores strenge foged Nie1s
Henrichsen angribes og medhandles - " . Derefter
følger en række klagepunkter.
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LæsØboernes klageskrift

Det anfØrest at Ni-els Henrichsen ganske efter
forgodtbefindende opkræver told af ma1t, rug og
rne1, som l-æsøboerne har indf ørL, 09 som de all-e-
rede har betalt told af.
Der klages over, at de undertiden må betale told
2 gange af den lille bjærgeløn, de har opnået
med livet som indsats, og så føLger en trussel,
idet- læsØboerne skriver, åt "vi nØdes till fat-
tige skibbrudne folck med deres skib och gods at
Iade være ureddede, udentagen som Gud nådelig
forbj ude Hans Mai j st : skibe kunde foruløekes
her på grunderne --- 't . Kongens skibe vil de dog
nok redde.
Et andet alvorligt l r agepunkt går ud på, at
Niels Henrichsen har l. 1et sig bestikke til at
fritage flere Iæsøboere for at gøre tjeneste for
Kongen.
Endelig f remf øres det, åt han f-ører landet ud i
"ruin og undergang idet han ideligen påfører
os mange unøttige tretter och ufornØdne store
bekostninger. "
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Det anføres, at "Hand lader skouvene uden skån-
seel ophuge ag forderffve, hvilchet nesten a1le-
rede skjed er, så det lader sig hos os anse, åt
vi hardeligen skal tvinges mod vor vilie landet
og vore bollj-ger at quitere. "
Brevet slutter med en anmodning om at fjerne
l-andf ogden.
Brevet er underskrevet af følgende læsøboere:
Niels Gaids søn i Kokier, Mads Nielsen, Niels
Nielsen, Oluff Poulsen, Anders Nielsen, Lauris
Steffensen, Jens Laurisen, Hans Niel sen , peder
NieLsen, Paul Lauridsen, Laurids Poulsen, Niels
Lauridsen, Eigil Albredsen, Willads Nielsen, pe-
ter Petersohn
Der synes ikke at være kommet meget ud af den
k}åge. Vel finder vi i Rigsarkivet en skrivelse
af 2. sep. L67 4 fra Kongen uden adressat, men
formentlig til amtmand chresten skeel, i hvil-ken
skri-velse Kongen på grund af nævnte brev allere-
de har fundet en anden landfoged til LæsØ, nem-
lig Emmerich Erichsen, men Kongen ønsker dog, åt
man skal undersøge r orTr det f orholder sig således
som anført i l-æsøboernes brev , forinden de på-
gældende endelig udnævnes.

Så sker der ikke mere. Niel-s Henriksen er fort-
sat tolder og l-andforvalter på Læsø. f LG7 B er
det omvendt Niel-s Henrichsen, der krager til Kon-
gen over en læsøbo, Niels Willadsen, formentlig
en søn af den Will-ads Nielsen, der var medunder-
skri-ver på klagen i 167 4 . Niels wil ladsen skar-
efter Niel-s Henrichsens påstand have gjort sig
skyldig i "morderiske gerninger og bedrifter', på
Niels Henrichsens hus "i hans fraværelse mod en
der ankommende bal-bier (barber ) ved navn peder,
samt bemel-dte Niels Henrichsens egen hustru og
piger. " Kongen beder Chresten Skeel i et brev af
8 . f eb .167 8 , at tage af fære og sørge f or, dt " d.e-
liguinten" ( forbryderen ) bliver straffet.

I 1682 l(lagede læsøboerne påny til Kongen over
Niels Henrichsen og kongen beordrede sine embeds-
mænd Chresten Skeel og Tøger Lassen at "de sig
med det forderligste (hurtigst muligt) did til
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udpantninger og Proces-
ser

22

Iandet at begive og der beg99 parters angivende
og besværinger personligen påny forhØre og eksa-
*it"." og eitet sagens befundne beskaffenhed den-
nem endelige., imellem kiende og dømme. " Vi kend-
er ikke *eie til de høje herrers besøg på LæsØr

men et står fast: Niels Henrichsen er stadig
l_andforvalter og tolder nåde i 1683 , 84 og det
meste af 16 8 5 .

I 16 83 anmodede Niel-s Henrichsen Kongen om at
rnåtte opkræve penge hos Iæsøboerne til betaling
af den langvarige proces, han på sin egen bekost-
ning havde måttet føre mod en engelsk reder i
anledning af bjærget gods fra 2 strandede engel-
ske skibe . Kongen bad " de res iderende høj 1ærde
ved Domkirken i Viborg" at hjælpe Niels Henrich-
sen i den anledning. Kongen havde således ikke
slået hånden af sin embedsmand på LæsØ.

Det følgende år 1684 er det så, at Niels Hen-
richsen og hans kone skænker Byrum Kirke det
smukke messing dåbsfad. Måske er Niels Henrich-
sen efter klagen over ham og efter de 2 embeds-
mænds besøg på LæsØ blevet mere forsigtig i sin
behandling af læsøboerne, 09 som et synligt tegn
på si-n foisonende holdning skænker han dem dåns
fadet . Men det er kun sti thed før stormen . I
1685 bryder det påny løs med udpantninger og
processer. Han er åbenbart blevet krævet sine
regnskaber af myndighederne. Han har været ef-
tergivende og det gik ikke. Nu stævnes de f1e-
ste af Øens beboere ti1 efterbetaling af restan-
cer, samtidig med at de skal betale nye skatter.
Af retsprotokollen for LæsØ kan vi se, at han nu
foretog ture til KØbenhavn f'ar',at ta1'e med myndig-
hederne der, og den 28. aug.1685 mØdte han for
sidste gang i Birketinget som l-andf orvalter. Den
13 . nov. hedder landforvalteren Adam Andreas
Voss. Han indledte sin embedstid på Læsø med
straks "at advare alle og enhver", at de skulle
sørge for, åt Hans Majestæts skatter blev betalt
til nø j agtig tid til landf orval-teren. Han vil1e
Øjensynlig undgå at falde i den samme grøft, som
Niels Henrichsen faldt i.



" Klitgård"

indbrud hos Henrichsen

Henri-chsen som Læsøbo-
ernes advokat

Efter Voss overtog embedet, rykkede han ind i
Klitgården rnens Niels Henrichsen var i KØbenhavn,
uden at der blev foretaget lovligt syn inden o-
verdragelsen. Niels Henrichsen og hans k^one hav-
de trulket sig tilbage til deres hus på Ebben.
Vi ved intet olltr hvorledes afskedigelsen af ham
foregik. Ej heller har vi nogen officiel udnæv-
nelse af Adam Andreas Voss som hans efterføL9€f,
men fra tingbogen ved Vi, at de 2 mænd hadede
hi-nanden soå påsten og til stadighed Iå i proces.
Rentekammeret i København havde pålagt Niels
HenrichSen at inddrive de manglende restancer
fra hans tid og dette arbej de fortsatte han med
stor nidkærhed og kom derved på tværs af de be-
løb, som den nye landforvalter og tolder samti-
dig sku1le inddrive. En embedsmand fra fastlan-
dei Christen Fux skulle hjæ]pe Voss med at få
orden i Øens regnskab, og de 2 gik meget hårdt
til værks. Bl.a. brød de uden videre ind i Ebbe-
gården, mens Niels Henrichsen var i KØbenhavn,
og hans kone alene hjemme. De opbrød pakhusdøren
og fjæIeloftet. A1le NieIs Henriksens kister og
skrin, samt et kontorskab brød de op og kastede
rundt med alt indholdet. Det var i sommeren L687 .
Landforvalteren stævnede samme år Niels Henrich-
sen angående Klitgårdens brøstfældighed, som Voss
mente at den tidligere }andforvalter var skyld i.
Der synes dog ikke at komme andet ud af den så9,
end it der blev foretaget et syn af uvildige
vurderingsmænd. NieIs Henrichsen beholdt t-ilsy-
neladendå en strandforpagtning i Østerby på den
nordre og nordøstre strand, og det gav naturlig-
vis også anl-edning tit processer med VQss -

Nie1s Henrichsen begyndte nu så småt at optræde
som prokurator el ler advokat f or l-æsøboerne ,
navnlig når de havde sager mod landforvalter
Voss . I1688 stævnede Voss Niels Ilenrichsen for
smugleri, hvilket synes ganske uberettiget, men
alene for at genere ham i folks ø)ne. Så indtraf
samme år den ulykkelige sag, hvor birkedommeren
Mads Hansen Brun sammen med landforvalter Voss
daværende fuldmægtig Jacob Arentz myrdede en sol:
dat, der var på besøg i Niels Henrichsens hus.
Heldigvis sov Niels Henrichsen under hele denne
batalje, og havde intet med den at gøre. 
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skænderier i retten

røverisk overfald
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Samme dag dommen faldt over birkedommer
Brun og Arentz, havde Niels Henrichsen s
Adam Andreas Voss for at få ordnet sagen
Klitgårds ulovlige overtagelse 3 år forin
Niels Henrichsen glemte ikke. Processen skul
nok komme, s€lvom der var gået et stykke tid.
hører imidlertid ikke mere om denne sag, fo
landforvalter Voss døde enten umiddelbart efte
eller fik sin afsked for sin skødeslØse optræden
under drabssagen, hvor han Iod den ene drabsman
flygte . En ny landforvalter, Hesselberg, kom n
til Klitgård.

Den 1I. jan. 1689 kan vi i tingbogen overvære e
veritabelt skænderi i selve retslokalet melle
NieIs Henrichsen og IæsØboen Niels WiIladsen

I

der for åbent tæppe fremkom med hel-t usømmelige
og uanstændige ord overfor den forhenværende
landforvalter. Begge måtte bøde deres 3 lod sØ]v
for foragt for retten.

En gammel mand, Niel-s Nielsen l4ikkelsen i Kl-it-
ten, var blevet overfaldet af nogle rØvere og
sIået med 7 øksehug i hovedet, dog uden at dø
deraf. NieIs Henrichsen påtog sig at føte sag
for denne mand mod myndighederne, der efter hans
mening intet gjorde for at finde frem til for
brydeine. Denne sag begyndte ved nytår- 1689 o
foitsatte ind i 1690, hvor vi fra efteråret man
Ier retsprotokollerne for de efterfølgende 2Lz år
Niels Henrichsen var yderst bestemt overfor myn-
dighederne i alle retsmØder. Han var virkelig en
god advokat for den skadelidte Niels Niel-sen
Mikkelsen, og hans jrridiske argumentation viser
at han havde stor erfaring i at procedere og var
aldeles hurtig i opfattelsesevnen,når det gjaldt
om at finde svage punkter hos modparten. Nu var
det den nye landforvalter, H€sselberg, der blev
NieIs Henrichsens modstander. Niels Henrichse
fik udvirket en udtalelse fra Selvste stiftsamt
mand Mogens Skee1, om det var Niels Henrichsen
der skull-e være advokat for den skadelidte man
og være ham behjæIpelig også mod myndighede
nes langsommelighed.



Den ny lar:dforvalter, Bert
FallenkåRp, ville ikke stå
tilbage for Henrichsen og
skænkede derfor en al-ter-
kalk ti1 Vesterø kj-rke og
skrev, hvad det kostede.
Indskrift i bunden: "Anno
1698 lod Bernt FallenkamP
og Magdalene Braem denne
kaich og disch omgjøre og
forbædre med 72 Rixdaller.
Kalch og disch vejer i alt
37Lz 1od.

Henrichsen atter tolder

Niels Henrichsen fik gennem viborg Domkapitel- og
biskop søren Glud udvirket en kontrakt af 31.mai.
1690 vedrØrende Klitgården, som jo var domkapit-
lets ejendom. rnden denne kontrakt kom i stand
havde Niels Henrichsen ad ukendte veje modarbej-
det landforvalter Hesselberg og bagtart denne o-
verfor Viborg Domkapitel på en sådan måde, åt
Kapitlet i det tidlige f orår 1690 meddel_te, åt
Hesselberg skulle ud af Klitgården, som tilhørte
Viborg Domkapj-te1. Berent Fallenkamp blev nu de-
res ny l-andforvalter på Læsø. samtidig meddeltes
det, åt der d. 3l.mar. 1690 var indgået kontrakt
mellem Fallenkamp og Niels Henrichsen, åt sidst-
nævnte skulle overtage forpagtningen af Klitgår-
den. Hesselberg skul-Ie straks " inden 3 solemær-
ker" forlade gården og erstatte Niels Henrichsen
a1l-e dennes udgif ter. Hvil-ken triumf f or Niels
Henrichsen !

D. 12. sep. 1690 var en af de residerende herrer
f ra Viborg Domki.rke på Læsø og udfærdigede her i
Byrum Præstegård en skrivel-se, der var en ordre
til Læsøboerne om at respektere deres pligter o-
verfor Klitgården og deres pligt til at betale
landgilde til Domkapitl-et. A1le genvordigheder
var dog ikke borte endnu, idet stiftsamtmanden
Mogens Skeel meddelte Niels Henrichsen, åt han
ikke skulle beskæftige sig med kongelig Maj e-
stæts affærer uden efter særordre. Men Viborg
Domkapitels høje herrer syntes helt at have ta-
get Niels Henrichsen til nåde.

Så mangler vi tingbøgerne indtil 1693. I det tid-
lige efterår L693 , konstaterer vi, at Niels Hen-
richsen stadig var i fuld vigeur. Berent Fallen-
kamp var landfoged. Men vi ser også, at Niels
Henrichsen nu tituleredes "kgl. Majestæts tolder
og strandinspektør. " Berent Fallenkamp var alene
" landf oged. " Niels Henrichsen er al-tså ogs å ta-
get til nåde hos kongen.

I efteråret 1693 havde Niels Henrichsen på em-
beds vegne anlagt sag mod en. mand i Hals, Nie1s
Andersen, der vi1le bortfjerne en kobberkanon
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Liiels Henrichsen dør

Niels Henrichsens fami-
1 iegravsted

26

fra Læsø uden at betale afgift deraf til K
og uden Løvrigt at have lov1ig adi<omst ti1
nen. Niels Henrichsen beskyldte ham for tyver
Denne sag gav anledning ti1, åt Niels Henrichs
lod manden arrestere som tyv en vi-s tid, hvj-Ik
igen af stedkom en ny proce s mod Niel s llenrichs
som mødte i birketinget i denne sag for sids
gang fredag d. 3. nov. 1693. I det føLgende ret
møde i sagen d.l- dec. 1693 er det hans kone, Må
ren Søfrensdatter, der møder med lavværge "p
hendes salig mand, NieIs Henrichsens, vegne. "
Kgl. Majestæts tolder og strandinspektør, Niels
Henrichsen er altså død i det mellemliggende
tidsrum. Da der ikke findes kirkebøger for Byrum
f ør 17 20, har vi- ingen nærmere angivelse af be-
gravelsesdagen.

I dagbladet Nationaltidende for d. 1. nov. 1893
oplyses det, åt man nogle år forinden havde ud-
skiftet det gamle gulv i Byrum Kirke, som bestod
af ligstene og mursten, med et træguIv. Herunder
fjernede man en stor smuk ligsten over Niels
Henrichsen, der 1å midt i kirken. I første om-
gang var der ingen, der interesserede sig for de
kister, flere med inskriptioner, som 1å tæt op
under ligstenene. Efter at ligstenene var fjer-
net, tyrkkede man kistelågene ned ovenpå skelet-
terne, og det hel-6 blev tildækket med sand og
trægulvet lagt ovenpå. I 1893 brød, man så et
stort stykke af gulvet op for at se, hvad der e-
gentlig var herunder. Under det sted, hvor Niels
Henrichsens nu forsvundne ligsten havde ligget,
fandt man to ki-ster med rester af voksne lig
samt et stykke af en barnekiste, hvis 1åg med
messingsøm var mærket: I. H. S. ( latin: til frel-
serens ære ) anno 1873, hvil-ket synes at stadsfæ-
ste, åt man her havde fundet Nie1s Henrichsens
familiegravsted 200 år efter hans død.



fortalt af Harry Larsen Sannesmeden
tiI Ernst Jensen

EnganE var der mange landsmede på
dem var min Morfar, smed Hans Chr.
kaldet "Sannesmeden".

Læsø. En af
Christensen,

Han blev født i Sulbæk mellem Frederikshavn og
Sæby d. B.aug. 1857 og tjente i drengeårene som
hyrde på gårdene omkring Sulbæk. Hans far, Peter
Christensen (1827-L90I) var smed i Sulbæk og
Bedstefar lærte til smed hos sin far. Deres hjem
findes endnu i Su1bæk. Efter læretiden arbej dede
han en periode i Norge som smed.

I L877 20 år gammel tog Bedstefar arbejde som
smedesvend på Læsø. I L879 blev han gift med Ma-
rie Jensen, fødL på Læsø 1856. Hendes morrsusan-
ne Andersdatter, f ødt ).822 , havde gården "Løkken "
i Tørkeriet.Omkring 1880 købte Bedstefar "Løkken"
og i tiden 1880-99 fik han 7 børn med Marie' som
døde i- 1899 , 43 år gammel. Den yngs'te dreng, AD-
ton på Øren, var ikke 1 år gammel, da hun døde.

Hans Chr. Christensen,
" Sannesmeden" , 20 år, da
han flyttede til Læsø i
1877 .

"LØkken" i Tørkeriet,
" sannesmedens " 1. kones
hjem, købt ca. 1880.

Det var blevet en stor børneflok på
gård, så Bedstefar byggede en smedje
til føden ved at smede for "Tørkerne".

den
og

1i 1le
tj ente
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Bedstemor, Johanne l,Ia-
rie Christensen, 1905.

Svigermoderen, Susanne Andersdatter døde i 190i,
7 9 år gammel og Bedstefar blev nu gift igen med
den 42-årige Johanne Marie Mikkelsen. I 1902 fik
de mi-n mor , Ansine Marie Christensen . I 19 0 4
solgte Bedstefar "LØkken" og købte "Bakkegård" i
Skoven og flyttede sin smedje med op i Skoven.
Han gik ikke så meget op i l-andbruget og fort-
satte med at arbejde som smed og havde både sme-
desvend og arbejdsfolk.

Hans navn "Sannesmeden" kom fra hans retsindig-
hed. Jeg har senere hørL, dt en mand, hvis dat-
ter var blevet gravid, blev så gal, a't han spænd-
te hende for danskharven. Men det blev Sannesme-
den så vred over, åt han Løb hen og spændte pi-
gen fra og meldte manden. Han tog også 2 af sin
broders børn i pIeje, da de blev moderlØse som

o.b- l- arl-ge.

"Bakkegård" i Skoven købt af Sannesmeden i 1904.

Bedstefar,
190s.

Sanne smeden,
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resterne af smedjen ved
" Bakkegård" .

" Det gule IIus " i Skoven
bygget L922. Foto 1960.

l{in mor blev gif t i 1919 med min f ar, Anton Degr:
Larsen, og jeg blev selv født- samme år. Senere
kom jeg til at gå meget i smedjen hos Bedstefar,
for i L922 byggede han det "Gule hus i Skoven"
ved siden af "Bakkegård", som han solgte til mi-
ne forældre i L924.
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smedj en i Skoven , byg-
get 1924, da Sannesme-
den var 69 år.
Foto 1960.

Han var da 67 år, men tog nu fat på at bygge til
huset og lave en ny smedje. I 7927 døde min Bed-
stemor. Selvom Bedstefar blev alene fortsatte
han i smedjen. f sine sidste år som smed havde
han en medh jælper, som kal-dtes "Krone Kristiårr " ,
fordi han var den første som forlangte 1 kr. i
dagløn. I de sidste år som smed holdt Bedstefar
op med at sko heste, men han dr'ev smedjen lige
til 1933, hvor han i efteråret solgte sit værk-
tø) til en ung smed. Året efter døde Bedstefar
77 år gammel. Han var vel nok den sidste prakti-
serende landsmed på LæsØ.

Sannesmeden med
hvide russerhest.

det sidste bi1 lede
Sannesmeden taget
1930.

s.l_ n

af
ca.
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Kirsten Stoklund
Johan sen

Læsø

jætten Hler

rav l-atin glessum

Nogle stednavne på Læsø

Læsøs stednavne er spændende. Mange af navnene
kan føres flere århundreder tilbage i tiden. For
nogle af navnene findes der ingen kendt forkla-
ring på, hvorfor de lyder netop sådan,som. de gør.
For andre navnes vedkommende skal der sættes
spØrgsmåtstegn ved nogle allerede vedtagne for-
klaringer, fordi de kan belyses udfra nye kilder.
Der kan også fremkomme flere forklaringer ud fra
kildematerialet på nogle af navnene. Der er alt-
så grund nok til- at beskæftige sig med disse un-
dersØgelser, når man arbejder med LæsØs historie.
I det følgende derfor nogle eksempl-er på forskel-
lige undersøgelser af stednavnes oprindelse.

Den mest almindelige opfattelse var i mange år
den, som også Pontoppidan i L768 gav udtryk for:
at Læsø var opkaldt efter en jætte ved navn Hler,
der boede på øen. Han var søn af en finsk konge,
og øen kaldtes Hlers ø eller Hlessey allerede
i den islandske Edda år 800-1100. Om dette skrev
Gudmund Schytte L927 i "Danske stednavne fra A-
rilds tid": "Hles-ey ejer nok en havjætte Hler;
dog her er ikke øen opnævnt efter jætten, men
omvendt jætten turde være opnævner for Øen" , med
andre ord: jætten fik sit navn, fordi han boede
på Læsø.

En anden forklaring gav L. C. Brinck-Seidelin i
s j-n beskrivelse af H3ørring amt i 1828: "E'ra Le-
søe skul-de være hentet (Rav ) i sådan mængde, dt
nogle vil-Ie udlede dens navn fra Ravs latinske
benævnelse: glessum. "

Gudmund Schytte skrev i 1927, dt han havde erfa-
ret ved at l-æse den romerske geograf Plinius ( år
62-LL3 e.kr.) "Naturhistorie IV", at i år 5-46
e. kr. var den sydlige Vesterhavskyst underkastet
romerne, og de gav vigtige steder latinske navne.
De samlede frisiske øer kaldte de Gl-æsia: ravøer-
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De, og Borkum fik navnet Glæsaria, fordl der f
disse steder eksporteredes store mængder ra
Han mente, åt navngivningen i Nordjylland måt
sættes i forbindelse med kulturfremskri-dt s
føLge af de store ravfund, især i Thy, men også
i hele det nordlige Jyl1and. Men LæsØ nævnes dog
ikke i den forbindelse.

Den tolkning, der i dag vinder mest anerkenderse
er dog en helt tredje. Kristian Hald skrev i "vo-
re stednavne" 1965, revideret udgave af 1950: "rhele den islandske tradition kaldes øen Hl6s€y,
hvor 6 betegner den islandske 6-1yd, der skulle
svare ti I et garnmel-dansk langt æ, og ved tolk-
ningen er man som regel gået ud fra denne form.
r virkeligheden viser den mod.erne udtar-e og de
hjemlig skrivemåder, bl.a. LessØ hos saxo og Le-
sØ i originale breve fra begyndelsen af det 13.
årh. , at navnet har gamrnelt kort æ. " "LæsØ
kan være et usamme.rsåt ( urnordisk ) r,asio, hvor-
ti] man i middelalderen har fø1et -ø." Læsø for-
klarer han derefter som sideform til oldengelsk
Iæs = græsgang.

"Dansk stednavne leksikon, Jylland-nordrige d.el"
af Bent JØrgensen , L982 , mener således : " Ca.
12 00 Lessø, ca. 12 5 0 LæsØ, sandsynligvis øens
oprindelige navn. Gammeldansk, af ledt af et ord.,
der i oldengel-sk betyder græsgang; ef terled,
sidste led i et sammensat stednavn ø er en tyde-
Itggørende ti1 fø1else.

En f orspØrgsel- i nov . 1987 hos " rnstitut f or
Navnef orsJ<ning " ved Københavns universitet f or
at få dets hol-dning til navnets oprindelse gav
som resultat, å't man også der er af den opf at-
telse, at navnet er afledt af det oldengelske
ord, der betyder græsgang. på instituttet kender
man godt den rige skovbevoksning, der var på Læ-
sØ i middelalderen, rnen mener, åt der forud f or
denne tid må have været en tid, hvor øen har væ-
ret uden nævneværdig træbevoksning , og at øens
navn stammer fra denne periode.

T
V

græsgang
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I den del af øen, som i dag kaldes Stoklund, 1å
i gamrnel tid haven Brarum. Det var et samlet,
indhegnet stykke indmark, som rummede flere går-
de, bl. a. Stoklund, som endnu ligger der.
Stoklund nævnes mig bekendt første gang
tingbog 1593: "Lyddich i Stoklund.- " Den
mand nævnes i et stedsmål l62A-2L, hvor han
>2 bol, dvs. hafvdelen af gården -

ien
s amme
ejer

Arne Espegård skrev i 1980 i sin bog "Liv og
sprog på svundne tiders LæsØ, I I " , dt han mener 'at Stokl-und betyder: " lunden hvor man havde bi-
stokke." Det er rigtigt, åt "Ordbog over det dan-
ske sprog, 19l- 5- 56 " blandt mange udIægninger af
ordet stok skriver, åt det kan være en træblok'
hvorj- bier bygger. Mod denne tolkning taler i-
midlertid, dt indberetningerne i L728, 1743, og
17 55 samt Pontoppidans "Danske Atlas " i 176 I a}-
le skriver med lidt forsketlig ordbrug, at bier
ikke findes på Læsø.

Stok kan imidlercid på oldnordisk ifIg. samme
ordbog betyde træstamme. En anden forklaring på
navnet kan altså være en henvisni-ng til en lund
eller skov, d.er har vokset på stedet , da gården
bl-ev opfØrt.
En tredj e f orkl-aring gives af Åg" Houken i "Hånd-
bog i danske stednavne, L976.": stok = træstamme
eller bjælke. I stednavne kan det betyde"gangtræ
over vandl øb. " Han nævner dog også at f. eks .

navnet Sokke l-und = StocchæIundæ, mul igvi s er op-
kaldt efter en lund i Buddinge. Dette støtter
forklari-ngen om at Stoklund skal betyde skov el-
ler lund.
"DantzigTmand" er navnet på en k1i.t, der ligger
ved øens nordØstlige kyst. I dag et yndet ud-
flugtssted for såvel læsØboere som feriegæster.
Så viAt jeg ved, nævnes den første gang på Viden-
skabernes Selskabs kort over Læsø fra 17E6, op-
mått af J. Bl1ing og noget senere af BinE i hans
"Beskrj-ve1se af Læsø, 18A2". Bing fortæller, åt
der mellem Syrodde og Jegens Odde ligger en hø)
klint, kaldet Dantzigermandens klint. Andre se-
nere beskrivelser fortæ1ler alle, EIt her stran-
dede før 1800 et skib fra Dantztg.
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visende Stoklund i Bra-
rum have og Dantzigmand
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tegning af Dantzigmand
klit af lærer Kru]I, Ø-
sterby 1928.

Dantziginand klit
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Jeg har i lang tid søgt det rigtige årstal for
den navngivende stranding, bl . a. gennem Bings
beskrivelser af 86 strandinger, d.er skete ved Læ-
sø i årene 1780-1800, og af disse har I af sl<i-
bene tilknytning til Dant ztg, enten ved at være
hjemmehØrende der, €1Ier ved at være på rej se
til eller fra byen. Men ingen af beretningerne
fortælIer om netoq denne stranding.

En dag havde jeg heldet med mig. skiftet efter
Lars Andersen Lund, Lundensgård, d,.7.11. L7 46 in-
deholder nemlig en regning tir boet, der lyder
således: " end.nu i åråt fi at, da der her på i".r-
det indstrandede Dant ztger Manden kaldet, bl-ew
hand Mig tillige med samuel christophersen og
Jens Niel-søn Riis , pro . persona 1 mark skyldig,
for mig tilhørende part i en bjæ1ke , df - samÅe
Dant zlger FartØy, hwilke forskrewne 2de mænds
skyldig andeer hand til sig tog, 09 lowede hannem
'ri I mig at betal-e , derf or samme mig ti rgode r<om-
irer, og formoder M+g gjort med 3 mark." Dantzlg-
mands Klit er altså efter dette opkaldt efter åt
skib f ra Dant ztg, kaldet Dant zl,ger Manden, som
strandede ved låsøs nordøstlige kyst i L7 4l-.
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Per Lysdahl

fundet

be skr ive I se

Et stenalderkar

I årsskriftet for 1984 var der en kort omtale af
stenalderfundene fra Læsø. De stammer fra den
yngre del af den yngre stenalder ( omkr . 3 0 0 0 -
faOO f. kr. ) og hører hovedsagelig hj emme i den
såkaldte grubekeramiske kultur eller i dolktiden.
Fundene, der især består af f1int, stammer fra
omkring 25 steder på den højeste, nordlige del
af øen centreret omkring I1ølsande. Artiklen var
ikke illustreret med billeder af oldsager, da
hverken Læsø Museum eller Vendsyssel historiske
Museum har ret mange intakte oldsager fra LæsØ.
Nu har sommeren L987 imidlertid bragt nyt fra
Læsøs stenalder, Som hermed straks skal omtales,
da det dre j er sig om LæsØs sLør ste stenal-derler-
kar.

Baggrunden er den, åt en familie på scmmerferie
på- L*=ø ved en spadseretur på stranden ved Ban-
sten Bakke blev opmærksom på nogle lerkarskår i
kystskrænten. Skårene blev samlet op og stedet
måget grundigt gennemsøgt. Gennem en af famili-

".rå bekendte på LæsØ bl-ev arkæologen fra Vend-
syssel historiske Museum underrettet og fundste-
det blev under søgL. Der blev ikke fundet flere
skår, men en enkelt flintefl-ække. Skårene og
f1ækken må oprind.elig have Iigget på den gamle
jordoverflade og er faldet ned ad skrænten ved
den naturlige nedbrYdning.

Konservatoren på Vendsyssel- historiske Museum
har kunnet sætte skårene sammen ti1 en meget
stor flage af et lerkar. At dømme udfra skårfla-
gens brudflader synes lerkarret al-lerede at være
ga"t i stykker i itenalderen og måske spredt o-
ver et stØrre områae. Så måske dukker de mang-
Iende dele op på et senere tidspunkt. Den 34 cm

lange skårf lage, d.er er noget lemfældigt udf Ørt,
besiår af groft magret l-er og h.f en brungul
farve med enkelte sodsværtninger på såvel yder
som inderside. Flagen må have udgjort de øverste
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rekonstruktionstegning og fotografi
af lerkar fra Bansten Bakke. ca. 1 :4

4/5 af den ene side af et
}:'ø3t, tøndeformet 1erkar.

oprindelig godt 40 cm

udfra den lemfældige udføre1se og vul_sterne un-der randen kan lerkarret dateres til stenalde-rens slutfase, dolktiden , 2400-1g00 f. kr. somdol-ktidslerkar er det enestående i såvel Læsø-
som øvrL9 vendsyssel sammenhæng på grund afstørrelsen. mig bekendt er det i det hele taget
det stØrste stenalderlerkar fra LæsØ. De folk,der har brugt lerkarretr er sikkert kommet ti1
Læsø på sæljagt. Men om de har ravet karret på
LæsØ, el-ler hvorf ra de i givet f ard har uragtdet, kan kun eventuel-le f remtidige analyser årleret måske give svar på.
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Kay Johannsen Læsø litteratur L9B7

BAHNSON, H. & KNUDSEN, K.L. A HANSEN, J.M.: Bi-
drag ti1 Læsøs geologi, lithologi, biostratigrg-
fi åg geofysik. DGU serie D nr.6.1986- Danmarks
Geologiske undersøgelser, Miljøministeriet-

BRÆNDSTRUP,FRANK: Den gamle skipper går i land.
(Vendsyssel Tidende 29.LL.1987 ) . (ann- Interview
med den tidliger kaptajn på Læsø-færgen, Poul
xjærgård. )

BRÆNDSTRUP, FRANK: Landbrug er andet end blot
Iandbrug. (Vendsyssel Tidende L2.4.1987).
(ann. Interview med Birk 01sen, Sv.O- Hansen,
orl.a Vilsen om Læsøs landbrug. )

CHRISTENSEN, BERNT: Læsø - som du var engang.
S.A.L. 1987. 147 s. i11. (ann. Forfatteren var
gennem mange år journalist og fotograf på Læsø.
ian fortæIler om øens natur og mennesker, han
har mødt. )

WESTERGÅRD BøRGESEN, L. m.fl.: En flora og fauna
undersøgelse i Nordmarken, Læsø. Rapport fra Læ-
søgruppån af L976. Institut for populationsbio-
togi, københavns Universitet, 1984- 133 s- + 17
bilag, litt.henvisninger s.123-13I-
(ann. Basismateriale med henblik på fortsatte
undersøgelser i Nordmarken m.h.t. ændringen i
flora og fauna. )

K.rÆRHOLM, HANNE: Læsø Farms. O1d farmhouses from
the island Læsø. Summercottage on the island
Læsø. (begge artikler i: Living Architecture nr
6, 1987. s.115-122 a 123-130. )
(ann. Illustreret med smukke fotografier af-tang
gård og arkitekt Hanne Kjærholms feriehus på læ-
sø. )

MARK PEDERSEN, ELNA & ERIK: Barnekår på Læsø
omkr. århundredeskiftet. Uddrag af Svend Skole.
(Vendsyssel Årbog 1985 s.35-48).
POST, ANDERS HøEHG: Bag horisonten finder du vo-
re særprægede og ensomire ferieøer. (Bådnyt, årg.
L7, nr. 2, 1987. s.32-35) (ann. sejlerskildrin-
ger fra Anholt, Læsø og Hirsholmene. )

STEEN JENSEN, JøRGEN: Møntskattefundet fra Læsø.
Enformue gemt hen ca. L672. (Vendsyssel Nu og Da
1986, s. 24-43, ill. Litt. henvisninger s. 43
udgivet 1987. )

STOKLUND, BJARNE: llenneskabt hede- (Skalk nr. 2

1987, s.18-27, ill.) (ann. Heden som kulturland-
skab og anvendelsen af hakkemøg som tørvegødning
på tæsø. )
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Læsø Museum

Læsø Museum blev oprettet 22. juni 1938. Museet
er et statsanerkendt, kulturhistorisk lokal-muse-
um. Museets formåI er at indsamle, bevare og for-
midle genstande og oplysnlnger om Læsøs kultur-
og naturhistorie.

LÆ,5Ø MUSEUM

Administration og Lokalhistorisk Arkiv:
Østerby GI. Skole , 9960 Østerby, tlf. 08-498045.
Lokat-aikivet er åbent : ti . og Lo . kl . 15 17 . 3 0

ånningstider I988 MUSEUMSGÅRDEN

Museumsve ) , 99 4A Byrum, tl-f . 0 8- 49L529 .
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FISKERf- og SØEARTSMUSEET

Havnegade 5, 9950 Vesterø, t1f. 0B-499497
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Styrelsen for
Læsø Museum
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ul- la Jensen , Ernst Jensen , Kay Johannsen , Jørgen
Kell-er, Pinn Larsen, Guri Mø]ler Kristensen,
Kirsten Larsen, Roger Rafn, Bent Ru11e, Erik
Mø71er SØrensen.



formand

kasserer,
henvendelse ved
medlems skab

bestyrelse

Museumsforeningen for LæsØ

Foreningen blev stiftet d. 11. november 1982.For-
eningenå formåI er at udbrede forståelse og in-
teres se f or de natur- og kulturhi-stori ske værdi-
er på LæsØ. Foreningen virker som støttekreds
for Læsø Museum, og foreningens bestyrelse er
medlemmer af museets Styrelse . Privatpersoner,
firmaer og institutioner kan optages i forening-
en som medlem. År1igt kontingent: 30 kr. Med-
lemsskabet giver gratis adgang til museet , 9Td-
tis årsskrif t, samt adgang til foreningrens øvri-
ge arrangfementer.

Museumforeningen for Læsø
c/o formand Kay Johannsen
Kromarksvej 7

9940 Byrum
rlf. 08-49 13 37

Ernst Jensen
Kay Johannsen ( formand)
Finn Larsen
Guri Ylø]-ler Kristensen
Kirsten Larsen
Roger Rafn
Er ik lqøller Sørensen

( kas serer )
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Kasserer Guri Møller Kristensen
Lille Skovensgård
9940 Byrum
rlf . 08-49 10 96


