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En festlig julidag i Lønstrup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Billeder fra den 31. juli 2014, hvor vi markerede 200 års dagen for skudehandler Axel Rosenkrantz Segelcke,s fødsel og den tid, 
hvor nabohandel over Skagerrak var med til at binde bånd mellem kyster og slægter - bånd som lever i bedste velgående.  
Den norske konsul i Region Nordjylland/Hjørring advokat Birthe Dyrberg afslørede en mindeplade på skudehandlergården, hvor 
A.R.S. blev født – i dag Marinella, Strandvejen 94, Lønstrup  
Derefter fortsatte forsamlingen i hestevogn og til fods til Mårup Kirke, som familien ejede indtil 1913. ARS oldebarn Kirsten Ro-
senkrantz Segelcke lagde en krans på familiegravstedet. Højtideligheden sluttede med kaffe på Hotel Kirkedal. Svend og Lillian 
Larsen spillede til fællessang, der var taler og Bjarne Simonsen, Skallerup fortalte om skudehandelen.  
 
Birte Dyrbergs tale: Axel Rosenkrantz Segelckes fødsel den 31. juli 1814. 
Det er mig en stor ære, som norsk konsul, at få lov til at afsløre mindepladen for Axel Ro-senkrantz Segelcke her på skudehand-
lergården, hvor Axel Segelcke blev født den 31. juli 1814. 
Inden jeg gør dette, vil jeg dog knytte nogle bemærkninger til festdagen i dag. 
Kort til før Axel Rosenkrantz Segelcke blev født – nemlig den 17. maj 1814 – blev Norges grundlov vedtaget, og Norge blev en 
selvstændig stat/kongerige og ikke længere underlagt kongeriget Danmark. 
Det er en dag, der fejres hvert år i Norge, og der er sikkert mange her, der har oplevet den festlige dag med nordmænd i natio-
naldragter, glæde og stolthed. 
Norge og Danmark skiltes ikke som fjender, men som venner. 
Det var i denne atmosfære, at Axel Rosenkrantz Segelcke voksede op. Norge og Danmark var venner, og har været det lige siden. 
Axel Rosenkrantz Segelcke drev sin skudehandel i en tid, hvor det var helt naturligt, at Nor-ge og Danmark havde megen sam-
handel, for man var jo i 400 år samme land. 
Axel Rosenkrantz Segelcke har sikkert haft norske søfolk på sine skibe, og også den danske flådes krigsskibe var bemandet med 
danske og norske sømænd. Officererne var oftest danske, og søfolkene oftest norske. – Der var dog undtagelser. Tænk blot på 
Tordenskjold og Iver Huitfeldt, ”danske søhelte” af norsk oprindelse. Nationalmuseet har netop nu en udstilling om dette emne. 
Jeg ved, at vi senere i dag, skal høre meget mere om Axel Rosenkrantz Segelckes liv, hvorfor jeg ikke vil komme ind på dette. 
Nu skal spændingen udløses, og mindepladen afsløres til minde om en dansk skudehandler, der gjorde det godt for både Dan-
mark og Norge … og ikke mindst for Lønstrup! 
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Lønstrup marts 2015 
 

Kære venner, givere, medlemmer, kommende medlemmer, interesserede og hvem vi har haft 
kontakt med i årets løb. 
 
Endnu et år er gået. Et år næsten som andre med nye og gamle aktiviteter. Gode afleveringer til 
arkivet. Mange henvendelser/forespørgsler på begivenheder, billeder m.v. bl.a. har vi marts og 
igen i december leveret billeder til DRs serie om danske badehoteller.  
 
Så skete det endelig…. 
I mange år har næsten 550 danske lokal- og stadsarkiver set frem til den dag, hvor vi samlet kun-
ne præsentere vore mange billeder og øvrige registreringer for offentligheden. Takket været en 
donation fra A.P. Møller Fonden er det endelig blevet til virkelighed.  
Historiens Hus i Odense var rammerne den 20. februar, da rigsarkivar Asbjørn Hellum kl. 16 fore-
tog den officielle åbning af formidlingsportalen Arkiv.dk 
Med lanceringen af denne kan lokalarkiverne blandt andet præsentere Danmarkshistoriens stør-
ste fotoalbum med historiske billeder fra fotografiets barndom til i dag - og en genvej til massevis 
af andet arkivmateriale. Samtidig vil der kunne vises klip med film og lydfiler.     Pastor Vestergaard, Rubjerg 17/8 1903 

 
Slægtsforskere og historisk interesserede fra hele verden vil med www.arkiv.dk kunne sidde 
hjemme i lænestolen og finde billeder og arkivalier vedrørende deres historiske rødder og andre 
spændende historiske emner fra Danmark.  
 
I skrivende stund har 500.000 personer allerede været inde for at søge – og flere millioner opslag 
er registreret. 
 

Vi mærker også en stor stigning i forespørgsler til arkivet efter portalen er gået i luften. 
I Lokalhistorisk Samråd for Hjørring Kommune (Sammenslutning af 18 lokalhistoriske arkiver) har 
vi i vinterens løb arrangeret kurser – for at kunne skifte fra registreringssystemet ARKIBAS 4 til 
ARKIBAS 5, som er baggrunden for Arkiv.dk. 
I arkivet har vi flere tusinde billeder, som skal skannes til arkiv.dk for ikke at snakke om andre 
arkivalier og avisudklip.  
Har du interesse for den lokale historie og eller bare lyst til at give en hånd med, så hører vi meget 
gerne fra dig. 

Inger Marie og Jens Nielsen 1890 

Og mere er på vej. Sæt kryds i kalenderen 9. april 2015.. 
www.statsbiblioteket.dk/mediestream  
Samtlige danske aviser ligger som beskyttet kulturhistoriske arv i to kopier på henholdsvis Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblio-
teket i form af mikrofilm og papir. Statsbiblioteket er begyndt at digitalisere aviserne for at beskytte og bevare den kulturhistori-
ske avisarv, og i den forbindelse blev NORDJYSKE spurgt, om de var interesseret i at gøre deres aviser tilgængeligt og søgbart 
online.  
Takket være en donation på 4,35 mio. kr. fra Aalborg Stiftstidendes Fond bliver det muligt at gøre næsten 250 års Nordjysk hi-
storie, registreret i skrift, tegning og foto, tilgængelig for offentligheden. Når scanningen er færdig bliver 248 års historie i det 
nordjyske gjort offentligt tilgængeligt på nettet. Samtlige aviser fra den første avisudgave, ”Nyttige og Fornøjelige Jydske Efter-
retninger.” der udkom 2. januar 1767 til i dag er ved at blive digitaliseret. 
9.april kl.16 åbner Kulturminister Marianne Jelved for den allerførste udgave af Mediestream Aviser. Når indgangen åbner, vil 
man kunne søge i alle de digitaliserede avissider, men man vil ikke kun læse i alle årgangene hjemmefra. 
Årgange ældre end 1. januar 1916 kan man læse hjemmefra, mens man skal møde op på Statsbiblioteket, Det Kongelige Biblio-
tek, Det Danske Filminstitut og hos de lokalhistoriske arkiver, der har bevaret årgange, for at kunne læse i årgange nyere end 31. 
december 1915. For hvert år, der går, vil en ny årgang blive føjet til de årgange, der kan læses i hjemmefra.  
 
Arkivernes Dag i NORDEN 8. november 
Traditionen tro markerede vi dagen med åbent hus.  Mange kom forbi for at snakke, kikke, aflevere og stille spørgsmål.  
 
Redningsstationen, som vi ejer sammen med Lønstrup Fiskeriforening 
Planer for en evt. flytning af den sydlige betonmur, så der kan blive plads til bænke og evt. plancheudstilling på muren forhand-
les der stadig om.  
Hjørring Kommunes store projekt med renovering af bådepladsen og høfder er lige gået i gang og i den forbindelse måtte vi give 
tilladelse til af noget af projektet kom over redningsstationens grund.  
Vi håber at det lykkes os at lave en udstilling i huset i år. 
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Naturkatastrofedagen 11. august 2015 
Bestyrelsen satte sig på en bænk i slugten, bød forbipasse-
rende på kaffe, en folder og fortælling om skybruddet.  
Vores intention om at gøre det til en større event – en Store 
Badedag - lykkedes ikke i 2014, men måske lykkes det i år: 
Kaffe, badning, dans i vandkanten som i 1912, eller hvad 
synes du?  
    
 
1864 
Sammen med Landsbyrådet i Havtornens Rige og Forenin-
gen NORDEN Hjørring inviterede vi den 1. november til film 
eftermiddag med temaet 1864. Vi så filmen ”Tine” og havde opfordret folk til at komme med fortællinger fra den tid. Vi fik 3 
spændende indlæg. Vibeke Søndergaard fra Lønstrup fortalte om tipoldefaderen, Niels Christian Pedersen over hvem, der er sat 
en mindetavle i Skallerup kirke. Hanne Skamriis fra Skallerup om tipoldefaderen Jens Nielsen, der kom hjem efter 1864 og ende-
lig havde så mange penge, at kunne købe en gård, og dermed var accepteret som svigersøn. Birgitte Daumiller fra Hirtshals læste 
højt af familiebreve fra 1864. En spændende eftermiddag, der selvfølgelig også bød på sønderjysk kaffebord. 
 
Generalforsamling 
Ved generalforsamlingen i marts 2014 udtrådte Jan Rasmussen af bestyrelsen. JR indsamlede til eget privatarkiv i samme områ-
de som vores forening. Det kunne ikke forenes med at være næstformand for LHF, da det ville være umuligt for giverne at skelne 
mellem, hvornår det var til hans private eller vores offentlige arkiv, der blev indsamlet. 
Vi opfordrer derfor til, at de der ønsker at skænke/låne arkivalierne vil gøre det til vores arkiv, hvorved det er sikret i offentligt 
eje med de regler og klausuler, der følger med at være en del af det offentlige arkivsystem. 
Den siddende bestyrelse er Mogens Juulsen, Pernille Marryat, Laila Tronsen, Birgit Hjortlund og Tove Marquardsen. Suppleanter 
Aase Sørensen og Birgitte Jensen. 
I år afholdes generalforsamlingen 31. marts kl. 19.00 på Lønstrup gamle Skole. Dagsorden ifølge vedtægterne. I forlængelse af 
generalforsamlingen vil vi vise film og billeder fra arkivets samlinger. 
 
Lokalhistorisk Samråd 
Sammenslutningen af de 18 lokalhistoriske arkiver i Hjørring kommune har holdt en del kurser i årets løb – kurser der er nød-
vendige for at følge udviklingen indenfor ARKIBAS, opbevaring af arkivalier, scanning m.v. Kurserne afholdes som regel i Jerslev, 
hvor de har en god datastue, og underviserne er de samme som SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver) bruger i Vejle. En kur-
suspulje fra Hjørring Kommune gør det muligt at holde kurserne lokalt frem for at køre til Vejle.  
Et besøg og rundvisning på Udvandrerarkivet er det også blevet til. 
Noget der ikke har været så spændende i vores arkivverden er varslede flytninger af nogle arkiver som følge af Hjørring Kommu-
nes store sparerunde i 2014. Det gælder Tversted, Tornby, Løkken, Hirtshals. Den sidste streg er ikke slået endnu, bortset fra 
Hirtshals, som flytter til biblioteket i det gamle rådhus, og Løkken som flytter til skolen. I februar i år var alle arkiver indkaldt til et 
dialogmøde med forvaltningen Hans Paludan og Lennette Nielsen samt byrådsmedlem Sven Bertelsen. Det ser ud til at give en 
positivt udfald for os, vi venter spændt. 
 
Efterlysninger 
Vi får som skrevet tidligere mange forespørgsler. Ikke alt kan klares, men det er spændende opgaver, der dumper ind i arkivet.  
Kan du/I hjælpe med yderligere oplysninger, fotos m.v. om: 
Peter Nielsen 
husmandssøn fra Thy, der lige som mange andre rejste til Rusland i 1896. Peter uddannet gartner fik arbejde som forvalter af en 
stor kaninfarm og grundlagde et samtidig er stort drivhusgartneri. Han giftede sig med Helena, en russisk kvinde, med hvem han 
fik datteren Nina i 1906, Nina blev uddannet lærer og giftede sig i med kollegaen Vasilij. De blev forældre til søn, der døde 1 år 
gammel, og datteren Maja. Det som tegnede til at blive et eventyr endte brat. Peter Nielsen blev arresteret som folkefjende og 
løsladt igen samme nat, som svigersønnen blev taget af det hemmelige politi og kom i arbejdslejr.  
Fremmedpolitiet begyndte at interessere sig meget for Peter Nielsen, og familien besluttede derfor at flytte til Danmark, nær-
mere bestemt til Lønstrup (Strandvejen 14), hvor Peters bror Andreas Nielsen havde en tømmerhandel (Kystvejen 1). 
Vi har netop afleveret oplysninger til en artikel om familien. Se den i Nordjyske i påsken. 
Niels Christian Thomasen  
Kendt i Hjerting i 1870'erne som bådbygger Kresten Hunderup. Han som indførte en fladbundet bådtype, som er blevet kendt 
som "Hjertingkanen". En bådtype, som stadig bygges af ”Hjerting Kanelaug” 
Når han blev kaldt  "Kresten Hunderup" er det måske fordi han blev gift med en fra Hunderup Sogn.  
Niels Christian Thomasen skulle være født den 10/3 1842 i Ålborg , men står ved sin død noteret i Kirkebogen for Guldager Sogn, 
som født i Mårup.  
Det er ikke lykkedes os at finde oplysninger om ham i kirkebogen eller andre steder. Håber denne efterlysning giver resultat  
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Arkivet 
Kom og besøg os i arkivet og bliv klogere på dit lokalsamfund 
og dets historie.  
 
Se de mange spændende arkivalier i form af kort, billeder, 
film, og dokumenter fra fortiden. Vi har åbent i arkivet 1. 
mandag hver måned kl. 16.00-18.00 og ved åbent hus arran-
gementer.  
Kan desuden træffes efter aftale på tlf.  21719220,  da vi ofte 
er på arkivet.  
 
Hold øje med vore aktiviteter via hjemmesiden 
www.havkystfolk.dk  
eller kalenderen på landsbyrådets hjemmeside 
www.havtornensrige.dk 
 

Niels Jensen Jørgensen, Vildkærgård udenfor Vildkærhus (Aftægtshus) Skallerup 

 
Det skete i 1915 
Med den nye grundlov fra juni 1915 fik danske kvinder og arbejderklassens mænd for første gang mulighed for at blive valgt og 
for at give deres stemme til kende ved valgene til Rigsdagen.  
Vi vil bruge året 2015 til at indsamle historier fra den gang. Har du kendskab til arkivalier/fortællinger fra det, der kaldes demo-
kratiets grundlov hører vi gerne fra dig. 
 
Befrielsen 1945 
Har du fotos/fortællinger m.v. fra befrielsen og krigen generelt hører vi gerne fra dig,  
 
Nyt fra nogle af de steder, hvor vi er repræsenteret i bestyrelser/råd 
Landsbyrådet 6. april sidste år tog 8 personer i forskellige aldre anført af kulturudvalgsformand Sven Bertelsen første spadestik 
til Synergivejen: Fælles udeområde mellem Friskolen og Skalleruphallen – med nye muligheder for motion og leg for alle. Ople-
velsesstier, bålplads, læpladser, motionsredskaber og multibane. Projektet er nu afsluttet og godkendt ved Hjørring Kommune 
og Ministeriet for By, bolig og land. En festlig indvielse er under planlægning 
Tilladelserne til at etablere et stisystem fra Vennebjerg kirke til Skalleruphallen/Synergivejen er på plads. 20.000 kr. er bevilget 
fra Hjørring Kommunes vedligeholdelsespulje til jordarbejde, slåning af græs, opsætning af en lille bro samt trykning af foldere 
Ruten går i forlængelse af stien fra Vennebjerg Mølle til Vennebjerg kirke - tværs over markerne tæt på den gamle kirkesti forbi 
golfbanen, og spejderborgen til Skalleruphallen/Synergivejen. Stien får desuden forbindelse til det omfattende stinet i Lønstrup 
og Feriebyen Skallerup Klit. Også her vil der blive en officiel åbning. 
 
Vennebjerg Mølle  
er blevet en stor attraktion for hele området – en attraktion der trækker mange 
besøgende til. En reparation af krøjværket er netop færdig, men nye udfordrin-
ger venter. ”Bjørnen” i toppen skal udskiftes, så nye ansøgninger til diverse 
fonde er på vej ud. 
Ud over at være et yndet udflugtsmål indgår den nu også i nogle skolers mate-
matikundervisning. Møllen kører Skærtorsdag kl. 13-16 
 
Nyheds- og medlemsbreve 
Porto er efterhånden blev en stor udgift, vi vil derfor opfordre jer til at sende 
jeres mailadresser til os. Det vil spare os for udgiften, og samtidig giver det 
mulighed for at vi kan sende aktuelle nyheder til jer.  
 

Medlemskab og støtte til arbejdet 
Vi håber, at du/I har lyst til, at støtte foreningens arbejde med at indsamle, registrere, bevare og formidle den lokale kulturarv. 
Kontingent min. kr. 75/person kan overføres til Sparekassen Vendsyssel konto nr. 9070 1505800350. Husk at anføre navn og 
adresse på betalingen. 

 
Tak for godt samarbejde til Landsbyrådet Skallerup-Vennebjerg-Lønstrup, Lønstrup Cafe-Bio, Foreningen Norden, og Mårup 
Kirkes Venner m.fl.  
Tak for støtte til arrangementer til Super Spar og Sparekassen Vendsyssel.  
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