Brødslev købmand 100
år
En købmandsbutiks historie

Ingstrup sogn 1870

Hvem bor i Ingstrup 1870
•

Hvem bor i Ingstrup

•

Min oldefar Niels Andreas Knudsen var 11 år født i Ingstrup 1859 med forældrene

•

Knud Jørgensen og hustru Ane Catrine Andersdatter. Knud Jørgensen var husforpagter i Trudslev og de havde 6 børn, hvoraf de 4
levede da Knud Jørgensen døde i 1888. Det var Niels Andreas født 1859, Lars Christian Knudsen 1860, Ingvard Martin Knudsen f 1863
var møller i Lørslev, og Maren Kirstine født 1865

•

Min oldefar var gift med Anne Marie Eriksen der er født i Ingstrup 10. maj 1853 datter af Erik Pedersen Gregersen og hustru Johanne
Marie Pedersdatter. Erik Pedersen Gregersen er født 1817 i Ingstrup og døde i 1863. Han var daglejer.

•

Erik Pedersen Gregersen og Johanne Pedersdatter havde i alt 8 børn. Maren Kirstine Eriksen født 1841 d 1848, Inger Marie f 1843 ,
Peder f 1845 død 1926, Niels Peder Eriksen f 1848 død 1904, Ane Marie Eriksen f 1853 død 1937 Min oldemor, Peder Christian
Eriksen f 1858 død 1947, Maren Eriksen født 1860 død 1915

•

Som det var meget almindeligt den gang blev Johanne Marie Pedersdatter gift igen. Det var med Christen Larsen Due, der var
enkemand og født i 1818 i Aaby. Han døde i 1880, hvor der er skifte efter ham:

•

Han fik ingen børn med Johanne. Men Johannes børn blev kaldt Due efter ham.

Niels Andreas
Knudsen
• Niels Andreas Knudsen er født I
Ingstrup 1858 og død I Ingstrup
1924 søn af Knud Jørgensen og
hustru Ane Catrine Andersdatter
• Ane Marie Eriksen er født 1853 I
Ingstrup og død 1937 I Ingstrup
datter af Erik Pedersen Gregersen
og hustru Johanne Marie
Pedersdatter

Børn til Niels A Knudsen og Ane Marie Eriksen
• Ane Katrine Knudsen født 1879 i Ingstrup gift med Niels Marinus
Nielsen (Støve)
• Johanne Marie Knudsen født 1884 i Hune død i Ingstrup 1912
• Erikke Marie Knudsen født 1887 i Hune gift med Frederik Jensen
• Johan Marinus Knudsen født 1889 i Ingstrup gift med Frederikke
Sørensen. Han var skomager og boede Hovedgaden 27 min farfar
• Ottilie Katrine Knudsen f 1894 i Ingstrup gift med Søren Christian
Andreasen. Boede i Ingstrup

Vejene omkring
• Samfærdsel med varer indtil 1860 foregik via
strandene. Det gjaldt for varetransport fra
Løkken til Hune og Blokhus. Og det gjaldt
færdslen mellem Tversted og Skagen. På
samme måde blev færdslen fra Hjørring til
Thy i gammel tid lagt over stranden fra
Furreby til Slettestrand.
• Ser man på kortet over vejene omkring
Ingstrup, så har der været en vej fra Løkken
over Ingstrup til Saltum og Jetsmark. Og
derfra til Åby og Nørresundby. Fra Saltum
kunne man også komme til Brønderslev via
Landevejen over Thise.

Skudehandel
• I tiden fra 1700-1870 har der været drevet en betydelig kysthandel fra den Vendsysselske
Vestkyst. Særlig fra Blokhus, Løkken og Lønstrup har der været drevet handel med de
Norske kystbyer Arendal, Kristiansand, Mandal med flere.
• Men de færreste ved, at der har været en del handel fra Grønhøj ved Ingstrup omkring
1800, hvor Kjettrupgaard havde en brig og et pakhus.
• På landet var befolkningen indtil midten af 1800-t. stort set selvforsynende med
levnedsmidler, ligesom man fremstillede en del af sit eget tøj. Andre varer blev købt i byerne
eller hos omvandrende kræmmere
• Med Høkerloven i 1856 blev det tilladt at forhandle høker- og urtekramvarer, dvs.
hovedsagelig indenlandsk producerede fødevarer, i landdistrikter uden for byernes
nærmeste opland, og med Næringsloven af 1857 bortfaldt byernes eneret på detailhandel

Fra købstadsrettigheder til fri næring
• Næringsfrihedsloven á 1857 fik effekt få år senere, og ”næring” skal i den sammenhæng forstås som indtægt,
erhverv eller virksomhed
• på landet kom der nye muligheder, når blot man løste et såkaldt ”Næringsbevis”.

Krav der blev stillet.
1.

at være fuldmyndig

2.

at hans bo ikke er under opbuds-eller fallitbehandling

3.

at han ikke ved dom er fundet skyldig til straf på æren eller offentligt arbejde, eller er under tiltale for en
forbrydelse, der kan medføre sådan straf

4.

at han såfremt han ikke har indfødsret, oplyser at han i det mindste i 5 år har opholdt sig og ernæret sig ærligt her
i riget.

5.

Det var sognerådene der besluttede hvem der kunne få ”næringsbevis”

Jens Nielsen den første
købmand
• Jens Nielsen er født i Ingstrup 9. juni 1837 som
søn af Niels Jensen og ugifte Mette Johanne
Olesdatter. Mette Johanne er født i Børglum
1815 og døde i 1897 i Ingstrup.
• Jens Nielsen bor hos sin farmor både i 1840 og
1845. Og i 1850 bor han hos sin faster Ane
Jensdatter og hendes mand Thøger Christian
Severin Christensen Brødslev Ingstrup

• Og da Jens Nielsens faster, Anne Jensdatter,
bliver enke i 1892, køber Jens Nielsen alle
ejendomme af hende, og hun laver en
aftægtskontrakt med Jens Nielsen. Det var
disse ejendomme under Brødslev ejerlav:
matrikel 6e, 19a, 20a, og 26a.

Jens Nielsens
ejendomme
• Her kan vi se de matrikler
som Jens Nielsen ejer
• 18a, 18d, 5o, 5t, 16g, 25c,
34, 8b, 13a, 19d, 20c, 32a,
6g, 33, 12c, 17a

Ursille Catrine
Pedersdatter
• Ursille Catrine Pedersdatter er født i Ingstrup 23.
juli 1839 som datter af Peder Eriksen og Maren
Pedersdatter
• Gift med Jens Nielsen 1865

• De fik børnene
1. Niels Jensen Nielsen blev født 6. september 1866
død 20. maj 1867 Ingstrup.

2. Ane Jensen Nielsen blev født d. 22. oktober 1867
død 24. januar 1955 i Ingstrup. Hun blev gift
med Niels Christian Johansen Frøstrup født 10.
marts 1865 Ingstrup død 23. maj 1945.
3. Peder Jensen Nielsen blev født d. 8. maj 1870,
død 20. november 1870 Ingstrup.

Jens Nielsen
familie

• Børn
1. Niels Peder Jensen Nielsen blev født 30.
september 1871 død 14. august 1894 Ingstrup.

2. Maren Jensen Nielsen blev født 8. august 1874
Ingstrup gift med Frederik Nicolai Severin
Jensen blev født i Vrensted 9. oktober 1873.
3. Peder Severin Jensen Nielsen født 5. august 1877
død 3. marts 1931 Ingstrup han efterfølger
faderen. Bliver gift med Johanne Thomsen født
20. marts 1883 i Thise.
4. Ingeborg Jensen Nielsen blev født 11. april 1881.
Hun bliver gift med Peder Anton Jørgensen født
i 1. marts 1882 i Bjørn, Aars Herred Aalborg.

Brødslev
købmand

• Jens Nielsen er med i krigen 1864 og får fortjenstmedalje

• Skøde til Jens Nielsen fra Peder Jensen d. 2. marts 1864:
Husmand Peder Jensen på Ingstrup Præstegårds mark
• Jens Nielsen bevilling som Købmand (Høker) d. 31. januar
1871, og han fik tilladelse til at forhandle stærke
spiritusvarer samme år.
• han solgte et bredt udbud af varer. Kaffe, the, farin,
spiritus, som snaps. Desuden solgte han forskellige
manufakturvarer og redskaber til landbruget og
håndværkerne

• Saltet flæsk og en del trælast. Også manufakturvarer og
andre artikler som kartofler, saltet flæsk, hør sælger han
på auktion fra forretningen. Sælger også gæs

Sylfiden af Løkken
• Jens Nielsen havde en båd, som han brugte til
at fragte varer mellem Grønhøj Strand og
Norge. Det var sluppen ”Sylfiden” af Løkken
• Men en dag i 1884 indtraf uheldet
• Natten mellem mandag og tirsdag opstod
pludselig en stærk storm, hvorved det uheld
passerede, at en af Kjøbmand Jens Nielsen i
Brødslev tilhørende skonnert, der lå på Rhed
ved Grønhøj
• . På skibet befandt sig, da stormen opstod, 2
mand, en matros og en dreng. Matrosen lå og
sov, og da han vågnede ved stormens rasen,
var drengen borte og er formodentlig skyllet
over bord af søerne.

Den druknede dreng hed Jens Jensen, hvilket står i Vrensted kirkebog død: 15.
november 1884 Jens Jensen søn af Købmand Niels Jensen af Vrensted kok på
Sluppen Sylphiden 15 år. Attest fra distrikslægen , Skifteretten, og politiembedet.
Faldet overbord og druknet

Ulykken ender med, at det forulykkede skib sælges på auktion, hvilket annonceres
i avisen:

Matrosen
Tirsdagen 24 ds. Formiddag kl. 10 holdes efter begæring af Kjøbmændene J
Nielsen af Brødslev og N Jensen af Brødslev auktion på Pirupshvarre Strand over
en stor del ege- og fyrrevrag, dæksplanker og bjælker, 1 ny mast, 5 stk til dels ny
sejl, 1 pram, 2 ankere, tove, kjættinger, en del jern m. m. – alt bjerget fra den på
fornævnte strand i november måned forrige år inddrevne slup ”Sylfiden” af
Løkken. Hvetbo Herreds kontor i
Blokhus. Den 16. marts 1885

Severin Nielsen
• Jens Nielsen fortsætter med sin
købmandsforretning indtil 16. januar 1904,
hvor han sælger ejendommen med tilbehør og
forretning til sin søn, Peder Christian Severin
Jensen Nielsen, kaldet Severin Nielsen

• Severin Nielsen bliver gift med Johanne
Thomsen 1906 i Ingstrup kirke. De får ingen
børn, men de adopterer Aksel Nielsen, der er
født i Ingstrup i 1919
• Severin Nielsen er en aktiv mand og deltager i
mange ting i Ingstrup. Han er med i sognerådet
for Ingstrup V. Hjermitslev Kommune, og han
er med i bestyrelsen for Forsamlingshuset.
Severin dør d. 3. marts 1931

Overtagelse af
forretning
• Ved overtagelsen af forretningen
forpligter Severin Nielsen sig til at bygge
et hus til sine forældre
• Og der er nogle andre vilkår, køretur og
naturalier
• Skal give sine søstre Ane Jensen, Maren
Jensen, og Ingeborg Jensen ialt 6000 kr
• Værdien af ejendommene sættes til
9000 kr. og løsøre 3000 kr

Jens
Christian
Pilgaard
Kort efter Severins død lejer hans
enke Johanne Nielsen lokalerne ud
til Jens Christian Pilgaard.

Johanne
Thomsen

• Severins hustru Johanne dør i
1932, der er skifte efter hende

Købmandsbutikken
Charles Dahl der var
kommis hos Severin
Nielsen

Man får
margarine
Kommis Anton Michelsen
sammen med chaufføren
og Severins søn Aksel

