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Niels Sørensen Løgstør
(ca. 1665-1747) 

Degn for Rubjerg og Mårup sogne 1710-1747. Da Niels 
Sørensen Løgstør blev degn, fandtes der ingen degnebolig 
i Rubjerg; det gamle degnebol, som muligvis havde ligget 
nord for kirken, var allerede i 1571 ødelagt af sandflugten. 

Ifølge beretninger boede Niels Sørensen Løgstør de første 
mange år med sin kone og 6 børn i Hjørring. Herfra gik han 
på prædikedagene til Rubjerg – en tur på ca. 15 km.

Først i 1724 blev der udlagt jord til et nyt degnebol. Den i 
forvejen fattige Niels Sørensen Løgstør måtte sætte i gæld 
for at bygge et hus på bolet. Han supplerede sin indtægt 
ved at arbejde som hattemager.

 

Strandfogedgården 
gennem tiderne

Strandfogedgården har en lang og spændende historie bag sig. Lige siden det første hus blev opført i 1724,  
har de skiftende beboere måttet indrette deres liv og levned efter såvel tidernes skiften som den barske natur.  

Følg tidslinien og få indblik i gårdens historie gennem 276 år. 

Degneboligen består af 6 fag til beboelse 
samt 2 fag til stald. Stuehuset, som er 
opført i bindingsværk, er lerklinet, mens 
stalden er et jordhus. Vest for huset er 
der en kålgård.

Husdyr på gården: Husdyr på gården: 

1798

På grund af sandflugten 
var markerne til tider 
dækket af sand. Det 
kunne derfor være 
sparsomt med foder 
til dyrene, og dermed 
begrænset, hvor stort 
et dyrehold man kunne 
holde.

Matrikelkort visende  
kirken og degnebolet med 
de tilhørende jorder.

1835 189518851744

I sin embedsberetning fra 1744 giver Niels Sørensen 
Løgstør følgende beskrivelse af degneboligen:

”Rubjerg Degnebolig ligger norden for Rubjerg By, 
en Ager langt østenfor Rubjerg Kirke, bestaar af et 
eneste Hus, hvor udi Rollingsværelser ere, 6 Fag, 
Rum til en Ko og 6 Faar saa meget som to Fag. 
Rollingsværelserne er Bindingsværk, men Rum til Faar 
og Ko er et Jordhus, alt brøstfældigt og ikke i forsvarlig 
Stand; intet Rum til det lidet Korn, jeg kan avle.”

Som man kan læse af beretningen, var degneboligen 
efter 20 år i meget dårlig stand, og Niels Sørensen 
havde problemer med at dyrke korn på den 
sandbefængte jord.

Søren Jensen
(1716-1795)

Degn 1771-1795. Var 
skoleholder i Vejby 
i 25 år, før han kom 
til Rubjerg. Holdt 
”Omgangsskole” i 
Rubjerg sogn.

Hans Sørensen 
Wejbye 
(1759-1832) 

Søn af Søren Jensen. 
Overtog degneembedet 
og degnebolet efter 
faderens død i 1795. 
Han var degn fra 1795 
til 1810 og flyttede 
derefter fra Rubjerg til 
Skallerup-Vennebjerg.

Villum Peter 
Villumsen 
(1886-1970)

Søn af Jens Villumsen. 
Overtog gården og 
havde forældrene på 
aftægt.

Jens 
Villumsen 
(1858-1947)

Gift med Jens 
Thomsens datter. 
Overtog gården 
efter sin svigerfar, 
der med sin kone 
blev boende på 
aftægt.

Jens 
Thomsen 
Strandfoged
Ifølge en gammel strand-
fogedprotokol blev Jens 
Thomsen strandfoged i 
1853. Få mere at vide om 
strandfogedens arbejde 
senere i udstillingen.

Boe 
Johannesen 
Møller 
(1752-1842)

Sidste degn på gården. I 1815 flyttede 
han som skolelærer til den nye skole, 
der var bygget sydpå i sognet, men 
fortsatte som kirkesanger i Rubjerg.

Thomas Pedersen 
(1761-1846)

Mageskifte
Som følge af loven om almueskolevæsen på landet 
blev der i 1815 bygget en skole i landsbyen Rubjerg 
på Thomas Pedersens gårdsted; til gengæld overtog 
denne det tidligere degnebol og fortsatte med at 
drive landbrug herfra.

Jens Thomsen 
(1810-1896)

Søn af Thomas Pedersen. 
Overtog gården og 
forældrene blev boede på 
aftægt.

Jens Villumsen
Efterfulgte sin svigerfar 
som strandfoged.

Husdyr på gården:

Villum Peter 
Villumsen
Efterfulgte sin far som 
strandfoged.

Jens Egon 
Villumsen 
(1928-1992)

Søn af Villum 
Peter Villumsen. 
Overtog driften 
af gården.

Jens Egon 
Villumsen
Jens Egon 
Villumsen døde. 
Gården stod 
ubeboet i 7 år, 
men blev tilset 
af Jens Egon 
Villumsens 
søster og svoger, 
som havde arvet 
den.

Verner 
Nielsen
Overtog gården. 
Han er søstersøn 
til Jens Egon 
Villumsen.

Jens Egon 
Villumsen
Efterfulgte sin far som strandfoged. 
Han blev den sidste strandfoged på 
Strandfogedgården.

Vendsyssel  
Historiske  
Museum
Vendsyssel Historiske Museum 
lejede gården for 20 år. 
Den gamle strandfogedgård 
fungerer som erstatning for det 
sandflugtsmuseum, som museet 
havde på Rubjerg Knude Fyr.

Peder Eiler Nielsen 
(ca. 1720-1771) 

Søn af Niels Sørensen 
Løgstør. Overtog 
degneembedet og 
degnebolet efter faderens 
død i 1747. Var uddannet 
snedker og lavede ofte 
ligkister til begravelser i 
sognet. Fungerede – på 
trods af sine ringe evner 
til at læse og synge – som 
degn indtil sin død i 1771.

1747 1771 1795 1838 1885 1890 1927 1933 1960 1992 1999

Gården er nu også udbygget med 
svinesti, hønsehus, karlekammer, 
værksted og vognskjul

Det ældste billede af Strandfogedgården. 
Billedet har dannet baggrund for den 
udvendige restaurering af stuehuset.

1910

Der er nu udvidet med en 
lille tilbygning til stalden.

1940

Gården er nu udbygget 
med ny stald og lade.

1945 1980

Ifølge en brandforsikrings-
vurdering er huset 16 fag 
langt i retningen øst-vest.

Efter en ombygning er huset på 19 fag 
– det er 32 meter langt, 6½ meter bredt 
mod vest og 5 meter mod øst. Den 
vestlige halvdel er nyopført, til dels i 
grundmur, mens resten er lerklinet. Huset 
er stråtækt. Den ene ende er indrettet til 
beboelse, og i den anden er der heste- og 
kostald samt lo og lade.

Aftægtsbolig Stuehus Heste- og kostald Lade

Stuehus Heste- og kostald Lade

Strandfogedgården er et typisk 
eksempel på, hvordan et 
husmandsbrug i Vend syssel voksede 
ved udvidelser og knop skydninger.

Stuehuset, som det så ud, før 
det i 2008 blev tilbageført til det 
oprindelige udseende.

Husdyr på gården: 
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Degneembedet
Siden reformationen blev gennemført i Danmark i 1536, har der været 
ansat degne ved alle danske kirker. 

Degnen var præstens medhjælper, og foruden den egentlige kirketjeneste 
skulle degnen undervise sognets børn i kristendommens grundlag ud fra 
Luthers katekismus. 

I 1739 indførtes der undervisningspligt i Danmark, og degnene fik nu også til 
opgave at være skoleholdere og undervise i læsning, skrivning og regning – 
en opgave, som på ingen måde vakte begejstring hos degnene. Med sine ofte 
upædagogiske undervisningsmetoder og sit sorte tøj kom degnen på landet til 
at lægge navn til begrebet ”den sorte skole”.

Degnens løn
Degnens løn var så ringe, at det var svært – ofte ligefrem umuligt – at skaffe kvalificerede folk til 
degneembedet på landet.   

Degnens løn udbetaltes blandt andet i naturalier, såsom korn, brød, ost og æg. Sandflugten var dog 
tit årsag til ringe høst, og ofte fik degnen i Rubjerg ikke den aftalte betaling.

Mange af degnene holdt bier og duer. Honningen og kødet var et godt supplement til den daglige 
husholdning, og eftersom både bier og duer flyver ud for at finde føde, var dyrene billige i drift.

Degneembedets indtægt før 1815:
1 Td. Rug 12 Snese Æg 
10 Tdr. Byg Offer og Accidenser af begge Sogne 24 Rdl. 
8 Lispund* 8 Pd. Brød  Smaarentepenge 8 Rdl. 
2 Lispund 10 Pd. Ost 28 Læs Sand- eller Lyngtørv *1 Lispund = 8 kg

Degneembedet 
nedlægges
I 1814 kom den kongelige anordning om 
almueskolevæsenet på landet. Den nye lov 
indebar blandt andet, at degnene skulle 
afløses af egentlige lærere, efterhånden som 
de fratrådte deres embeder. Den nye lov gav 
også behov for nye skoler; dels på grund af 
krav til lokaler, og dels fordi børnene højst 
måtte have 1,9 km (¼ mil) til skole.

Omgangsskole –  
når skolen gik på omgang
I 1708 blev det påbudt at oprette skoler på landet for jævne mennesker. 

Det var godsejerne, der havde pligt til at oprette og drive skolerne, og 
kirken skulle føre tilsyn med dem. For at gøre det så billigt som muligt 
foregik undervisningen som oftest på skift på nogle af gårdene, typisk en 
uge ad gangen. 

Undervisningen blev varetaget af en ”løbeskoleholder” eller, som man også 
sagde, en ”omgående skoleholder”.

Landbruget
Som så mange andre steder var husdyrene og 
afgrøderne på Strandfogedgården en forudsætning 
for såvel tøj på kroppen som mad på bordet: fårene 
gav uld og kød, køerne mælk, og fra grisene fik man 
kød, som kunne saltes og opbevares. 

Indtil engang i 1800-årene var dansk bondebrugs-
økonomi en udpræget selvforsyningsøkonomi, det vil 
sige de fleste af de fødevarer, man producerede, blev 
brugt i egen husholdning. Hvad man i øvrigt havde 
brug for, fremstillede man selv. Når lejligheden bød sig, 
byttede man sig til det, man manglede, f.eks. kød for 
fisk.

Patronymnavne –  
også på Strandfogedgården
I landbefolkningen var der frem til ca. 1860 ikke faste efternavne. Efternavnet skiftede i hver generation, idet man dannede patronymer, dvs. fadernavne. 
Eksempelvis kom alle Søren Jensens sønner til at hedde Sørensen = Sørens søn. Omvendt kan man så også konkludere, at Søren Jensens far hed Jens. 

Kom der fremmede til sognet og bosatte sig, skete det ofte, at patronymet i folkemunde blev efterfulgt af navnet på det sted, han kom fra, f.eks., Niels 
Sørensen Løgstør.

Med navneloven af 1828 indførtes faste slægtsnavne i kongeriget. Dermed ophørte brugen af patronymer efterhånden. Det tog dog sin tid. De sidste 
eksempler på patronymisk navngivning i Danmark kan findes i Nordvestjylland omkring 1882. 

Den nye danske navnelov af 1. april 2006 åbner igen mulighed for at bruge patronymer som efternavne. Ifølge den ny lov kan et patronym dannes af  
enten faderens eller moderens fornavn efterfulgt af endelsen –søn eller –datter, eksempelvis Lene Hansdatter eller Simon Kirstensøn. 

Patronymnavne er personlige efternavne og kan ikke gå i arv.

Aftægt
På Strandfogedgården har der gennem flere 
generationer været tradition for at lave aftægtsaftaler 
ved overdragelse af gården. 

Gennem aftale om blandt andet. bolig og daglige 
fornødenheder var aftægtens primære formål at give 
sikkerhed for det aldrende bondepar.

Ofte deltog aftægtsfolkene i det daglige arbejde, ikke 
mindst med børnepasning.

Få mere at vide om aftægt senere i udstillingen.


