
Hørby Stationsby - et øjebliksbillede 

 

Det er med stor ydmyghed jeg stiller op for at fortælle om Hørby Stationsby - 

for I har jo selv leveret en fornem skildring af dens historie i bogen “Hørby 

Stationsby gennem 100 år”. Da vi i november sidste år aftalte emnet for 

foredraget i dag, var I så venlige at begave Vivi og mig med bogen, som jeg 

ikke havde set før - så jeg vidste på det tidspunkt ikke, hvor grundigt I havde 

gravet i stationsbyens historie. Det ved jeg nu - og jeg vil derfor så vidt muligt 

prøve at belyse nogle træk, som I ikke har med i bogen; og det vil jeg gøre 

ud fra folketællingen 1921. 

 

Folketællingen 1921 blev - som alle de andre statslige folketællinger - afholdt 

på samme dag over hele landet - tirsdag den 1. februar. Den gav som 

resultat, at der i det egentlige Danmark - d.v.s. uden Færøerne og Grønland - 

boede 3.267.831 personer, heraf 163.622 i de fire sønderjyske amter, som 

året forinden var blevet genforenet med Danmark. 

 

Af denne befolkning boede 1.838 personer i Hørby Sogn. - Statistisk Årbog 

har oversigter over stationsbyer - men kun sådanne, som havde over 500 

indbyggere; og af dem var der i 1921 kun én i den tidligere Sæby Kommune, 

nemlig Dybvad, med 658 indbyggere; Østervrå havde 418 indbyggere. Går vi 

til det primære kildemateriale, selve folketællingslisterne, kan vi konstatere, 

at Hørby Stationsby lå endnu længere nede på listen, med 325 indbyggere, 

eller knap 18% af sognets befolkning. 

 

Lad os lige definere begrebet “stationsby”; Statistisk Bureau opererede med 

begrebet “stationsbyer og lignende bymæssige bebyggelser udenfor 
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købstæderne” - så der var ikke nødvendigvis baneforbindelse til en 

“stationsby”. Men da mange af stationsbyerne vitterligt havde en jernbane at 

takke for deres opkomst og vækst, er ordet “stationsby” blevet almindeligt 

benyttet. Men Hørby havde jo jernbaner til overmål: Først blev den station på 

banen fra Nørresundby til Frederikshavn, som åbnede den 18. juli 1899 (og 

lukkede den 1. april 1968), og senere endestation på banen Hørby-Hjørring, 

som åbnede den 7. november 1913 (og lukkede 31. marts 1953); så i 40 år 

var Hørby ikke blot stationsby, men jernbaneknudepunkt! 

 

Forinden jeg går ind på folketællingslistens informationer vil jeg skitsere 

tilrettelæggelsen af tællingen. Ansvaret herfor lå på sognerådet, som 

udpegede 18 tællingskommissærer til at gå rundt til folks boliger med 

tællingsskemaerne og få dem udfyldt. Tællingskommissærerne blev 

formentlig udvalgt under hensyn til, dels om de var skrive- og regnevante, 

dels om de var lokalkendte. Hørby Sogn blev optalt på 38 tællingsskemaer, 

så nogle kommissærer havde mere end ét skema at udfylde - en enkelt hele 

fire. Men der var stor variation i antallet af optalte personer på de enkelte 

skemaer - og dermed også i antallet af personer, som den enkelte 

kommissær optalte: det lå fra 20 til 219! Men vi skal jo huske på, at de 

tællingskommissærer, der talte i landområderne, havde flere skridt at gå end 

dem, der talte i stationsbyen. 

 

Selvom der endnu ikke eksisterede et folkeregister - det kom først i 1924 - 

kan vi formode, at sognerådet har haft en forestilling om kommunens 

indbyggertal: ud fra antallet af skatteydere, modtagere af 

alderdomsunderstøttelse og børnetallet i skolerne, sammenholdt med 

sognepræstens registrering af fødsler og dødsfald. Men i detaljen kunne man 
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ikke på forhånd kende tallet. Hvordan de enkelte tællingskommissærers 

distrikter blev afgrænset er jeg ikke klar over; jeg har - dog ikke fra Hørby i 

1921 - eksempler på dobbelttalte husstande; omvendt kan det ikke 

udelukkes, at enkelte husstande er blevet glemt - men derom kan vi af gode 

grunde ikke vide noget sikkert! 

 

Nu til Hørby Stationsby! Den blev optalt på de sidste fem af de 38 skemaer, 

og arbejdet blev udført af to tællingskommissærer, Søren Christian 

Sørensen, der optalte liste 34-35, og Kristian Bruun, der optalte liste 36-38. 

De fem lister eller skemaer vedrørte udtrykkeligt Hørby Stationsby, så derfor 

kan vi med sikkerhed afgrænse byen fra det øvrige sogn. Derimod er vi 

dårligt stillet med hensyn til at placere de enkelte huse i byen - for selvom 

tællingsskemaerne indeholdt en rubrik til angivelse af husenes 

matrikelnummer, var det noget kommissærerne, og da specielt Kristian 

Bruun, tog meget let på. Dog kan vi se, at mange ejendomme havde 

matrikelnummer 12, efterfulgt af ét eller flere bogstaver, hvilket betyder, at de 

er bygget på jord, der er udstykket fra Risgaard - men det var vist i forvejen 

kendt viden! For enkelte bygninger er beliggenheden let at fastslå: stationen, 

mejeriet, brugsforeningen og skolerne, og lokalkendte med en lang 

hukommelse - som jer i Lokalhistorisk Forening - kan sikkert stedfæste flere. 

Ejheller kan man altid med sikkerhed afgøre, hvor mange familier der 

beboede de enkelte huse - der er her forskel på de to tællingskommissærers 

måde at opskrive familierne på. 

 

De 325 indbyggere var fordelt på 84 familier - hvilket giver et gennemsnit på 

knap 4 personer pr. familie. Det har imidlertid kun begrænset værdi at tale 

om gennemsnit, da familiestørrelserne varierede fra husstande med en 
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enkelt person til en “familie” med 42 personer - det var Håndværkerskolen 

med forstanderfamilie, lærere, tjenestefolk og 32 kostelever. Faktisk var den 

almindeligste familiestørrelse på to personer; af dem var der 26; derefter kom 

15 familier med tre personer, 11 “familier” med én person og ligeledes 11 

med 5 personer; 7 familier bestod af fire personer og ligeledes 7 af syv 

personer; 4 familier havde hver seks personer og 2 familier ti personer; og 

endelig var der håndværkerskolens “familie” med 42 personer. 

 

Vi skal prøve at undersøge, hvad stationsbyens 84 familier levede af. Som 

hovedregel er det kun ved husfaderen (eller i tilfælde af enker og ugifte 

kvinder husmoderen), at der i folketællingslisten er angivet et erhverv - som 

man i datiden pr. definition gik ud fra, at hele familien levede af (begrebet 

“selverhvervende hustruer” var noget, der lå langt ude i fremtiden). 

 

Da vi har med en stationsby at gøre, vil vi begynde med jernbanen og de 

erhverv, der havde tilknytning til transport og kommunikation: 

 

Stationsforstanderen var Niels Pedersen Kristensen, og han var tillige 

postekspeditør (312). Som medhjælpere havde han to portører: Jens Nielsen 

Haugaard (287) og Jesper Kristian Jensen (311), samt baneformand 

Ferdinand Marinus Lentz (271). Desuden var der banearbejder Jens Peter 

Frederiksen (293) - og fyrbøder Niels Myrup Andersen (293) - som måske var 

lokomotivfyrbøder, men han kan også have været mejerifyrbøder; han havde 

i øvrigt en fortid som fiskehandler. På postsiden var der tre landpostbude: 

Alfred Valdemar Jensen (272), Hans Peter Eskild Eskildsen (277) og Aninus 

Johan Christensen (323). I byen boede tillige pensioneret landpost Jens 
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Jensen (319). I denne afdeling må vi tillige medtage telefoncentralbestyrer 

Gerda Marie Elisabeth Sandegaard (314). - I alt 11 familier. 

 

Stationsbyen husede som naturligt var et udvalg af handlende og 

håndværkere; vi kikker først på de handlende. 

 

Der var to købmænd: Johannes Andersen (299) og Georg Herman Victor 

Hoyer (301) foruden uddeler Sofus Madsen i Risgaard Brugsforening (302). 

Der var to manufakturhandlere: Marie Cathrine Elise Christensen (267) og 

Peder Mikael Pedersen (295). Papirhandler var Jens Carl Nielsen (305), der 

havde en fortid som bødker, og træhandler var Niels Christian Nielsen 

Bjerreskov (296). Endelig var der den midlertidigt fraværende Christiane 

Thomasine Marie Højbjerre (272), som var ‘detaillist’ - uden at vi kan se, 

hvad hun handlede med. I alt har vi 8 familier i denne gruppe. 

 

Håndværkergruppen var større og mere differentieret - og de fleste af dem 

solgte jo deres produkter eller ydelser, så at man lige så godt kunne have 

placeret dem i gruppen af handlende. Et problem er, at ikke alle specificerer, 

om de er selvstændige erhvervsdrivende (altså mestre) eller ansatte 

(svende) - men det betyder nok mindre i denne sammenhæng, hvor vi alene 

ser på, hvilket erhverv, folk havde. 

 

Hvis vi starter med beklædningsfagene har vi skræddermestrene Andreas 

Jacobsen (310) og Christian Peter Madsen (287) samt Christian Otto 

Christensen (297), der blot anfører sig som skrædder, uden at vi kan se, om 

han er mester eller svend. Desuden to syersker: Jenny Charlotte Christensen 
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(275) og Emma Mathilde Karoline Christensen (268). For fodtøjet sørgede 

skomagermester Søren Peter Andersen (265). Det bliver 6 familier. 

 

I gruppen “nærings- og nydelsesmidler” har vi møller Adolf Christian Peter 

Jensen (295), mejeribestyrer Jens Peter Poulsen på Risgaard Andelsmejeri 

(300), bagermester Niels Peter Sørensen (313), slagtermester Christian 

Rasmussen (268) og gartner Thorvald Georg Kjeldgaard (318). - I alt 5 

familier. 

 

Byggefagene er fyldigt repræsenteret: Murermestre er Svend Christensen 

(275) og Laurits Marinus Christensen (283), murersvend Niels Christian 

Christensen (275) - som nok arbejder for sin far Svend Christensen, og 

murer Niels Christian Ritter (293), der ikke angiver, om han er mester eller 

svend. Murer og tømrer er Christian Peter Madsen (294), mens der er to 

tømrermestre: Kristen Pedersen (264) og Charles Jørgensen (274). Snedker 

var Niels Peter Abraham Hansen (292). Af malere var der to: Malermester 

Niels Christian Rye (288) og maler Martin Marinus Larsen (294). - Det giver 

10 familier. 

 

Til at fremstille og reparere maskiner og vogne har vi smed Laurids Møller 

Rasmus Sigtenborg (304), mekaniker Jens Nielsen (293), karetmagerne 

Niels Christian Anton Nielsen (273) og Hans Peter Jacobsen (306) samt 

sadelmagermester Jens Christian Hansen (269). - I alt 5 familier 

 

I en gruppe for sig har vi barber Herman Nikolaj Larsen (286), der havde en 

fortid som murer! - 1 familie. I alt har vi indenfor håndværkergruppen 27 

familier. 
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I en gruppe, som vi kan kalde “immaterielle erhverv” vil vi anføre 

skolelærerne: Estrup Skole havde to lærere: Førstelærer Carl Johan 

Sørensen (322) og andenlærer Jens Peter Jensen Vittrup (321); i byen 

boede desuden pensioneret lærer ved Hørby og Estrup Skoler Johan Peter 

Nielsen (268). En betydningsfuld person var håndværksskoleforstander 

Søren Andersen Poulsen Rovsing (320), som på skolen havde to lærere: 

Niels Bielidt (!) og Aage Carl Olsen - men de var ugifte og boede på skolen 

og havde altså ikke selvstændige familier. Til gruppen kan vi også henregne 

mssionær Jens Thuren Jensen (266) og dyrlæge Jens Christian Nielsen 

(315) - som jeg ikke kan finde i fortegnelserne over autoriserede dyrlæger, så 

jeg gætter på, at han har været selvlært dyredoktor. Derudover finder vi 

sygeplejerske Elisabeth Hansine Hansen (328). - Det giver 7 familier i denne 

gruppe. 

 

Blandt stationsbyens beboere finder vi et indslag af “forhenværende” - som 

nu i 1921 fandt sig bedre tilrette med en bolig i stationsbyen end med at bo 

på deres tidligere ejendom som aftægtsfolk. De blev som regel anført som 

“partikulier” eller “rentier”. Blandt dem finder vi fhv. gårdmand Mathias 

Pedersen (270), fhv. husmand Lars Peter Christensen (279), partikulier 

Christian Peter Pedersen (280), fhv. teglbrænder Carl August Lübbert (285), 

fhv. gårdejer Lars Peter Sørensen (289), partikulier Andreas Thomsen (290) - 

som tillige med sin kone var adventist; ellers tilhørte alle stationsbyens 

indbyggere folkekirken, fhv. proprietær Ferdinand Johan Ditlev Wøhlk (303), 

fhv. gårdejer Ole Peter Christiansen fra Risgaard (317) og rentrice Mathilde 

Pedersen (f. Jensen, 327). Til gruppen skal vi sandsynligvis henføre den 64-

årige Søren Christian Sørensen (276), som var tællingkommissær for 
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optællingslisterne 34 og 35, men som ikke har skrevet noget i 

erhvervskolonnen; han var tilflyttet fra Gærum i 1917; og der kan være nogle 

stykker mere i denne gruppe, der som minimum omfatter 10 familier. 

 

Af ubestemmelige erhverv har vi agent Niels Hansen (296) - han titulerer sig i 

folketællingen 1930 som “repræsentant”, hvad vi jo ikke bliver meget klogere 

af; og assistent Christian Winther Vognsen (309) - som kan være 

trafikassistent eller kontrolassistent eller noget helt tredje. - Det giver 2 

familier. 

 

Selvom vi er i stationsbyen har vi en lille gruppe på 4 familier, der angiver 

landbrug som erhverv (278, 316, 324, 326); hertil kan vi måske også regne 

en staldmester (307) og en fodermester (329). I gruppen altså i alt 6 familier. 

 

I byen har vi også en gruppe på 7 arbejdsmænd, som alle angiver 

“arbejdsmand ved landbrug” som erhverv (267, 275, 281 x 2, 282 X 3, 284); 

til denne gruppe kan vi nok henregne en stenkløver (308) og en drænmester 

(325). I alt 9 familier. 

 

Vi har nu fået fordelt 80 af de 84 familier i byen på erhverv. Den lille 

restgruppe på 4 familier omfatter et par alderdomsunderstøttede enker (291, 

296) og personer med uoplyst erhverv (281). 

 

Ret interessant er det at undersøge, hvad man ikke kan finde i 

folketællingslisten. Går vi ind i den årligt udgivne “Kongeriget Danmarks 

Handelskalender” for 1921, finder vi Hørby Afholdshotel (som jo var den 

tidligere Risgaard Højskole) - i folketællingen finder vi ingen oplysninger om, 
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hvem der har drevet det (det skal have været malermester Ryes hustru (288). 

- Jeg mener, at elektricitetsværket i Hørby må være kommet til inden 1921, 

men der er ingen oplysning om, hvem der passede det (det kunne have 

været smeden eller mekanikeren - men var åbenbart snedkeren Niels Peter 

Abraham Hansen (292); i Østervrå havde vi i 1921 en elektriker, der også var 

elværksbestyrer). Handelskalenderen er i øvrigt en meget nyttig publikation, 

men man skal omgås den med forsigtighed: I 1922 finder vi i den, under 

rubrikken “Hoteller og Kroer”, A/S Hørby Færgekro, som - gætter jeg på - 

rettelig burde have været anbragt under det Hørby, som ligger ved Holbæk 

Fjord, da det er den eneste af de tre Hørby’er, som ligger ved vand! - men 

det har redaktionen i København ikke undersøgt. 

 

- o O o - 

 

Afslutningsvis vil jeg komme lidt ind på, hvor stationsbyens befolkning kom 

fra. At en meget betydelig del af befolkningen var født i Hørby Sogn eller i 

nabosognene kan ikke overraske. Men i takt med, at vi i anden halvdel af 

1800-årene og de første par årtier af 1900-årene havde fået den kraftige 

udvikling i samfærdselsmidlerne og de forskydninger i erhvervsmønsteret, 

som industrialiseringen og vandringen fra land til by betød, var befolkningens 

mobilitet også blevet betydeligt større. 

 

Af de 325 indbyggere i Hørby Stationsby i 1921 var de 61 født udenfor 

Hjørring Amt. Det svarer til 18,8% af befolkningen. Denne procent kan vi 

sammenligne med folketællingen fra 1845, den første folketælling, hvor man 

skulle opgive sit fødesogn: I 1845 var af hele Hørby Sogns befolkning på 845 

personer de 33, eller 3,9%, født udenfor Hjørring Amt. Mit bud er, at af Hørby 
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Sogns befolkning udenfor stationsbyen i 1921 var procenten af tilflyttere fra 

andre amter betydeligt mindre end i stationsbyen - for stationsbyen var, i al 

beskedenhed, et kosmopolitisk mikrokosmos! 

 

Hvor var så de 61 personer født? Ikke så få kom naturligvis fra Aalborg Amt, 

og dér specielt de nordenfjordske sogne i Kær Herred. Og nogle stykker kom 

fra andre amter i det nordjyske: gartner Kjeldgaard var født i Blidstrup Sogn 

på Mors (Thisted Amt), tømrermester Pedersen i Svostrup Sogn i Viborg 

Amt, og forstander Rovsing i Villersø Sogn i Randers Amt. 

 

Tre personer kom fra Sønderjylland: Postbud Eskildsen fra Kliplev Sogn syd 

for Aabenraa, og to søstre fra Hoptrup Sogn syd for Haderslev; det var maler 

Ryes kone Anna Elisabeth Bonde og portør Jensens kone Christine Ludvine 

Theodora Bonde, der var kommet til Hørby i henholdsvis 1912 og 1915. 

 

Fra øerne kom nogle få personer: Agent Niels Hansens kone Frederikke 

Amalie Poulsen kom fra Marslev Sogn ved Kerteminde; dyrlæge Nielsens 

kone Karen Sofie Johansen kom vistnok fra Førslev Sogn på Vestsjælland 

(men det er hyllet i nogen usikkerhed!); og førstelærer Sørensen var født i 

Fyrendal Sogn nord for Næstved. Partikulier Wøhlk kom fra Lolland og 

sygeplejerske Hansen fra Ærø. 

 

Fire personer var født i København: Pens. lærer Nielsen og købmand Hoyer, 

samt to adoptivbørn: mejeribestyrer Poulsens adoptivsøn Karl Aage og 

dyrlæge Nielsens adoptivdatter Agnete. 
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To personer var født i udlandet: centralbestyrer Gerda Sandegaard var født i 

Malmö (og var først kommet til Danmark som 44-årig i 1917); og dyrlæge 

Nielsen havde den 13-årige plejesøn Karl Kika, som var født i Østrig. Han var 

ét af de 25.000 “wienerbørn”, som i årene 1919-1925 kom på ophold i 

Danmark af fra 3 til 12 måneders varighed for at komme til kræfter efter 1. 

verdenskrigs afslutning. I Østervrå havde manufakturhandler Henrich Nielsen 

på samme tid to piger fra Wien: Antonia og Anna Strasil på hhv. 11 og 9 år, 

sandsynligvis søstre; flere wienerbørn dukker sandsynligvis frem, når jeg 

kommer igennem 1921-folketællingerne. 

 

- o O o - 

 

Det var lidt løst og fast om, hvad sådan en folketælling kan bruges til. 

Spændende bliver det naturligvis, når jeg en gang med tiden får kikket også 

på de efterfølgende folketællinger, fra 1925 og 1930, som allerede er lagt på 

nettet af Rigsarkivet, og 1940, som efter sigende skulle være på vej; for det 

vil give mulighed for at sige noget om udviklingen i stationsbyen. Men det er 

et langtidsprojekt! 

 

- o O o - 

 

NB: Numrene i parentes henviser til huslistenumrene i den bearbejdede 

folketællingsliste for Hørby Sogn 1921. 

 


