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En historie fortalt  til m ine børnebørn om deres  

Mads Peter Hansen levede under fire 
konger fra 1827 til 1894 
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Mads Peter Hansen 
En historie fortalt til mine børnebørn om deres  

Tip tip oldefar. 

Mads Peter Hansen er født 
d. 20 Marts 1827. Han blev 
født der hjemme ved sine 
forældre der var husfolk. 
De boede i et lille område 
der blev kaldt Stensborg 
ved landsbyen Ugilt i Vendsyssel.  Det kom til at be-
tyde noget for ham senere i livet. Da han blev ind-
kaldt til at deltage i krigen fik han kaldenavnet Stens-
borg. Han blev ikke kun kaldt det, nej det navn Stens-
borg blev han indskrevet under i alle militærets arki-
ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mads døde d. 7 Februar 
1894 næsten 67 år gammel, han døde i et hus der hed 
Horsholt hus i Fjelsted, en lille by i Sindal sogn i 
Vendsyssel. 
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Mads blev gift da han 
var 26 år gammel det 
var den 8 Juli 1853. 
Han var dengang tje-
nestekarl på en meget 
stor gård der heder 
Rønousholm. Pigen 
han giftede sig med 
var 22 år gammel og 
boede hjemme ved 
sine forældre i Bjerg-
by Nørhede. 
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Historie  
Verden omkring Mads. 

I vor levetid, syntes vi nok, det er den tidsalder 
hvor der er sket mest. Der har, syntes vi, været en 
utrolig udvikling på mange områder, specielt in-
den for teknikkens verden. Men tro mig, den var 
bestemt ikke mindre i Mads Peters levetid, set 
med hans øjne. Hvor meget Mads har fulgt med i 
den udvikling, og alle de ting der skete i Danmark 
i hans levetid er måske begrænset, set med vores 
øjne. Mads var trods alt med i krigen i tyskland, 
har været sendt til Tåsing og København. Lige 
som hans tid ved postvæsnet har givet ham en mu-
lighed for, at høre hvad der rørte sig i samfundet. 
Der var jo også nogle ting som han ikke har kunne 
undgå, at hørt om, eller selv blev direkte berørt af. 
Vi skal tænke på, at kommunikations muligheder-
ne var meget begrænset dengang. Det var mest 
mund til mund kommunikation, der spredte infor-
mationerne på den tid. 
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Mads levede under ikke mindre 
end fire konger. Hvoraf han nok 
næppe har kendt den første Fre-
derik den 6 som regerede til 
1839 da Mads var 12 år. Kon-
gens død har måske lige været 
nævnt i skolen, hvis læreren da 
overhovedet har vidst det. Det 
var her i Mads barndom, at 
dampmaskinen blev forsøgt an-
vendt som trækdyr. I en bil, i 
skibe og endelig som lokomotiv 
ved indførslen af jernbanenettet 
som Mads senere i livet kom til 
at opleve. 

Kong Frederik den 6 der 
regerede da Mads blev 
født. 

Kong Christian den 8 overtog kronen i 1839. De ting 
der skete i hans regeringstid, har Mads nok ikke mær-
ket noget videre til. Den første avis Fædrelandet ud-
kom i 1839, men Mads kunne som størstedelen af 

Her er en dampmaskine trukket bil fra barn-
dom. Mads har dog næppe set sådan en. 

Kong Christian den 8 
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befolkningen på landet ikke læse. Det har nu alligevel 
nok haft en betydning, at der kom aviser til byerne. 
Der var nogle der kunne læse, de har så fortalt om de 
nyheder der kom fra hovedstaden. Den snak har na-
turligvis spredt sig ud i landbefolkningen. Samme år 
altså 1839 blev fotografiet opfundet, det var dog en 
omstædig og kostbar ting. Mig bekendt oplevede 
Mads ikke, at blive fotograferet, men hans kone der 
levede ti år længere end Mads blev der taget et bille-
de af, på hendes gamle dage.  Det har dog ikke været 
mig mulig at skaffe det billede 

En ting som har berørt Mads var, at kongen i 1844 
udstedte et cirkulærer der indskrænkede bøndernes 
ret til at holde møder. Hvor meget det så har berørt en 
17 år gammel karl på landet er vanskeligt at bedøm-
me, men de unge på landet havde en del sammen-
komster i det de kalde ungdoms lavne. Der er ingen 
tvivl om, at tyendet gerne befandt sig vel i hinandens 
selskab. I en tid der var fattig på underholdning,  for-
stod man til gengæld den kunst at underholde hinan-
den. 
Der blev revolution i landbruget i 1846, da ophævede 
englænderne indførselstolden på kød og slagterkvæg, 
og to år senere faldt korntolden væk. I forvejen var 
det gode tider for landbruget, og nu blev det en guld-
alder. Med sine store tætbefolkede industribyer var 
England nærmest umættelig, og Danmark blev spise-
kammeret. Mads troede helt sikkert på, at han gik go-
de tider i møde. 
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Kong Christian 8 døde i 1848, hvorefter Frederik 7 
overtog kronen. Det fik Mads at mærke, først ved sla-
vekrigen og derefter ved tre års krigen, hvor han var 
med til, at danskerne vandt krigen over Tyskland i 
Slesvig. At kongen ophævede enevælden i 1848 og i 
1849 indførte den fri forfatning, (Grundloven) det har 
Mads helt klart hørt om, og er blevet berørt af. På det 
her tidspunkt kommer der store mængder informatio-
ner fra hovedstaden ud til landets befolkning gennem 

Kong Fredrik den 7. 
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avisen, som nogen i befolkningen, nu også nogle af 
landboerne kunne læse og mundtlig videre fortælle. 
Grundloven har givet nye tider for tyendet, før var 
det strafbart ikke at søge tjeneste, hvis man kunne. 
Myndighederne så meget strengt på løsgængeri. Og 
man gik ud fra at enhver husbond havde fri revselses-
ret, det vil sige han kunne straffe for ulydighed, dår-
lig udført arbejde osv. Revselsesretten blev dog ikke 
helt afskaffet, drenge under 18 år og piger under 16 
år kunne risikere en rungende øretæve for ulydighed 
eller anden brud på husordenen, for de var stadig 
børn. 

Maleri af Jørgen Roed. Efter endt arbejde er de ved brønden og vil ikke 
forstyrres af karlen med hesten. 
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Det første danske frimærke blev udgivet i 1851, det 
medførte at der skulle købes et sådan for, at sende 
post herefter. Det var en ny ting der berørte dem alle, 
hvis de da ellers skulle skrive et brev, hvad Mads jo 
ikke kunne, da han ikke kunne skrive. Det var kun 
hvis han fik andre til at skrive for sig at det blev aktu-
elt. Det blev trods alt aktuelt en gang imellem, vi 
kender blandt andet til hans ansøgning om erindrings-
medalje.   

Mormonerne kom til Danmark, nu hav-
de vi jo fået trosfrihed. Deres budskab 
vakte både begejstring og vrede. Hvis 
folk ikke begreb ret meget af forkyndel-
sen, vidste de i hvert fald, at mormoner-
ne tillod flerkoneri. Det var i sig selv så udfordrende, 
at både missionærerne og deres menighed blev udsat 
for overfald og tørre tæsk. Og dog havde missionæ-
rerne fremgang, navnlig blandt dem der var fattige. 
Det medførte at mange udvandrede til Amerika, især 
da mormonkirken kunne stille en gratis rejse til Utah 
i udsigt. De fandt nu ikke at gaderne var brolagt med 
det pureste guld som de var blevet belært med af 
mormonmissionærerne. Den mulighed at rejes til 
Amerika, har Mads sikkert også overvejet, da han 
blev hjemsendt efter treårs krigen. Han kom jo fra sit 
sygeophold i København hvor Mads og hans kamme-
rater har diskuteret denne mulighed medens de lå på 
sygehuset. 
 
I 1856 var det slut med smugleri ved byporten. Byer-

Det første fri-
mærke fra 1851 
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ne var tidligere indhegnet med plankeværker og sta-
kitter, al passage ind og ud var henvist til nogle få 
byporte. Det skyldtes at varer, der blev ført ind i by-
en, var belagt med en afgift til staten kaldet 
”konsumtion” som skulle betales ved byporten. Det 
var datidens forbrugerafgift, det vi i dag kalder 
moms. Systemet stoppede i 1856, hvorefter byerne 
var åbne. Herefter kunne bønderne frit bevæge sig til 
byernes torv med deres vare. Der var ikke længere 
toldere, de såkaldte posekikkere ved byporten. 
 

Maleri af Wilhelm Marstrand.  Det var naturligvis en 
delikat sag at foretage en kropsvisitation af damer, pose-
kikkeren letter da også galant på hatten.  
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At Frederiksberg slot brændte i 1859 og at Frederik 7 
undersøgte kongehøjne i Jelling var man nok ret så 
lige glad med oppe i Vendsyssel.  

Kong Frederik 7 døde i 1863 
hvorefter Christian den 9 rege-
rede resten af Mads liv. 
Krigen mellem Danmark og 
Preussen/Østrig i 1864, her 
hvor Danmark mister Slesvig-
Holsten og Lauenborg har helt 
sikkert givet Mads en del spe-
kulationer. Ville han nu mon-
stro blive indkaldt for et delta-
ge i krigen. Han havde tidligere 
oplevet og deltaget i en krig, så 
han vidste hvad det drejede sig 
om. Derfor er han naturligvis en af dem der blev 
spurgt til råds af kammeraterne.  
At grundloven revideres, og godsejerne får magten i 
1866, mærkede Mads ikke så meget til, da han her er 
selvstændig husmand. Her som selvstændig har han 
sikkert været en smule involveret i andelsbevægelsen 
eller snakken om disse. De første andelsmejerier duk-
kede så småt op i landet. Derimod har han nok dårlig 
hørt om, at de første filmopvisninger var løbet af sta-
ben, og de første flyvemaskiner var kommet i luften. 
Som vi ser er der sket en rivende udvikling og mange 
forandringer i de år hvor Mads levede. 

Kong Christian den 9 
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John Rasmussen 
Klintebjerg 24 
7000 Fredericia 
d. 9 juli 2002 

I Sindal sagde man 
på Mads Peters tid 
følgende: 
 
Lægger man en kniv 
på ryggen med æg-
gen op, så skærer 
man Vorherre. 
 
Man må ikke pege 
ud ad vinduet, når 
det lyner, for så slår 
lynet ned. 
 
 

 
 
 
Man må ikke synge, 
når man lægger 
brød, så falder det 
sammen i ovnen. 
 
Man må ikke pege 
på stjernerne, så 
spår man lig i sin 
familie. 


