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Mads Peter Hansen 
En historie fortalt til mine børnebørn om deres  
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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 hjem-

me 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 betyde noget for ham senere i livet. 

Da han blev indkaldt til at deltage i krigen fik han 

kaldenavnet Stensborg. Han blev ikke kun kaldt 

det, nej det navn Stensborg blev han indskrevet 

under i alle militærets arkiver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 me-

get stor gård der he-

der Rønousholm. Pi-

gen han giftede sig 

med var 22 år gam-

mel og boede hjemme 

ved sine forældre i 

Bjergby Nørhede. 
 
 
 

Kilder: Ud over de statslige arkiver er oplysningerne hentet i 
folkemindesamlingen og på biblioteket i bogen  ”Slavekrigen i 
Jylland 1848” 
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Slavekrigen i Jylland 1848 

Sidst i marts måned 1848 startede danmarks-

historiens mærkeligste krig, som Mads helt 

sikkert har været involveret i. Mads arbejde-

de på det tidspunkt på en gård der hed Rus i 

Torslev sogn som ligger i Vendsyssel nær ved 

Sæby. 

Her står en vagt klar til at signalere til nabosognet, hvis han ser fjenden 
nærne sig. Så snart han så noget bevæge sig i horisonten, blev der sat 
ild til tønden og alle der kunne se bålet var klar over at nu nærmede 
fjenden sig. (forsiden fra bogen.) 
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Krigen startede med 

noget uro i hertugdøm-

merne Slesvig Holsten. 

Man mente der var pro-

blemer med styret i Kø-

benhavn. Prins Frede-

rik af Augustenborgli-

nien, normalt kaldet 

Prinsen af Nør. Han 

fortalte: at kong Frede-

rik den 7. ikke længere 

regerede frit, men blev 

styret af kræfter i Kø-

benhavn. Der var ikke 

længere en lovlig rege-

ring i landet.  

 

For at undgå anarki og blodsudgydelse, overtog 

han regeringen i hertugdømmerne. Prinsen  star-

tede en provisorisk1) regering op. Det var egentlig 

starten på, den senere på året opstående Treårs 

krig. Men, det er det der skete inden da, vi skal se 

på her.  

I Hertugdømmerne opstod der en frihedsbevægel-

se under alt tumulten der nede. Nu startede der 

en vældig gang rygtedannelser oppe i Jylland. Der 

gik ud på: at slaverne i Hamburg var slubbet løs 

og var på vej op gennem landet, hvor de tog alt 

hvad de kom i nærheden af og afbrændte de hær-

gede huse. Disse rygter nåede også op til Vendsys-

sel, hvor Mads arbejde på gården Rus eller Ris 

som den heder i dag. Det var tæt på byen Sæby, 

Prins Frederik  
af Augustenborglinien, normalt 
kaldet prinsen af Nør. 

1) provisorisk regering = en midlertidig regering 
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der er derfor ingen tvivl om at han har været in-

volveret og var mødt op for at hjælpe. Der var en 

sådan loyalitet blandt bønderne, at alle mødte op, 

for at bekæmpe de frygtede tysker.  

Mange steder i landet også i Vendsyssel opfordre-

de man sogneforstanderskabet til at samle hele 

sognets mandlige befolkning. De opfordre så man-

ge som ville og kunne til at tage del i det fælles 

forsvar. 

Rygterne lød at, Rendsborg slaverne er løsladte og 

er 2 mil nær Viborg hvor de sidste nat afbrændte 

tvende byer og dræbte 25 mennesker.  

Her på kortet ses området i Vendsyssel hvor Mads arbejdede på gården 
Ris nær ved Sæby. Under slavekrigen er det formentlig Sæby han var 
tilknyttet.   
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Pastorinde Hansens flugt fra slaverne 

 
Pastorinde Hansen med følge, i alt 10 personer 

klumpet sammen på en vogn, begav sig af sted 

mod Ålborg. Hun var instrueret  om, at tage videre 

til Vendsyssel dersom det blev nødvendigt. Hvis 

slaverne gik over Limfjorden, skulle hun søge til 

Frederikshavn og derfra til København via Sveri-

ge. Strømmen nordpå gik dog ikke frit. Således var 

der oprettet vagt ved det sydlige færgeleje for Lim-

fjordoverfarten, og alle både var blevet overført til 

fjordens nordside, så slaverne ikke kunne bemæg-

tige sig dem og sætte over fjorden. 

En gammel grim kone, der mente at kende til sla-

vernes opførsel, skreg midt i en menneskemæng-

de: de er værst ved de unge piger send dem væk, 

send dem væk. Et par  bådladninger frederiks-

havnske skønheder blev derefter udskibet til Hirs-

holmenes relative sikkerhed. Rygter om de vold-

somme kampe og voldtægt medførte, at kvinderne 

hos to familier blev iklædt mandetøj. Hos den ene 

familie voldte det dog problemer for konen, at 

komme i mandens tøj. Det sad om hende som et 

pølseskind og truede med at springe hvert øjeblik. 

Samme dame skulle have udstyret sig med en 

saks, så hun kunne klippe pigernes hår, og der-

med camouflere dem yderligere, dersom situatio-

nen måtte kræve det.  

Rundt omkring her nordenfjords var værdier ble-

vet bragt i sikkerhed under gulve, nedgravet i 

marker. Omkring byerne lå en ring af vagter. Inde 

i byerne arbejdede smedene på højtryk med at fa-



Side. 8 

brikere våben.  

Rygterne om at slaverne nærmede sig nåede også 

til gården Ris hvor Mads befandt sig. Det var en 

prægtig forårsdag og et strålende vejr Lærkerne 

sang, så det stod efter. Solen skinnede så velsinet. 

Den dag måtte Mads finde sig et våben, en fork 

eller en le, for nu gik turen ind til den nærmedte 

by Sæby. 

 

 

 
Sæby forbereder sig mod slavernes an-
komst. 
 

Her en beretning om hvordan det gik til i Sæby, 

fra bogen Slavekrigen i Jylland 1848 af Torsten 

Friis: 

 

Kom uopholdelig til os fra Sæby og styrk vore 

bestræbelser (30. - 31. marts)  

I de sidste dage i marts var byfoged Gad sammen 

med pastor Kuhnel ved at organisere en borger-

væbning1). På et møde på rådhuset var det beslut-

tet at oprette et frivilligt korps, hvis våbenøvelser 

skulle ledes af arrestforvareren, der tidligere hav-

de været sergent. Den 30. marts rejste Gad og 

Kuhnel rundt i landdistrikterne, for at få folk der 

til at slutte sig til korpset. Rundrejsen var en suc-

ces. Blot manglede man tilstrækkeligt med våben. 

Byfogden og pastoren skulle derfor til Frederiks-

havn for at låne våben hos militæret, da de første 

alarmerende meldinger kom sydfra.  

1) borgervæbning = en hær af borger til at beskytte byen mod fjenden 
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En var kommet fra ejeren af Siverslet gård i Al-

bæk, F. Overbeck, der fra Hjallerup kro sendte op-

lysning om, hvad han havde fået at vide ved afrej-

se fra Aalborg om morgenen den 31. marts.  

Han oplyste, at der til Aalborg skulle være kom-

met »ekspresser«1) om, at 1.000 løsgivne slaver fra 

Rendsborg befandt sig ved Viborg hvor de plyndre-

de, og at flere gårde på Silkeborg gods var blevet 

brændt af. Slavernes hensigt skulle være at slippe 

slaverne i Viborg fri.  

Godsejer Gleerup meddelte fra Knudseje, at der 

netop var kommet »bestemt efterretning om, at 

800 a 1.000 slaver står tæt ved Aalborg, efter at 

have skændet og hærget hele vejen. Folk bør vist 

samles bestemte steder i morgen tidlig ved uophol-

Kirken var det naturlige samlingspunkt for landbefolkningens beboere. 
Gad og Kuhnel tilkaldte folk ved at ringe med kirkeklokkerne. Man 
mødte op med primitive våben i hånden og dryftede hvorledes slave-
rens hærgen kan imødegås. 
Maleri af Hans Smidt, Randers kunstmuseeum.  

1) ekspresser = en person der hurtig bringer et budskab. 
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delig ridende bud. Alvorligt må man tage fat!  

Godsejer Erik Vilhelm Skeel, den senere inden-

rigsminister (ikke at forveksle med kammerherre 

Skeel), skrev fra herresædet Dronninglund til sin 

ven Gad, at han var kommet fra Aalborg med den 

sørgelige efterretning, at mængder af fæstnings-

slaver og vagabonder kun var 3-4 mil fra Aalborg, 

hvis indbyggere var draget mod dem. Skeel slutter 

sit korte brev: -Jeg har for mig en opfordring til at 

organisere hurtig hjælp. Jeg gør hvad jeg kan og 

organiserer en styrke her. Hovedkvarteret er 

Dronninglund indtil anden bestemmelse tages. 

Kom uopholdelig til os og styrk vore bestræbelser. 

Det er mere end påtrængende nødvendigt. Gud 

være med os alle.  

Med primitive våben venter man i usikkerhed på fjenden. 
Akvarel af Hans Smidth, Ribe kunstmuseum.  
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Opråbet fra Aalborg havde også fundet vej til Sæ-

by, og dertil kom adskillige mundtlige meddelel-

ser, bl.a. om Nibes brand.  

Det kan ikke undre, at Gad fandt anledning til at 

alarmere amtet i Hjørring og viderebringe alar-

men til Frederikshavn.  

Til Frederikshavn kom Gads alarm, da han selv 

sammen med pastoren ankom hos kommandanten 

for at få udleveret så mange lanser, som de kunne 

have på deres vogn. Da de kom tilbage med våben, 

blev de hyldet med hurraråb. Efter dem fulgte, an-

tageligt noget senere, en større skare bevæbnede 

folk fra Frederikshavn, hvoraf 80 var til hest. Ryt-

terne blev formodentlig straks sendt videre sydpå, 

som følge af opfordringen fra Aalborg om at sende 

rytteri dertil.  

På baggrund af den alvorlige situation besluttedes 

det i Sæby, at de der havde geværer, ca. 50 mand, 

straks skulle gå mod fjenden. De afmarcherede 

derfor under skolebestyrer, cand. theol. Christian 

August Wendts ledelse mod Albæk, hvor de over-

nattede. (Wendt havde været officer i studenter-

korpset og gik siden som frivillig med i krigen, 

hvor han som løjtnant faldt i september 1850). Om 

morgenen den 1. april havde han fået anbragt fol-

kene i en forsvarsstilling ved kirken.  

De tilbageblevne, uden geværer, blev organiseret i 

vagthold, der blev placeret i en ring om byen fra 

strand til strand. Yderligere blev en udkikspost 

placeret i kirketårnet.  
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Ikke alle følte dog, at det gav sikkerhed nok. Om 

morgenen den 1. april sejlede en båd derfor til 

Læsø med flygtninge fra Sæby. (Da de siden skulle 

hjem var det modvind, og de måtte derfor blive 

nogle dage på øen).  

Uden for Sæby blev Gads alarmbude modtaget på 

gårdene. Budskabet skabte forfærdelse, men også 

vrede mod de indtrængende fjender. Bevæbnet 

mandskab skulle møde ved Dronninglund, og 

snart drog gårdenes mandskab mod Dronninglund 

bevæbnet med alt fra jagtgeværer, solide egeslag-

ler1) til høtyve. Avlsforpagter Buhl var frygteligt 

ophidset. »Gud trøste den tysker, han møder!« sag-

de en af de andre gårdmænd.  

Der spejdes efter fjenden. Hans Smidth. Skive kunstmuseum. 

egeslagler = en le der er forsynet med et egetræsskaft så det kan bruges som en lanse 
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Fjenden ventes. Midt i billedet trænes i eksercits med spyd. 

Væbningssoldater trænes i kamp med udrettede leer. Lebladene er 
monteret på skaft, så de kan bruges som lanse. Bemærk hvor langt sel-
ve bladet er, og hvor bredt det er forneden. Der er ikke små leblade som 
dem, man i dag køber i byggemarkedet. 
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Syd for Sæby ud til kysten ligger Voerså. Hertil 

kom inden Gads bud nåede byen en sømand sej-

lende fra Aalborg, og han kunne i krostuen be-

kræfte rygterne om slavernes hærgen. En landsby-

en lige syd for Aalborg var allerede brændt af. 

Kromanden, tidligere skibskaptajn Christensen, 

lod straks en af sine karle løbe op på den bro der 

deler Voerså i to dele og derfra med en råber kalde 

byens mænd til samling i kroen. Man blev enige 

om næste morgen, 1. april, at samles ved kroen for 

at marchere samlet til Dronninglund, hvorfra man 

sammen med andre afdelinger ville bevogte Lim-

fjordens nordre bred. I nattens løb blev støbt kug-

ler af bly og tintallerkener, mens smedene produ-

cerede tveæggede lanser. 

Ved aftenstid den 31. var de første dele af omeg-

nens mandskaber samlet omkring Dronninglund 

og poster til nærsikring udstillet. Godsejer Skeel 

inviterede de ledende personer inden for på herre-

gården. En huslærer fra en af omegnens gårde hu-

skede efterfølgende, hvilken elskværdig værtinde 

Skeeis hustru havde været.  

I Voerså blev den 1. april alle der havde været sol-

dater udtaget til delingsførere, og styrken opdelt i 

tre dele: et hold med bøsser, et hold med lanser og 

et hold med høtyve, økser på nye lange skafter og 

lignende våben. En staffet, Wigh på 16 år, blev til 

hest sendt til Albæk kirke for at fortælle de der 

forsamlede, at styrken fra Voerså var afmarcheret. 

På vejen skottede Wigh, der kun var bevæbnet 

med en ridepisk, grundigt efter slaver der kunne 

skjule sig i grøfter og under broer. Da han kom 
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hjem til Voerså var styrken afmarcheret, og han 

blev sammen med en del ældre mænd sat til at gå 

strandvagt. Enhver båd der nærmede sig skulle 

prajes. 

Illustrationer fra 1848, i en pjece på 5 sider med anvisning på  hvorle-
des en normal le omdannes til stridsle. „Foreløbig anvisning til Stridsle-
ens rette brug blandt landbefolkningen således som intelligente mænd 
her er indøvede under overtilsyn og vejledning“  

Hvorfor den mærkelige krig. 
Hvorfor var denne krig så mærkelig !. Jo det var 

den fordi der overhovedet ingen krig var, det var 

bare rygter der havde bredt sig hele Jylland igen-

nem. Det viste, at de gæve jyder stod sammen, der 

havde været over 100.000 jyder som var samlet 
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Frederik den 7. ankom 10 april til Flensborg i spidsen for sin fodgarde. 
Dannebrog vejede overalt. Det gjorde det ikke tre dage senere, da kon-
gen besøgte Slesvig. General Hedemand måtte beordre borgmesteren til 
at få syet et dannebrogsflag og ophænge det over Gottrorp slot. For at 
få stanset alle rygter om at kongen ikke var „fri“ var det for generalen 
væsenligt, at alle fik lejlighed til at se kongen, som blev ført gennem 
hele Slesvig by. 

sammen for at forsvare deres land og ejendele. Al-

lene i Ålborg var der samlet 16.000 mænd til at 

forsvare byen. I Hjørring var der næsten 10.000 af 

byens og oplandets mænd samlet og klar til at for-

svare sig mod de frygtlige slaver fra tyskland. 

Dengang gik informationerne ikke via radio og TV 

som i dag. Beskeder om fjenden blev videregivet 

ved at tænde bål på nogle bakketoppe og ved ring-

ning med kirkeklokkerne, og ved at sende en per-

son af sted på en hest. Sådan var informationssy-

stemet, også derfor kunne der nemt ske misforstå-

elser som det skete her Under ”Slavekrigen i Jyl-

land 1848. Det er historien om Danmarks mærke-

ligste krig som vores Mads Peter Hansen grangi-

veligt har medvirket i. 

John Rasmussen 
Klintebjerg 24 
7000 Fredericia 
d. 12 dec. 2003 


