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Fra højskolen til heden  
Om en foregangsmand og hedeopdyrker i Hou 
 
Af Else Berthelsen 

I 1861 fødtes i Hou en dreng, som blev døbt Christen Johan-
nesen. Han var søn af husmand, fisker og kystbetjent Johan-
nes Christensen, bosat i Hummerstræde 8. – Som unge 
Christen voksede op, skulle han blive en forgangsmand i Hou. 
Og som mange andre unge bønderkarle på den tid, hvor an-
delsbevægelse og højskolebevægelse bredte sig som ringe i 
vandet - var han med på at opleve og lære noget, at udvide 
sin horisont, så han tog på højskole. Det blev på den første 
Grundtvigske højskole i Vendsyssel, Stenum højskole, der var 
startet i 1872. Senere flyttede skolen de 7 km til Vrå på 
grund af den nye jernbane med station i Vrå. Og Vrå højskole 
lever såmænd i bedste velgående den dag i dag.  

På den tid var kønnene ikke blandet på højskolerne, karlene gik 
for sig og pigerne for sig. – Men heldigvis for unge Christen havde en 
af lærerne en køn datter. Hun hed Marie, egentlig Ottilie Marie Mik-
kelsen. De fik et godt øje til hinanden og i 1885 stod deres bryllup i 
Stenum kirke.   

Hummerstræde 8 i Hou, Chri-
sten Johannesens barndoms-
hjem, hvor han blev født i 
1861. Ved faderens død i 1884 
overtog unge Christen som 22  
årig det lille husmandssted. 
Der hørte lidt jord til inde i 
byen og mere ude på heden. 
Foto: Hals Arkiv, B3719.

Christen Johannesen som elev 
på Stenum Højskole i begyndel-
sen af 1880’erne. Her mødte 
han Marie, som han blev gift 
med i 1885. 
Foto: Hals Arkiv, B11430.
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Det unge par fik en særlig bryllupsgave, nemlig en ko. Christen 
havde i 1884 overtaget sin fars husmandssted i Hummerstræde i Hou 
på 5 tdr land mark samt 40 tdr land hede og kær ved Hou. Så det 
unge par havde fod under eget bord. – Og bryllupsgaven, koen skulle 
hjem til Hou. Det foregik på den måde, at koen blev trukket i sit 
tøjr hele vejen fra Stenum til Hou ! – Sikkert bagefter en vogn med 
det nygifte par på agestolen. Det var en lang spadseretur for en ko. 
Som trækdyr brugte man ofte dengang stude, altså kastrerede tyre. 
De var stærke og kunne trække noget. 

Christen anskaffede sig snart et par heste og med dem udførte han 
sit eget markarbejde, men også snart arbejde for andre. – Hans  
hedelod var tørvejord og ikke særlig god at dyrke, men så kørte han 
i hundredvis af læs sand ud og blandede det med tørven, så han fik 
en brugbar agerjord. – Der måtte også meget kalk til den kalkfattige 
jord. Det var besværligt at få kalk til Hou på den tid, inden Sæby -
banen blev anlagt. De gode Hou folk rystede noget på hovedet af det 
unge menneske med sine moderne ideer! – Og snart begyndte han 
også at plante træer på et goldt område med flyvesand, kaldet Bød-
kerens Bakker. – Mange af træerne gik ganske vist ud, men han plan-
tede nye. Og det blev han ved med ! I dag står en smuk skov på 
stedet. 

Granly, Houvej 34, Hou, som 
Marie og Christen Johannesen 
byggede ude på heden, hvor de 
opdyrkede den magre jord. 
Foto: Hals Arkiv, 15314.

Christen Johannesen (1861-
1937) med hørive og hund på 
sin mark ved Granly. 
Foto: Hals Arkiv, B11697.
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Christen og Marie var i 1889 flyttet ud på heden, og efterhånden 
voksede en solid ejendom frem. Den fik navnet Granly, og ligger i 
dag på samme sted ude på Houvej. 

De blev ved med at tilkøbe jord i småbidder og opdyrke disse, så 
ejendommen voksede sig efterhånden stor. Men også en mønsterbe-
sætning af jysk kvæg blev det til. – Det var et slid fra tidlig morgen 
til aften for dette ihærdige par. – Men Christen fik også tid til tillids-
poster i mejeribestyrelse, menighedsråd, sogneråd og andre hverv. 

Parret tog også ivrigt del i andelsbevægelsen og almindelig folke-
oplysning i Hou og omegn. Og det er fuldt fortjent, at en mindesten 
i dag kan ses for dette flittige par i Kongenshus Mindepark for  
Hedens Opdyrkere ved Viborg. 
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Marie og Christen Johannesen, 
Granly, som ældre i  
begyndelsen af 1930’erne.  
Christen døde i 1937 og Marie  
i 1940.De opbyggede sammen 
gennem mange slidsomme år 
ejendommen Granly ude på 
heden, i dag Houvej 34, Hou. 
Foto: Hals Arkiv, B3669.

Mindesten i  
Kongenshus Mindepark  
for Hedens Opdyrkere  
over hædrede mænd  

og kvinder,  
her fra Hou og Hals. 

Foto: Hals Arkiv, B11390.



Marie og Chirsten fik fire børn 
Fire børn voksede op i dette hjem. Astrid født i 1886 blev gift med 
Kristian Poulsen fra ejendommen Rødhøj. De overtog denne ejen-
dom, som også var en hedegård i 1916.  

Den ældste søn, Ejnar, født i 1889, blev gift med Signe, født  
Jørgensen, datter af lærer i Hou, Peder Jørgensen og hustru Ane  
Kirstine. Ejnar og Signe boede i Hals. Ejnar var mekaniker, fabrikant 
og opfinder. Han var en kendt mand i byen og, kan man roligt sige – 
slægtede sin far på! – Men det er en helt anden historie. 

Torvald født i 1892 blev også landmand og overtog barndomshjem-
met Granly i 1935. Han var gift med Larsine, født Pedersen fra  
Bødkergård ved Hou.  

Og så var der Hagbard Johannesen født i 1895, også landmand. 
Han blev gift med Elna, født Nielsen. Hun var datter af fisker  
Marinus Nielsen og hustru Marie i Hou. Hagbard og Elna havde en 
ejendom, Krogen på Møllevej i Hou. Men han døde allerede i 1933, 
hvorefter hun solgte ejendommen.
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Torvald Johannesen i haven 
ved det gamle stuehus på 
Granly. Han var næstældste 
søn af Marie og Christen  
Johannesen, og han overtog 
gården i 1935. 
Foto: Hals Arkiv, B15215.
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