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Buskhus og Randersbos Cille 
Buskhus var beliggende i Brøndland Hammer Bakker lige øst for den gamle landevej til Hjørring.  

Stedet er benævnt som nr. 76 på det historiske kort fra bogen om Hammer Bakker, skrevet af 

Niels Hedin i 1931. 

I bogen findes der følgende beskrivelse af Buskhus: 

Den hustomt, der ligger et par hundrede alen nord for Pælhustomten, og som af bakkens folk 

kaldes Cilles have - efter den gamle Randersbo Cille, som var den sidste der boede her – er 

resterne af Buskhus.under hvilket navn stedet er afsat på et kort fra 1885.  

Selve tomten af Buskhus er græsbevokset og grøn, med en tidlige kålgård til stedet, en 

firkantet plads er nu indhegnet af høje og tætte graner, som mere og mere falder sammen 

med den hurtig voksende Brøndland Plantage. 

Denne kålgård er det, man stadig benævner Cilles have. 

Buskhus har som Pælhus hørt alfar vejen til, og rimelig er det at stedet har fået sit navn efter 

tætte egepur - buske - engang egehøjskov, der bredte sig blandt gamle vejspor. 

 

Ifølge matrikel kortet 1870 er arealet 174.990 kvadrat alen svarende til 12,4 tønder land eller 6,9 

hektar.  

Et besøg stedet i august 2011, hvor Buskhus lå, viste tegn i vegetationen på, at der tidligere har 

lagt en bebyggelse. Stedet ligger som en grøn lysning midt i granskoven med løvtræer og 

hindbær. Der var ingen synlige tegn af bebyggelsen. Bebyggelsen lå på en sydvendt skråning. 

Fra Søhusevej ned mod tomten findes dybe hulveje som i tidligere tider nok har været beboernes 

eneste vej til omverdenen. 

Hvem var så ”Randersbos Cille”. 

”Randersbos Cille” hed rigtig Ane Cecilie Jensdatter. 

Ane Cecilie er født i Grønborg hus i Hammer Sogn den 29. oktober 1833, og hun er døbt i 

Hammer Kirke. 

Grønborghus var beliggende på marken sydvest for Sølgårde. Stedet er nu nedrevet. 

Forældrene hed Maren Madsdatter og Jens Jensen. 

I 1858 fik Ane Cecilie datteren Maren og i 1866 fik hun datteren Petra. 

Ane Cecilie er i folketællingen fra 1870 anført under Grønborg hus som ugift, boende hjemme hos 

forældrene og forsørget af fattigvæsnet. 

Den 10 marts 1874 blev hun gift med Niels Christian Laursen i Hammer Kirke.  
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Efter vielsen flyttede de til Vestbjerg hede, hvor Niels Christian ernærede sig som husmand. 

Familien flyttede til Buskhus i perioden fra1880 til 1886. 

Niels Christian Laursen er født den 15. august 1833 i Enslev i Vindblæs Sogn i Randers Amt.  

Niels Christian blev gift første gang den 7. november 1857 med Ane Margrethe Andersdatter, med 

hvem han fik 5 børn. Parret flyttede fra Randers egnen til Vestbjerg Hede i 1860. Her døde Ane 

Margrethe den 24. juli 1873. 

Omkring 1886-87 boede Niels Christians søn Jens Nielsen hos faderen og Ane Cecilie i Buskhus. 

Her fik Jens sammen med sin kæreste Nielsine 2 børn. Nielsine og Jens blev gift 5. juli 1887 i 

Hammer kirke, hvorefter de flyttede fra Buskhus. 

I 1887 døde Niels Christian Laursen. I kirkebogen for Hammer Sogn findes følgende beskrivelse: 

Han var indlagt på sygehuset i Aalborg, hvorfra han undveg natten mellem den 17. 

og 18. marts, og har sandsynligvis af fortvivlelse af de heftige smerter som 

sygdommen, en kronisk underlivssygdom, druknet sig i Limfjorden, hvor hans lig 

fandtes om morgenen den 18. marts 1887. 

Han blev begravet på Hammer Kirkegård. 

Ane Cecilie er nævnt i folketællingen fra 1890 som enke og bosiddende i Brøndland. 

Ane Cecilies datter Maren fik 5 børn, som alle er født og opvokset i Buskhus. 

Ane Cecilie boede ifølge folketællingen i 1901 i Buskhus sammen med datteren Maren og 4 af 

hendes børn. 

Ane Cecilie boede stadig i Buskhus i 1906 sammen med 2 børnebørn. 

Ane Cecilie flyttede fra Buskhus til Vestbjerg i 1910. Her boede hun sammen med datteren Maren i 

et stråtækt hus, som var beliggende ved hovedvejen / Vestbjergårdsvej.  

Ane Cecilie er død den 28. februar1927, og hun blev begravet på Sulsted Kirkegård. 

 


