
 

 

Bedehuset 

 

 
Bedehuset, 1912. 

Personerne er: Ole Broe Mærsk, Johanne Marie Jensen, tjenestepige Anna Larsen, 

Christen Hou Christensen Mærsk og Søren Olesen. 
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Bedehuset blev bygget i 1912 af Christen Hou Christensen Mærsk og hans anden 

hustru Marie (Johanne Marie). 

Begrundelse for opførsel af Bedehuset var nok, at Christen og Marie var meget 

troende og der tit var oversvømmelse omkring gården. Derfor kunne de ikke 

komme til kirke, i Bedehuset kunne de så selv holde andagt og bede til gud. 

Bedehuset er et lille firkantet støbt hus, kun 270 gange 335 cm og med en 

loftshøjde på 180 cm. 

Øverst på muren udvendig var der støbt 14 stjerner, og indvendig på væggene var 

der 14 skriftsteder. Skriftstederne var nøje udvalgt, og alle betød noget særlig for 

Christen. 

De 14 stjerner og skriftsteder kunne muligvis symbolisere de 14 børn som Christen 

og Maren fik. 

 

 

 Bedehuset, foto af Henrik Jensen, 2014. 
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Bedehuset blev bygget ved gården Normark (også kaldt Noermark og 

Normarksgård). Gården ligger på Normarkvej 35 i Vejlby og kan føres helt tilbage 

til 1700-tallet. Gården var en mellemstor gård i 1800-tallet og ejes i sidste halvdel 

af Søren Olesen og hans anden hustru Johanne Kirstine Sørensen. Han købte 

gården den 1. juni 1854 og drev landbrug derfra. Deres yngste datter Maren blev 

hjemme på gården og var husholderske for dem.  

Maren blev gift den 17. november 1881 i Harboøre kirke med ungkarl og fisker 

Christen Hou Christensen Mærsk fra Øster Jakobsgaard i Harboøre, han var 23 år 

og Maren var lige fyldt 20 år. 

Det unge par blev boende på Normark, Christen hjalp ved landbruget og fiskede 

lidt. Den 6. november 1895 overtager det unge par så gården, (Christen havde altså 

giftet sig til gården).  Marens forældre bliver boende som aftægtsfolk på gården, 

Johanne døde den 25. august 1897 og (den gamle) Søren Olesen Noermark døde, 

som 90-årig, i sin gamle gård den 22. september 1912. 

 

 
Gården Normark, ca. 1930. 

Stuehuset blev bygget i 1905 (hunden hed Smut) 
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Christen Hou Christensen Mærsk, blev født den 16. 

januar 1858 på gården Øster Jakobsgaard i Harboøre og 

døde den 21. januar 1925 i Harboøre kirkeby. 

Maren Sørensen Noermark, blev født den 9. januar 1861 

og døde i barselsengen den 18. december 1900. 

 

 

 

Christen og Maren fik 14 børn: 

1. Kristen Kristensen Mærsk, født den 15. november 1883. 

2. Søren Noermark Kristensen Mærsk, født den 1. oktober 1886. 

3. Johanne Kristine Kristensen Mærsk, født den 3. februar 1888. 

4. Marie Kristensen Mærsk, født den 3. februar 1888.  

5. Thomas Kristensen Mærsk, født den 26. juni 1889.  

6. Marie Katrine Mærsk, født den 20. november 1890. 

7. Sine Christensen Mærsk, født den 26. februar 1892. 

8. Jane Kristensen Mærsk, født den 2. maj 1893. 

9. Andreas Kristensen Mærsk, født den 19. december 1894. og døde den 20. 

juni 1895. 

10. Andreas Christensen Mærsk, født den 2. februar 1896. 

11. Ole Broe Mærsk, født den 21. maj 1897. 

12. Ane Bjerrum Mærsk, født den 5. september 1898 og døde den 31. december 

1898. 

13. Ane Houe Mærsk, født den 27. december 1899. 

14. Dødfødt dreng, moderen døde i barselsengen samme dag, den 18. december 

1900. 

 

Traditionen tro blev den første søn kaldt op efter sin farfar og den næste søn 

efter sin morfar. 
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Det var naturligvis en stor sorg for Christen at miste sin kone, men han klarede sig 

med hjælp af sine store børn, samt en tjenestepige. Den 3. december 1906 blev 

Christen gift for anden gang, det var med den 40-årig Johanne Marie Jensen (kaldt 

Marie) fra Husby. Hun var født den 14. juli 1866 i Husby og i dette ægteskab var 

der ingen børn, men hun tog sig kærligt af børnene fra første ægteskab. 

 

 

Bedehuset, 1979. 

 

Bedehuset, 1979. 
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Skriftsteder i Bedehuset, 1979. 

 

Skriftstederne og påmindelserne var som følger:  

Den som begaar synd er synds træl 

Vær ikke haard med din tunge 

Med hvad maal du maaler faar du igen 

Guds ord staar fast 

Pleier ikke kødet til at vække begierlighed 

For Guds ord vær stille 

Den som forlader sig paa Herren skal ikke beskæmmes 

Fast ubevægelig altid til Herrens gerning 

Bevar din sjæl frem for alt 

Salige ere de fredsommelige 

Jesus er vejen 

Glæder eder i Herren 

Ransag din bibel 

Vær tro indtil døden  

og udvendig på muren;  

Grib det evige liv 

Ære være Gud. 
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En slægtning til Christen har fortalt, at alle skriftstederne var nøje udvalgt, og at de 

hver især betød noget særligt for ham. Endnu i 1942 lå skabelonerne til 

bogstaverne på Normarks loft, og det kunne ses, at de havde været malet 

køkkenblå. 

 

Hanne Mehl, arkivleder 1980-2000: 

En sommerdag i 1979 kom min yngste søn og hans skolekammerat farende ind og 

spurgte, om jeg vidste, at der lå en lille kirke inde i plantagen ved Vejlby. Det vidste 

jeg ikke, men min nysgerrighed var vakt. Med en gammel grusvej cyklede vi de godt 

tre kilometer til Vejlby. At kalde en samling forblæste grantræer for en plantage og 

bebyggelsen for en kirke var nu overdrevet, men noget meget ejendommeligt viste 

sig for mine øjne. 

Drengene fik penge til en is for deres fund, og jeg besøgte ældre folk i Vejlby for at 

få opklaret, hvorfor, hvornår og af hvem huset var bygget. 

De første, jeg spurgte, delte nu ikke min begejstring, for det var da bare 

Bedehuset/Lysthuset i Normarks have, og det havde vist ligget der altid, i hvert fald 

så længe de kunne huske. De gav mig dog navne på 2-3 mennesker, som måske 

vidste lidt mere. 

Om søndagen var det almindeligt, at folk fra Vejlby spadserede til 

formiddagsgudstjeneste i Harboøre kirke, om eftermiddagen besøgtes venner og 

familie i Kirkebyen og dagen sluttede med møde i Missionshuset. Et par sønner, af 

en senere ejer af Noermark, har som ældre mænd fortalt, at de var ulykkelige, når 

forældrene vandrede afsted, for så vidste de, at de skulle være alene hjemme en 

lang kedelig søndag. 

Der var dog en anden dreng, som ikke så slet så trist på det. Han fortalte mig for 

mange år siden, at han kunne takke sine forældre for, at han havde lært at spille 

kort. Når forældrene gik hjemmefra søndag formiddag, skyndte han sig om til nogle 

drenge, som han ellers ikke måtte lege med. Nu kunne de spille kort en hel søndag, 

uden at forældrene opdagede det. 
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Avisomtale af huset  

I 1985 skrev Lemvig Folkeblad lidt om Bedehuset og viste et billede. Lokalarkivet 

blev derefter kontaktet af flere, som havde erindringer fra Normark.  

Metha Grønbæk Nielsen (barnebarn af Christen Hou Mærsk) fra Sønderborg 

spurgte, om Lokalarkivet kunne gøre noget, så huset blev bevaret. Så ville hendes 

familie donere 10.000, - kr. til hjælp til en restaurering. Tilbuddet gik videre, men 

der skete ikke mere i sagen.  

Johannes Kristensen fra Hvide Sande kom på besøg i arkivet. Han havde en meget 

usædvanlig gave med, og han fortalte følgende: ”Min mors halvsøster Kristine 

Hansen, tjente ved Christen Hou i årene 1897-1901. Hun var fra Ulfborg, og da hun 

flyttede fra Noermark, gav Christen Hou hende en flad sort sten med navn og et 

skriftsted; den blev hendes kæreste eje. Den lå hos mor i mange år, men nu skal I 

have den”. 

 

  

Foto af stenen. 

 

En usædvanlig gave til en trofast tjenestepige, med bibels tekst til Jak.1.21.22. 
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Magda Andersen, Lemvig, fortalte, at hendes familie boede på Normark omkring 

1950. En dag fik de besøg af en datter af Christen Hou, som meget gerne ville se sit 

barndomshjem. Da de kom ud i ”Lysthuset”, eller i Bedehuset, som hun kaldte det, 

stod hun meget bevæget og læste alle skriftstederne, som hun jo huskede så godt. 

Hendes far havde også selv valgt det skriftsted, som han ville have på sin gravsten. 

Datteren fortalte også, at i hendes barndom var vandet i søen lige ved gården 

krystalklart, men drikkevandet var dårligt. Der var gravet efter vand flere gange, 

men uden held. En nat fik Christen Hou et drømmesyn, der viste, hvor han skulle 

grave. Den næste morgen gravede han det anviste sted, og der udsprang det 

klareste kildevand, som man endnu i 1950 brugte som drikkevand. 

 

 

 

Gården Normark, 1955, af Sylvest luftfoto. 
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Og så en lille munter historie fortalt af Anders Jensen i 1983 (1908-1993). 

Jeg husker, at børnene fra Friskolen var på udflugt til Bedehuset i et af mine første 

skoleår. Det var, mens Marinus Lilleøre havde Noermark. Vi gik derhen i samlet trop 

og havde et lille dannebrogsflag med, som jeg bar. I skoletasken havde vi en 

madpakke og saftevand. Det var en dejlig dag, hvor vi legede både i haven og i 

Bedehuset. 

Da vi gik hjem, løb jeg hen til pigerne og daskede dem lidt med flaget og sagde: 

”Hvis I ikke skynder jer lidt, får I en i jer røv”. Et par tvillingepiger, Anna og Lisbeth, 

sladrede hjemme, og deres far klagede til vores skrappe lærerinde. Dagen efter 

blev jeg kaldt op til lærerinden, der spurgte, hvem der havde lært mig at sige så 

frygteligt et ord. I begyndelsen anede jeg ikke, hvad det var for et ord, men kom 

dog i tanke om, at jeg havde sagt røv. 

”Det har min far”, svarede jeg.- Årsagen til at jeg ingen lussing fik i den omgang, har 

nok været, at min far var formand i Friskolen. 

 

 

Gården Normark, 1978, Sylvest luftfoto. 
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Bedehuset, foto af Henrik Jensen, 2014. 
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Omkring 1995 lavede en af Lokalarkivets fingernemme hjælpere, Preben Nørby 

Kristensen, en model af Bedehuset i træ, både med stjerner på taget og 

opbyggelige ord på væggene. Modellen er nu permanent udstillet i Lokalarkivet. 

  

 

 

 



 
 

13 
 

Christen og Maries plan var at flytte til Harboøre, og den 25. august 1914 købte han 

et stykke jord i Harboøre, matr. nr. 72x, Stationsvej i Harboøre. Det var Chr. Bruun 

fra Klemmensgård, som udstykkede sin mark til små matrikler, som folk kunne 

bygge på. 

Christen byggede derefter et stort hus i samme stil som bedehuset. Til husbyggeriet 

købte han cement for 50 øre pr sæk, han brugte cementen og gemte sækkene, og 

under krigen solgte han de tomme sække for 75 øre pr stk. 

Den 17. juni 1916 solgte de gården Normark til Marinus Lilleøre og flyttede til det 

nyopførte hus i Harboøre, hvor de blev indtil deres død. Christen døde den 21. 

januar 1925 og Marie døde den 29. november 1947. Begge blev begravet på 

Harboøre kirkegård. 

 

 

Gravsten på Harboøre kirkegård. 
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Huset som Christen byggede, Stationsvej 23, Harboøre, omkring 1940, også kaldt 

Ebeneser.   

 

 

Marie i sin stue, Kirkebyen i Harboøre, omkring 1930. 
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Flytning af Bedehuset: 

Et par gange i løbet af 2017 og 2018 havde sognepræst Karsten Christensen og 

arkivleder Christian Møller talt om Bedehuset på Normarkvej, skulle den ikke 

restaureres? 

Der sket dog først noget ved en telefonsamtale den 8. februar 2019, hvor der blev 

drøftet, hvordan gør vi? Kunne vi selv stå for opgaven eller skulle der være flere 

over? Beslutning blev, at der skulle være et par stykker mere. Christian kontaktede 

Mette Lund Andersen, Lemvig museum og Christian Langer, Lokalarkivet, og begge 

takkede ja – det ville de gerne – og så var styregruppen oprettet. 

Første plan var at få købt jorden omkring Bedehuset, få den restaureret og lavet en 

parkeringsplads. Da det kostede ”lidt”, gik styregruppen i gang med at søge nogle 

penge. Første ansøgning var hos ”Ingrid og Elly Bache Lauridsens Legat”, hvor vi fik 

29.000 kr. Det kunne dække udgiften til udstykningen. Næste ansøgning var ved 

”Sol og Strand”, hvor vi fik 10.000 kr. Så langt, så godt, men det var langt fra nok.  

Der blev nu også drøftet, var det et problem, at det lå så tæt på privat beboelse? 

skulle vi flytte Bedehuset til et andet sted og hvor skulle det være? Vi fik kontakt 

med ”Ejerlaget Noret”, det lå tæt på og havde et stykke jord som vi kunne bruge. 

Ejerlaget Noret var meget positive.   

Vi fik lavet nogle beregninger på, hvor mange penge skulle vi bruge, omkring 

300.000 kr. Så blev der laver en ansøgning til RealDania og dem fik vi – så havde vi 

pengene og derefter kunne vi komme i gang med flytningen, beregninger og 

ansøgninger. 

Godt 3 år efter – mere end 30 møder og flere hundrede mail og telefonsamler 

senere, kunne vi endelig gå i gang med flytningen. 

Den 19. maj 2022 gik man i gang med at flytte Bedehuset og dagen efter stod den 

på sin nye plads. Så skulle den forstærkes lidt med jern, pudses op, males og 

skriftstederne males op.  Alt var klar til indvielse den 22. juni 2022. 
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Bedehuset før påbegyndt flytning, maj 2022. 

 

 

I fuld gang med nedtagning af Bedehuset, 19. maj 2022. 
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Påbegyndt opførsel på den nye placering, 20. maj 2022. 

 

Så er Bedehuset på plads, 20. maj 2022. 
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Bedehuset, 20. juni 2022. 

 

Ved indvielsen den 22. juni var omkring 100 personer mødt op, Mette Lund 

Andersen, Lemvig museum, holdt en fin tale omkring huset, provst Ole Rasmussen 

holdt tale om skrifterne i Bedehuset og til sidst fortalte arkitekt Poul Jørn Poulsen 

om forløbet, hvorefter Mette klippede snoren. Og så var der pølser og vand/øl til 

alle. 
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Ved indvielsen af Bedehuset den 22. juni 2022. 


