
ANTON HANSEN HORJEN

Anton Hansen Horjen ble født på Reklingsholm i Råde den 4. desember 1853 og døde i august 
1941. Foreldrene var Malene Rasmusdatter født på gården Lundeby i Råde, døpt 18. oktober 1810 –
døde på gården Høyum i Onsøy 1895. Hans far, Hans Nilsen Reklingsholm var født 1803 og døde 
1864 da han gikk gjennom isen på Glomma. Anton var yngste bror av min morfar Anders, og fulgte 
med sin mor og bror til gården Høyum da Anders fikk gården testamentert av sin faster Karen og 
onkel Johannes.

Anton`s minner finnes i «Slekt skal
følge slekters gang», skrevet av hans
datter Esther Horjen Shcieche,  med
beskrivelser om hans liv og sjøreise
som ung førstereisgutt. 

Jeg har levd med en stor innbundet
bok - «Illustrert Tidende» - hele
livet, og bladd i den store bok med
illustrerte tegninger, både skumle og
fine, knyttet til historiene. Plutselig
en natt i 2019 kom jeg på
sammenhengen med Antons sjøreise
13. november 1872 med  « Illustrert
Tidende fra året 1872. Avisen
Illustrert Tidende, som jeg referer til
er datert 1. desember 1872.  

Sølvbrudebilde av Anton og hans kone

Familiebilde



De neste bildene er fra «Storflommen» omtalt nedenfor.



Anton forteller i sine minner om en forferdelig orkan, «Stormfloden», at skonnerten «Astrea», som 
han hadde fått hyre på, gikk på grunn og fikk store skader i bunnen. De hadde gått en tur fra Island 
til Danzig, med sild fra Skotland. Ved Arkona på Rugen kom de inn i regntykke og storm og gikk på



grunn. De kom flott, men skaden var stor og de måtte da gå inn til nærmeste by som var Stralsund, 
Nord Tyskland. Da hadde Anton fått tyfusfeber og ble bragt til hospitalet i Stralsund. Der ble han 
liggende til sengs i 3 måneder. Mens han var der herjet orkanen i Nordsjøen i lengre tid, og «denne 
orkanen drev vannet i slike mengder inn i Kattegat og bevirket en veldig oversvømmelse i Danmark
og Nord-Tyskland, som siden gikk under navnet «Stormfloden»» sitat. Det er visstnok den største 
naturkatastrofe som er gått over Danmark på flere hundre år. Mengder av norske båter forliste i 
Kjøgebukt. «I Stralsund var vi vitne til at mindre båter kantret på havnen og mannskapet ble skyllet 
bort, uten at noen kunne komme dem til hjelp. Hele havnen var nemlig fylt av tømmer og materialer
fra forliste skip, så ingen båt kunne komme fram. Vi hørte fra Danmark at på enkelte steder sto store
båter langt inne på land, drevet dit, da vannet som sto som høyest» sitat.

Fra Sydfalster under Orkanen den 13de November 1872



Det er ganske rørende å
filosofere over en bit
historie som var viktig for
onkel Anton. Han ble
ganske medtatt av
sykdommen og dro aldri
til sjøs igjen etter dette.
Onkel Anton ble skrevet ut
fra hospitalet i Stralsund
slutten av januar 1873.
Han forteller «hadde jeg
vært motløs etter
førstereisen, var det nå
betydelig verre». Under
feberen hadde han mistet
sin kraftige hårmanke, så
da han søkte losji, trodde
vertinnen at han kom
direkte fra galehuset! 

Det er jo ganske underlig
at jeg fant å kople min
gamle arvebok, som jeg
har bladd i hele livet, men
som har ligget borte i flere
år, stemte med historien til
min mors onkel Anton.
Onkel Anton Horjen er
altså yngste bror av min
morfar Anders Hansen
Høyum (1838 – 1919).
Den innbundne Illustrert
tidende går over flere år,
fram til December 1905.
Da het avisen «Illustrert
Familieblad».Jeg hadde
tenkt å scanne en del av
innholdet før jeg kvitter
meg med et så stort monster. Bilder fra « Illustrert Tidende» følger. Det siste bildet/illustrasjon er av
«et vikingskip, halvveis utgravet i Oseberg i Slagen!

I tillegg til bilder fra «Stormfloden» har jeg tatt med kopi av Johan Ardnt`s «POSTILLE med 
aandelige forklaringer – trykket 1855». Den har tilhørt Antons og min morfars far Hans Nilsen 
Reklingsholm. Antons og morfars mor, Malene Rasmusdatter (født på Lundeby 18.10.1810-1895) 
har skrevet en liste i Postillen med navn på deres barn. Se scannet side. På siste side i Postillen har 
Anton skrevet en liste på alle sine søsken, datert: «Skrevet paa Høium Nytaarsaften 1884. Anton 
Hansen».

Anton skrevet i Huspostillen



Oldemors håndskrift



Kilden er som nevnt «Slekt skal følge slekters gang» av Esther Horjen Schieche. Hele Antons 
historie kan leses i slektsheftet. Det er også gjort tilgjengelig på min nettside, under gården Høyum, 
min mors fødegård. www.korseberg.com hvis det har interesse. Det var fint å gå inn i historien enda
en gang. 

Eidsberg, 20. oktober 2020

Solveig Korseberg

Hans Nilsens håndskrift

http://www.korseberg.com/

