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Hvis traveturen i kæret starter i forlængelse af Uldumvej kan man se resterne af det nu forsvundne 
hus i indhegningen med græssende får og deres læskur, beliggende på venstre side af vejen. 
Da huset blev bygget ca. 1880 så kæret helt anderledes ud og havde en helt anden betydning end 
nu. Da blev kæret brugt af bønderne til græsning af deres kreaturer og heste, der blev avlet hø og 
gravet tørv, som gav varmen flere gange undervejs i processen, inden tørvene kunne bruges som 
ildebrændsel. 
Huset blev bygget på lejet jord, som havde været handlet flere gange. Den første ejer af huset var 
arbejdsmanden Peder Nielsen fra Ringkøbingegnen. Hans hustru Kirstine var fra Vester Ørum og 
de fik en søn her. Kirstine døde i 1893, kun 44 år gl. og Peder solgte samme år huset til arbejds-
manden Anders Mathias Frandsen og hustru Mariane. 
Jorden var stadig lejet og stuehuset havde ko- og svinestald i den ene ende, var opført i bindings-
værk og med stråtag på. Mariane og Anders Mathias havde 2 døtre, Viganda og Mathilde, som beg-
ge var født i Uth sogn, og familien kom hertil fra Hvirring. Anders gik ud som daglejer og i 1901 køb-
te han jorden også. Pigerne var da i skolealderen, og blev senere begge gift her. 
I 1910 solgtes ”Moselund” til det nygifte par Line og Vilhelm Jørgensen Rattenborg, unge menne-
sker, hun fra Skærup og han født i Hammer. Mariane og Anders Mathias flyttede til Uldumvej 8, som 
de havde købt.  
Line og Vilhelm fik 6 børn, men det første og sidste barn døde inden de blev voksne. Vilhelm gik ud 
og arbejdede og blev senere vejmand. Line tjente lidt ved at arbejde med tørvene, som skulle ven-
des under tørringen og til sidst stables. 
Hun havde selvfølgelig en køkkenhave samt en dejlig have med fine roser. De havde køer, grise og 
høns, så på den måde klarede man sig på sådant et lille sted. 
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Foto: ”Moselund” juli 1927 - Helene Rattenborg. 



De boede der til sommeren 1944, da de solgte til Jens (Tuborg) Andersen, Ølholm, som lejede det 
ud til et ungt ægtepar, hvor manden hed Børge Jensen og var udlært her i Ølholm. Line og Vilhelm 
flyttede til Uldumvej 20, hvor de boede til leje og Vilhelm døde i 1951. 
Moselund fik nye ejere i starten af 1950’erne. Det var et ældre par, Karen og ”Lille” Rasmus Søren-
sen, der tidligere i mange år havde ejet en ejendom på Langagervej, så de flyttede heller ikke langt. 
De var glade for at bo i kæret, selv om huset aldrig nåede at få indlagt vand eller elektricitet. De 
måtte dog p.g.a. alder flytte derfra sidst i 50’erne, og flyttede til Uldumvej 24, hvor de boede til leje 
hos Marinus Christensen. 
”Moselund” stod nu tomt og forfaldt hurtigt og huset blev revet ned i starten af 60’erne. 
 
 
 


