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1       Indledning og Forord 

OM    KONGERIGET    DANMARK 

 

 

 

 

I Kongeriget Danmarks chronografiske Beskrivelse, 1777, er anført efterfølgende om 

Guddumsogn eller Gudum sogn, Fleskum Herred. 

GUDDUMSOGN eller GUDUM SOGN, hvis kirke ligger på en høi Bakke og har et høit  

Taarn.  Strax ved Kirken ligger en stor Gravhøy, kaldet Kongenshøy.  

  F L E S K U M   H E R R E D 

 GUDUM SOGN 
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Til Sognet hører : Gudum Bye; Gudumlund, en Herregaard, omringet af Ege- og Bøge-

skov af en Miil i Omkreds. Denne Gaard, tillige med Mølle, Mølledam og to Aalegaarde, 

blev i Aar 1425 efter den Papitiske Overtroe skienket til til Bispedømmet i Viborg, for at 

holde Sielemesser i Domkirken; men ved Reformationen Aar 1536 blev den med øvrigt 

bispeligt Gods sekulariseret, og hiemfaldt til Kongen og Kronen. Derefter blev Gaarden, 

med alt sit Gods Aar 1573  solgt til Partikulieres Eiendom. Paa Gaarden holdes Stald-

stude. 

Den frie Hovedgaardstaxt er  39 Tdr. 1 Skpr.  

Skovskyld      2 Skpr, 2 Alb. 

Mølleskyld     5 Tdr.   2 Skpr. 

Bøndergods 635 Tdr.     1 Skpr. 1 Alb. 

Ved gaarden ligger en skiøn Vandmølle med to Querne, som drives af en Aa, hvortil går 

en søe og adskillige Bekke; derved er et godt Aalefiskerie, og lidet fra Gaarden ere to 

skiønne Aalegaarde i nogle sammenløbene Aaer og Søer. 

På en banke østen for bemeldte Vandmølle staar et lidet grundmuret Taarn, som formo-

dentlig, i fordum Tid, har været Fangetaarn. Kieldgaarde, ere tre Gaarde. 

LILLEVORDESOGN  er Annex til Gudumkirke, og bestaaer af Lillevorde bye. 

Denne beskrivelse af Gudum Sogn, stammer som nævnt fra 1777. Om selve Gudum by 

nævnes næsten intet, hvorimod Gudumlund med sin herregård, får al opmærksomhe-

den. Ser man på kirkerne i Gudum sogn, altså Lillevorde og Gudum, har der været bebo-

else i ca. 1000 år, da de to kirker hver er fra den romanske tidsperiode, 1050 – 1250 a.c. 

Efterfølgende beskrivelser af de to kirker er rimelig detaljeret i sin tidsbestemmelse, da 

kvaderstenskirkebygningerne var det fremherskende materiale. Der er gisnet meget om, 

hvorfra alle store granitsten er hentet. Nogle mener, at det er sten opsamlet af lokale folk, 

som ønskede sig en kirke. Andre mener, at stenene, i nogen udstrækning, er hentet i 

Sverige, hvilket ikke kan afvises, da der er konstateret svensk granit i mange af vore 

romanske kirker.  

Herredsbenævmelsen er en gammel opdeling i administrative enheder, hvor der i spidsen 

sad en herredsfoged, som sikkert har haft et større eller mindre antal undersåtter til det 

grove arbejde. Dette bestod i stor udstrækning i, at fæstebønderne skulle holdes til ilden 

med mange trusler og korporlige afstraffelser. I min ungdom bestod herrederne stadig, da 

min fars stempel var forsynet med teksten GUDUM SOGN, HELLUM HERRED, STØV-

RING PROVSTI. Gudum blev senere lagt ind under Fleskum Herred og er i dag underlagt 

Aalborg Østre Provsti efter Provstireformen i 2007,  med en provst og et provstiudvalg i 

spidsen. Kirkernes administrative områder blev i en vis grad tilpasset de i Kommunalre-

formen fastsatte kommunegrænser, hvor Gudum nu er underlagt Aalborg Kommune, 

mod førhen Sejlflod kommune og endnu tidligere Gudum Lillevorde kommune, hvor det 

administrative led var kæmneren og et sogneråd med en sognerådsformand, hvoraf jeg, 

trods min unge alder, naturligvis husker nogle. Gudum sogn er beliggende midt i 
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Himmerlands skønne natur med gode avlsjorder og mange grønne områder, der under-

streger stedets gode beskaffenhed for at bo her. Gudum by er ikke at betragte som en sat-

elitby, men nærmere en soveby, hvor tilflytningen har været lav og sket i et meget sin-

digt tempo. Alligevel er de glædeligt, at der er beboere i så godt som alle husene. Byen er 

næsten total ukendelig. Mange af gårdene er ombyggede til familieboliger. Der er fjernet 

store del af bygningsmassen omkring stuehusene, hvilket, i mine øjne, giver store sår i 

den landskabelige oplevelse af byen. Selv præstegården har måttet undergå en ikke sær-

lig venlig og rar ændring. 

Skolevæsenet var underlagt sognerådet, som havde pligt til, sammen med præsten, at 

holde visitats en gang årligt. Nok ikke mest for at kontrollere eleverne, men nok mere at 

kontrollere lærerens egenskaber. Det var en stor dag, hvor der vankede bolsjer. Gudum 

skoles bygning eksisterer stadig og har siden nedlæggelse af landsbyskolen, 1966,  væ-

ret almindelig beboelse. 

Ligeledes er skolebygningen i Lillevorde stadig eksisterende. Her havde far et lokale, hvor 

han kunne skifte til ornat efter cykelturen fra Gudum. Sådan klarede man tingene på 

den tid.  

I Gudumlund var ligeledes skole, som i dag kun kan ses som en ruin. Her husker jeg 

læreren, Randløv–Nielsen og hans kone 

I dag er de nære omgivelser omkring kirker og kirkegårdene blevet forsynet med et væld 

af forskellige bygninger. Graverbygninger, redskabsbygninger, kapeller, sognegårde og 

andre former for kirkegårdskontorer m.v. Graveren på den tid var en habil og pligtopfyl-

dende  mand, og altid en mand, der sørgede for kirkens daglige drift og kirkens vedli-

geholdelse med hække, diger gange og gravsteder. Et betragteligt arbejde. Jeg har gennem 

årene besøgt flere hundrede danske kirker og kirkegårde og glædes hver gang over den 

orden der hersker her. Jeg har kun ét eneste eksemperl på uorganiseret kirkegårdspleje; men 

jeg vil ikke røve stedet. 

Kirketejneren eller ringer og graver hed, i min barndom, Bodel Larsen, der boede i det 

første på højre hånd, når man ankom til byen fra Vårst. Bodel boede sammen sin mor, 

der jo ganske naturligt hed Bodel-Marie. Bodel var en meget pligtopfyldende mand. der 

passede sin pligter og nød almindelig respekt i byen. 

Vi vil ikke i efterfølgende beskrivelse af vore forhold og erindringer beskrive hændelser og 

oplevelser, der kan være til skade eller ulempe for efterlevende personer, men beskrive ople-

velsen for  oplevelsens skyld. Vi håber dermed, at have givet et beskedent bidrag til den 

omkringsiggribende interesse for svundne tider. Vore oplevelser er mange, hvorfor ikke 

alle har kunnet finde plads i denne beskrivelse.  

Beskrivelsen vi selvfølgelig i høj grad handle om præstegården, kirke og kirkegård og 

være centreret tæt herom. Her var jo vores barndom med alt hvad der hører en sådan til af 

glæder og sorger. Et tæt bysamfund, hvor man tog sig af hinanden i stor udstrækning. 

Alle kendte alle, men alle var ikke dus og på fornavn som i dag. Vi var vel, som børn er 

flest, men præstens børn var nu alligevel de værste, hvorfor vi også fik mange klø og 

skæld-ud, Ikke mindst hjemme. 
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Vi har naturligvis benyttet os af lokale arkivalier, Landsarkivet i Viborg, Aalborgs Byar-

kiv og kontakt til stadig levende personer, der har givet et fornemt bidrag til vores arbejde. 

For denne bistand, vil vi gerne takke alle, der har bidraget. 

Møller Sletting Jensen, Leif Hansen, Erik Hjelm. Åse Pedersen, der alle med kaffe på 

kanden, har givet os mange sjove oplevelser og erindringer, som vi havde glemt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2              Om   G U D U M     S O G N 

 

         F L E S K U M     H E R R E D 
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Gudum er en landsby i det nordlige Himmerland med 121 indbyggere (2008). Gudum er 
beliggende nær Romdrup Å to kilometer nord for Vårst, fem kilometer sydvest for Gudum-
holm og 18 kilometer sydøst for Aalborg. Landsbyen hører under Aalborg Kommune og er 
beliggende i Gudum Sogn. Gudum er beliggende på et stejlt bakkedrag med en meget flot 
middelalderkirke. Gudum Kirke er beliggende på landsbyens højeste punkt med udsigt over 
landsbyen mod syd. Landsbyen er beliggende omkring vejkryds centralt i byen med bebyg-
gelse primært mod nord og øst. Ved vejkrydset op mod kirkens indgang ses ”natur-kunst”. 
Bebyggelsen har en blandet stil  med  parcelhuse,  landarbejderhuse og i byens udkanter 
nedlagte husmandssteder. Gudums omgivelser er typisk landbrugslandskab.  

 

Herredssegl 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/Landsby
http://da.wikipedia.org/wiki/Himmerland
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Romdrup_%C3%85&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rst
http://da.wikipedia.org/wiki/Gudumholm
http://da.wikipedia.org/wiki/Gudumholm
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Gudum_Sogn_%28Aalborg_Kommune%29
http://da.wikipedia.org/wiki/Gudum_Kirke_%28Aalborg_Kommune%29
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GUDUM KIRKE 

 

                Gudum kirke set fra syd-øst 

 

                                       Gudum kirke set fra øst. 
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Gudum Kirke er en kirke i Gudum Sogn i Aalborg Kommune; indtil Kommunalreformen i 
2007 lå det i Sejlflod Kommune, og før Kommunalreformen i 1970 lå det i Fleskum Herred 
(Aalborg Amt). Kirken er bygget i 1100-tallet og begyndelsen af 1200-tallet. Kor og kirkeskib 
er bygget af granitkvadre med en halvrund apsis længst mod øst. Apsis er bygget op mod 
korets østmur og er måske lidt yngre end koret. 

 

Bygget Romansk tid         ca. 1075 

Stift Aalborg Stift, Nordjyllands Amt 

Provsti Aalborg Østre Provsti 

Pastorat Gudum-Lillevorde Pastorat 

Sogn Gudum Sogn (Aalborg Kommune) 

Kommune Aalborg Kommune 

Adresse Louisendalvej 14, Gudum, 9280 Storvorde 

     

Våbenskjold for Buchwald   Våbenskjold for Familien Bassewitz

 

Opsats : Heraldik for Peder Mathias von Buchwald og Ida von Bassewitz 

http://da.wikipedia.org/wiki/Gudum_Sogn_%28Aalborg_Kommune%29
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Kommunalreformen_%282007%29
http://da.wikipedia.org/wiki/Kommunalreformen_%282007%29
http://da.wikipedia.org/wiki/Sejlflod_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Kommunalreformen_%281970%29
http://da.wikipedia.org/wiki/Fleskum_Herred
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Amt
http://da.wikipedia.org/wiki/Kor_%28kirkedel%29
http://da.wikipedia.org/wiki/Kirkeskib_%28bygningsdel%29
http://da.wikipedia.org/wiki/Granitkvadre
http://da.wikipedia.org/wiki/Apsis
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Stift
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_%C3%98stre_Provsti
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Gudum-Lillevorde_Pastorat&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Gudum_Sogn_%28Aalborg_Kommune%29
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Kommune
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I Gudum Sogn findes flg.  autoriserede stednavne:       

• Blokengen (bebyggelse) 
• Gudum (bebyggelse, ejerlav) 
• Gudum Kær (bebyggelse) 
• Gudumholm (bebyggelse) 
• Gudumlund (bebyggelse, land-

brugsejendom)  

• Hjovselhuse (bebyggelse) 
• Mellemgårde (bebyggelse) 
• Skovhuse (bebyggelse) 
• Tiendekær (bebyggelse) 
• Tiendemarken (bebyggelse) 

 

 

 

 

 

Gudum Sogn (Aalborg Kommune) 

Historiske oplysninger 
Stift 

Aalborg Stift 

Provsti 
Aalborg Østre Provsti  

Pastorat 
Gudum-Lillevorde Pastorat 

Kirke 
Gudum Kirke  

Kommune (før 2007) 
Sejlflod Kommune  

Kommune (2007-) 
Aalborg Kommune 

Folkekirkemedlemmer (2011) 
351 

Indbyggere (2011) 384 

http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Blokengen&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Gudum_%28Aalborg_Kommune%29
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Gudum_K%C3%A6r_%28Gudum_Sogn%29&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Gudumholm
http://da.wikipedia.org/wiki/Gudumlund
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Hjovselhuse&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Mellemg%C3%A5rde&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Skovhuse_%28Gudum_Sogn%29&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiendek%C3%A6r&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiendemarken&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Stift
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_%C3%98stre_Provsti
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Gudum-Lillevorde_Pastorat&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/Gudum_Kirke_%28Aalborg_Kommune%29
http://da.wikipedia.org/wiki/Sejlflod_Kommune
http://da.wikipedia.org/wiki/Aalborg_Kommune
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G U D U M     K I R K  E 

 

Beliggenhed og omgivelser 

Det område, hvor Gudum kirke ligger, udgjorde i stenalderen en ø i et lavvandet havområde. 

Efterhånden trak havet sig tilbage, men den tidligere ø gør sig stadig tydeligt gældende som 
en bakkeø i det omgivende flade landskab. 

Den tidligere havbund vedblev længe med at være fugtig og uegnet til landbrugsmæssig 
udnyttelse, og først i slutningen af vikingetiden eller begyndelsen af middelalderen opstod 
der en række byer langs bakkeøens rand, således at beboerne bekvemt kunne udnytte det 
høje land til agerdyrkning og de lavtliggende flader til græsning. Gudum by ligger på samme 
måde, og selvom navnet antyder høj ælde, må man tro, at byen først er kommet til at ligge 
på det nuværende sted ved overgangen mellem vikingetid og middelalder. 

Medens Gudums gårde ligger på en lav strandvoldsslette ved foden af bakkeøen, har man 
lagt kirken højt oppe på selve bakken. En tilsvarende beliggenhed har de fleste af bakke-
øens andre kirker i øvrigt også, tydeligst i Romdrup og Sejlflod. 

Kirken har fra gammel tid været hegnet af et stendige, der skulle holde løsgående kreaturer 
ude. I forbindelse med indgangene var der desuden anbragt jernriste, som mennesker 
kunne passere hen over, men som forhindrede dyr i at slippe ind. En sådan rist omtales i 
1600-årene i forbindelse med en reparation. På den tid nævnes både en søndre og en vestre 
port samt en mindre låge mod øst. 

Lågen, der i dag blot fører ud til en mark, gav tidligere adgang til en kirkesti, som man endnu 
på ældre kort kan se føre op over marken i nordøstlig retning. Også de to andre udgange 
findes stadig, men sydporten måtte flyttes, da kirkegården i 1844 blev udvidet med et stort 
areal mod syd. 

Om det nye stykke kirkegård blev der bygget et nyt stendige, men ellers er stenene nok 
hovedsagelig de samme, som altid har været der. Talrige reparationer har dog bevirket, at 
der ikke er urørte digepartier bevaret. Grotten, der er bygget ind i østdiget, stammer fra en 
vandinstallation i 1943. 

Indtil midten af 1700-årene stod der en runesten i diget. Den er nu forsvundet, men indskrif-
ten kendes: “østen lod rejse denne sten for sin fader Utvagens sjæl”. Forskellige træk viser, 
at stenen hører til de yngste runesten, og den er muligvis oprindelig rejst på selve kirkegår-
den. 

Inde bag kirkediget så der i ældre tid meget anderledes ud end i dag, idet græsset groede 
omtrent frit overalt. Gravene kunne være markeret med et simpelt trækors eller lignende, og 
først midt i 1800-tallet begyndte egentlige gravmonumenter at blive almindelige. 

Et fornemt gravmonument for Andreas Møller, der døde i 1809, er en sjældenhed på en 
landsbykirkegård. 
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Fra kirkegårdens indgange til kirken var der trampet stier, men først i slutningen af 1800-
årene hører vi om, at de skulle gruses. I 1919 indledtes et større reguleringsarbejde, hvorved 
nye gange blev anlagt, og i 1930 lod man en gartner forestå en nyindretning af kirkegården 
med beplantninger og alletræer. Man nærmede sig nu nutidens smag med de meget vel-
ordnede kirkegårde og de velholdte gravsteder. 

Kapel- og graverbygningen i kirkegårdens nordvestlige hjørne blev opført 1972-73. 
I Gudum sogn ligger herregården Gudumlund, som i 1678 købte Gudum kirke af kongen. 
Dette nye ejerskab kom til at betyde overmåde meget for kirken og ikke mindst dens inven-
tar. I 1798 købte Lindenborg Gudumlund gods og lod det et par år senere indgå i grevskabet 
Lindenborg. Kirken hørte herefter under Lindenborg til 1925, da den overgik til selveje. Der 
er senere, 2006-2006, opført en ny kapel- og graverbygning. 

Kirkebygningens opførelse 

Gudum kirke er en typisk jysk landsbykirke, 
hvor de ældste dele er opført af granitkvadre i 
den store kirkebygningsperiode i 1100-årene 
og begyndelsen af 1200-årene. En nærmere 
datering inden for denne periode er usikker, 
men kan måske med lidt forsigtighed sættes til 
de sidste årtier før 1200. 

Da den oprindelige bygning stod færdig, be-
stod den af skib og kor med en halvrund apsis 
længst mod øst. Apsis kunne dog se ud til at 
være bygget op imod korets østmur og er må-
ske lidt yngre end koret. 

De ca. 1 meter tykke mure er opført som kas-
semure, dvs. at der mellem en ydre og en indre 
skal af sten findes en murkerne af mørtel iblan-
det håndstore sten. Medens skallen ind mod 
kirkerummet består af utildannede sten, er 
ydersiden bygget op af tilhuggede kvadre, som 
er tildannet af de kampesten, man kunne finde 
på markerne i omegnen. Det forskelligartede 
stenmateriale giver murene det smukke farve-
spil, som  er så ka-rakteristisk for de jyske sten-
kirker opført af granitkvadre. 

De forskelligartede sten, som kvadrene er tildannet af, giver murværket et smukt farvespil. Her ses et 
udsnit af apsismuren med det såkaldte Sankt Hans-våben.  

Kvadrene er kun tilhugget på de synlige sider og har beholdt kampestenenes naturlige form 
på bagsiden. Ofte har de kun en smal tilhugget kant at stå på, og murene er ikke nær så 
solide, som de ser ud til. Hvis der trænger vand ind bag kvadrene kan de let løsne sig fra 
murkernen og i værste fald falde ud, især på sydsiden, der er udsat for de største tempera-
tursvingninger. 
Større eller mindre partier af kvaderstensbeklædningen har derfor fra tid til anden måttet 
sættes om, hvorved arkitekturdetaljer kan være blevet udvisket. Det er forklaringen på, at 
den oprindelige syddør nu ikke mere kan ses udefra. Norddørens placering er stadig synlig, 
selvom den er tilmuret. 
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Alle de oprindelige vinduer er nu ændret eller tilmuret, men to af dem ses stadig tydeligt 
både udefra og indefra, nemlig østvinduet i apsis og sydvinduet i skibet. Desuden viser en 
vinduesoverligger i korets indvendige nordvæg, hvor vinduet her har siddet. 

De oprindelige vinduer er i typisk romansk stil. De er små, snævrer tragtformigt ind mod den 
ganske smalle lysåbning og er opadtil afsluttet med en halvcirkelformet bue, som er udhug-
get af en stor sten. For apsisvinduets vedkommende er også den nedre afslutning med 
sålbænken udformet i en sten, og vinduets kanter er smykket med en rundstav. 

Det er ganske almindeligt, at der er gjort mere ud af udsmykningen på apsis end på resten 
af kirken. I Gudum viser det sig dels ved det omtalte vindue, dels ved at soklen er dobbelt, 
idet der oven over den almindelige skråkantsokkel er endnu et sokkelskifte med et rigere 
udformet profil. Desuden afsluttes apsismuren foroven med en gesims. 

På en af kvadrene i apsis er der i svagt relief udhugget et såkaldt Sankt Hans-våben med 
firkantede hjørnesløjfer. Tegnets forhistorie går tilbage til hedensk tid, men det optræder 
undertiden i forbindelse med kirker. Om det også i Danmark har tilknytning til Skt. Hans 
vides ikke. 

Kirkens oprindelige tagbeklædning kendes ikke, men den kan udmærket have været bly 
som nu. 

Senere om- og tilbygninger 

Oprindelig havde kirken fladt bræddeloft, men i sengotisk tid, formodentlig i 1400-årene, er 
der blevet indbygget hvælv i både kor og skib. I forbindelse hermed er murene måske blevet 
forhøjet, og murstenspartiet på nordsiden af skibet kan stamme herfra. Formodentlig samti-
digt med at hvælvene blev bygget, er såvel apsisbuen som korbuen blevet ombygget fra de 
oprindelige cirkelbuer til spidsbuer. I korbuen er de lodrette sider af granitkvadre dog de 
oprindelige. 

I samme periode blev der også tilføjet et svært tårn til skibets vestgavl. Nederst genanvendte 
man de kvadre, der oprindeligt sad i vestgavlen, men ellers er tårnet opført af mursten. 
Tagryggen vender nord-syd, hvad der ikke er så almindeligt her på egnen. Oprindelig har 
sydgavlen sikkert haft en blændingsdekoration ligesom nordgavlen, men den er forsvundet 
ved en af de talrige reparationer af murværket. 

Tårnet er nu hvidkalket, men endnu i begyndelsen af 1900-årene havde det en mørkere 
farve, formodentlig den røde kalkfarve, som der er fundet spor af. Engang har det også 
været dekoreret med ornamenter i gule og sorte kalkfarver. 

I tårnet hænger klokken, der er uden indskrift og derfor vanskelig at datere. Den er rimeligvis 
fra 1500-årene. 
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Tårnrummet er nu indrettet som våbenhus med indgang fra syd. Tidligere har tårnet haft 
indgang fra nord, hvor der nu er et skab, og hvor der på væggen ovenover er malet en tavle 
med tekst fra salme 121 i Salmernes Bog. Her læses bl.a.: “Herren skal bevare din udgang 
og din indgang”, utvivlsomt hentydende til dørens funktion. En tilsvarende tavle med tekst 
fra salme 138 er malet over indgangen til skibet.  

Mærkeligt nok er disse teksttavler 
malet på væggen betydeligt før 
tårnrummet blev indrettet som vå-
benhus. Kirken har nemlig engang 
haft en egentlig våbenhusbygning, 
som omtales flere gange. Den hav-
de i 1662 blytag, men fik senere 
tegltag. I 1791 var den uden loft og 
havde vist altid været det, hvilket 
ikke er usædvanligt. Våbenhuset 
nævnes endnu i 1807, men må 
være forsvundet i løbet af de føl-
gende årtier, hvorefter tårnrummet i 
stedet blev taget i brug. Måske har 
tårnrummet dog tidligere været 
brugt som et særligt våbenhus for 
herskabet på Gudumlund, der her-
fra nemt kunne komme til de pulpi-
turer, som vil blive omtalt senere, og 
hvortil trapper gik op lige inden for 
indgangen til skibet. I slutningen af  
middelalderen blev der til den oprin-
delige        kirkes vesteende tilføjet 
et svært tårn. 

 

Det meget kraftige, hvidkalkede tårn 
mod vest. 

Det ville kunne forklare de omtalte teksttavler. Til nordsiden af koret blev der i slutningen af 
middelalderen bygget et sakristi med indgang fra koret. Senere blev bygningen indrettet som 
gravkapel for herskabet på Gudumlund, og der blev indrettet en gravkælder under gulvet. 
Bygningen beskrives udførligt i 1679. Den var da uden vinduer, “men var et mørkt hul og 
stod fuld af lig”. I 1936 blev bygningen indrettet til et almindeligt ligkapel. En ny døråbning 
blev brudt igennem ud til kirkegården, medens døren til koret blev tilmuret. I 1975 blev rum-
met atter taget i brug som sakristi, og døren til koret blev genåbnet. 

Hvornår de små romanske vinduer er blevet opgivet vides ikke, men i 1679 var skibets syd-
vendte vindue blevet erstattet med to større, korets sydvindue var måske også gjort større, 
medens nordsiden og apsis nu helt manglede vinduer. Senere blev der dog brudt et vindue 
igennem mod syd i apsis, utvivlsomt for at give bedre lys ved alteret. I 1851 ønskede prov-
sten korets sydvindue gjort større, men året efter lod grevskabet Lindenborg på eget initiativ 
samtlige vinduer erstatte med nye og til dels større. Den nuværende udformning med gra-
nitindfatning stammer fra 1884. I 1879/80 blevet nyt vindue brudt igennem skibets nordmur, 
men det var ikke smukt og blev atter tilmuret i 1936.  Over den tidligere norddør ses endvi-
dere et tilmuret vindue, hvis historie ikke er klarlagt. 
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Alteret 

 

I katolsk tid havde kirken både et hovedalter og flere sidealtre. Hvordan sidealtrene har set 
ud, ved vi ikke, men hovedaItret var oprindelig opført af granitkvadre. Det ved vi, fordi det 
delvis var bevaret indtil moderne tid, og fordi kvaderen med den såkaldte helgengrav, der 
udgjorde en del af alterets overflade, stadig findes. En tid lå den i sakristiet, men i nyere tid 
er den blevet anbragt på en muret sokkel bag alteret op mod apsismuren. Helgengraven er 
en lille fordybning til relikvier, dækket af en stenflise i plan med kvaderens overflade. Nu er 
både relikvier og flise borte, men man ser tydeligt både hullet til relikvierne og det forsæn-
kede parti til stenflisen. 

På renæssancetiden, formentlig i slutningen af 1500-årene, blev stenaItret dækket af det 
endnu bevarede alterbordspanel af fyrretræ. Forsiden består af tre panelfag, der hvert har 
et rudefelt, som er forbundet med rammen med skrålister. Denne panel type er ikke ualmin-
delig i nordjyske kirker. Trods panelets smukke udførelse har det været dækket af tekstiler. 
På grund af stoffernes begrænsede holdbarhed hører vi ofte om reparationer eIler udskift-
ninger af dem, hvis de da ikke som i 1663 måtte erstattes i utide, fordi de var blevet stjålet. 
Særligt smukt skal det alterklæde have været, som Jørgen Kås til Gudumlund skænkede til 
kirken i 1673 eller 1674. Det var fremstillet af fornemt violetbrunt fløjl og var smykket med 
sølv- og guldgaloner langs kanten og i fire baner tværs over. Senere blev det mere almin-
deligt med et rødt alterklæde, ofte med et guldkors midt på forsiden. 

Et sådant alterklæde kan ses på gamle fotogra6er af kirkens indre. Det sidste alterklæde 
blev vistnok fjernet fra alteret i forbindelse med restaureringen i 1936.  
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Oven på alterbordet har der desuden ligesom nu ligget en hvid alterdug. 

Alteret består af et panel fra renæssancetiden. Som alterprydelse anvendes nu kirkens mid-
delalderlige korbuekrucifiks. 

Som alterprydelse tjener nu kirkens gamle 
korbuekruci6ks med sidefigurer af Maria og 
Johannes. Figurgruppen er efter stilen at 
dømme blevet skåret omkring år 1500 eller 
måske lidt før. Den har oprindelig været an-
bragt i den øverste del af korbuen, idet kor-
set og sidefigurerne har stået på en bjælke, 
der gik tværs over åbningen. Her har figu-
rerne fyldt godt, og måske var det for at 
skabe et friere syn fra skibet op i koret, at 
korsets øverste og nederste ende på et tids-
punkt blev savet af, så figurgruppen kunne 
anbringes højere oppe. En tilsvarende af-
kortning kendes også fra andre kirker. 

Korbuekrucifikser hører den katolske tid til, 
men ikke desto mindre blev de ofte siddende 
på deres oprindelige plads til langt op i 1800-
tallet. Hvornår krucifikset er flyttet bort i Gu-
dum, vides ikke nøjagtigt, men i 1862 hang 
figurgruppen på skibets nordvæg. 
Siden blev den flyttet lidt et par gange, og i 
1943-48 blev den underkastet en gennem-
gribende restaurering, hvorved korsets afsa-
vede ender med deres evangelistsymboler i 

firpasfelter blev genskabt sammen med andre manglende detaljer. Den forblev imidlertid på 
nordvæggen, indtil den i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse i 1975 blev anbragt 
på alteret. 

Da krucifikset blev anbragt her, fortrængte det kirkens altertavle, som blev anbragt i sakri-
stiet, hvor den stadig findes. Den er bygget op om et maleri, som skal være hjembragt fra 
udlandet af ejeren af herregården Lindenborg, og som i første del af 1800-årene, i hvert fald 
før 1834, blev skænket til kirken. Udformningen af motivet, Maria med Jesu lig – det er det, 
der i kunsthistorien kaldes en pieta – skyldes den berømte italienske renæssancemaler An-
drea del Sarto (1486-1531), men billedet må være en kopi. Altertavlens første udformning, 
som ses på gamle fotografier, blev anset for uheldig, og i 1936 blev overdelen ændret, lige-
som der langs ydersiden blev tilføjet vinger, som nu atter er fjernet. 

Den tidligere altertavle omtales kun få gange i kilderne, men det synes at have været en 
gotisk skabsaltertavle. Søren Abildgaard siger midt i 1700-årene, at den var fra katolsk tid 
og havde “slagdøre”, dvs. at sidefløj ene kunne lukkes hen foran midterfløjen i fastetiden. 

Når sådanne altertavler var lukket, så man kun malerierne på sidefløj enes bagsider, men 
når de blev åbnet, kom det rige indre med udskårne 6gurer til syne. I Gudum nævnes de 12 
apostle i 1679, men der må også have været et centralt motiv. På dette tidspunkt var tavlen 
temmelig medtaget og synsmændene mente, at en reparation af malerierne samt bemaling 
og forgyldning ville koste det meget betydelige beløb 50 sletdaler. 
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På alterbordet står to smukke messinglysestager fra 1500-årene. Fødderne er udformet som 
små løver. Oprindelig har hver stage sikkert haft tre løver, men i 1837 blev stagerne istand-
sat på nuværende måde, hvor der bagtil kun er en tap. Stagerne er beregnet til store vokslys, 
men da bivoks var dyrt, var det i 1800-årene almindeligt at anvende imiterede lys med olie-
lamper i toppen. Sådanne falske lys omtales i Gudum i 1862.  

Alterkalken, der er skænket af herskabet på Gudumlund i 1631, er et smukt sølvarbejde. 
Selve bægeret er dog fornyet. Alterkalken og disken er ifølge en udførlig indskrift under 
bunden af kalken skænket af Mogens Kås og Sidsel Friis i 1631 og istandsat af Anne von 
Buchwald i 1698. I 1833 havde kalken en stor revne i kanten af bægeret, og endnu i 1854 
omtales den som tyndslidt og hullet. Siden er bægeret blevet fornyet, medens den gamle 
fod blev bevaret. 

I anledning af et cirkulære drøftede man i 1909 første gang at indføre særkalke, så alle ikke 
skulle drikke af selve kalken, men man afviste det af økonomiske grunde, og fordi man ikke 
fandt cirkulærets hygiejniske og æstetiske grunde for tilstrækkelige. Først i 1934 vedtog man 
endeligt at anskaffe særkalke. 

Alterbogen er smykket med et imponerende sølvbeslag på både for- og bagside. En giver-
indskrift nævner Wulff von Buchwalds og Anna von der Wischs navne, og desuden ses 
deres våbner og Aalborg-sølvsmeden Thomas Hansen Pops mesters tempel. Sølvbeslaget 
er dateret 1706, og da bogen først er udgivet i 1771, må beslaget være overført fra en ældre 
alterbog. 

Alterskranken er i sin nuværende form fra restaureringen i 1936, men de drejede balustre 
stammer fra den ældre skranke fra sidste del af 1800-tallet. Denne ældre skranke gik i en 
bue fra væg til væg i koret. 

Døbefonten 

Døbefonten hører til kirkens oprindelige inventar. Den er tildannet af granit og består af to 
dele, en bred glathugget kumme, der er skålformet, samt en rund fod med et kort skaft øverst 
og en bred fodvulst nederst. Fodvulsten er dekoreret med indhuggede skråtstillede streger, 
der danner et sparremønster. En næsten tilsvarende dekoration findes på døbefontene i 
Ferslev og Ellidshøj, og da fontenes form også minder om hinanden, har man antaget, at de 
tre fonte er fremstillet af den samme stenhugger.  Fra bunden af kummen og ned gennem 

foden er der en kanal, hvorigennem det indviede 
dåbsvand kunne ledes ned i jorden under kirken, når 
det skulle udskiftes. Sådanne huller er nu normalt 
tilmuret, men i Gudum er det stadig åbent. Vandet 
stod længe i fonten, og det var derfor praktisk at 
have et låg over det. Et sådant låg omtales i Gudum 
i 1679, hvor det dog var ubrugeligt og burde erstat-
tes med et nyt. Dette lågs skæb- ne er ukendt. 

Fonten er temmelig lav, men da den oprindelig må 
have stået på et podium med flere trin ligesom i an-
dre kirker, har den lave højde vel været af mindre 
betydning. Sådanne podier med fonte var anbragt i 
skibets vestende, omtrent ud for dørene. Det skete 
formodentlig i 1936. 
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Man regner med, at døbefonte oprindelig har været malet i kraftige farver. Skikken med at 
male døbefontene holdt sig længe, og i 1855 hører vi, at Gudum kirkes font skulle opmales. 
Desværre rar vi ikke at vide, hvilken farve den skulle have. Afrensningen til den rå granit-
overflade er sikkert først sket i 1880′ erne som følge af et ministerielt cirkulære. 

Døbefonten af granit hører til kirkens oprindelige inventar, medens dåbsfadet først kom til i 
1701 og kanden i 1862. 

Døbefonten var beregnet til at kunne indeholde så 
meget vand, at et lille barn kunne dyppes helt ned i 
deri. Allerede i middelalderen blev det dog alminde-
ligt at undlade den fulde neddypning og nøjes med 
overøsning af barnets hoved, og selvom Luther og 
med ham de danske reformatorer forsøgte at fast-
holde neddypningen, blev det dog overøsningen, 
der blev den foretrukne skik. Alligevel vedblev man 
længe med at have dåbsvandet stående i selve fon-
ten, og først senere gik man over til at anvende et 
dåbsfad. Gudum kirkes fad blev anskaffet af Wulff 
von Buchwald til Gudumlund og hans hustru Anna 
von der Wisch i 1694, men først i 1701 skænket til 
Gudum kirke. Det er et glat mes-singfad forsynet 
med givernes initialer og de to årstal. 

I 1862 gav provsten ordre til, at der skulle anskaffes 
en dåbskande, og det er vistnok den, der efter flere 
reparationer stadig er i brug. 

Prædikestolen 

Gudum kirkes prædikestol er ligesom mange andre nordjyske prædikestole en efterligning 
af den smukke stol i Vor Frue kirke i Aalborg. Forbilledet er fremstillet i 1581, men de fleste 
af efterligningerne er fra årene lige efter 1600, og det må den i Gudum også være. Prædi-
kestole af denne type er alle af den såkaldte karnapform, og Gudum-stolens mere uregel-
mæssige plan med kun fire fag må vistnok betyde, at den på et tidspunkt er blevet ombygget, 
måske i forbindelse med en flytning fra sydvæggen til den mere begrænsede plads på ski-
bets østvæg, hvor den nu står. Flytningen må i så fald være sket senest i 1700-årene, idet 
det draperi, der da blev malet på væggen, svarer til den nuværende placering. Prædikesto-
len i Vor Frue kirke havde oprindelig søjler på hjørnerne, og det har alle efterligningerne 
også. Gesimserne har ved søjlerne stærkt fremspringende spidser, som er meget karakte-
ristiske, men som for Gudum-stolens vedkommende er rekonstruerede, da de i tidens løb 
var skåret væk. Nederst er der halvrunde hængestykker med englehoveder. 

I nogle tilfælde har man ikke blot efterlignet formen fra Vor Frue kirkes prædikestol, men har 
også kopieret dens indskrifter. Undertiden er inskriptionerne dog lidt forvanskede. 

I Ellidshøj kirke er der således mange fejlskrivninger, og i Gudum er de blevet afkortet, dog 
således at meningen nogenlunde kan forstås. 



20 
 

I det første fag læses i nederste felt: 
“DEVS HOMO FACTVS EST”, der 
betyder, at Gud blev menneske. I 
næste fag står: “HIC EST FILIVS 
MEVS”, dette er min søn. Dernæst 
følger: “TRADITVS PROPTER PEC-
CATA”, overgivet for (vore) synder, 
“RESVRREXIT PROPTER IVSTI-
FICA(TIONEM)”, genopstået (for 
vor) retfærdiggørelses skyld.  

Her slutter Gudumstolen, medens 
forbilledet har to indskriftsfelter mere. 
Prædikestolen, stammer fra årene 
lige efter år  1600, tilhører en ret ud-
bredt nordjysk type. 

I de øverste felter har prædikestolen 
i Gudum en anden indskrift end de 
andre kirkers. 

Her står: “ESTOTE FACTO RES 
VERBI ET NON AVDITORES 
TANTVM”, -vær ordets gørere og 
ikke blot dets hørere.  

 

Denne indskrift sad mærkeligt nok ikke på sin plads i 1934, og dens historie er ikke klarlagt. 

Både for Vor Frue kirkes vedkommende og normalt for efterligningerne hører der udskårne 
billeder til hver af de nederste indskrifter, således at de svarer til ordlyden: Jesu fødsel, dåb, 
korsfæstelse, genopstandelse, himmelfart og genkomst. Kvaliteten af billederne varierer 
meget, fra de fine skæringer i f.eks. Øster Hornum kirke til de meget primitive figurer i f.eks. 
Kollerup kirke, men i Gudum findes der kun nogle påfaldende flade plader i storfelterne. Det 
var nærliggende at tro, at også Gudum-stolen har haft udskårne billeder, men helt sikre kan 
vi ikke være, for i 1679 omtales den som bestående af ”panelværk”, og udskårne billeder 
nævnes ikke. Da stolen endnu på dette tidspunkt var uden bemaling og forgyldning, har der 
heller ikke været malede billeder. 

Prædikestolen stod altså i 1679 i egetræets egen farve, og det gør den også i dag, men i 
mellemtiden har den været malet mange gange med forskellige farver, som vi ikke alle ken-
der nøjere. Vi ved dog, at man i 1879 besluttede at male den i tidens modefarve, egetræs-
maling, 
og at man i 1916 ville have den malet i overensstemmelse med farven på det nyanskaffede 
orgel. I 1934 var den blå med en staffering af guld, hvidt og sort. I en længere periode har 
den øverste kant været beklædt med rødt stof og frynser. 

Hvordan opgangen til prædikestolen i begyndelsen har set ud, vides ikke. Den trappe, man 
ser på ældre fotos, generede med sine høje paneler udsynet til alteret, og arkitekt Lind-
Madsen foreslog den derfor i 1935 erstattet med en lavere. Ændringen skete vistnok året 
efter. 
Der er intet, der tyder på, at der nogensinde har været en lydhimmel over prædikestolen. 
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Andet inventar 

Kirkens nuværende stoleværk stammer fra restaureringen i 1936. Som model for de nye 
stolegavle valgte arkitekt Lind-Madsen fire gamle gavle fra 1579, som opbevaredes i kirken. 
Selve de gamle gavle blev anbragt længst mod øst, hvor de også oprindelig havde stået. 
De har udskårne våbner for slægterne Kås og Lange, initialer for Jens Kås og Margrethe 
Lange samt årstallet 1579. På det tidspunkt ejede parret herregården Gudumlund. 

Stoleværket fra 1936 afløste et ældre, der var blevet 
opstillet i 1878. Det første år blev disse stole kun grund-
malet, men året efter blev de sammen med resten af 
inventaret malet med egetræsmaling. Stolene ses på 
gamle fotografier, medens det tidligere stoleværks ud-
seende ikke kendes nøjere. Vi ved dog, at det havde 
låger ud mod midtergangen. I 1673 var der hverken 
stenpikning eller andet gulv under stolene, “men folk 
sidder med fødderne i det bare sand”. 

Kirken ejer to brudebænke, hvoraf den ældste har ud-
skårne renæssancedekorationer på ryggen og må 
være fra 1600-årene, medens den anden er noget 
yngre. Længst mod vest i skibet lod Peter Matthias von 
Buchwald til Gudumlund og hans hustru Ida Isabel von 
Bassewitz i 1759 opsætte to smukke pulpiturer, der var 
anbragt symmetrisk i hjørnerne op mod nord- og syd-
væggen. Det udskårne ornament med de to slægters 
våbner, der nu opbevares i våbenhuset, stammer her-
fra. Da kirken i 1916 fik sit første orgel, blev de to pulpi-

turer bygget sammen til et sammenhængende orgelpulpitur tværs over skibet, og søjler og 
andet fra de gamle pulpiturer kom til at indgå i orgelfacaden. I denne form blev delene fra 
Buchwalds pulpiturer bevaret lige til 1996, hvor man i forbindelse med opstillingen af Nibe 
kirkes gamle orgel opsatte et orgelpulpitur, der svarede hertil. 

Af stolegavlene er de to forreste i hver side fra 1579, medens resten er fremstillet som ef-
terligninger i 1936. Det historisk interessante orgel fra 1861 er i 1996 kommet hertil fra Nibe 
kirke. 

Nibe kirkes gamle orgel er et historisk interessant instrument, bygget af Jens Gregersen i 
1861 og med en klang, der var typisk for sin tid. I forbindelse med opsætningen i Gudum fik 
orglet sin oprindelige facade tilbage, og uheldige tilføjelser fjernedes.  

I koret hænger to præstetavler, hvoraf den ældste blev ophængt i 1841, medens den anden 
måtte opsættes, da der ikke mere var plads på den første. 
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.           

Præstetavlerne i Gudum kirke.         Min fars navn og embedsperiode er markeret med rødt 

I de første syv århundreder var kirken uopvarmet, men i 1880 havde så mange skrevet under 
på en anmodning om opvarmning, at grevskabet Lindenborg efter reglerne blev pålagt at 
opstille en kakkelovn. Den blev samme år anbragt i skibets nordøstlige hjørne. 

Kakkelovnen fungerede dog ikke godt. Først var den alt for lille og måtte erstattes med en 
større, siden fyldte den ofte kirken med røg og tilsodede kalkmalerierne. Køn var den heller 
ikke, som det ses på gamle fotografier. I 1929 fik man derfor i stedet en kalorifer (varm-
luftovn).Lysekronen er anskaffet og ophængt i 1923 efter en indsamling i sognet. 

Skibsmodellen er ophængt i 1975 og er 
navngivet efter jagten Fortuna, som Gu-
dumlunds Fabrik ejede i begyndelsen af 
1800-årene. Da der ikke fandtes tegninger 
af Fortuna, er modellen dog bygget efter en 
anden jagt. 

På skibets vestvæg hænger to mindetavler 
for sognepræst Niels Tingberg Fangel, død 
1845, og hans hustru Henriette Margrethe, 
død 1822.  

Som minde om Peter Mathias von Buchwald, der døde i 1753, opbevaredes hans kårde og 
sporer endnu i 1886 i koret, ligesom et par gravfaner var ophængt her. Senere blev de flyttet 
til sakristiet, men er nu borte.  
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På væggene er bevaret enkelte spor af romanske kalkmalerier fra kirkens ældste tid, men 
mere iøjnefaldende er hvælvenes rige udsmykning med malerier fra tiden omkring 1550. 
Her ses David og Goliath. 

Kalkmalerierne 
Ikke mange år efter, at kirken stod færdig, 
blev væggene i både kor og skib smykket 
med kalkmalerier i romansk stil, men nu er 
der ikke mange rester af denne tidlige ud-
smykning tilbage. Højt oppe på skibets nord-
væg og gående ind under det senere indbyg-
gede hvælv ses en stump af en dekorativ 
frise, og derunder skimtes en række hoveder, 
hvoraf nogle bærer jødehatte, andre glorier. 
Maleriet må dateres til tiden lige efter 1200. 
Endnu ældre er måske et maleri, som er ble-
vet afdækket lavt på nordvæggen ved siden 
af den tilmurede dør. Det er udført med sorte 
konturstreger og viser en bevæbnet rytter og 
et eller andet udyr, måske en løve. Maleriet 
er nu overført til en plade, der er anbragt i vå-
benhuset. 

På den øverste del af apsis-muren ses end-
videre en række overkalkede stukglorier. En 
enkelt er afdækket og viser de sparsomme 
farverester. Oprindelig har glorierne været 
forgyldte og har kranset hovederne på de tolv 

apostle. Normalt dateres sådanne kalkmalerier med stukglorier til tiden omkring 1250, men 
de kan måske være lidt ældre. 

På et tidspunkt har man fundet denne fremstilling af apostlene gammeldags, eller måske 
har den været beskadiget. Man kalkede den i hvert fald over, og kun de modellerede glorier 
røbede, at den havde været der. Fund af farver i de dækkende kalklag viser, at hele apsis-
væggen i en periode har været blå. Det er måske bl.a. denne farve, der henvises til, når det 
i 1892 bestemtes, at kirken skulle “kalkfarves indvendig med de samme farver, som forefin-
des”. 

De omtalte rester af romanske kalkmalerier blev opdaget og restaureret 1974-75. Samtidigt 
fremdrog man også en omfattende udsmykning af korhvælvet, mest bestående af rankede-
korationer, men også med enkelte gammeltestamentlige scener, hvoraf beretningen om 
kobberslangen er den bedst bevarede, medens der kun er fragmenter tilbage af Isaks ofring. 
Centralt i udsmykningen ses et par våbenskjolde, hvoraf det ene viser slægten Roeds vå-
ben. På det tilhørende skriftbånd læses et årstal i 1550′erne. I 1647 kunne man også læse 
navnene Tord Roed og Anne Friisdatter her, så det andet våbenskjold må have været for 
slægten Friis. Ægteparret, der ejede Vårstgård ra kilometer fra Gudum, begravet under kor-
gulvet. Udsmykningen er vel udført, inden slægten uddøde i 1558. Mest iøjnefaldende er 
dog den fra gammel tid kendte bemaling af skibets østlige hvælving. 

Malerierne har en overgang været så til sodede af kirkens kakkelovn, at Nationalmuseets 
konservator i 1929 betegnede det som en danmarksrekord, men siden er de blevet restau-
reret et par gange og fremtræder nu klart og tydeligt omend ikke helt med den oprindelige 
friskhed. Selvom der er stor forskel på korets og skibets malerier, kan der ikke være nogen 



24 
 

stor aldersforskel imellem dem, og stilen viser tydeligt, at også skibets udsmykning stammer 
fra midten af 1500-årene. Derfor er der også, som ofte fremhævet, ligheder mellem maleri-
erne og illustrationerne i ligger Christian 3.s bibel fra 1550, men om nogen egentlig forbin-
delse mellem de to sæt fremstillinger er der ikke tale. 

Mod øst ses til venstre dommedag med Jesus, Maria og Johannes. Nederst ser man de 
døde stå op af gravene. Ved siden af til højre ser man de fortabte blive drevet i Helvedes 
Gab. Dernæst følger David og Goliath, korsfæstelsen, Jesus, der fristes af en uhyggelig 
djævel, Jesus og den samaritanske kvinde ved brønden, Moses, der skiller vandene i Det 
røde Hav, og endelig Jonas og hvalfisken. I flere af fremstillingerne vises flere begivenheds-
forløb samtidigt, således at man f.eks. både ser Jonas blive kastet overbord fra skibet og 
blive udspyet af hvalfisken på stranden. 

Ud over de bibelske scener er billederne fyldt med dekorativt rankeværk med utallige dyr og 
fugle. En af fuglene bliver beskudt af en herlig jæger, hvis navn er angivet på et skriftbånd. 
Desværre læser forskerne navnet vidt forskelligt: Skat, Skal, Skaf og Kat! Her skal ikke tages 
stilling til problemet. 

Kirken ligger på en skråning med omgivende kirkegård. Selve kirkegården og dens gravste-
der kan beses under Aalborg Stift, kirkegårdene og er en optegnelse og billeder af alle be-
gravelser gravsteder med påsatte gravstene. Dette har været til meget stor hjælp i identifi-
ceringen af byens daværende og nu afdøde personer. Jeg selv er nævnt, men min afdøde 
hustru, Karin Schepelern, født Bøcker, der ligger ved siden af Brugs-Jens, derimod ikke er, 
da loven siger, at dette først må fremgå efter 10 år. Kirkegården er meget velplejet af den 
nuværende ringer og graver, Erik Bloch, der var en af vor barndoms kammerater. Erik Bloch 
kan fortælle mange tildragelser fra byen og tiderne. Erik Blochs familie og hjem på ”Konge-
højgaarden” er senere omtalt. 

 

INDBYGGERNES BOPÆL, SÅ GODT SOM JEG HUSKER DET  

Jeg var en årrække avisdreng søndag formiddag, hvor aviserne skulle hentes på stationen 
i Vårst. Det drejede sig om Aalborg Amtstidende, Aalborg Stiftstidende og Jyllands Posten, 
i alt. ca 25. Efterfølgende er ruten gennemgået og mine erindringer om de enkelte familier 
er tilknyttet. 

Jeg begynder I byens sydøstlige ende med 

 

JENS & MARIE   MELGAARD,   Det var det første sted på min avisrun- 

GÅRDEJER    de, hvor jeg blot lagde avisen på køk- 
Børn : Oluf    kenbordet, da der aldrig var nogen til 
 Ellen    at tage imod den. 

Else Marie    
   

ELLEN  LARSEN,    Ikke begravet i Gudum 

ENKEFRUE efter Åge Larsen, der omkom 
under kloakudgravningen i Gudum. 
Børn : Hilda 
 Erling 
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 Kamma 
 Preben 
 

HALVOR  & KATRINE BLOCH,   Her blev avisen ligeledes lagt på køk- 

GÅRDEJER     Bordet, men 1 gang om måneden fik 
Børn: Karsten   jeg 2 kroner. 

Eli    
Erik 
Søren 
 

JENS & MARTHA, TØTTRUP    Ikke begravet i Gudum 

 Her kom jeg ind i køkkenet og der blev 
GÅRDEJER    snakket med Ib og Freddy. Martha  
Børn: Esther    Tøttrup havde travlt med andre ting 

Freddy 
Ib    

    

ANKER LARSEN    Avisen blev lagt udenfor under en kas- 

Børn Enlig ungkarl   se. Jeg mødte aldrig Anker på min avis- 
    runde. 

ALMA JUL PEDERSEN 
( Moster Alma) Søster til Martha Tøttrup 
  

 
BODEL & ”BODELMARIE?”    Ikke begravet i Gudum  
RINGER OG GRAVER VED GUDUM KIRKE  Her var jeg indenfor og fik småkager 
    og til jul en appelsin 
 

GUNNAR & ESTHER  NIELSEN,   Ikke begravet i Gudum 
ARBEJDSMAND 
Børn: Birger 
 Gert 
 

CHRISTIAN & MARIE WINTHER,   Jeg kom ind i det meget store køkken, 

GÅRDEJER    hvor den store daglige husholdning  
Børn: Ellen Margrethe  med ung pige og flere karle krævede 
    store forberedelser. Fik småkager. 

 
EJNER & HELGA JENSEN, ,     Her blev avisen kun afleveret  

VEJMAND  
4 sønner og 1 datter? 
Børn: ? 
 ? 
 ? 
 Henrik 
 Møller 
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HANS JØRGEN & IDA  PEDERSEN,   Far holdt Information 

SOGNEPRÆST 
Børn: Jens Otto 
 Birgitte 
 Jørgen 
 Anne Marie 
 Martha 
 Esther 
 Povl Johannes 
 

PETER & JENSINE  HJELM,   Her var altid ét eller andet til avisdreng- 

GÅRDEJER OG PRÆSTEGÅRDSFORPAGTER en 
Børn: Elin, død -  Thyge 
 Lissy, død-  Egon 
 Anni -  Egil 
 Jens  Christian  
 Grethe, død 
 Erik 
 

KARL & MAREN WINTHER  Ingen modtagelse 

Børn: Kristian, død 
 En søn som drev Bro- 

gården, og som havde 
boet i København? 
Else (moster Else) 

 Hans, død 
  

SKRÆDDERENS?   Ikke begravet i Gudum 

Her boede senere ”Holgers”  Jørgen  Ingen modtagelse 
og Minna, der var fra Vårst. 

EGIL &, ANNI HANSEN,    
ARBEJDSMAND 
Børn: ? 
 ? 
 ? 
 

HUSET OVERFOR ANNI & EGIL  

 
JENS & HELGA VERNER,   Ikke begravet i Gudum 
TRAKTORFØRER ”LOUISENDAL”     
Børn: Inge Lise,    Byggede  hus på grunden syd  

for  Smedens   jeg var ikke længere avisdreng 
 Keld 
 ? 
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AAGE  & GUNVER LARSEN,   Ikke begravet i Gudum 

ARBEJDSMAND 
Børn: Lis 
 ? 
 Mogens 
 

MARINUS   & MARIE  SIMONSEN,  Ikke begravet i Gudum 
ARBEJDSMAND    Her snakkesde gerne med Ingemann 
 
Børn: Thyra  >  Marna 
 Ingemann 
 Ikke begravet i Gudum 
 

MARKUS  &  EDITH   PEDERSEN,  Her blev avisen kun afleveret 

TØMRER/SNEDKER 
Børn: Jens 

Erik 
Gunnar  

 

HERMAN    &  JOHANNE SØRENSEN,   

SMEDEMESTER    Her blev avisen kun afleveret 
Børn: Bente 

Lis     
Ejnar 

  

PETER & MARGRETHE SØRENSEN;  
GÅRDEJER (Postpeter) 
Børn: Niels Christian 

Johanne, 
Gudrun 

 Kaj 
 ? 
  

POVL   & LIS  ANDERSEN;    Ikke begravet i Gudum 
ARBEJDSMAND 
Børn: Inger 
 Lis 

 
ALFRED & GERDA JENSEN ” villadens” Her blev avisen lagt i entreen 

Børn: Agnes, (forlovet med Karl  
Winthers Hans, der tog sig selv af  
dage i 1951) 
 

JENS & ANNE-LISE PEDERSEN,   Ikke begravet i Gudum 
FORSAMLINGSHUSET 

  
ARILD SOMMER NIELSEN  & HANS MOR ? 
 Adolf 
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 Arild 
 

KARL & KAREN  LUND,    Ingen modtagelse 

GÅRDEJER 
Børn: Jens 
 

JENS & LAURA JENSEN   Ingen kontakt med avisdrengen. 

”BRUGS`JENS”  
Der ligger begravet ved siden af Karin  
Børn ? 
     

EDITH  & JØRN KLINGBÆK,   God modtagelse, ofte med saftevand 

GÅRDEJER     og småkager og ind imellem en lille 
Børn: Ingen    skilling. 
    

VILLIAM &  ELVIRA HANSEN,   Altid mennesker i køkkenet, der drak 

ARBEJDSMAND    kaffe. 
Børn: Asger 
 Egil 
 ? 
 ? Nogle af børnene var emi- 
 greret til USA 

 
LAURITS JENSEN &  METTE,   Altid ét eller andet mundgodt. 

GÅRDEJER 
Børn Christian, gift med en  

datter fra Bødkerholm 
 Ingeborg, gift med Robert  

Larsen 
 Ruth 
 ? Nogle af børnene var emi- 
 greret til USA 
 

NIELS ARVESEN & JOHANNE,   Ingen kontakt. Avisen blev kun lagt. 

GÅRDEJER 
Børn Inger 

Jens Christian 
 Knud 
 

HOLGER   & ANNE MARIE  PEDERSEN,  Her var altid ét eller andet, der skulle 

VOGNMAND     smages. Her snakkede jeg også altid  
Børn Jens, gift med Anne-Lise,   med Aksel og Arne. ”Stur”-Jens, der                       

Forsamlingshuset  boede her, fik altid avisen først. 
 Grethe 
 Jørn, død,gift med Minna,  

Skrædderens Hus 
 Aksel, død 
 Arne 
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HARALD   & ANNA? BAK,   Ingen kontakt. 

ARBEJDSMAND 
Børn ? 
 

”BEJSTES HUS”, Jensines mor? 
JENS & OTTINE LUND  
Børn: Jensine & Peter Hjelm 
 Karl &  Karen Lund,  
 Jens & Ida Lund, fra Tiendemarken 
 Anne Marie, HolgerPedersens kone 
 Mette, Laurits Jensens kone 
 

CHRESTEN,  MARTHINE & MARIANE TOFT, Altid ét eller andet til munden. 

GÅRDEJER    Jeg leverede aske til snus og fik 5 kr.  
Børn: Ingen    ved hver levering 
     

PETER JENSEN     Ikke begravet i Gudum                                 
den lille røde gård overfor Holger                                                         
Pedersens:   
 

ÅGE &  ANNA  HENRIKSEN,  Her brugte jeg mange af mine dage, 

GÅRDEJER     som reservetraktorfører og fik altid en 
Børn Esther    meget god behandling 

? 
 ? 
 Tage 

 
ALBERT  &  KAREN ØSTERGAARD,  Her var altid liv og glade dage i køk- 

GÅRDEJER     kenet, hvorfor der også altid var noget  
Børn: Inge Metha  .   til avisdrengen 
 Kirsten 
 Anton 
 Karl 
 Birgitte 
      

VILHARDT & MARGRETHE ADAMSEN,  En sjælden gang en småkage eller en 

GÅRDEJER, ”Pjalten”    appelsin 
Børn Lise 
 Marie 
 Frida 

Frederik 
      

 
 
 
 



30 
 

PETER  & INGER  BÆK,   Her var altid det nyeste i legetøj, 

GÅRDEJER     hvorfor mit besøg her var det sidste, 
Børn: Karl Peter   da der også skulle være tid til leg. 
 Ole   Fik 5 kr. hver måned. 

Erik 
 Ejnar 
 Visse 

 
HANS & MARIE HANSEN  Ikke begravet i Gudum 
GÅRDEJER (10 Tdr. land) 
Hans & Marie Hansen boede ganske  
vist nærmere Lillevorde, men var at  
regne som Gudum Bys trofaste indbyg- 
gere, da de deltog i de aktiviteter der  
foregik her, Høstfest, Juletræsfest  
m.m., hvorfor de børomtales her. 
Børn: Rita,   

Villy,   
Ruth,  
Leif,  
 Jytte,   
Inga,   
Ella,   
Vagner,   
Nanna,   
Henning,   
Else Marie,   
Kurt, 

 Grethe 
 

LAURITS KLITGAARD   Her traf jeg aldrig nogen 

GÅRDEJER 
 
 
 

 
Det er yderst beklageligt, at jeg ikke kan huske min barndoms bys indbyggere; men sådan  er der  
jo så meget!!! 
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OM LANDSBYEN GUDUM 

Ved en landsby forstås en samlet bebyggelse på mindst 3 landbrugsejendomme, 
hvis indbyggere fortrinsvis lever af landbrug.  

Bebyggelser kan være af meget uens størrelse beroende på vilkårene for landbrugs-
udøvelsen. Tidligere skelnede mellem små landsbyer (under 250 indbyggere) og 
storlandsbyer (250-450 indbyggere) men skellet var ikke begrundet og synes ej hel-
ler særligt berettiget. Skellet anvendtes først og fremmest til at skelne mellem frugt-
bare og jævne jorder over for stærkt bakkede og/eller mindre frugtbare jorder, der 
ikke kunne bære en tæt landbrugsbefolkning. 

 

Efterfølgende er indsat billeder af samtlige bygninger i den daværende landsby, Gudum i en meget 
uordnet rækkefølge. 

 

 

Gudum kirke 

http://da.wikipedia.org/wiki/Bebyggelse
http://da.wikipedia.org/wiki/Landbrug
http://da.wikipedia.org/wiki/Indbygger
http://da.wikipedia.org/wiki/Landbrug
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Om Gudum by kan der fortælles meget – ikke nødvendigvist godt alt 

sammen. Vores barndoms by var , hvad man forstår ved en landsby. 

 

Forsamlingshuset 

Efter præsten og degnen var gårdmændene de øverste i landsbyen. Derefter kom husmændene, 
som kunne have lidt jord at dyrke og et par husdyr eller blot en ko og et par får, som græssede på 
grøftekanter og på fællesarealerne. Husmændene havde som regel også et landsbyhåndværk at leve 
af og gik på dagleje, med mindre de var aftægtsfolk fra deres tidligere fæstegård. Rundt i husene 
sad der folk til leje som inderster. Blandt dem kunne der være stakler, der nød almisse fra sognet. 
Værre stod det til for hjemløse tiggere, der gik rundt fra hus til hus – eller fra sogn til sogn.  

Sådan blev det ikke ved med at være, da de stigende priser på landbrugsvarer gjorde landets styre 
interesseret i at forøge produktionen af korn og kød af hensyn til landets økonomiske udvikling. 
Fællesskabet om jordens dyrkning blev anset for den største hindring for en modernisering af land-
brugsdriften. Derfor blev der gennem anden halvdel af 1700-tallet lovgivet om opløsning af lands-
byfællesskabet, således at hver mand ved udskiftning fik sin jord samlet og i flere tilfælde flyttede 
sin gård ud af landsbyen og ud på sin jord. Det betød udtynding af landsbyerne i den udstrækning, 
udflytningen fandt sted. Det skete aldrig med tvang fra statens side, men ved gulerodsmetoden over 
for ejerne af jorden. Resultatet blev et ændret landskabsbillede, hvor landsbyerne nok blev liggende, 
men mellem dem lå nu de udflyttede gårde med deres opdyrkede jord. Fællesskabet forsvandt og 
enestegårdene blev efterhånden de fleste. 
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Erstatningen for brugsen 

                  

 

Andre anvendelser af landsbybegrebet  

Landsbybegrebet er således historisk knyttet til næringsudøvelsen. I nyere tid, hvor landbrugets 
rolle som næringsvej er svindende og mange gamle landsbyer ikke længere opfylder den oprindelige 
bestemmelse, har landsbybetegnelsen været taget i anvendelse til at betegne bebyggelser med 
manglende mulighed for selvforsyning med butikker og tjenesteydelser. Miljøministeriet havde så-
ledes i 2007 en arbejdsdefinition, hvorefter landsbyer var bebyggelser, der havde mellem 50 og 
1.000 indbyggere, eventuelt med en lidt højere øvre grænse I nyere kommuneplanlægning er ordet 
taget i brug for at betegne en mindre samlet bebyggelse, oftest bosætningsbyer, oftest uden ser-
vicetilbud og dagligvarehandel, men med lokale samlingssteder og beliggende i landzone. Ud fra en 
opfattelse om at sådanne små bebyggelser ikke er ønskelige at opretholde har man undertiden be-
vidst forsøgt at undgå eller modvirke deres forsyning med tjenesteydelser, ja endog anbefalet deres 
sløjfning. Et sådant standpunkt vidner imidlertid blot om indgroede fordomme om befolkningssam-
ling som værende i sig selv ønskeligt, men hviler ikke på dybere forståelse for landsbyernes værdier. 
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Landsbyer trives nøjagtigt så 
godt som de mennesker der 
bor i dem. I moderne tid, hvor 
samfærdselsmidler – offentlige 
og egne – er tilgængelige for 
enhver, og hvor æterbårne 
elektroniske kommunikations-
midler lader sig bruge overalt, 
er betydningen af afstande 
mindsket på en måde, som er 
ny i de vestlige landes historie. 
Dette viser sig i den undertiden 
forekommende uønskelige 
spredning af bebyggelse til 
landskabeligt værdifulde områ-
der, hvis brugs- og oplevelses-
værdi mindskes Græssende 

heste i midtbyen 

efter princippet: 

 
Et hus generer, 
fem huse skæmmer, og 
ti huse ødelægger landskabet. 
 

Over for dette er landsbybebyggelsen, en beskeden samling af huse samlet på steder, hvor det for-
styrrer landskabets udnyttelse til agerbrug og/eller husdyrhold mindst muligt et godt alternativ. 

Såvel i henseende til sysselsætning som landskabstilpasset bygningskultur, bevaringsmæssige vær-
dier og i andre henseender vil de tidligere landsbyer kunne overleve i Danmark som i andre lande – 
ikke som landsbyer i oprindelig forstand men på en ny tids vilkår og tilpasset en ny tids behov. 

I Gudum kendte vi mændene, der hvert år kom forbi for at få et måltid mad og en madpakke til den videre 

færd.  

Vi kendte hver eneste smutvej i byen, om det så var gennem haver eller over gårdspladser. 

Vi kendte hver person, der havde fast tilknytning til byen. Her udover kendte vi også alle de nærmeste fami-

lier, der ikke boede i byen, men kom på besøg hos familien. Det gjaldt først og fremmeste vore kammeraters 

udenbys boende onkler og tanter. Det var jo altid spændende at høre om andre egne, så vi lyttede med, når 

der blev fortalt og pralet af kammeraten. Min onkel har set det og det!   

Vi kendte langt de fleste hus indvendigt, da vi på én eller anden måde havde fået et ærinde eller der boede 

en kammerat eller veninde til vore søstre, hvoraf der var fire. Så vores omgangskreds var meget stor.  

Som større dreng blev det gårdene, der trak, vist nok mest i mig. Mange af gårdene havde fået traktor, så det 

var jo meget spændende. Det varede jo heller ikke så længe, før jeg kunne få lov til at køre frem – fra det ene 

kærset til det næste. Dette job udløste ogsa hyppigt, at du blev inviteret med ind og spise til middag, hvorved 

vi så lærte husene at kende. Jeg har indtaget mange måltider hos Aage  Henriksens, der havde en grå Fergu-

son, der var nem a styre. Sønnen på gården hed Tage og vi to havde et godt forhold til hinanden. Efter nogle 
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dages arbejde kunne Aage Henriksen så komme og stikke mig en ”femmer”, hvilket var en større sum penge 

dengang.  

 

 

Erik Hejlms hus med Moster Elses bagved. Indkørsel til venstre er til præstegaarden. 

 

 

Tiggeren eller landstrygeren 

                            

Julies Bastien-Lapage ”Tiggeren” 1888.        Tegning af P.S.Krøyer til kataloget ved Den Fran ske udstilling i             

Kjøbenhavn, 1888 

Han her har sikkert ikke været en ukendt person i landsbylivet. I Gudum kendte vi mændene, der hvert år 
kom forbi for at få et måltid mad og en madpakke til den videre færd.  
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Vi kendte hver eneste smutvej i 

byen, om det så var gennem haver 

eller over gårdspladser. 

Vi kendte hver person, der havde 

fast tilknytning til byen. Her ud-

over kendte vi også alle de nær-

meste familier, der ikke boede i 

byen, men kom på besøg hos fami-

lien.  

 

Stien fra Post-Peters og til sko-

len. 

I vor tid var den ingen beplant-

ning her. 

 

Det gjaldt først og fremmeste vore 

kammeraters udenbys boende onkler og tanter. Det var jo altid spændende at høre om andre egne, så vi 

lyttede med, når der blev fortalt og pralet af kammeraten. Min onkel har set det og det!   

Vi kendte langt de fleste hus ind-

vendigt, da vi på én eller anden 

måde havde fået et ærinde eller 

der boede en kammerat eller ven-

inde til vore søstre, hvoraf der var 

fire. Så vores omgangskreds var 

meget stor.  

 

Vejmandens hus er et af de meget 

få hus i byen, der ikke er ændret 

og ser fint ud og velholdt ud. 

 

Som større dreng blev det går-

dene, der trak, vist nok mest i mig. 

Mange af gårdene havde fået trak-

tor, så det var jo meget spæn-

dende. Det varede jo heller ikke så længe, før jeg kunne få lov til at køre frem – fra det ene kærset til det 

næste. Dette job udløste ogsa hyppigt, at du blev inviteret med ind og spise til middag, hvorved vi så lærte 

husene at kende. Jeg har indtaget mange måltider hos Aage  Henriksens, der havde en grå Ferguson, der var 

nem a styre. Sønnen på gården hed Tage og vi to havde et godt forhold til hinanden. Efter nogle dages arbejde 

kunne Aage Henriksen så komme og stikke mig en ”femmer”, hvilket var en større sum penge dengang.  

Senere hen besøgte jeg også andre gårde, hvor man manglede en knægt til at køre frem. Gårdmændene 

havde jo ikke købt ens traktorer, så der var altid noget nyt. 

Her var Kirken, Skolen, Forsamlingshuset fra 1948, Brugsen, Smeden, Snedkeren og Skomageren, der samlede 

byen og de, på daværende tidspunkt, få oplevelser udover der det daglige. Ellers levede byen i sig selv som 

kirkeby med præst og degn.  
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Jeg har i forbindelse med dette skriveri  besøgt byen og registeret og fotograferet alle byens nuværende huse 

og gårde. Det var en lidt deprimerende oplevelse. Kun ganske få  af husene kunne ud fra vores tid genkendes. 

Duften i byen var anderledes, da der ikke mere bliver trukket kreaturer til og fra græsning. En typisk ting var 

dog bevaret. Der gik stadig græssende dyr på de nære agre, hvilket var et typisk billede for en landsby. Ganske 

vist flest heste.  

 

Hvor mange af gårdene der er i drift, ved jeg ikke, men det er ikke mange, hvilket tydeligt kunne ses af, at alt 

var ombygget i moderne stil med store grusbelagte gårdspladser, nye moderne, profilerede metalpladetage 

i mange kulører, nye plastikvinduer, kviste,  ovenlys og nye farver. En enkelt gård så ud til bare at være forladt 

med en meget uordentlig og rodet have og nære omgivelser.  Jeg blev næsten forvist ud af byen af en hånd-

værker der var i færd med at oplægge nyt sortglaseret metalplade tag på Jørgen Klingbecks gård. Han mente 

ikke jeg havde lov til at spadsere rundt i byen ad private og offentlige og private veje og bad mig forsvinde, 

hvilket jeg så gjorde, da jeg ikke havde lyst til at indlede en større diskussion på det plan, hvor han befandt 

sig, men fortrak ad en anden rute rundt i byen. Om han troede, jeg var fra Arbejdstilsynet kan sagtens være, 

da jeg dels havde et kamera i hånden og han ikke havde sørget for de mest elementære sikkerhedsforan-

staltninger for sine folk, der arbejdede på taget.  

 

Mange af byens tidligere markveje 

er nu at opleve som græs; men de 

er stadig markeret og kan findes. 

Der er kommet gadenavne og hus-

numre, hvilket jo er et meget be-

hageligt hjælpemiddel, nar der 

skal registreres.  

 

Præstegården, næsten frilagt 

 

Jeg gik også rundt om præstegårdens have og kunne konstatere, at denne var uden mange af de store og 

markante træer fra vores tid. Værst var nok, at der mod vejen, i vores gamle køkkenhave, var plantet en stor 

granskov i rødgran, og så i en stor have med kun løvtræer. Vores køkkenhave mod Ejnar og Helga var nedlagt 

og nu fremstod som græsmark. I havens nord-østlige hjørne, var indbygget en lille trappe til vejen. Den kunne 

stadig findes, hvorimod åbningen mod nord til ”skolepladsen” var væk. 

Avlsbygningerne til  Præstegården er fjernet og efterlader  et meget markant sår i helheden om denne. Præ-

stegården er ikke mere stedet, hvor man kunne trække sig tilbage uden at alle kan orientere sig om, hvad der 

foregår, da der fra syd er ganske åbent indblik.  Desuden er den gårdspladsagtige fornemmelse også gan-ske 

fjernet.  
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Præstegårdens indkørsel fra Gudum Bygade. Bemærk den meget uskønne 

Granplantage til højre. Diget er næsten væk og de tidligere store træer, der 

Kransede indkørslen er ligeledes væk 

 

                           
         Præstegårdshaven mod de to store lindetræer. 

 
      De lange gang, vores cykelcrossbane i præstegårdshaven. 
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     Gudum skole i de senere år. 

 

 

 

 
   Skolens legeplas, nu hvedemark 

 

 
Snedkerens hus og værksted. 
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Den nye smedie, som Herman Sørensen byggede. Jeg har desværre ikke bille-
der af den gamle smedie. 

 
Vognmanen Holger Pedersens hus. Forest den nye, store garage. 

 

 

                      
           Kongehøjgården, r nærmset står uændret og giver en fornemmelse 

            af den gamle by, 

 

 



41 
 

 
       Karl Lunds gård med den gulkalkede skole til højre. 

 

 

                   
        Harald Bachs hus. 

 

                      
       Ellen Larsens hus 
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     Præstegårdsforpagterens bolig, hvor Erik & Esther boede. 

 

 

 
    Stien fra Bygaden til smedens med skolens pigelegeplads til højre. 

 

 

 
Ester og Gunners hus 
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Gunver og Åges hus. 

 

 

 
Helga og Jens Verners hus. 

 

 

 
Nyt hus overfor snedkerens. 
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Huset mellem Post-Peters og Holger Pedersens. 

 

 
Kamma og Kajs-”Divs” hus. 

 

 
Laurits Klitgaards hus. 
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Laurits Jensens gård. 

 

 
Albert Østergaards. 

 
Ankers hus 
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Anni og Egils hus. 

 

 

 

 
Arilds hus, 

 

 

 

 
Niels Arvesens gård. 
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                       ”Bejstes” hus 

 

 

                       
 Kristian Vinters  

 

 

                      
 Hans Hansens 
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  Jens Melgaards 

 

 

                                               
  Jørgen Klingbecks 

 

 

                                               
  Marinus Simonsenshus, Senere den ”Døvstumme snedker” 
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Huset mellem Harald Bak og brugsen 

 

 

                                             
Karl og Maren Winters hus, hvor Moster Else også boede. 

 

 

                                            
  Vilhardt Adamsens gård 
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Peter Becks gård. ”Bakgaarden” 

 

                                              
Peter Hjelms 

 

                   
Peter Jensens gård 



51 
 

                                            
Peter Sørensens 

 

                                            
Bødkerholm. 

 

                                            
Landsbykunst 
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Smedens hus. 

 

 

                                          
Tøttrups gård 

 

                                         
Villadsens 
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  Niels Blocks gård 

 

                                        
Villiam Hansens hus 

 

                                      
Aage Henriksens gård. 
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Aage Henriksens gård. Nye ejerinde. 

 

                                    
Trappen i diget overfor Moster Elses hus.   

 

 

                                     
  Skrædderens hus – senere Jørn og Minna. 
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Smemester Jens Sørensens hus 

 

                                     
Skolens legeplads – nu hvemark set mod præstegården. 

 

                                     
Op ad Firkløvervej. 
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Kirken set fra brugsen 

 

 

                                     
Gudum set fra Laurits Jensens. 

 

 

                                    
  ”Ravnekrogen”, udstykning fra Kristian Winthers 
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Emma Gad skrev  i en artikel i tidsskriftet Architecten fra 1916 følgende: 

 

SKØNHEDSSANSEN PAA LANDET 

“I grønne Øer, mit Hjertes Hjem her ned – ” 

Hvem af os elsker ikke vore almindelige Landsbykirker med de takkede Gavle, store hvide Bønder-

gaarde og Huse med de straatækte Længer og brogede Blomsterhaver, der ligger strøede som Perler 

ud over de bugnende Marker. De svarer saa godt til vort medfødte Begreb om hjemlig Hygge og 

Poesi, at hvorsomhelst i Verden vi kommer hen langt fra Danmark, vækker alt, hvad der ligner dem, 

en Følelse i os af vemodsfyldt Behag. 

Hvorledes er det da muligt, at alle vi, der har Pietet og Kærlighed til disse vore særlige danske Byg-

geformer, og det er vel næsten os alle, hvorledes er det muligt, at vi ikke slutter os sammen i et fast 

Geled for at bekæmpe det umaadelige Smagens Forfald, som i vore Dage gør sig gældende i alt, hvad 

der vedrører Folkeboligen paa Landet? At det er til Stede, dette Forhold, er et sørgeligt Faktum, som 

alle, der i disse Sommerferiedage berejser Landet paa Kryds og tværs, har Lejlighed til at forvisse 

sig om.  

Jeg har selv lige nu rejst lidt omkring Vendsyssel, denne skønne og særegne Landsdel, hvor der endnu 

findes saa meget overleveret fra Fortiden, og det er med Forfærdelse, jeg har betragtet de Smaabyer, 

som rejser sig omkring Jærnbanestationerne mellem Aalborg og Skagen. Det er umuligt at tænke sig 

noget så skønhedsforladt som disse Flækker, hvis smaa firkantede Huse alle som eet er af grimme, 

røde Mursten med et Teglstenstaf af en anden, aldeles utilsvarende rød Farve. Have foran Huset 

findes der ikke Spor af, kun lidt nedtrampet Ukrudt, formodentlig for at holde på Landevejsstøvet. 

Bag Huset er der saa et lille Jordstykke med Kartofler og “nichts weiter”. Knap nok lidt Blomster i 

Vindueskarmen, men ikke et Bistade, ikke en Humleranke, ikke en Vedbend, og over den hele Ansam-

ling af Boliger er der spredt en saadan Uhygge, at man vilde fortvivle ved Tanken om at skulle henleve 

et Liv paa et saadant Sted, der ikke har den fjerneste Lighed med Fortidens Landsbyer, hvis idylliske 

Skønhed gik helt ud paa Kirkegaarden, der var saa blomsterfyldt og fredelig, at det næsten maatte 

være en Fonøjelse at blive begravet f. Rks. under Hyldebuskene i Søllerød eller Humlebæk. Den mo-

derne Uskønhed strækker sig endog til Kirkerne og Præstegaardene,  altsaa til de Steder, hvor den 

personlige Smagløshed ikke er eneraadende, men hvor der er større Myndigheder, som staar inde 

derfor. Der rejses i vore Dage mange Kirker, men ikke en eneste bygges i den gamle, nationale Form. 

Nej, vi kendes alle den nye Skikkelse: en rød Dverg-Domkirke med tre Buevinduer på hver Side paa 

Størrelse med et Spisekammervindue og et slankt Spir, der hæver sig mod Himlen i Højde med Tele-

grampælen, Smaabygninger, der virker i Landskabet som var de leverede som mindste Kirkenummer 

fra en tysk Fabrik. Og lige op ad den gavltakkede Kirke, hørende til Vorgaard, denne underskønne 

og mindefyldte gamle Herregaard, bygget i 1588 af Fru Ingeborg Skeel, saa jeg sandelig en  

nybygget Præstebolig, man maa ikke sige Præstegaard, der ganske vist var lidt større end de andre 

røde, firkantede Landsbyhuse, men akkurat lige saa ubodelig stilløs og umulig at faa kær gennem 

indtagende landlig Hygge.  

Jeg er vis paa, at Storkene, som i det nordlige Jylland har deres Reder paa Straataget af næsten alle 

de gamle Gaarde og Huse, vil vende sig med Afsky fra de plebejiske Nybygninger, og man kunde 

forstaa, hvis de til dem kun bragte de smaa Børn, om hvilke H.C. Andersen fortæller, at de har drømt 

sig ihjel. Og dog kunde en Hvidtekost, en Anbringelse hist og her af en Gavl, et uregelmæssigt Frem-

spring af en Vindue eller blot en lille Veranda, omslynget af vild Vin og Klematis, for ikke at tale om 

nogle Stokroser, frembringe den lille Skønhedsvirkning, som favnes saa haardt. 
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Og Værelserne indenfor – I Guder! Ikke den mindste Rest af Pietet for det fra Fortiden nedarvede 

synes levnet. Ikke en trekantet Hylde til Kopperne, ikke et baldyret Stykke, ikke en gammel Bibel. Intet 

er forarbejdet med Haanden med netop det Sted og det Hjem for Øje, altsammen er det Fabriksgen-

stande, Mage til dem, man ser i Tyskland, Amerika og hvor som helst uden Spor af dansk Særpræg. 

Er en Bonde eller Landhandler velhavende, staar hans Hu saa vist ikke til et brogetmalet Skab og 

blomstrede Tallerkener i Række, som de fandtes hos hans Bedsteforældre, men til en Fløjssofa med 

Kvaster fra en Møbelfabrikant og en tysk Hængelampe med Prismer saa smagløs, som den overho-

vedet kan faas for Penge. 

Dansk Husflidsselskab udsatte i Fjor en høj Præmie for den bedste Tegning til at Fyrretræs Hus-

mandsmøblement, som kunde forarbejdes af enhver Landsnedker. Der fremkom mange kønne Ting, 

og et ganske tarveligt, men smukt Møblement, forarbejdet hos Snedkermester MØRCK, fik Prisen. 

Destoværre, det bliver næppe i Husmandsstuer, at det ad Aare vil forefindes, men hos unge, ubemid-

lede, men kunstelskende Byboere. 

Hvor kommer den nu fra, denne bundløse Mangel paa Smag og Skønhedssans set i Forhold til For-

tiden, der dog var pengefattigere end Nutiden? Det kan ikke være, fordi Landboeren aldrig faar Øjet 

opladt for smukke Bygninger og Genstande, al den Stund han daglig har de gamle Gaarde og Huse 

for Øje og som Regel har Adgang til at bese Herregaardene, der ofte er fyldte med de skønneste Ting. 

Desuden rejser Nutidens Bønder, ja endog Husmænd, saa meget omkring, at de har al ønskelig Lej-

lighed til paa Museer og Gader at faa Blikket opladt for smukke Former og Farver ligesom for den 

Skønhedsvirkning, der opnaas ved Beplantning med Frugttræer og Blomster omkring Husene, hvortil 

forskellige Selskaber jo yder al mulig Bistand og Paaskønnelse. 

Og hvad er der da at gøre for at standse og modvirke denne Skønhedssansens Forfald, som foregaar 

med saa rivende Hast over det ganske Land? Var det ikke en Opgave at tage op for Højskolerne, som 

jo holder det nationale saa højt i Ære, ved Foredrag, Billedfremvisning o.l. at indpode de unge Bøn-

der lidt pietetsfuld Kærlighed til det nedarvede i de landlige Hjems Indretning og Byggemaade, saa 

at vort Land indgaar at faa det Banalitetens Mærke paa sig, som er saa ødelæggende for Nationali-

tetsfølelsen og vil ende med at give det Udseende af at være et Stykke udflydt Tyskland. 

De synger ganske vist paa Højskolerne med Overbevisning: “Der er et yndigt Land”, men de giver i 

den Retning ikke noget Bidrag til at hæve dets Yndighed. Tværtimod. Fra disse vore nationalsyngende 

Arnesteder for dansk Folkeaand siver der netop en Smagsforfaldets Flom ud over Landet, og der 

skabes ved Højskolernes egen stilløse Indretning tysk Fabrikssmag her i Landet i Stedet for dansk 

Særpræg. 

Højskolernes Udstyr, som jo naturligvis er bestemmende for de Unges Smagsretning for Livet, burde 

aldrig være tilvirket i Massevis, men, saa tarveligt det end monne være, forarbejdet i Haanden og 

paa Stedet – paa Landet – med de særlige Værelser og Forhold for Øje. Det skulde her være det 

danske Folks særlige og oprindelige Skønhedsbegrab, der var afgørende, og ikke den lokale Køb-

mands Forbindelse med Berlinerfabrikerne. 

Dog, Fejlen er maaske ikke Højskolernes, men skriver sig fra det Uheld, at da de omkring Midten af 

det forrige Aarhundrede skabtes ved et Genis lykkelige Tanke, var det i den slette Smags allermørke-

ste Periode i de højere Samfundsklasser, og denne er først nu sivet rigtig ud i Befolkningen. Havde 

det været i vore Dage, vilde GRUNDTVIG sikkert have haft for Øje, hvad Bevarelsen af Hjemmenes 

nationale Præg betyder for Folkeaanden. Men kunde det ikke afhjælpes endnu? 

Og var der ikke Grund til at stifte en stor Forening til Landboligens Skønhedsbevarelse, maaske 

udgaaet fra vore Architekter? Man skulde tro, vi havde Foreninger nok, men det synes næsten, som 

denne mangler. Dette Spørgsmaal rejses til de Kredse – hvis de findes -, som har Kærlighed til vort 

Folks Særpræg og gamle, nedarvede Skønhedsbegreb. 
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EMMA GAD 

 

En gevaldig og meget alvorligopsang, der jo ikke skal tages alt for bogstaveligt i vore 

dages moderne og fortravlede hverdag, men………. alligevel!! 

 

Naturligvis skal landsbyen ikke ud som for 50-60 år siden, men alligevel er det ikke blevet bedre med 

årene fra 1916. Her har velstående byboere købt og indrette sig meget moderne ved opkøb af lands-

byernes gårde og øvrige bygninger, hvilket der jo absolut ikke er noget forkert ved. Men materia-

lerne,der er valgt til disse såkaldte moderniseringer, farverne og diverse knopskydninger er i langt de 

fleste tilfælde meget uheldige for den daværende bygning, eller det der nu er tilbage af denne. Mange 

udlænger til gårdene er fjernet og efterlader store sår i helheden af byen og således ødelægger den 

kontinuitet, byen havde.  

Brugsen brændte og er erstattet af et meget markant nyt og stort  hus på byens mest travle sted - 

gadekrydset, der leder veje i alle fire verdenshjørner. Kamma og Kaj Pedersen bor i det lille hus nord 

for Brugsen. Huset er ganske vist forsynet med en større overdækket havestue mod gaden, men ligner 

og fremtræder som dengang.  

Holger Pedersens hus står som dengang, ganske vist i en stærkere gul farve, men ellers uændret i et 

ydre. Garagen ligger der, men rummer ikke en lastbil men en hestetransporter fra STALD RETE. 

Sammenbygning mellem den daværende garage, beboelsen og udhuset er som det var.  

Overfor ligger ”Bedstes” hus! Ganske ukendeligt og absolut ikke pænere, end da ”Bedste” boede der. 

Anni og Egil har også boet der. 

Fra Holger Pedersens hus gik en vej ned til Peter Sørensen- ”Post Peters”. Af denne er kun tilbage til 

huset for enden af stien til skolen. Resten er velklippet græs. Vejen til ”Post-Peters” er nu en del af 

Gudum Bygade og har adgang fra markvej nord for præstegården. Ud over den ejendom rejste sig i 

vor tid en kæmpestor sølvpoppel, hvis ene, meget store sidegren, ragede langt ind over ejendommen 

og ville knuse denne, dersom den knækkede af. Jeg fik mange år efter, som Provstiets Tilsynsførende, 

lejlighed til at diskutere dette problem, der endte med, at Menighedsrådet skulle sørge for, at dette 

problem løst. Min foresatte, Provst Magnus Knudsen fra Farstrup og jeg var helt enige, men kunne 

på stående fod ikke ansætte beløb på arbejdet. Men at der er sket noget er ganske synligt, præstegården 

er stadig skjult bag store træer i nordskellet, hvilket i sig selv ikke er speciel godt for huset, herunder 

taget; men en præstegård hører hjemme i en stor ”skov” af løvtræer og ikke industritræer som gran. 

”Kongehøjgården”, hvor Halvor og Katrine Bloch boede, er en af de få gårde, hvor der ikke er sket 

nedrivninger og moderne forandringer i det udvendige. Selv det gamle maskinhus ligger der, dog 

noget forfaldent. Hvordan gården er indrettet nu, ved jeg naturligvis ikke. Men gården ligger, hvor 

den altid har ligget og er et markant element i byen. Nu beboes gården af Erik Bloch og hans familie. 

Den gamle vej omkring gårdens have fremtræder nu som klippet græs, men fører stadig forbi ma-

skinhuset og ender ved Ellen Larsens hus. Erik Bloch er ringer og graver ved Gudum og Lillevorde 

kirker og udfører her et eksemplarisk arbejde med renholdelse og pasning af disse.   

Denne gårds genbo, Christian Winthers gård, er så til gengæld ganske ukendelig. Stuehuset ser meget 

nyt ud; laden mod nord og stalden mod vest er nye og dominerer ganske ”Vejmandens” hus, der er et 

typisk landarbejderhus fra den tid. Velholdt og uændret med den meget lave dør i gavlen, hvor Møller 

havde værelse indenfor.  
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Ellen Larsens hus fremtræder i rød farve, men ligner ellers ikke det sted, jeg som dreng mange besøgte 

Preben, som jeg var nogenlunde jævnaldrende med. Herfra gik en markvej skråt ned over marken til 

Jens Melgårds.  Denne er nedlagt og kan ikke registreres i landskabet.  

Om Jens Melgaards gård ved jeg ikke noget. Om den stadig er i drift eller kun er endt sine dage som 

mange af de øvrige gårde – kun beboelse. 

Jens Tøttrups gård vil jeg ikke nærmere beskrive, da denne taler for sig selv. 

I nabohuset, Gudum Bygade 16, boede Anker Larsen på sit lille éenlængede husmandssted. Vi var 

bange for Anker, eller Svenskeren, som han blev kaldt, da han vist kunne blive meget hidsig. Nu bor 

”Bette Leif” og Justa der, hvilket de også gjorde i mine seneste år i Gudum. ”Bette Leif” var søn af 

Marie & Hans Hansen, der dengang boede i nuværende Lillevordevej 15. Leif havde 13 søskende, 

der er nævnt i afsnittet  Om Gudum By og Sogn.  

Leif og Jutta Margrethe har boet i ejendommen i mere end 50 år, og vil være et meget oplagt emne 

til en lang samtale med. Jeg har lige talt med ham og han vil gerne give en kop kaffe. 

Jeg har lige talt med Møller kone, som jeg ikke kender, men fortæller at Møller har fortalt hende 

meget om byen og os der var der dengang. Jeg skal kontakte Møller igen, da han ikke var hjemme. 

Hun havde billeder fra Gudum, bl. a. af præstegårdens avlsbygninger, før de blev fjernet, og den nye 

brunmalede trægarage med grå bølgeeternittag, blev opført som erstatning for et grundmuret hus, 

med 45o taghældning og røde vingetegl og ikke en brunmalet træbygning. 

Ellers er der kun ganske få af byens indbyggere tilbage: 

Gunners Åse, 

Marie og Karen Margrethe Winther, 

Erik Hjelm 

Leif Hansen 

Erik Bloch 

Møller Sletting Jensen 

 

 

Jeg ved ikke rigtigt om dette kapitel skal med i bogen som et 
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3 OM   GUDUM   PRÆSTEGAARD 

 

Da der i 1911 skulle bygges ny præstegård, efter den gamle var brændt, findes i dag efter-
følgende skriverier mellem myndigheder, der allerede da  ville bestemme. Hvem der var 
arkitekt og entreprenører på byggeriet, har vi ikke opklaret. Ligeledes anlægssummen er 
ukendt. Efterfølgende 3 dokumenter er venligst tilsendt fra kirkeministeriets præst- 
egårdskonsulent arkitekt MAA Thyge Jakobsen  
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HVAD ER SÅ EN PRÆSTEGAARD 
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            Gudum Præstegaard, opført i 1911. De store træer på begge sider af huset har ikke levnet meget dagslys. 

 

 

         

       Gudum Præstegaard,  2014. Nu helt åben med bred indsigt i det daglige liv i præstegaarden 
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Stueetagen er forbedret og ombyttet af flere gange. Et af de største indgreb var nok, da der 

blev installeret centralvarme  til fast brændsel og senere med oliefyr. Fyret skulle placeres i 

kælderen i et ommuret aflukke, adskilt fra de tørv, der var kørt derned. Fra kælderrummet 

blev der så langs alle ydervægge i stueetagen ført frem og tilbage, efter at gulvene var taget 

op. Der blev opsat en stor varmtvandsbeholder på loftet mellem vores værelse og den unge 

piges værelse. VVS-installatøren var fra Storvorde og var beskæftiget i huset over en læn-

gere periode. Han havde en svend til at hjælpe sig, men jeg desværre ikke huske, hvad de 

hed, skønt vi hen ad vejen blev dus og på fornavn med dem. 

Det næste store indgreb var NYT KØKKEN. Onkel Sif, der var arkitekt, tegnede det nye 

køkken og en snedkermester fra Aalborg, Niels Larsen, leverede og opstillede det. Det var 

en meget stor tilfredsstillelse, at få et moderne køkken, hvor mus ikke havde gnavet det 

halve væk. Der blev plads til en dejlig spisekrog med fast bænk på væggen mod spisestuen 

og et skabsspisekammer, med aftræk til det fri. Far blev naturligvis ikke særlig populær hos 

de lokale ved at entrere med udenbys håndværkere. Jeg kan ikke huske, hvem der var el-

installatør, men i Vårst var der to, Feldtmose og Kragelund, og det har sikkert været en af 

dem. Maler var vores husmaler, maler Larsen fra Gudumholm, som mange gange var i præ-

stegaarden, når et eller andet skulle have en tur, 

Loftsetagen er ligeledes ombygget flere gange. Det jeg husker bedst er, da snedkeren Mar-

cus Pedersen skulle lave og indrette vores værelse. Der blev indbygget en stor skuffe under 

sengene til sengetøj. Desuden lavede han en hylde monteret, som over vore hovedgærde, 

hvorpå der kunne ligge en bog. Sengene blev indbygget i skunken og over vore senge, i 

hele rummets længde, lavede han ligeledes en lang hylde. Birgitte og Anne Maries værelse 

blev opstillet samtidig med vores. Der blev ilagt noget så avanceret som vippebart ovenlys, 

da der kun fandtes et meget lille tagvindue, der ikke gav rummet det fornødne dagslys. 

LOFTSETAGEN 
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Et andet stort projekt var et lille bade- og toiletrum på loftet. Her var alle gode råd dyre, da 

der skulle skaffes såvel vand som afløb. Der blev snedkereret nogle kasser under køkken-

loftet, hvor installationerne så kunne fremføres og returneres; men der var meget hyppigt 

fugtskjolder på loftet.  
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Som det tydeligt ses på nedenstående kort, markeret med grøn farve, fyldte præstegårdens have 

godt i en lille landsby med under 200 indbyggere. Præstegården bestod af matrikelnumrene 58b, 3a 

og 59a (køkkenhave) på h.h.v.  5772 m2 , 4393 m2  og  407 m2, altså i alt 10.572m2. eller næsten 2 

tdr. land, altså en betragtelig have, som alle, gennem mange år, havde store fornøjelser og svedige 

timer sammen med. Adressen er i dag Gudum Bygade 6, 9280 Storvorde. Haven var opdelt i flere 

afsnit – køkkenhave, frugthave, store græsplæner, staudebede og den vestligste del i en eller anden 

form for mere eller mindre vildtvoksende løvskov. Avlsbygningerne er nedtaget indenfor de sidste 5 

år, og er altså ikke en del af præstegården mere og præstegårdsforpagteren er fraflyttet forpagter-

boligen. Jeg antager at jordtilligenderne er bortforpagtet til privat landmand. På kortet over Gudum 

by fra 1899, er der mange ting der er ændret til i dag. Den slyngede vej til Vårst, fattighuset og mange 

mangler over bebyggelser af såvel gårde som småhuse, dog fandtes et fattighus, der var placeret 

lige under navnet Gudum på ovestående kort. Det mere tætte net af stier og biveje, indtegnet med 

grønfarve, er ligeledes væsentlig anderledes i dag. Bloks skov på Kongshøj er åbenbart heller ikke 

endnu plantet. Det lille hus på nordsiden af vejen til Lousendal, umiddelbart efter Bloks skov, har jeg 
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aldrig set. Det skyldes måske, at der på arealet er en ret tæt bevoksning af krat, der måske dækker 

over rester af huset. Bemærk ligeledes, at vejen til Lillevorde på  daværende tidspunkt var markvej 

ligesom vejen til Vårst. På et sådant geodætisk kort ses tydeligt det meget kuperede  terræn, der vel 

falder omkring 100 m fra Kongshøj og til Præstegårdens laveste del. Det er  5 m kurver,  der er afsat, 

hvilket ses ved, at fra Kongshøjs 125 m til 141 m på bakken over Gudumholm,  16 m. 
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Matrikelkort. 

58 b 3a 

NORD 
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  4 PRÆSTEGAARDSHAVEN   
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H A V E N  I  VORES  TID 

Der er senere, i 1958, opført et hønse- og redskabshus, og i 1963 konfirmandbygning i 1968.  
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5                  OM  TØRV  OG  TØRVEGRAVNING 

 

Tørv er mosejord, som er dannet ved, at nedbrydningen af plantemateriale er standset ved 
mangel på ilt eller oversvømmelse. Tørv kan brænde og har tidligere spillet en vigtig rolle 
som energikilde. 

Der findes flere forskellige slags tørv. Skæretørv er en firkantet klump jord på ca. 20x20x5 
cm. Skæretørven graves op af tørvegrave i mosen med særlige spader og lægges efterføl-
gende ud i lange rækker til tørre på marken for til sidst at blive stablet. Æltetørv laves af 
rester fra skæringen af skæretørv, som æltes med vand og lægges i forme eller skæres ud 
i firkanter i lange strimler. Tørvebriketter blev udviklet i tiden omkring 2. verdenskrig og be-
står af sammenpresset tørvesmuld fra mosens overflade. Den Lille Vildmose havde et me-
get omfattende tørvegraveri, som så senere blev afløst af spagnum. I området omkring Kon-
gerslev var så godt som arbejdsduelige mænd ansat ved et af de mange tørvegraverier. 

Til præstegården hørte et lille tørveskær, der var forbeholdt præsten. Tørveskæret lå uden-
for byen ad vejen forbi Jens Melgård, over banen og så et lille stykke mere. Far havde lånt 
2 sidefjæle fra en stiv vogn, hvorpå var sømmet en hestesko i den ene ende. Denne blev så 
brugt som trækkrog, når vi spændte hesten for. Far havde lånt en hest af Peter Hjelm Før 
der kunne graves, skulle der afrømmes det øverste græslag i en tykkelse, så tørvemassen 
kom frem. Der blev så stukket ud til de enkelte skæresøljer i en bredde på omkring 15 cm, 
hvor graverne stod nede i moebunden, tit i vand, og stak tørvene med en speciel spade og 
langede dem op på sidefjælene, hvorefter vi, med hest, kørte dem ud på den åbne græs-
mark og lagde dem i græsset. Her sled vi så i det fra 7 morgen og til godt hen på eftermid-
dagen. Far ville det første år klare det hele alene, men det gik kun den ene gang, da hans 
ryg strejkede. Jeg husker, at Egil Hansen og Kristian Kjeldsen fra Forsamlingshuset har 
hjulpet os.  

Her kunne han så grave de tørv , der skulle bruges til opvarmning af den store præstegård 
med flere kakkelovne. som så skulle køres ud på marken til tørring, vending 2 gange, røjl-
ning og stakning for til sidst at blive kørt hjem i tørvehuset. Her blev de læsset ind og stablet 
højt, da var mange tørv, der skulle være der. Vi fik lavet en døradgang til tørvehuset fra 
siden mod præstegårdens nordside. Så var der ikke så langt at køre med trillebør, hvilket 
var dejligt, da vi fik centralvarme og alt brændsel var tørv.  Holger  Pedersen kom også med 
et par læs fra mosen, da de lange vintre ikke kunne klare opvarmning med vore egne tørv. 
Jeg husker, at jeg var med på en tur i mosen efter tørv. På hjemvejen skulle Holger Pedersen 
ind til købmand Bøcker og have sig en Hof Det er lidt pudsigt at tænke på, at han blev min 
svigerfar, da jeg blev gift med Karin i 1964. Nar tørvene var vel i hus hjemme, gik Holger 
Pedersen selv ned i kælderen og tog sig endnu en Hof, hvilket var en aftale med mor.  

Før vi fik centralvarme blev de blev båret ind i huset med en kurv ved hver kakkelovn, og 
asken senere båret ud igen. Ja, der mange gange varme i dem. 

Vi vidste altid når det var kaffe- og frokosttid, da sirenen på Vårst savværk gav signal kl. 
8:30 og 12:00. Mor kom tit ud med formiddags- og eftermiddagskaffe, hvorimod frokosten 
var medbragt hjemmefra færdigsmurt. 

RØJLE 
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En røjle er en bunke tørv, som er lagt til tørre oven på hinanden, så de danner en pyrami-
deformet stabel. At røjle tørv er at bygge en røjle. 

 

Der vendes tørv. Det kunne nemt være os! Det ligner ovenikøbet! 

  

Tørverøjler i Pindstrup Mosebrug. 
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Ofte havde hvert lille landbrug særligt i Jylland en parcel i en af de mange tørvemoser hvor man kunne grave tørv til 
brændsel. Karlen med træ-tørvespaden er nået gennem de øverste lag og er nede i den bløde æltetørv. Den former 
pigen til venstre i træforme. Pigen der sidder på hug, lægger tørvene til tørring. Foran laden står tørveskruer, tørv 
stablet luftigt op til eftertørring. Æltetørv regnedes for det bedste tørvebrændsel 

 

Det var hårdt arbejde at læsse vognene med håndkraft. Billedet er  fra 1919. Det må være formanden til højre, uden 
greb, men med attitude som en anden ridefoged. 
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6     OM  PETER  HJELMS 

 

Peter Hjelm 

Peter Hjelm og hans hustru Jensine var præstegårdsfor-
pagterpar, da vi flyttede til Gudum præstegaard i 1944. Til 
præstegården hørte et mindre landbrug, som var bortfor-
pagtet, da loven om præstegårdsforpagtningernes jorder 
blev ændret. 

Til præstegården hørte da avlsbygninger, stald og lade, 
som senere er nedtaget. Disse bygninger tilhørte således 
forpagtningen, hvor udover Peter Hjelm selv havde et 
mindre landbrugsareal på sin e- gen matrikel, matr.nr. 38, 
Gudum by og sogn. Peter Hjelms boede lige overfor præ-
stegårdens indkørsel fra Gudum Bygade, hvilket var me-
get praktisk, på grund af den korte afstand til forpagtnin-
gens bygninger. 

 

Det skulle hurtigt vise sig, at vi meget hurtigt blev optaget i den Hjelmske familie, der foruden 
os bestod af 6 børn, Elin, Lissy, Anni, Jens Christian, Grethe og Erik.  

Erik var omkring 5 år ældre end Jens og således 10 år gammel. Han blev således en af vore 
ungdomsbekendte og dette har varet indtil dato. Hos Peter og Jensine kunne man altid få 
en ”melmad”, da vi i den alder næsten altid var sultne. Det blev nærmest vores andet hjem. 
Gæstfriheden var i højsædet og vi kom næsten hver eneste dag. Det var jo nyt og meget 
spændende for vi bysbørn at se hvordan landlivet var. Hvor meget jeg husker er nok for 
størstedelen ting, jeg er blevet fortalt. Jeg var kun 2 år gammel og mener dog at kunne 
huske, at jeg var opdagelsesrejse og var havnet på diget over for skolepladsen med udsigt 
til Karl Lunds. Mor hentede mig, da jeg naturligvis ikke kunne finde hjem igen. Senere hen 
blev såvel have som byen et meget kendt område, hvor vi kom overalt. 

Som forpagter skulle Peter Hjelm levere 1 gris hvert år, og han skulle gøde og pløje køk-
kenhaven årligt. Så kom de store heste ind i vores køkkenhave, hvilket var en stor begiven-
hed. 

Grisen blev så slagtet, så vidt jeg husker, ved juletid. Slagtermester Gregersen fra Vårst 
foretog de operative indgreb på det stakkels dyr, der naturligvis skreg i vilden sky. Så blev 
den skoldet og skrabet for svinebørster, udtaget og senere ophængt med hovedet nedad. 
Indendøre var der travlhed, da der skulle bruges varmt vand og de forskellige dele af grisen 
straks skulle gøres i stand til det senere formål. Jeg husker, at vi den dag fik fedtegrever og 
et stykke rugbrød med saltet marv. Det smagte godt. I dag ville ingen spise det, men i stedet 
give en masse penge for flæskesvær hos slagteren. Hvad slagteren fik for sin indsats, ved 
jeg ikke, men han var meget god til at holde sine knive skarpe. 
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Mor og Fars private omgang med Peter Hjelms var vist nok ikke meget, men de levede i fuld 
respekt for hinanden, og Peter Hjelm var altid klar med en hjælpende hånd, dersom noget 
skulle gøres, præsten ikke selv kunne. Til Peter og Jensines sølvbryllup havde mor skrevet 
en sang fra os alle, som meget handlede om vi børns forhold til Peter og Jensine. Jeg tror 
nok at kunne huske, at sølvbrylluppet blev holdt i forsamlingshuset og at vi var med. Sang-
teksten er desværre borte; men den var meget god. 

Lige foran vores køkkendør var nedgravet husets septiktank, der ikke altid fungerede efter 
planen. Her skulle låget så tages op og tanken tømmes. Her var Peter Hjelm sikker ved fars 
side, og der var en frygtelig hørm. 

I et senere kapitel om julen vil vi berette nærmere om den Hjelmske families jul for os.. 

Om Peter Hjelm kan man læse følgende i fortegnelsen for Gudum-Lille-Vorde sogn og kom-
mune: 

 

      Ejendommen, som jeg husker den, på hjørnet af Gudum Bygade og Firkløvervej. 

 

HJELM, PETER, Husmand, Gudum  

er dødt 20. oktober 1889 af forældrene Chr. Zink Hjelm, Gudumholm, og hustru Ane Kirstine. 

Farfaderen Peder Mathiasen, hvor slægten siden har 1800 været bosat i sognet. 
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Peter Hjelm var gift med Jensine Katrine, født Jensen Lund den 28. januar 1898 af foræl-
drene Jens Lund, Kvissel og hustru Ottine. Farfar var Jens Lund, Gudum og farmorderen 
Ane Marie f. Chri  stensen. Morfar Karl Rasmussen og mormor Johanne. 

I Peter og Jensines ægteskab var der 6 børn: Lissy, f. 6. august 1925, Elin, f. 25. december 
1926, Anni, f. 2. maj 1928, Jens Christian f. 15. marts 1930, Grethe, f. 21. september 1931 
og Erik, f. 6. februar 1934. 

Peter Hjelm overtog i 1916 ejendommen, matr. Nr. 34 a af Gudum By og Sogn, efter sin far 
med et jordtilligende på 18 tdr. land og en ejendomsskyld på 23.000 kr.  

Hvor husmandsstedets jord var beliggende, ved jeg ikke, men jeg tror det var ude omkring 
Jens Melgaard og flere andre steder. Jeg har lige talt med Erik Hjelm, som fortæller, at det 
ikke kunne betale sig at ligge og køre rundt efter de småstykker. Præstegårdens jorder, 
hvorfra Jens Melgaards ejendom er udstykket, lå nærmere byen og i større marker.  

Jeg spurgte om Erik skulle være i besiddelse af den sang mor skrev til Peter og Jensines 
sølvbryllup. Det gjorde han desværre ikke, men ville spørge Jens Christian og Anni om de 
havde den. 

Præstegardsforpagtningen henhører i dag under Louisendal. Herom senere. 
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7       OM HADSUND –  PETER 

 

 
 

 
 

Aalborg - Hadsund Jernbane  

 
Da Aalborg – Hadsund banen åbnedes i 1900 holdt den en slags 25-års jubilæum, idet 
der så tidligt som  i 1875 var planer fremme om at anlægge en jernbane fra Aalborg 
over Hadsund til Randers. 

Gistrup 

 

 

AALBORG 

Gug 

Gistrup 

Klarup 

Storvorde 

Sejlflod 

Gudumholm 

Louisendal 

Vårst 

Komdrup 

Sdr. Kongerslev 

Bælum 

Solbjerg 

Veddum 

Skelund 

Visborg 

HADSUND 

+ adskillige trinbrædter. 

 

Louisendal 
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Foto: Erik V. Pedersen 

Det var dog først ved 
den store jernbanelov 
af 8. maj 1894, at der 
kom realiteter på bor-
det. 

Aalborg-Hadsund 
Jernbane var en af de 
tre privatbaner fra Aal-
borg i denne lov. 
Interessen for at få ba-

nen var stor i alle sogne og ikke mindst i Aalborg, så det lykkedes hurtigt at skaffe de 
nødvendige garantier så der kunne gives koncession. Den blev givet til bevillingshaverne 
20. maj 1897, hvorpå man kunne indgå kontrakter om bygningen af banen. 
 

December 1897 var Nordjyllands forenede Privatbaner med fæl-
lesdrift af de projekterede og under bygning værende baner med 
udgangspunkt i Aalborg eller Nørresundby en realitet, at der un-
der den videre projektering og bygning af banen var et tæt sam-
arbejde med banerne, især Svenstrup - Års - Nibe banen. løbet 
af de følgende par måneder blev der taget beslutning om fælles 
remise, værksted, godsbanegård samt om en ny personbane-
gård i Aalborg, fælles for Statsbanerne og privatbanerne. Per-
sonbanegården blev muliggjort ved, at staten bevilgede 1 million 
kr. til den nye station, mens privatbanerne gav 150.000 kr. Aal-
borg by ydede også væsentlige bidrag til det store banegårds-
byggeri. 

Man kunne nu tage fat på bygningen af banen. Ved projekterin-
gen havde man lagt vægt på at undgå større højdeforskelle, så 
de største stigninger var 1:100. Banens højeste punkt på 36,3 

meter over havet blev nået ved Solbjerg. Der skulle bygges 10 stationer, nemlig Hadsund, 
Bælum, Gistrup, Storvorde, Sønder Kongerslev, Skelund, Klarup, Gudumholm, Vaarst og 
Visborg. Skelund station var af samme type som Sønder Kongerslev og Storvorde.  
 
Hadsund station bestod af hovedbygning med udhus, gårdsplads og brønd, varehus, lo-
komotivremise og skarnkule. Man genbrugte tegningerne til Års - Nibe Svenstrup banens 
bygninger, og stationen i Hadsund fik meget til fælles med stationen i Nibe.  
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Skinnebus ved Hadsund station på sidste driftsdag. Foto: Frank Sørensen. 

1.december 1900 kunne indvielsen endelig finde sted. I Hadsund havde mange set hen 
til, at den nye bane ville bringe folk til byen og dermed en øget omsætning for de hand-
lende. Man blev derfor dybt skuffet, da man så køreplanen, hvor det første tog fra Aalborg 
ankom kl. 12.15, og det seneste tog fra Hadsund allerede gik kl. 15.20. Det var tydeligt, 
at toggangen var tilrettelagt med udgangspunkt i Aalborg. I Aalborg var den nye banegård 
ikke færdig ved indvielsen, men privatbanernes fælles godsbanegård ved Jyllandsgade 
var så meget klar, at togene fra Hadsund kunne få endestation her. Indtil 8. december 
1902 ekspederedes både passagerer og gods her. Fra 1902 fik Hadsundbanen egen 
perron syd for luftbroen på den nye banegård, hvor spor 0 ligger i dag. 
 
I 1913 var banen oppe på fem tog i hver retning på hverdage og der transporteredes 
omkring 280.000 passagerer om året. Banen fik stor passagerfremgang under 2. ver-
denskrig hvor busser og landevejstrafik var stort set indstillet. Største antal rejsende var 
i 1946/47 med 418.000 rejsende. Derefter gik det atter ned  
ad bakke - i 1963/64 til 204.000 rejsende. 

Hadsundbroen 
Vedtagelsen af Aalborg - Hadsund banens bygning bragte atter ønsket om en bro over 
Mariager fjord ved Hadsund op til overfladen. Randers by håbede at vinde opland nord 
for fjorden og pressede stærkt på for  at få broen bygget. 
 
Staten ville støtte en bro med 350.000 kr., hvis de interesserede parter ydede 100.000 
kr. Samtidig med Hadsundbanens indvielse kunne man meddele, at dette beløb var sikret 
gennem bidrag fra Randers og Aalborg amter, byerne Aalborg og Randers og de to baner. 
Der gik dog nogen tid, inden brobygningen kom i gang, og først den 19. december 1904 
kunne broen indvies.  
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Foto: Jørgen Hagger Jensen.  

 

Her passerer et damp særtog i 1969 den gamle bro over Mariager fjord. Broen var fælles 
for biler og tog og når der skulle et tog over var broen lukket for biler. Der var uenighed 
omkring placering af spor på en ny bro, og dermed fordyrelser af broen,  der var medvir-
kende til at AHB og RHJ banerne blev lukket i 1969.  
 
Da broen kom, oplevede Hadsund  en vældig fremgang. Men stadig følte man sig hæm-
met af, at de to baner ikke kom særlig godt ud af det med hinanden i de første årtier. I 
overenskomsten om den nye bro var det fastlagt, at Hadsundbanen skulle anlægge og 
vedligeholde den 1,1 km lange sporforbindelse mellem de to Hadsund stationer og Had-
sund Syd blev fællesstation, og Randersbanen kom derfor ikke til at køre til Hadsund 
Nord, hvilket der var stor utilfredshed med blandt passagererne. 

 

Tog passerer her broen i damptogtiden. 

 
Der kunne købes direkte billetter mellem de to Hadsundbaners stationer men kun få pas-
sagerer kørte med toget over broen idet prisen var sat til 35 øre, der blev betragtet som 
en ublu pris for at køre godt 1 kilometer, så mange tog gåturen over broen for at spare 
pengene. 
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Broen bragt nyt liv til byen og foruden en halv snes nye forretninger og flere nye bygninger 
havde byen fået bank, apotek og elektricitetsværk, og folk søndenfjords fra var begyndt 
at handle i byen. Derimod mente man, at som jernbanebro var betydningen for Hadsund 
kun ringe, men så meget større for Aalborg, der kunne udstrække sit opland til syd for 
fjorden. Samme år, som banen blev åbnet, var der etableret svineslagterier både i Had-
sund og Aalborg, og efterhånden gik en pæn part af svinetransporterne fra opland- 
et med jernbanen til Hadsund i stedet for til Aalborg. Det betød også meget for byens 
industri, at der var forbindelse til Aalborg.   
 
Markederne i Aalborg, Hadsund og Randers trak ofte mange rejsende, og der blev indsat 
særtog, som blev annonceret i aviserne. Særtog indsattes også ved store begivenheder 
som f.eks. Amtsudstillingen i Hadsund i 1908, eller når der var folkemøde i en af byerne 
langs banen. Møderne kunne også give anledning til en bestilling af særtog, noget som 
firmaer og skoler også ofte benyttede. Festdage som frilørdagene i Randers kunne 
trække mange passagerer til togene, men sommertidens billige søndagstog til ½ pris var 
uden tvivl den største tilskyndelse til at benytte banen. 
 
Togene fra Randers kørte fra 1927 alle til Hadsund Nord der blev fælles station for de 2 
baner og man halverede antallet af brolukninger på grund af togene. 
 
Banen blev anlagt med kun 17,5 kg/m skinner der holdt indtil 1933 hvor banen fik stats-
tilskud til at modernisere sporet og der blev lagt skinner med den dobbelte vægt. 
 
I begyndelsen af 1920'erne blev de første lette motorvogne indsat, hvad der atter betød 
en udvidelse af køreplanen. 

Økonomi 

Driften var rentabel indtil 1922 med mindre overskud flere år. Fra 1922 var der underskud 
alle år bortset fra nogle år under krigen frem til lukningen hvor underskuddet havde rundet 
millionen. 
 
Aalborg-Hadsund Banen kørte i 1961-62 med 209.000 passagerer og 24.000 tons gods, 
i 1964-65 var der 210.000 passagerer og 18.500 tons gods og i 1965-66 kørte 247.000 
passagerer med banen og godt 17.000 tons gods. 

 

Foto: Jørgen Hagger Jensen. 



87 
 

Skinnebusserne der stort set blev indkøbt til alle privatbaner omkring 1950 var medvir-
kende til at billiggøre driften og sikre at de overlevede frem til 1969.  

Afslutningen 

 

31. marts 1969 lukkede banen samtidigt med Randers-
banen, Hvalpsund banen og Fjerritslevbanen. 

 

Stationerne  Gudumholm , Vårst, Louisendal Trinbræt og Solbjerg Station. Der var, som 
ovenstående kort viser, mange flere stationer og trinbrædter, men jeg har medtaget de sta-
tioner og trinbrædt, der naturligt hørte til vort nærområde. 

Solbjerg Station blev det sted, vore forældre tilbragte deres sidste år, hvorfor denne er med-
taget. 

Gudumholm station 

 
Var en af de betydeligste stationer på banen og der blev med banen bragt nyt liv til den tidlige 
fabriksby hvor der var tegl og kalkværk og mejeri før banen kom.  

 

Gudumholm station 1. april 1969.                            Foto: Erik V. Pedersen. 
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Stationen i 60'erne.                                                      Foto: Frank Sørensen. 

 

 

 

Stationen 3-9-1967.                                                      Foto: Frank Sørensen. 
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Gudumholm station 2002. 

 

Der var i byen vigtige funktioner som hotel, apotek, læge, biograf og politi og en højskole. Omkring 
1930 gik væksten i byen i stå og der boede omkring 400 personer i byen.  

 

Stationen lå i læ af de vældige kridtbakker mod vest og har haft stor trafik af sten og grus. Station 
af lang type med stikspor mod syd og overhalingsspor og læssespor.  

Blev fra 1916-24 i flere perioder benyttet af mergelbaner og tørvekørsel. Store tørvekørsler under 
2. verdenskrig. 
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Louisendal trinbræt 

Trinbræt med korsformet læskærm.  

 

Trinbrættet 1. april 1969.                                     Foto: Erik V. Pedersen. 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Trinbrættet den 3-9-67.                                           Foto: Frank Sørensen.  

 

 

Trinbrættet i 2003 med den gamle banearbejderbolig til venstre i billedet. 

 

Vaarst station 

På gamle kort benævnt Vaardst. 

 

Vaarst station 1. april 1969.                                       Foto: Erik V. Pedersen. 
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Ved Vaarst station voksede hurtigt en lille stationsby op med andelsmejeri, teglværk, Savværk & 
Trævarefabrik, betonvarefabrik, emballagefabrik, foruden at der var 3 grusgrave. Station havde 
såvel overhalings- som læssespor udfor perron og fra læssesporets nordlige ende udgik et blind-
spor til fabrikkerne. Der var en ø-perron med cementkanter til spor 2.  

 

Vaarst station med togkrydsning.                         Foto: Frank Sørensen. 

 

 

 

 

Vaarst station med M1210 den 3-9-67.                       Foto: Frank Sørensen.  
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I dag ingen spor af banen i byen ud over vejnavnet Vaarst Banevej. Et lille anlæg er anlagt på 
stationsområdet.  

 

 

Solbjerg Station 

Stationen blev lagt et par km syd for landsbyen ved Ravnsborg skov og der opstod en lille stati-
onsby med omkring 250 indbyggere. 

 

 

Foto af stationen fra 1969 er hentet fra Bælum - Solbjerg lokalhistorisk forening. 
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Foto af Solbjerg station fra 1969. 

 

Solbjerg Station i 2005 fra sporsiden. Rretirader til venstre. Der er bygget meget om på stationen. 

Stationen 2003.                                                          Foto: Martin Søhus. 
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Hadsund Station 

 

Kommunen var efter nedlæggelsen af banen blevet ejer af stationsområdet et samlet areal på 
2,3 ha fra Slagterivej i vest til Jyllandsgade i øst. I løbet af få år var samtlige bygninger på nær 
stationsbygning fjernet, og det meste af arealet lå som grusareal. Rutebilstationen var flyttet 
fra Torvet til stationsbygningen, der i øvrigt blev udlejet til skiftende virksomheder som lager-
rum m.v. Man afstod fra at sælge af arealerne, da man forventede, at en stor del af dem skulle 
bruges i forbindelse med vejforbindelse østfra til den kommende nye bro. Fra Slagterivej mod 
vest var sporarealet statsejendom, eksproprieret i forbindelse med anlæg af den gamle bro i 
1904, og da den nye bro blev taget i brug i 1976, blev der på dette areal anlagt den første 
strækning af den nye Alsvej fra broen frem til stationsarealet.  

I 1978 eksproprieredes til det nye landevejsanlæg. Det gik ikke stille af. Vejen var tænkt anlagt 
i en blød kurve på langs gennem stationsarealet med en smal reststrimmel nord for Østre Alle 
og en lidt bredere syd for Jernbanegade. Nogle af de berørte lodsejere ønskede vejen lagt 
længere mod nord langs Jernbanegade og stationsbygningen jævnet med jorden straks. 
Mange håbede på, at bygningen kunne bevares som et minde om byens banefortid. Man var 
i en periode stemt for bevarelse af stationsbygningen, men kunne ikke forestille sig på ny at 
flytte rutebilerne, og der var med nye vejanlæg blevet for snæver plads omkring bygningen. 
For at forbedre forholdene blev toiletbygningen vest for stationen nedrevet i 1982.  Den politi-
ske stemning vendte dog snart til fordel for nedrivning og selv om der kom mange protester 
mod nedrivningen blev bygningen nedrevet og en ny rutebilstation blev opført og stod færdig 
i 1985.  

Ingen der i dag færdes ad Alsvej, kan have noget indtryk af at passere hen over et tidligere 
jernbaneområde der var med til at skabe byen og give den liv.  

Hadsund Egns Museum har en lille udstillingen »På sporet af Hadsund« der viser en del gen-
stande, museet har bevaret og en del billeder fra jernbanerne til Randers og Aalborg.  
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Hadsund syd 

 

 

Hadsund syd station. Aalborg - Hadsund Jernbane havde  
oprindeligt endestation i Hadsund Nord - og Randers –  
Hadsund Jernbane havde endestation syd for Mariager  
Fjord. I 1904 blev den kombinerede vej- og jernbanebro  
over Mariager fjord indviet og togene fra Randers kørte  
fra 1927 alle til Hadsund Nord der var fælles station for  
de to baner.                                            Foto: Martin Søhus. 

 

 

8              OM   HØSTFEST 

 
 

Marken er mejet 

Ophavsret   Mads Hansen   Melodi   

Mads Hansen har skrevet denne høstsang med udgangspunkt i en ældre vise af Adolph 
Recke. Melodien er vistnok skrevet af en jysk soldat. 

Marken er mejet 
Tekst: Mads Hansen, 1868 
Melodi: Folkemelodi 

Marken er mejet, og høet er høstet, 
kornet er i laderne, og høet står i hæs. 
Frugten er plukket, og træet er rystet, 
og nu går det hjemad med det allersidste læs. 
Rev vi marken let, 
det er gammel ret, 
fuglen og den fattige skal også være mæt. 
Rev vi marken let, 

http://www.ugle.dk/ophavsret.html
http://www.ugle.dk/m_hansen.html
http://www.ugle.dk/marken_er_mejet.mid
http://www.ugle.dk/a_recke.html
http://www.ugle.dk/a_recke.html
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det er gammel ret, 
fuglen og den fattige skal også være mæt. 
 
Loen vi pynter med blomster og blade, 
vi har georginer og bonderoser nok. 
Børnene danser allerede så glade, 
alle vore piger står ventende i flok. 
Bind så korn i krans, 
hurra, her til lands 
sluttes altid høsten med et gilde og en dans. 
Bind så korn i krans, 
hurra, her til lands 
sluttes altid høsten med et gilde og en dans. 

Denne gamle folkevise har sikkert også været grundlaget for vores høstfest. Der var utro-
lig mange forskellige traditioner for, hvordan en sådan fest skulle forløbe, men vi forsøger 
at holde os indenfor de kendte ramme om traditionen i Gudum. 

Dog har jeg fraveget dette og har fundet efterfølgende beskrivelse for høstfest, menu og 
den store travlhed, høsten var omgærdet af. Fortællingen stammer fra Lolland-Falster. 

Når marken er mejet og høet er høstet, så skal der festes. Sådan har det altid været i Dan-
mark. Høsten skulle fejres inden Mikkelsdag den 29. september og mange dages hårdt 
arbejde blev skyllet godt og grundigt ned, samtidig med at den bedste mad kom på bordet. 

Høstfesten markerede i det gamle samfund afslutningen på kornhøsten. Høsten begyndte i 
slutningen af juli med rugen, så fulgte hveden, byggen og til sidst havren. Høsten krævede 
alle mand af hus. Kornet blev mejet med le, derefter bundet i neg, stillet i traver eller kærsæt 
og slutteligt kørt hjem. Mændene mejede og pigerne bandt op, og begge køn var med, når 
negene skulle læsses på høstvognene og af igen hjemme i laden. Det var en lang proces, 
der varede til ind i september. Ja, den skulle være færdig til Mikkelsdag. 

Der var også travlt i husholdningerne , Der skulle brygges øl, købes brændevin og fødeva-
relagrene bugnede. For i høsten var forplejningen ekstra god og kraftig, Det var hårdt ar-
bejde, men også festligt. Der blev undervejs holdt mindre fester, når høsten begyndte, første 
neg bundet eller nårmejningen var afsluttet, kaldet opskær. Undervejs kunne karlene finde 
på at stryge for kål, d.v.s., at de stillede sig foran husmoderen og sleb-strøj deres leer og 
truede med at meje grønkålen ned, dersom der ikke vankede lidt godt. Da grønkålen var 
vinterens eneste friske grøntsag, måtte madmor diske op med æbleskiver og en dram for at 
redde vinterens forråd. Det sidste læs korn, der blev kørt ind, blev fejret med en lille fest. 
Ofte var det sidste neg pyntet, og det blev gemt til den store høstfest, der fandt sted op til 
Mikkelsdag. Kornneget kom med til bords, og den pige, der havde bundet det, dansede 
første dans med det. Til en store høstfest var alle, der havde deltaget i arbejdet indbudt og 
det med kone og børn. Laden var pyntet med guirlander, neg og blomster, og spillemæn-
dede var hyret. Traktementet varierede fra egn til egn. Med få undtagelser var det ikke sær-
lige høstretter, men der blev disket op med den festmad, som også brugtes til andre lejlig-
heder. Det var oprindelig kogt klipfisk med sennepsdyppelse og derefter grød kogt på mælk, 
enten sødgrød eller risengrød. I anden halvdel af 1800-tallet vandt en ny festret frem : ok-
sekødsuppe med boller og efterfølgende det kogte oksekød med peberrodssauce. Der blev 
serveret øl, brændevin oh æblemost og senere på aftenen punch og æbleskiver. 
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Mikkelsdag, den 29. september, var afslutning på høsten og det var skiftedag for mange 
karle og piger. I de gode kornegne, først og fremmest Lolland-Falster, blev der til denne 
lejlighed bagt et særligt brød, mikmuskage eller Mikkelmessekage, store, runde hvedebrød, 
bagt med gær, smøør, sukker og kardemomme, æg, rosiner og pyntet med sukker. Alle 
tjenestefolkene og andre og andre, er havde deltaget i høstarbejdet, fik et sådant brød. Det 
tog man med sig hjem; det var en del af lønnen. 

Høstfesten ændrede karakter i tak med, at kornhøsten blev mekaniseret. Det begyndte med 
mejemaskinerne i afslutningen af 1800-tallet. Denne høstmaskine erstattede leerne og der-
med et meget hårdt arbejde. Senere kom selvbinderne, der også bandt kornet i neg. Så 
traktorerne som erstatning for de tre heste, der altid var forspændt en selvbinder. Efter kri-
gen kom så mejetærskerne, der udførte alle de forskellige arbejder i en proces. Der skal nu 
om dage ikke mange mænd til en kornhøst, men den er alligevel en vigtig del af landbruget. 

I løbet af 1900-tallet blev det almindeligt, at flere gårde slog sig sammen om et høstgilde i 
forsamlingshuset, om også i dag er ramme herom, men det er ikke længere en del af går-
denes økonomi. Nu er det sammenskudsgilde for sognets beboere, uanset om de har til-
knytning til landbruget eller ej. 

Også i byerne holdes der fest, der kaldes høstfest. Det kan være institutioner, virksomheder, 
beboergruppe eller foreninger. Det er således ikke en fest, båret af det fællesskab, men en 
måde at markere på, at der nu – efter sommerferien – atter er samling på tropperne. Og så 
er det jo i øvrigt altid en god idè, at holde fest i august og september, de to måneder, hvor 
råvarerne er bedst og oven i købet billigst. 

Høstmenu 2005: 

Klipfisk med rødbeder og majroer i sennep og brombær, ristet med estragon. 

Oksekød med peberrodssauce og kartofler med gulerødder, bønner og korender ma-
rineret i æblemost. 

Flydende æbleskiver med blåbærsyltetøj, krydret med ahornsirup og rødvin. 

Og tl sidst på aftenen eller natten – ”skrub af suppe” – klar suppe med 3 x boller. 

Høstfestmenuen i 2005 er således en skøn blanding af, hvad der har været tradition for at 
servere til høstfesten gennem årene. God gammeldags mad, tilsat lidt nutidige krydderier til 
vore dages smagsløg. Men det er mad, der kræver planlægning og god tid. Når det så er 
sagt, og maden er lavet, er det ganske nemt at være vært, da det meste kan tilberedes på 
forhånd. 

Hvert år efter høst blev der indkaldt til fællesspisning og – hygge, der selvfølgelig foregik i 

forsamlingshuset  med  Jens Lunds Ida som køkkenchef, og bagefter, vist nok dans. Menuen 

kan jeg ikke huske, men det har sikkert været suppe, tarteletter, steg og is. Efter et sådant 

måltid var vist alle mætte. Vi har spillet til forskellige arrangementer, som jeg ikke husker, om 

vi også har spillet til høstfest, eller det kun var til de lidt mere lødige sammenkomster uden 

dans. I Vårst var der en mand, Kristein, der spillede på saxofon og som med en harmonika-

makker ofte leverede musik i huset. Jeg husker meget tydeligt min store interesse for denne 

flotte, velpudsede saxofon, som han kunne få så mange lyde ud af. 



99 
 

Der blev sikkert indledt med en god sang og en tale af formanden for arrangementet, som vist 

nok gik på tur. Alle mødte op. Fra Hans Hansens kom der normalt en 10 - 12 stykker, hvilket 

vi var meget imponerede over. Det var dog noget af flok at bespise på sådan en aften. Men 

alle var renskurede, og i pænt tøj. Jo, - Væver Hans og Marie kunne deres kram. 

Der var dækket op i den store sal med 3 rækker lange borde. Efterhånden som aftenen skred 

frem blandedes selskabet noget, hvilket var et udtryk for fællesskab om festen, om byen og 

om Huset. Der kunne læres meget i dag af den tids sammenhold, hvor alle hjalp alle, når de 

kneb, enten med daglig brød til store familier eller en hjælpende hånd med noget mere prak-

tisk. Mor syede på et eller andet tidspunkt en dåbskjole, der gik rund i byen, som nu behovet 

var. Vi havde selv en familiedåbskjole, som mor også havde haft lånt ud; men det var hun lidt 

bekymret for, hvorfor hun syede en til byens spædbørn. 

Medens der blev taget af bordene og disse blev flyttet ind under scenen, legede vi selvfølgelig 

og tumlede rundt med hinanden. De voksne fik så kaffen i den bette sal, som var stor nok til 

de voksne. Dengang drak børn ikke kaffe, men vi fik småkager, som en af deltagende koner 

havde bagt til anledningen. Vi kom sent hjem, hvilket var usædvanligt. Men det var jo en fest-

aften for alle. 

 

 For at heste og maskiner ikke skulle ødelægge det yderste af marken, skulle der mejes for, og det  foregik med le og 

gammeldags opbinding.       
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Kornet skulle køres hjem. Det foregik, på de store gårde, med traktor og ”stiv-vogn” hvorpå var lagt et skravl – en ramme 

der gjorde vognladet bredere og dermed kunne læsses med mange flere neg. 

Det kunne nemt være mig, der kører frem.  
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8  Om skolevej  fra Vårst til Aalborg 

 

RUTE 38 – Vårst-Aalborg 

 

 

Oppel-

strupp 

Fjellerad 

Håls 
Lindenborg 

 

Nøvling 

Vårst 
Gunderup 

 

 

Visse 

Frydendal 

Fjellerad 

Håls Lindenborg 

Oppelstrup 

Nøvling 

Gunderup 

Gug 

N O R D 

Aalborg 

Vårst 
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Vårst, Lindenborg, Håls, Fjellerad, Gunderup, Oppelstrup, Nøvling, Visse, Gug, Frydendal 
og Aalborg rutebilstation. 

Det var turen hver morgen, hvor rutebilen kørte fra Vårst kl. 7:05. Inden da skulle vi ad 
grusvej cykle til Vårst, hvor der er en kilometer. Der var to chauffører, Børge og Svend, hvor 
Svend godt kunne bryne lidt af os, hvis vi lavede for megen støj. Der vil efterfølgende komme 
mere om de enkelte opsamlingssteder og hvem der var skulle med. Det foregik jo gennem 
en årrække, hvorfor vi jo lærte alle indbyggere på ruten at kende. Specielt købmænd og 
træhandlere, hvor jeg fik lov at aflevere pakker, rutebilen havde haft med fra Aalborg. I hver 
af de små byer vi kom igennem var dengang en lille købmandsforretning eller en træhandler, 
hvor der var naturligt stoppested.  

På et eller andet tidspunkt fik vi ny rutebil, en højrestyret Leyland med elektrisk overgear og 
flad snude, hvor motoren så var placeret inde i bussen. Herpå var en ganske udmærket 
siddeplads med et godt udsyn. En flot rutebil, som Børge og Svend var glade for. 

Fra Gudum var vi en større flok, der foruden præstens 3 børn og talte Ib Tøttrup, smedens 
Bente. 

Rutebilen var parkeret i en garage, hvor vi, dersom vi var i god tid, ventede på, at chaufføren 
skulle komme og bakke bilen ud. Vi satte så vore cykler i garagen og kørte med ned til Vårst 
station, der var udgangssted for ruten. 

Første stop var Lindenborg, hvor grev Schimmelmanns 3 børn, Carl Heinrick, Hans Ove og 
Lisbeth ventede. Der udover var der børn fra såvel godsforvalter Laursen og godsinspektør 
Lydiksen, der alle var gået op til krydset ved Hålsvejen. 

I Håls var der en slags rundkørsel foran købmanden, hvor rutebilen kunne vende og fort-
sætte mod Fjellerad. Jeg kan ikke huske, om der var faste passagerer med fra Håls. 

Videre op af bakken til Fjellerad, hvor vi havde stoppested ved træhandler Pedersen og her 
var en større flok børn og unge mennesker der skulle med. To piger fra træhandlerens, 
Birthe og Inger, doktor Bindslevs Ellen Louise, gårdejer Pilgårds Agnete og Leo, en pige, 
der hed Sonja, og Gurli, hvis far var møbelfabrikant. 

Fra Fjellerad gik turen videre mod Gunderup, hvor vi standsede umiddelbart efter, at vi var 
drejet mod Oppelstrup. Her var også en lille købmand, jeg ikke husker noget om. Vi kørte 
så videre mod Nøvling og passerede på vejen en lille samling gårde, Oppelstrup, Her var 
vist ingen købmand og jeg husker heller ikke om der var passagerer med hver dag. 

I Nøvling var stoppestedet ligeledes den lille, lokale købmand, der havde sin forretning i 
begyndelsen af byen. Her kendte jeg købmanden godt, da der tit var pakker hertil. Om faste 
pasagerer husker jeg ikke noget. 

Videre kørte vi så mod Visse og gjorde holdt ved købmanden, Engemann, hvor to af hans 
børn skulle med til Aalborg, men jeg husker ikke hvad de hed. 

Herefter var næste stop Gug, hvor jeg er næsten sikker på, at der ikke var passagerer, da 
andre busforbindelser og Hadsundbanen kørte her. 

Inden vi nåede Aalborg, kom vi gennem Aalborgs forstad, Frydendal, hvor der heller ikke 
var passagerer. Vi kørte så fra Gugvej videre ad Sønderbro, til vi nåede krydset ved Tivoli 
Karolinelund for her at dreje af Jyllandsgade, forbi banegården og videre ad Prinsensgade 
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ved hvis afslutning mod Vesterbro turen fortsatte gennem den modsatte ejendomskarrè. Vi 
var nu nået frem til rutebilstationen, hvor hver busrute egen holdeplads under en udragende 
baldakin. 

Herfra skulle vi så selv sørge for at nå frem til den skole vi gik i. Inden vi nåede rutebilstati-
onen, var børnene fra Lindenborg stået af i Jyllandsgade ved Rantzausgade, hvor de gik i 
Møllers Realskole. 

Mange af os skulle til Klostermarksskolen på Dronning Christinesvej ved Vor Frelsers kirke. 
Her startede skolegangen 8:15, så vi havde ca. ½ time til at nå frem. Her slæbte dagene sig 
så gennem ti kl. 14:10, hvorefter turen gik hjemad med rutebilen kl. 14:30. Vårst nåede vi 
så igen ved 15:30-tiden og herefter igen på cykel hjem, hvor vi så var omkring kl. 15:00. En 
lang dag for drenge som jeg, der, da jeg begyndte kun var 10 år gammel. Men sådan var 
det dengang. Vore dages ophedede skoledebatter om elevernes tilstand er usammenligne-
lige med datidens, hvor man rettede ind efter gældende normer. Og der ikke nogle af mine 
daværende klassekammater, der er faldet meget uheldigt ud. Her er både overlæger, arki-
tekter, korrespondenter, ingeniører, en flyveleder fra Kastrup og naturligvis skolelærere. 

Om sommeren, fra omkring 1. april og til 1. oktober cyklede vi til skolen i Aalborg. Turen var 
på 16 m hver vej, en tur oveni en skoledag på stive cykler og dårlige dæk.  Vi havde forskel-
lige ruter, så turen ikke var den samme hver dag. Nogle gange cyklede vi over Lundby Krat, 
hvor vi drejede ind i skoven ved gården, vi kaldte sno-om. Gennem skoven var turen lidt 
kortere end op af bakken og så ramte den brolagte Hadsundvej. I skoven var der svalt,  
ingen trafik, og vi cyklede på bløde jordstier. Her kom vi forbi en mindesten for en nedfaldet 
engelsk flyver under krigen. Vi passered også en slags traktørsted , hvor der var en ishytte, 
opstillet gynger og et større overdækket rum til udespisning. Jeg vil senere, under kapitel 
19, berette noget mere om dette sted. 

Inden vi nåede hertil, var vi kørt gennem Torderup med sine store gårde og en lille lokal 
købmand. Herfra gik turen op af bakken mod Skovstrup, hver igen kun var arbejderboliger, 
gårde og en lokal købmand. Efter Skovstrup nåede vi så Lundby Krat, hele vejen på grusvej, 
der var hård ved vore cykler, specielt dækkene. En punktering var ikke noget særtilfælde. 
Jeg har senere tænkt, at far skulle sørge for, at cyklerne var nogenlunde i orden, hvilket blev 
gjort af cykelhandler Larsen i Gudumholm, hvortil vi så også måtte cykle. Han havde sin 
butik mod Aagade, ikke langt fra kirken. Værkstedet var i et hus bagved. Det var hyggeligt 
at se Larsen reparere vore cykler. Han var en meget stille mand, der altid talte pænt til os. 
Gudumholm, der også havde jernbanestation, var desuden forsynet med læge,dyrlæge, 
apotek, flere købmænd, trikotageforretning, slagter, skohandler, cykelsmed, kro og brugs. 
Så i sandhed en større by, hvor vi senere fik oprettet andre forbindelser, da vi hos Grønvald 
Nielsen, der var organist, gik til klaver og violinundervisning. Han underviste i villaen Kildebo, 
yderst i byen, lige før jernbaneoverskæringen mod Sejlflod. 
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Så nåede vi Hadsundvejen, der var chaussestensbelagt og noget bumplet. Disse sten er i 
dag erstattet af asfalt og de millioner af brosten, er solgt til udsmyknings- og andre offentlige 
institutioner som gangstier og rabatter. Husk på, at denne vejbelægning gik fra Vejgård til 

Hadsund. Der var dog en lille asfalteret rabet i hver side, hvor der kunne cykles. Umiddelbart 
efter Lundby Krat nåede vi Gistrup, hvis hovedgade vr Hadsundvej. Her passerede vi bager 
og kro, brugs og sparekasse og krydsede her Hadsundbanen, inden vi igen var ude af byen.  
Den nuværende omfartsvej om Gistrup og Søndr Tranders var endnu ikke anlagt, så vi fik 
alle detaljer med os ved kørsel gennem småbyerne.  

Vi kom nu frem til Vejgård, der var en større forstad til Aalborg. Her var trafikken større og 
forretningerne mange flere. Vi måtte så færdselsreglerne, hvilket jo også lykkedes. Vi kryd-
sede så det meste af Aalborg, før vi nåede frem til Klostermarksskolen i Hasseris. Her blev 
cyklerne så stillet i cykelstativ indtil vi igen skulle hjem. 

En anden rute var over Lillevorde og Klarup, men den meget stejle Nørre Trandersbakke 
var skræmmende, hvorfor det var sjældent, det var den vej vi valgte. På den tur fik vi 
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følgeskab af Lis Guldbæk, hvis far var smedemester i Lillevorde og senere Grethe Thyge-
sen, hvis far var brugsuddeler i Romdrup. Begge gik jeg i klasse med. 

Hjemturen foregik den hurtigste vej. Her var vi somme tider heldige at møde vognmanden 
Holger Pedersen, som standsede og smed vore cykler op på ladet og vi fik en behagelig 
hjemtur. Hans gamle lastbil var kun for ham selv. I bunden lå en stor rørtang, der blev klemt 
mod gearstengen, for ikke at den skulle hoppe ud af gear. Det har vi grinet meget af.  

1952 fik far bil, en sort VW med dobbelt bagrude og usynkroniseret gearkasse. Bilen havde 
nr. U 11.365. Den blev købt på det der dengang hed indkøbstilladelse og var dermed til 
noget reduceret pris. Den kostede dog mere end 10.000 kr., hvilket på daværende var en 
mindre formue.  Bilen holdt i 6 år og 250.000 km, hvorefter den blev udskiftet med en ny 
med nr. UH 21.920. Byen begyndte af få biler. Jeg husker Moster Else købte en Austin, 
Kristian Winther en stor Opel Kaptajn og Albert Østergaard en  seks-cylindret Ford Vedette 
med ratgear – sikke et dollargrin. 

Sønnen fra Louisendal, Jørgen Mårup, kom hjem fra Amerika med en Pontiac. Når han 
tankede benzin ved brugsen, stimlede vi sammen for at beskue dette  kæmpevidunder af 
en bil med automatgear og masser af andre detaljer. I sandhed en sensation. 
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9                         Om  nytårsaften 

 

Nytaarsaften  

 
I Aften ender det gamle Aar,  
og derfor vi Æbleskiver faar.  
Jo, vi kan lugte, at Karen bager,  
mens vi spiller Gnav om Peberkager.  
 
Naa, hvor det buldrer der ude! Hør!  
Der kom en Potte på Karens Dør.  
Det var vist Anders; for Karen siger,  
at han gjør Løjer med alle Piger.  
 
Paa Gaden knalder det Skud paa Skud,  
nu skyder Drengene Aaret ud.  
Jeg hørte det før, da ned vi rendte  
for Bedstemoer fra Vognen at hente.  
 
Ovenstående vers stammer fra den om-
arbejdede Peters Jul, udarbejdet ad Jo-
han Krohn, 1879. 

 

 

Hun bliver al Tid, til tolv den slaar;  
for saa begynder det nye Aar.  
Først vil hun „Glædeligt Nytaar“ sige,  
saa kommer Vognen og hendes Pige.  
 
Naar „Glædeligt Nytaar“ vi har sagt  
og alle hinanden Haanden rakt,  
så kommer Karen her ind i Stuen  
og siger, hun takker Herren og Fruen.  
 
Saa siger Faer, naar jeg skal i Seng:  
Hvert Aar maa man blive en bedre Dreng.  
Han banker mig lidt med Piben paa Panden,  
og han og Moer de kysser hinanden  

 

 

Vores nytårsaften foregik meget stille og roligt. Vi fik altid kogt torsk, som alle vi børn ikke var 
særlig begejstrede for, men det var tradition, og derved blev det. Når vi havde spist, fik vi lov 
til, sammen med vore kammerater, at lave nytårsløjer. Det bestod i at flytte havelåger og land-
brugsmaskiner, der ikke var i hus. Desuden bankede vi på folks vinduer og lavede en masse 
spektakel. Ved smedien stod et år en tromle, som vi kørte op til snedkeren og derefter ned 
gennem byen under meget larm. Jeg husker at smede kom ud og truede af os med alverdens 
ukvemsord. Når vi så kom hjem igen, havde mor  stillet lækkerier og slik frem til os. Ja, det var 
en stor aften, denne ene gang om året. Den ugentlige slikaften var ikke opfundet, da der faktisk 
heller ikke kunne købes slik i større udvalg. Brugs Jens havde nogle bolsjer, der vist var det 
eneste af den slags. 

Nytårsskyts var nok kendt, men ikke almindeligt i Gudum. Nogle beskedne ”hunpropper” kunne 
det somme tider blive til, men effekten var meget beskeden i forhold til vore dages kanontor-
den, der nærmest lyder som en bombekrig og koster mange tusinde kroner. Jeg husker ikke, 
at nogen af os kom til skade, hvorimod vore dages nytårsaftener næsten altid ender med tra-
gedier – ødelagte øjne, afrevne fingre o.s.v.  

Om vi besøgte i byen nytårsaften, tror jeg ikke. Der var ikke tradition for at samles for at spise 
og drikke. Det var meget forskelligt. Hos mine senere svigerforældre, købmand Bøcker på 
Nørre Kongerslev kær, var der tradition for, at min svigermor smurte smørrebrød til naboerne, 
som så kom og spiste og dram en øl og, måske, et par drammer. Da jeg begyndte at komme 
der, syntes jeg det var utrolig hyggeligt med et godt stykke mad og en dram. Om bordet blev 
så fortalt mange skrøner, mere eller mindre sandfærdige, om naboer og folk, der ikke deltog. 
Fuldstændig ligesom i dag. Det endte da også somme tider med, at et par stykker røg i totterne 
på hinanden, men min svigerfar fik dem hurtigt skilt ad og sendt hjem. 

I et senere kapitel om Lynderup, vil fortælle om en nytårsaften i Hammershøj. 
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10  Om  fastelavn 

Hvorfor holder vi Fastelavn? 

 

Fasten forsvandt, men festen, der fungerede som optakt til højtiden bestod. 

Fastelavn er en skik, der har rødder tilbage 
til tiden før reformationen. I den katolske tid 
var fastelavn indgangen til den 40 dage 
lange faste. Udover at give mulighed for at 
nyde alle de spiser, der snart ville blive for-
budt, er fastelavnen også en ventiltradition. 

En periode, hvor verden vendes på hovedet, og hvor de almindelige normer ikke gælder.   

Forberedelse til påske 

Fastetiden var en fysisk og åndelig forberedelse til påsken, og genopstandelsens mirakel. Fa-
stelavn, på tysk: "fastelabend", dvs. "faste-aften" var aftenen før fasten. I syd-europæiske lande 
kaldes den lignende fest karneval. Èn af tolkningerne er at "Carne vale" kunne betyde "Farvel 
kød!". 

Før reformationen i 1536 var fastetidens mad groft brød, fisk og lignende. Før fastens start ville 
man naturligvis - så vidt pengepungen tillod det - gerne smovse i lidt af dét, der snart ville være 
forbudt, i over en måned: fint brød, kød og fede spiser. Efter reformationen blev fasten i katolsk 
forstand afskaffet, men fastelavnen blev bibeholdt som folkelig skik. 

Fedt, hvidt og flæsket 

Det er madtraditionerne, der har sat præg på dagenes navne: Søndagen blev til "flæske-søn-
dag" og tirsdagen kaldtes "hvide tirsdag" eller "fede tirsdag". Det "hvide" skal forstås som mæl-
kespiser. Nogle kilder nævner, at alle dagene kaldtes for "flæskedagene". Askeonsdag gik det 
løs med fasten for almindelige mennesker, hvorimod de gejstlige oprindeligt begyndte allerede 
fastelavnsmandag. 

Vor barndoms fastelavn gik ikke stille af sig, i hvert fald ikke for vore naboer.  Vi blev klædt ud 
og fik et fastelavnsris med i hånden. Riset var lavet af sammenbundne tynde grene og skulle 
bruges til at rise folk op af sengen. Vi havde to steder, hvor vi risede fol op af sengen,  hos 
Peter Hjelms og hos Peter Sørensens. Det var en årlig tilbagevendende skik, at vi kom. Om 
folk sov længe for vores skyld er ikke usikkert, men vi fik altid adgang til soveværelserne, hvor 
de dovne kroppe så blev riset op. 

Så fik vi enten lidt slik, en lille skilling eller boller. Vi drog afsted hjemmefra længe før et var 
lyst og syntes det var en meget spændende udflugt, ofte i høj sne  i gummistøvler, hvis vi havde 
nogen. Vores udklædning var hvad der var af gammelt tøj og klude og ikke som i dag, hvor der 

http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=en&biw=1093&bih=442&tbm=isch&tbnid=JfMvmba5_FBBgM:&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fastelavn_er_mit_navn_(kun_p%C3%A5_dansk)_(ubt).svg&docid=4Ky2hATO6Ai77M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d8/Fastelavn_er_mit_navn_(kun_p%C3%A5_dansk)_(ubt).svg/692px-Fastelavn_er_mit_navn_(kun_p%C3%A5_dansk)_(ubt).svg.png&w=692&h=223&ei=AtbvUb76H_D34QS52oCgAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:0,i:209&iact=rc&page=4&tbnh=106&tbnw=332&start=32&ndsp=13&tx=113.60003662109375&ty=26.800003051757812
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investeres mindre formuer i mange forskallige slags udklædninger. Men vi var glade og 
spændte. 

Fastelavnsris 

Hvorfor har vi fastelavnsris, og hvordan 

har riset og dets betydning set ud førhen? 

Fastelavnsris har været kendt i Danmark si-
den 1700-årene, og har flere rødder. Den 
mere alvorlige side af sagen er at særligt 
fromme folk endnu efter reformationen 
kunne finde på at prygle deres børn med ris 
på langfredag. Formålet var - rent fysisk - at 
minde børnene om Jesu lidelser. 

 

Ris for frugtbarhed 

I 1715 udkom i Lepizig værket "Frauenzimmerlexicon", hvori omtales, at ungkarle og jomfruer 
"byder hinanden godmorgen" ved at rise op og strø aske på hinanden. En mulig tolkning af 
denne form for ris handler om frugtbarhed. Ved at slå med de friske grene, hvis knopper er 
bristefærdige, kan man måske overføre en del af den spirende frugtbarhed til "offeret". Desu-
den er det én af den form for "drilleskikke", som skaber og vedligeholder relationer mellem 
mennesker. 

I løbet af 1800-årene begyndte man at kunne købe pyntede fastelavnsris, fx med papirsblom-
ster, katte, storke etc. Fra årene omkring århundredskiftet ses også ris på fod, mere beregnede 
til at stå til pynt end til at rise med. 

Fastelavnsboller og fastelavnsmad 

Fastelavnsbollerne stammer samdsynlig-
vis fra Tyskland, hvor man i 1600-tallet 
kaldte dem "heisswecken" dvs. varmt, 
rundt bagværk. 

I 1700- og 1800-årene var fastelavnsboller 
ikke nødvendigvis noget man bagte selv. 
Både i by og på land kunne hvedebollerne - 
som var et særligt lækkeri - købes af omvan-
drende kagekoner. I 1700-årene kunne man 
fx spise dem ved at blande krummen med 

smør, og udbløde dem i varm mælk. På denne måde kom de i endnu højere grad til at leve op 
til kravet om de fede, hvide fastelavnsspiser. I de seneste år er fastelavnsboller blevet til  wie-
nerbrødsboller ofte fyldt med creme eller flødeskum. 

http://www.google.com/imgres?start=127&sa=X&hl=en&biw=1093&bih=442&tbm=isch&tbnid=WiIlgs6zrSIdMM:&imgrefurl=http://matoppskrift.org/fakta-om-fastelavn/&docid=6dr7ZSEdNAkGqM&imgurl=http://matoppskrift.org/wp-content/uploads/2011/03/fastelavnsris.jpg&w=1000&h=636&ei=ptbvUdDyOfLV4ASO3IGwBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:34,s:100,i:106&iact=rc&page=11&tbnh=179&tbnw=282&ndsp=12&tx=154&ty=90.80001831054687
http://www.google.com/imgres?sa=X&hl=en&biw=1093&bih=442&tbm=isch&tbnid=8cI4WYZtIY1veM:&imgrefurl=http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Folketro_og_folkemindevidenskab/fastelavn&docid=Y5KW4UXuN52GAM&imgurl=http://www.denstoredanske.dk/@api/deki/files/70459/=fastelavn.jpg&w=269&h=200&ei=AtbvUb76H_D34QS52oCgAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:71,s:0,i:308&iact=rc&page=6&tbnh=160&tbnw=215&start=59&ndsp=13&tx=84&ty=83.60000610351562
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Alternativt bagværk 

Tidligere forband man også de såkaldte "strutter" og "firknopper" med fastelavn. Disse var også 
bagt af hvedemel, men havde "alternative" former. Strutten er klippet eller skåret op, således 
at den får fire spidser. Firknoppen er derimod sat sammen af fire selvstændige boller. Endeligt 
hører også fastekringlerne til det særlige sortiment. Behandlet på den rigtige måde kunne de 
holde i umådeligt lang tid - angiveligt op til et år! 

Fastelavnskringler blev lavet af mel, vand, salt og kommen. Fordi dejen blev kogt før bagnin-
gen, kunne kringlerne holde længe, 

- helt op til et år! 

Katten af tønden 

At "slå katten af tønden" er en skik, der måske stammer fra Christian den Andens 

hollænderbønder. 

Helt frem til slutningen af 1800-tallet, kunne man op-
leve tøndeslagning med en levende kat. Et af de se-
neste eksempler stammer fra 1880´ernes Reersø. 
Som regel fik de danske katte lov at løbe, når bunden 
var gået ud af tønden. 

 

 

Østdansk skik 

At "slå katten af tønden" er en skik, som er kendt i Danmark og Skåne,- tidligere var skikken 
også populær i Holland, som måske har dannet inspiration for vores version af skikken. En 
mulighed er, at flere af vore fastelavnslege er inspirerede af de "amagerkanske" hollænderes 
måde at feste på. I øvrigt var katten ikke det eneste dyr, som "festen" kunne gå ud over. Andre 
lege handlede om at rykke hovedet af en levede gås eller hane, der var ophængt i benene. 
Halsen var smurt ind i en fedtet substans, hvilket gjorde det sværere for deltagerne at få fat, 
når de red under. 

 Hvor katten i folketraditionen er et "mistænkeligt" dyr, der kan bruges som symbol på ting man 
ønsker at jage væk. Hanen er derimod snarere et symbol på den frugtbarhed, man håber at se 
på marker og hos dyr.  

Katzenschlagen 
 

I Tyskland havde man også "katzenschlagen" - en slags rituelt kattedrab, hvor dyrene fx kunne 
blive levende begravet på marken. Katten kan ses som en slags symbol på alt det onde, man 
ønsker at jage bort ved forårets start. 

http://www.google.com/imgres?start=237&sa=X&hl=en&biw=1093&bih=442&tbm=isch&tbnid=t_t2OEiQyjVCZM:&imgrefurl=http://aarhus.guide.dk/nyhedsvisning_shopping.asp?AjrDcmntId=2655&docid=QbWasfFGactCiM&imgurl=http://aarhus.guide.dk/files/Artikel-billeder/pristjek/fastelavn.jpg&w=475&h=317&ei=6NbvUYPwJLKM4gSbx4HQAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:37,s:200,i:115&iact=rc&page=20&tbnh=171&tbnw=264&ndsp=9&tx=174.40000915527344&ty=71
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Efterhånden blev det almindeligt at bruge en død kat, eller en figur, lavet af strå, gamle klude 
o.lign. Tønden kunne også rumme andre ting, bl.a. en død fugl eller aske. I nyere tid blev ind-
holdet frugt, slik og lignende. 

Der kan skrives og findes meget mere stof om fastelavnen, men det finder ikke plads i nærvæ-

rende. 
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11   Om  julen 

 

Peters Jul udkom første gang anonymt i 1866 med vers, der var skrevet i 
1863 - 1864, men da resultatet langt fra var tilfredsstillende, begyndte Johan 
Krohn i 1869 at skrive en ny version med flere vers og omarbejdelse af de 
gamle, illustreret af broderen Pietro Krohn - den version af Peters Jul 
udkom i 1870 og er gengivet nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

 
1. Før Julen  

 
Jeg glæder mig i denne Tid;  
nu falder Julesneen hvid,  
og saa maa Julen komme!  
Min Faer hver Dag i Byen gaar,  
og naar han kommer hjem, jeg staar  
og ser hans store Lomme.  
 
Og paa hans Bord forleden Dag  
jeg saa et yndigt, lille Flag,  
og det jeg ikke glemmer.  
Papir han klipper med en Sax;  
men naar jeg kommer ind, han strax  
sin Stads i Skuffen gjemmer.  
 
Og Moer har Peberkager bagt;  
jeg ved det, jeg har selv dem smagt,  
da de var ganske varme.  
Sit Sølvskab Moer nu aabnet har,  
og Stadsestagen frem hun ta'er,  
den med de mange Arme.  
 
Og Moer hun har saa mange Bud,  
hvert Øjeblik skal Anders ud,  
og Moer og Anders hvisker.  
Men jeg kan dog høre, – tys!  
i Morges var det Julelys  
og røde Baand og Svesker.  
 
Og Søster Hanne syr og syr.  
Hun siger, Julen er saa dyr,  
hver Gang hun Grisen ryster.  

Til Faer hun har en Pibesnor  
af Perler, og til Bedstemoer  
hun hækler paa en Trøster.  
Jeg vil nok ogsaa noget faa;  
jeg maa jo ind i Salen gaa,  
naar hun skal til at strikke.  
Der inde er der rigt'nok koldt;  
men naar jeg spiller med min Bold,  
saa mærker jeg det ikke.  
 
Da før jeg ud med Karen gik,  
vi var i Bagerens Butik;  
dér stod den tykke Bager,  
og han skrev op, hvad Karen sa'e:  
Til Juleaften skal vi ha'e  
to store Julekager.  
 
Gid det var Jul! Hvor det var rart.  
Men nu maa den da komme snart,  
det varer ikke længe;  
thi fra min Stol ved Vindvet her  
paa Køkkenmuren jeg jo ser  
alt Julegaasen hænge.  
 
 
 
2. Bedstemoer inviteres  
 
Du gamle, rare Bedstemoer,  
hvor det var dejligt, at du tror,  
at nok du ud tør kjøre.  
Og Juletræet er saa stort;  
Jeg saa' det staa i vores Port.  
Nu skal du bare høre!  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-KPuYg5RiVeY/UMnlmXg_4fI/AAAAAAACX2g/G0YbEPjHXXM/s640/Peters+jul+-.jpg&imgrefurl=http://nordic-aputsiaq.blogspot.com/2012/12/peters-juland.html&h=640&w=417&sz=113&tbnid=89qr78ZfnLwD1M:&tbnh=97&tbnw=63&zoom=1&usg=__Cn4SpyQT1JVnVQynxfrEjTO4J0E=&docid=6vbZQEc_lgHjiM&hl=en&sa=X&ei=QNzwUa-QIcf54QT-toCwAw&sqi=2&ved=0CFEQ9QEwBw&dur=6198
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Med Risengrød begynder vi,  
husk paa, der er en Mandel i!  
Og saa skal Gaas vi have.  
I Gaasens Ryg et Flag skal staa,  
og den har smaa Manchetter paa  
og Grankrans om sin Mave.  
 
Naar Faer skær Hul paa Gaasen saa,  

han løfter mig, jeg kige maa  

til Sveskerne der inde.  

Vi trækker „Gaasekrog“ for Spøg,  

og tænk! en stor Klat Syltetøj  

jeg faar, hvis jeg kan vinde.  

 

Så får vi vin i vore glas,  

og Moer hun henter Juleknas  

og Godter til at spise.  

Og Gaasens Skaal vi drikke vil,  

og Faer han synger nok dertil  

en morsom Julevise.  

 

Og naar til sidst vi klinket har,  

sin Søndagspibe henter Faer,  

og Hanne hun maa stoppe.  

Med Julelys hun tænder den;  

saa leger Faer med os igjen,  

og vi bli'er længe oppe!  

 

Far vel! for nu vil Karen gaa.  

Men jeg dig ikke sige maa,  

hvad vi skal hen og hente.-  

Men kom nu rigtig tidligt! hva'?  

Du kan jo kjøre hjemme fra,  

før Lygterne er tændte.  

 

 

3. I Mørkningen Juleaften  

 

Vi sov af Glæde kun lidt i Nat,  

og Dagen har været saa lang;  

nu har vi os her paa Skamlerne sat,  

fortæl en Historie en Gang!  

Vi ved, du over hundrede kan.  

Mens Faer og Moer gør Træet i stand,  

fortæl, lille Bedstemoer! Gjør det! Aa!  

Men en, som er lang, at Tiden kan gaa  

 

Bedstemor fortæller:  

„Hver Juleaften netop nu,  

naar Julegrøden koger,  

da vandrer -Peter, hører du!  

igjennem Aftnens Taager  

med store Kanestøvler paa  

den gamle Jul til Staden;  

fra Vindvet kan man se ham gaa  

paa Sneen gjennem Gaden.  

Et dejligt Juletræ han bær',  

det største vist i Skoven.  

Hans Skjæg naar lige til hans Knæer;  

og paa hans Hat for oven  

et lille Julelys der staar;  

det straaler, og det skinner  

paa Næsen og de hvide Haar  

og paa hans røde Kinder.  

Og Gade op og Gade ned  

sit Træ han om vil bære;  

hvor alle bo, bestemt han ved,  

derpaa kan vis man være.  

Ved Husets Dør han stille staar  

og lytter meget længe;  

 

han vide maa, før ind han gaar,  

om der er slemme Drenge.  

Og hører han, at Faer er vred,  

imens han Træet tænder,  

han rokker strax ad Trappen ned  

og ud paa Gaden render.  

 

Men hører han, at Faer og Moer  

er glad for deres Drenge,  

imens de pynte Julebord  

og Lys i Træet hænge,  

da ler den gamle Julefaer  

og ind i Stuen smutter.  

Sit Lys fra Hatten ned han ta'er,  

det funkler, og det futter;  

med det han hen til Træet gaar  

og nikker i det samme,  

strax fra hvert lille Lys der staar  

en klar og dejlig Flamme.  

Se, der, hvor Julen ej gik ind,  

hvor ej han vilde tænde,  

har Lysene et daarligt Skin  

og vil slet ikke brænde;  

men der, hvor Julen har dem tændt,  

de straale, og de skinne.  

Og derpaa har nu let man kjendt,  

om Julen var der inde.“  

 

 

4. Ved Juletræet  

 

Aa, hvor det straaler! Nej, se dog blot,  

hvor alle Lysene skinne!  

Og se, hvor Træet er fuldt af Godt!  

en Kat kan nu først jeg finde.  

Og dér er et Horn og en Svane — aa!  

Og dér er Pjerrot af Sukker;  

ham skal jeg rigtignok passe paa,  

naar siden vi Træet plukker.  

Her hænger en Hest under denne Gren,  

og dér er en Kurv med Pærer.  

Og dér er en Mand, nej, sikken en!  

En Tøffel paa Ryggen han bærer;  

hvoraf han er lavet jeg ikke ved.  

Men se blot Storken der oppe!  

 

Og Kagedukker, som Hænderne ned  

i Buxelommerne proppe!  

Og Æbler, hvis Stilk er fint forgyldt,  

og et Par Strømper af Kage  

og Kræmmerhuse, som helt er fyldt  

med Ting, som jeg nok gad smage!  

Og Svøbelsebørn! Og se blot dér  

to Frøer af Chokolade!  

Nej, kom, der sidder en Ugle her.  

Aa, hvor vi alle er glade!  
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Og store Figner i røde Baand  

og Grise og Sukkerkranse! —  

Bedstemoer, kom, tag fat i min Haand!  

Nu skal vi om Træet danse  

 

 

5. Julesangen  

 

Men se, Klaveret op er lukt,  

og hør, hvor Moer nu spiller smukt!  

Med foldede Hænder vi synge maa  

Den Julesang, vi har øvet os paa.  

 

Du grønne, dejlige Træ, god Dag!  

Velkommen du, som vi se saa gjærne  

med Julelys og med danske Flag  

og højt i Toppen den gyldne Stjærne!  

Ja, den maa skinne,  

thi den skal Minde  

os om vor Gud.  

 

Den første Jul i et fremmed Land  

Vorherre den store Stjærne tændte;  

den skulde vise vor Jord, at han  

den lille Jesus her ned nu sendte.  

I Stjærneglansen  

gik Engledansen  

om Bethlehem.  

 

Om Jesusbarnet fortalte Moer  

saa mangen Aften, vi sad her hjemme;  

vi kan hans Bud og hans milde Ord,  

vi ved, at aldrig vi dem maa glemme.  

Naar Stjærnen skinner,  

om ham os minder  

vort Juletræ.  

 

 

6. Faers Julevise  

 

Og Gaasen kom paa Marken, da Kornet var 

kjørt væk;  

det kunde han nu lide, og derfor sa'e han: 

„Gæk!“  

Ved Mortensdag kom Pigen ud med den blanke 

Kniv,  

da gøs han, for han tænkte, det gjaldt hans 

glade Liv.  

 

Hun sleb den paa sin Tøffel, han fik en grusom 

Skræk;  

højt fløj han over Gærdet, mens han hvinede: 

„Gæk!“  

Men Pigen tog ham ikke, hun greb en anden en;  

da dansed han paa Marken paa sine lave Ben.  

 

De drev ham hjem fra Marken, paa Vejen fik 

han Smæk;  

han virrede med Halen, og han hvæsede: 

„Gæk!“  

De satte ham paa Sti, og de propped Maden 

ned,  

de holdt ham fast om Halsen, skjønt han kneb, 

og han bed.  

 

Til Julen blev han slagtet, da fik hans Hals et 

Knæk;  

den gang de vred den, skreg han sit allersidste 

„Gæk!“  

Saa laa han ganske stille, han mærked Kniven 

knap,  

som tog hans hvide Vinge og røde Gaaselab.  

 

Til Torvs ham Pigen bragte; dér roste man hans 

Vægt.  

Han Æbler fik i Maven og blev saa dejlig stegt.  

En Julegaas, det blev han, og det er ikke lidt,  

og Moer har skummet af ham en vældig Krukke 

Fedt.  

 

 

7. Juledag  

 

Hanne og jeg og min lille Broer,  

vi sidder her ved det store Bord  

og leger saa dejligt paa Dugen.  

Da Faer og Moer i Kirke gik,  

alt Juletøjet frem vi fik;  

vi er ganske ene i Stuen.  

 

Knud har en Æske med Dyr og Træer,  

mine Soldater marschere her,  

og Hanne sit Køkken har hentet.  

Jeg sender hende en Tinsoldat,  

som spørger, om Maden er parat,  

hun siger, at den har ventet.  

 

I Morges, da jeg vaagnede, Faer  

her ind i Dagligstuen mig bar,  

han tog mig i Tæppet paa Armen;  

for Julemorgen al Tid vi maa  

her ind og høre Klokkerne gaa  

og blive klædt paa i Varmen.  

 

 

8. Et Besøg  

 

Den fattige Rasmus er kommen her hen.  

Han har det der hjemme kun daarligt; men  

nu skal vi ham nok fornøje.  

Et godt stykke Legetøj skal han faa,  

og Moer hun siger, at hun vil gaa  

og hente min ældste Trøje.  

 

De Billedbøger, vi har, skal han se,  

og saa vil han nok blive glad og le,  

og vi vil med Rasmus lege.  

Og Moer en Kop Kaffe ham skjænke vil  

og skære af Julekagen dertil,  

og vi vil ham Æbler stege!  

 

 

9. Nytaarsaften  

 

I Aften ender det gamle Aar,  

og derfor vi Æbleskiver faar.  

Jo, vi kan lugte, at Karen bager,  

mens vi spiller Gnav om Peberkager.  
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Naa, hvor det buldrer der ude! Hør!  

Der kom en Potte på Karens Dør.  

Det var vist Anders; for Karen siger,  

at han gjør Løjer med alle Piger.  

 

Paa Gaden knalder det Skud paa Skud,  

nu skyder Drengene Aaret ud.  

Jeg hørte det før, da ned vi rendte  

for Bedstemoer fra Vognen at hente.  

 

Hun bliver al Tid, til tolv den slaar;  

for saa begynder det nye Aar.  

Først vil hun „Glædeligt Nytaar“ sige,  

saa kommer Vognen og hendes Pige.  

 

Naar „Glædeligt Nytaar“ vi har sagt  

og alle hinanden Haanden rakt,  

så kommer Karen her ind i Stuen  

og siger, hun takker Herren og Fruen.  

 

Saa siger Faer, naar jeg skal i Seng:  

Hvert Aar maa man blive en bedre Dreng.  

Han banker mig lidt med Piben paa Panden,  

og han og Moer de kysser hinanden  

 

 

10. Helligtrekongers Aften  

 

Se, nu er da Julen strax forbi;  

det er Helligtrekongers Aften.  

Saa ender den rare Jul; men vi  

er glade, at vi har haft den.  

 

 

 

 

Tre Lys har vi tændte — tænk en Gang!- fok-

Kongerne, de, som bragte  

Jesusbarnet en Julepresent;  

vi ved det, for Faer har sagt det.  

Her sidder vi ved vort lille Bord  

og ser, hvordan Lysene brænde;  

naar de er slukkede, siger Moer,  

at saa er Julen til Ende.  

 

11. Efter Julen  

 

Og Julen endte — Børnene fik  

igjen deres Bøger fat og gik  

til Skolen glad og fornøjet  

Dér tænkte de ikke paa Julen; men  

naar Klokken to de kom hjem igjen,  

de leged med Juletøjet.  

 

Og deres Juletræ de beholdt,  

det vilde staa grønt, blev det nok saa koldt,  

det kunde de ikke miste.  

Paa Duehustaget det blev sat op  

og Spurvene kvidrede i dets Top,  

og Duerne sad paa dets Kviste.  

 

Og Træet - ja, det blev et syn at se,  

da det stod fuldt af den hvide sne;  

det var som med sølv bedækket. —  

Men den gang forårsfuglene sang,  

med sine brune grene det hang,  

og toppen var også knækket  

 

Og skraldemanden efter det kom,  

men børnene syntes ikke derom,  

den gang det på vognen knejste.  

Det var jo rigtignok vissent, men  

det var dog, som om en gammel ven  

for sidste gang fra dem rejste.  
  

 

 

Hvorfor holder vi jul? 

Der er mange grunde til, at vi holder jul, og at festen falder om vinteren. Julen er ældre 
end kristendommen og Jesus  

I førkristen tid var julen en midvinterfest, og altså ikke en solhvervsfest - selvom "pointen" i 
begge tilfælde er at fejre, at det går mod lysere tider. 

Dét man fejrede i førkristen tid var egentlig en form for nytårsfest. Man véd ikke helt præcist, 
under hvilke former julen blev fejret i førkristen tid, men den islandske krønikeskriver Snorre 
Sturlasson (1178-1241) fortæller i Hakon den Godes saga, at kong Hakon bestemte, at festen 
- jul - skulle holdes samtidig med de kristne - altså 24/25 december. Tidligere havde julen ligget 
ved midvinternatten, som på Snorres tid var i midten af januar.   
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At drikke jul 

Det ser ud til at have været en "midvinterfest", hvor ønsket om fred og frugtbarhed i det kom-
mende år stod stærkt. I beretningen om Hakon fortælles bl.a., at han ved et julebesøg hos en 
stormand snød og gjorde korsets tegn, da han blev bedt om at signe øllet. I den eneste "før-
kristne" kilde om den førkristne jul omtales, at hovedpersonen i et kvad vil "drikke jul" ude på 
havet. At drikke øl må derfor nok siges at være et element i julen, der går tilbage til førkristen 
tid. Men om øldrikkeriet og rusen så evt. har haft en kultisk betydning i de asatroendes jul eller 
ej, kan der vanskeligt siges noget helt sikkert om. Selve festens navn jól (:altså jul) er også af 
førkristen oprindelse og betyder "fester". 

  
Verdens lys 

Med kristendommen bliver julen også en fest for Jesu fødsel, men da han jo også kaldes "Ver-
dens lys" hænger dette egentlig fint sammen med den gamle juls "grundidé", at feste for det 
nye år og for, at vi går mod lysere tider. 

Jesu fødselsdag blev først fastlagt til den 25. december engang i 300-årene. 25. december var 
dén dag, som vintersolhvervet var fikseret til i romerriget på daværende tidspunkt. 

På denne måde fik man skabt en situation, hvor Jesus bedre kunne konkurrere med andre 
samtidige guddomme, der også havde hovedhelligdage omkring vintersolhverv, fx Mithras-re-
ligionen. I Norden blev julen "slået sammen med" de kristnes fest for Jesu fødsel. Det lykkedes 
dog ikke at få os til at kalde festen for Kristmesse, sådan som man fx gør i England. 

Juletræets historie 

Juletræet har en kort historie i Danmark. Det er et relativt ungt fænomen  i den danske 
jul, i hvert fald hvis man sammenligner med andre af julens elementer 

Danmarks første juletræ blev - så vidt vides - tændt på det sydsjællandske gods Holsteinborg 
i 1808. Dette træ er imidlertid ikke nøjere beskrevet – til gengæld er der flere oplysninger om 
det første træ i København.  

 
Holstensk jul i København 

Juleaften i 1811 tændtes det første københavnske juletræ i Ny Kongensgade nr. 221 hos den 
unge doktor Martin Lehmann, hans kone Frederikke og deres lille søn Orla på 1 1/2 år. Drengen 
voksede senere op og blev en kendt politiker.  Københavnerne var forberedte på, at noget 
usædvanligt var i gære, idet man et par dage forinden havde båret et stort grantræ inden for i 
stuen. Juleaftenen ved 17-tiden kunne nysgerrige københavnere konstatere, at Lehmanns, der 
var fra Holsten, havde stillet træet op inde i stuen og sat tændte lys på grenene. Martin Leh-
mann var præstesøn fra Holsten, og har formodentlig kendt juletræsskikken fra sin egen barn-
dom.  

Grundtvig var imod juletræet 

Allerede i 1400-1500 årene holdt tyske  håndværkerlaug en slags juletræsfest, hvor et stort 
pyntet grantræ blev sat ind i laugssalen i forbindelse med julen. Træet stod til Hellig Tre Konger, 
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hvor medlemmernes børn så fik lov til at tage de smågaver, der hang på træets grene. Private 
har sandsynligvis også haft juletræ, for der findes love som forbyder, at man blot går ud i sko-
ven og hugger et træ om til jul. Nogle steder fandtes endda trævagter som påså, at kun de, der 
havde lov, huggede juletræer om. I 1600-tallets Strasbourg var private træer pyntet med glim-
mersager, papirroser, sukkersager og dukker. 

I løbet af 1800-tallets første årtier begyndte træet at blive almindeligt, ikke mindst hos fx præ-
ster og lærere, der ikke ville stå tilbage for de københavnske borgerhjem. Nogle af de første 
provinsjuletræer vakte betydeligt røre, da lærer Jurgensen i Kolding tændte sit træ i 1822, kom 
folk styrtende fordi de troede, at der var ildebrand. Det var ikke alle, der brød sig om den nye 
idé. Grundtvig, der jo er ophav til mange af vore julesalmer, benyttede det som illustration på 
forhold, der burde "med rod oprykkes". Sådan skrev han i tidsskriftet "Dannevirke" i 1817. Om 
dette også afspejler en egentlig modstand mod juletræer er derimod ikke sikkert. Det er langtfra 
sikkert, at det skal tages så bogstaveligt, som bl.a. kilder til denne artikel har gjort.  

Træerne vandt ind i mange af hans kollegaers hjem. Ingemann var fx meget betaget af træet, 
som han første gang så ved en julefest hos sin forlovede i 1815. 

  
Nødjuletræer og juletræer af grønkål 

Det varede en del år, før juletræsskikken slog bredt igennem. Først omkring 1.verdenskrig 
bliver juletræet efterhånden rigtigt udbredt uden for borgerskabets. Og selv efter dette tidspunkt 
var det naturligvis langtfra alle, der havde råd til at anskaffe sig et træ med lys, pynt etc. Men 
at skikken var accepteret, er der næppe tvivl om. Det viser bl.a. de mange beretninger om, 
hvorledes familier i arbejderhjem anvendte substitutter og hjemmelavede træer. Kreativiteten 
var stor; grene og camouflerede kosteskafter blev pyntet med købte lys, som var skåret igen-
nem for at spare. Også fagbevægelsen tog juletræet til sig og arrangerede sammenkomst for 
medlemmernes børn.  

om juleøl 

Fed mad og stærkt øl var den julemad der hørte til bondesamfundets jul. 1700-tallets 

pietister rasede imod disse verdslige elementer i julen 

I 1736 udkom Erik Pontoppidans skrift "Fejekost til at udfeje den gamle surdejg eller de i de 
danske lande tiloversblevne og her for dagen bragte levninger af såvel hedenskab som pa-
pisme". 
Pontoppidan var pietist, startede sin karriere som sognepræst på Als men endte med tiden 
som biskop i Bergen og prokansler for Københavns Universitet. Han brød sig ikke om almu-
ens spise- og festevaner i julen. Hans lille kampskrift taler forarget om "Fylderier og natlige 
svirregilder" hvor det nærmest var en "Forseelse ikke at svømme i Floder af stærkt øl og 
Flommefedt". Og folk troede ifølge hans opfattelse på, at "jo mere umådeholdent man i Ju-
lefesten gjorde sin Vom til Gode, des frugtbarere et År blev man lyksaliggjort med". 
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På bondens julebord var der helst fedt kød og stærkt øl i krus 

og skåle. Det var et statussymbol og en kærkommen afveksling 

fra hverdagens sparsommelighed. 

Julemandens historie 

Hvem er julemanden egentlig - og er det rigtigt, at det er 
Coca-Cola, der har  lavet julemandens tøj?Påstanden om, 
at det er Coca-Cola, der har skabt den moderne julemands 
påklædning og udseende høres ofte. Læskedrikfirmaet 
HAR haft en finger med i spillet, men kan ikke tilskrives hele 

æren for figurens udseende. 

Den Gamle Jul og Julemanden 

Den ældste danske julemand  er "Den gamle Jul" i Peters Jul. Et par  årtier efter op-
træder den første figur som kaldes "Julemanden" i Louis Moes "Julemandens Bog" 

Nicolaos kommer som "Santa Claus" tilbage til Eu-
ropa i slutningen af 1800-tallet. På den tid var det i 
Danmark nissen, der bragte gaver ud i den nye tysk-
inspirerede juletræsjul, som borgerskabet havde op-
taget. Men han bliver efterhånden udkonkurreret af 
Santa Claus, eller Julemanden, sådan som vi kom-
mer til at kalde ham.  

Den første "julemand" der optræder i Danmark er 
"Den Gamle Jul" der i "Peters Jul" fra 1866 "med 
store kanestøvler på går igennem byen. "Den Gamle 
Jul" er imidlertid ikke en egentlig julemand, idet han 
ikke medbringer gaver.Han er inspireret af den tyske 
julefigur Herr Winter, en personifikation af Vinteren 
og Julen. Han kommer med Juletræet, men altså 
uden gaver. Den Gamle Jul i "Peters Jul" har et lille 
lys i hatten, han går rundt i byen og lytter ved dørene. 
De steder, hvor børnene er frække går han forbi. Men 
de steder, hvor de er artige går han ind, tager lyset 
ned af hatten og tænder juletræet med det. Og her 
breder den rigtige julestemning sig. Efterhånden bli-

ver Julemanden dog også gaveudbringer. I 1898 udgiver Louis Moe "Julemandens Bog", 
hvori børnene kan læse den første danske version af historien om, at Julemanden hele året 
sidder langt mod nord og maler legetøj indtildet bliver jul. Ved juletid begiver han sig af sted 
for at aflevere sagerne. På vejen giver han sig dog tid til at fælde juletræet, som han også 
tager med, i øvrigt bestået af Nissen og Juleenglen. 

Jul i Præstegaarden 

Ingen kunne være i tvivl om, at ét eller andet var forestående. Jeg husker langt tilbage m.h.t. 
julen og dens forberedelser. Mor og vores unge pige havde travlt med alt det, der skulle 
ordnes - julerengøring – og ikke mindst bagning og mad. Jeg vil tro, vi havde sparet vore 
småskillinger i et helt år, for at kunne købe julegaver til hinanden. Vi havde det vist nok med, 
at det var sjovest at give gaver. Vi drog enkeltvis eller flere så til vårst, hvor er var butikker 
med større udvalg end vores lokale brugs. Her var både en træhandler og Schou & Tatol. 
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Især det sidste var et godt sted for vore småpenge, da man her kunne få et lille stykke fint 
sæbe for nogle få kroner. Her var også legetøj, glansbilleder, poesibøger og maget andet, 
det kunne være sjovt at forære væk. Jeg husker ikke hvordan, men vi havde fået en lille rød 
el-motor, er kunne trække nogle små maskiner, vi havde monteret et bredt asketræbrædt. 
Jeg mindes, at det var asketræ, da det var meget lyst træ og meget hårdt at skrue skruer i, 
nar en ny ting skulle monteres. Alle de indkøbte småpakker blev så lagt i bunden af skabet 
på Birgitte og Anne Maries værelse, for vi måtte ikke kigge. Ikke desto mindre blev alle pak-
ket ud og vist frem mange gange, inde de endte under juletræet. Det var jo meget spæn-
dende at vide, hvad de andre skulle have.  

Mor og far tog os med til juleudstilling i Aalborg. De første år med rutebilen fra Vårst. En 
større flok at holde styr på. Men sikke en oplevelse – guirlander og tændte juletræer – og 
alle de butikker der var. Ganske overvældende.  Efter mange vinduer endte vi hos Holles 
conditori og fik ét eller andet, jeg husker ikke hvad. Hjemad gik det så igen med Vårst-bilen, 
hvor vi så skulle gå den sidste kilometer, inden vi var hjemme. Det var en lang dag for vi små 
purker. 

Fra fars søster Julie, kaldet faster Lulle, kom der hvert år 5 dollars til hjælp til de mange 
ekstra ting i anledning af julen. Gaver, tøj mad eller lignende. Mor og far fik også på en eller 
anden måde købt julegaver til os, men hvornår det skete ved jeg ikke, da jeg ikke på noget 
tidspunkt kunne erindre, at de var hjemme. 

Jule aftensdag startede med morgenmad lidt tidligt. Der var mange ting, der skulle nås inden 
aften. En ekstra god frokost var en tradition. Far skulle mange gange på sygehuset og holde 
juleandagt der.  Det var det daværende amtssygehus på Hobrovej, der nu hedder Sygehus 
Syd. Jeg husker, at jeg enkelte var med og spillede violin til salmerne. Men ellers skulle der 
jo sættes fod på juletræet, hvilket altid var noget bøvl, fordi vi ikke havde en ordentlig fod. 
Men færdige blev og gik så til aftensbordet kl. 18:00, hvor vi spiste flæskesteg med rødkål 
og brunede kartofter og sluttede med risengrød. Vi var nu ved at meget spændte på, hvad 
aftenen kunne bringe af gaver, hvorfor middagmaden altid gik hurtigt; men vi blev holdt til-
bage til omkring kl. 20:00, hvor så mor så tændte lysene på træet og viv, med store øjne, så 
det flotte træ, der var pyntet med nyt og gammelt juletræspynt, da noget stammede fra mors 
hjem og barndom. Pakkerne var lagt på plads under træet og vi ”dansede” nu om træet og 
sang 2-3 julesalmer. Far læste så Juleevangeliet og nu – eneligt- kunne der byttes julegaver, 
det helt store øjeblik. Der blev pakket ud, og jeg tror nok, at mor fandt pakkerne til os i en 
bestemt rækkefølge. Jeg husker et å¨r, hvor jeg fik en stor trælastbil med anhænger, hvilket 
var meget stort, da vi faktisk ikke havde købelegetøj.  

Når alle pakker var pakket ud var klokken omkring 21:00, hvorefter vi hver især pakkede 
vores gaver i kurve og kasser og i samlet flok drog op til Jensine og Peter Hjelm. De skulle 
se, hvad vi havde fået, og her vankede en godtepose til hver, med pebernødder, lidt slik, et 
æble og en appelsin. Det var aftenens absolutte højdepunkt. Efter fremvisningen af vore 
gaver gik vi hjem igen, hvor mor havde lavet kaffe med æblekage og flødeskum. Når det så 
var overstået, var det sengetid for vi børn, der efter en lang dag nok var meget trætte. Jeg 
har senere tænkt meget på, at vore forældre så måtte være rigtig meget trætte med den 
store flok børn, der hele tiden skulle ét eller andet. De mindste, Martha og Esther skulle 
muligvis skiftes, og vi store var nok sultne gennem dagen, og skulle have en melmad eller 
andet. Kunne vi ikke få det hjemme, gik vi op til Jensine, der altid var klar med en skive brød. 

Julemorgen stod vi så op igen og skulle nu til at lege med de nye gaver, og  det gik der 
meget tid og flere dage med, inden der i forsamlingshuset var juletræ, hvor vi altid var med. 
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Det er beskrevet i efterfølgende kapitel 12, om Gudum Forsamlingshus. Vi skulle også rundt 
til vore legekammerater for at se, hvad de havde fået. 

12           Om Forsamlingshuset 

Dette kapitel vil jeg indlede med en beskrivelse af Forsamlingshusets tilblivelse. Smeden, 
Herman Sørensen, skrev på sin ældre dage et fint lille arbejde om sine erindringer herom. 
Et eksemplar forærede han far ved et besøg i Solbjerg Station, hvortil mor og far var flyttet, 
da de måtte forlade præstegården i 1978.  
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Herman Sørensen, som har udarbejdet det indsatte fine skriv om Forsamlingshuset, befrier 
ham for alle de udstedte trusler og gør ham til noget særligt – en der vil fastholde erindringerne 
om noget godt og fælles.  

Så tak for det, Herman. 
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Et sådant lille skrift er guld værd for eftertiden og de, som interesserer sig lidt for tiden, der var. 
Herman har råbt efter os mange gange og udstedt utallige trusler om alt muligt, men at han 
har, mig bekendt, aldrig fået held dermed. 

Gymnastik: 

Straks ved forsamlingshusets åbning blev der oprette gymnastikhold for piger, drenge, damer 
og herrer. ”Store-Aksel”, Aksel Lund var den den første træner for drenge og mænd og blev 
senere afløst af Laurits Jensens Anton. ”Store-Aksel” havde været med til olympiaden i Hel-
singfors i ? 1952 og var derfor en dreven træner. Anton havde været på gymnastikskole i Ol-
lerup på Fyn og var i mange år træner. Da jeg blev ældre og gammel nok til at deltage i Lands-
stævnet for juniorer, lærte Anton os at slå en ”flik-flak”, hvilket vi var meget stolte af. Træningen 
foregik søndag formiddag i en halmstak hos Laurits Jensens. Vi var nogle drenge der hver 
søndag  cyklede derop. Holger Pedersens Aksel og muligvis Jørgen, Møller, Ingemann og 
andre. Det var stort, det vi fik lært. Vi fremviste så vores færdigheder ved landsstævnet i 
Odense. På bagsiden af det lille hæfte som smedemester Herman Sørensen har sammensat, 
er der et billede af et pigegymnastikhold, hvor Præsten sikkert også har været leverandør. 
Hvert år blev der afholdt Gymnastikopvisning i forsamlingshuset, hvilket var en meget stor dag, 
hvor forældre og andre pårørende var tilskurere og klappede af os. HERLIG FEST. 

Hvem der havde sponsoreret indkøb af gymnastikredskaber ved jeg ikke!, men det har sikkert 
været forsamlingshuset. 

Ved forsamlingshusets åbning, var der en kæmpebasar, som Herman Sørensen har beskrevet 
på sin sidste side,  hvor alle, især nok fruerne, havde forarbejdet mange forskellige og fine ting 
i håndarbejder m.v. Mændene havde nok indskrænket sig til at købe en gave til basaren, men 
der har også været hjemmelavede dukkehuse og træbiler. Alle de sammenbragte gaver blev 
så sat på hylder og borde, og der blev solgt lodder. Jeg mener ikke at huske, at vi vandt noget 
som helst, men vi var med, og det var en stor succes. 

Ud over gymnastik var der også etableret en husflidskreds, som havde værksted i kælderen, 
hvor de fremstillede emner blev udstillet ved husflidsudstillingen. Hvem der var lærer og hvem 
der i øvrigt deltog husker jeg ikke.  

Husflidskreds 

I bondesamfundet blev mange af gårdens og hus-
holdets nødvendige genstande fremstillet ved hus-
flid ved "aftensædet". Aftensædet begyndte efter 
Mikkelsdag, den 29. sep. og afslutningen var ofte 
Gregorius dag den 12. marts. Ved aftensædet sad 
man indendørs og arbejdede både før og efter af-
tensmåltidet. Ofte komrede man arbejdet med en 
social sammenkomst, fx hørgilder og kartegilder, 
hvor folk fra flere gårde mødtes for at arbejde, men 
også for at snakke, synge og fortælle. 

Binæring 
Nogle bønder fremstillede ikke blot husflid til eget brug, men også til salg. Denne salgsproduk-
tion kaldes også for binæring, med henvisning til, at landbruget var bøndernes hovednæring. 
For visse bønder, specielt husmænd med lidt eller ingen jord, eller for bønder i de egne, hvor 
landbruget havde dårlige kår, har binæringen dog udgjort hovedindtægtskilden. Specielt i 
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Jylland havde gårdbrugenes håndværksmæssige hjemmeproduktion fra meget gammel tid et 
særligt stort omfang.  

Kvindernes husflid 

Kvindernes husflid var især centreret omkring fremstil-
ling af tøj og boligtekstiler. Dyner pyntehåndklæder 
o.lign,. var nærmest en form for statussymboler 

De fleste bondefamilier var selvforsynende med tøj og 
boligtekstiler, f.eks. sengetøj og en stor del af kvindernes 
tid gik med tekstilfremstillingen, som hovedsageligt blev 
lavet af uld og hør. Meget af arbejdet foregik ved aftens-
ædet. Her blev der spundet garn, kartet, vævet, syet og 
fremstillet bånd. Et hjems beholdning af tekstilvarer var af 
stor værdi, og man satte en ære i at have kisterne fulde 
af hjemmegjorte tekstiler. Her udover kunne tekstiler an-
vendes som aflønning til tjenestefolkene. De unge piger 
på gårdene skulle også sørge for, at deres kiste var fuld, 
når den rette bejler meldte sig, og der skulle holdes bryl-
lup 

 

Jydepotter 

Jydepotter er betegnelsen for  forændt, uglaseret lertøj, der fortrinsvis blev frem-
stillet i Vestjylland.  

De ældste jydepotter blev fremstillet specielt på Vardeegnen 
fra ca. 1500-1900. Potterne blev formet i hånden uden brug af 
drejeskive, og den sorte 

 farve fremkom ved en iltfattig brænding, der som regel foregik 
med lyngtørv i en mile ved lave temperaturer.  

Den klassiske jydepotte var rundbuet, og havde to ører og tre 
træer. De var ofte forsynet med glittede mønstre på siderne og 
i bunden. Fremstillingen af jydepotter var et arbejde, der blev   

udført i sommertiden af voksne kvinder. 

 

Hørgilder 

Forarbejdningen af hør var meget arbejdskrævende, og det var almindeligt, at arbejdet 
var organiseret i en slags fællesskab 

Ved tørring og brydning af hørren slog man sig ofte sammen fra flere gårde, og både mænd, 
kvinder og børn deltog. Efter endt arbejde sluttede man af med et fælles brydegilde. Ved 
skætning samledes kvinderne på skift i et hjem ad gangen for at bistå med arbejdet. Da 

Pigerne karter og den ældste kone  

spinder. Det krævede godt håndelag  

at få tråden fin og jævn 
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arbejdet svinede, foregik det udendørs f.eks. i en vognport og i gammelt tøj. Ved arbejdets 
ophør sluttede værtsfolkene af med et skættegilde med god mad og drikke.   

Mændenes husflid 

Husflid var også et anliggende for gårdens mænd. Men der 
var stor forskel på, hvad mænd og kvinder syslede med 

Overalt i landet havde gårdene normalt et huggehus - et værksstedsrum, hvor karlen eller 
bonden selv kunne fremstille en del af de træredskaber, der var brug for. Arbejdet i huggehu-
set foregik normalt i den stille periode om vinteren. Her blev der fremstillet landbrugsredska-
ber, som høriver, grebe, plejle og tøjrpæle, men også hørskætter, dejtrug og træskeer.  

Ved aftensædet sad gårdmanden og karlene i stuen med deres husflidsarbejder. Af langhalm 
snoede de simer – bånd, som blev brugt til tækkereb eller til at binde om kornnegene. Reb 
kunne også spindes af hår eller fremstilles af snoet revling. Nogle mænd flettede kurve eller 
syede sivsko. De tog alle materialer, hasselkæppe, pilevidjer, halm, hår eller revling med ind 
i stuen.  

Husflidens ophør 

I løbet af 1800-tallet ophørte mange af bøndernes husflidsarbejder og binæringer 

Noget af husflidsarbejdet forsvandt helt, mens andet blev videreført af husmændene, lokale 
håndværkere eller af fabrikker. I 1800-tallet gennemgik det danske landbrug en omlægning, 
der gjorde det mere specialiseret og mekaniseret.  

Der kom bl.a. flere nye redskaber af jern, som harver, river og skovle, som bonden ikke selv 
kunne fremstille. I stedet for blev det mere almindeligt, at købe redskaberne hos en husmand, 
der ernærede sig som landhåndværker. 

Udviklingen betød at man gik bort fra en hovedsagelig selvforsynende naturalieøkonomi til en 
markedsorienteret pengeøkonomi. Nu var gårdens produktion ikke længere fortrinsvis til be-
boerne, men beregnet til afsætning på det store marked. Overskuddet blev udbetalt i penge, 
der blev anvendt til indkøb af nye landbrugsredskaber og de daglige fornødenheder. 

 

   

   

      

Hvert år, mellem jul og nytår, blev der afholdt en stor fælles juletræsfest for alle. Der var til 
lejligheden leveret et stort træ, der nåede til loftet i den store sal. Her har nok været en god og 
solid juletræsfod!!!  Hvornår festen begyndte og sluttede, kan jeg ikke huske. Der blev danset 
og sunget til den store guldmedalje og det hele afsluttedes med slikposer til alle børnene, som 
Brugs-Jens havde leveret. I sandhed en stor aften. 
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13   Om Snekastning og sognefoged 

 Det var ved snekastningsloven fra 1904 bestemt, at sognerådet skulle sørge for snekast-
ning på de offentlige veje i kommunen. Hvis amtsrådet ellers gik med til det, kunne sogne-
rådet blive fritaget for at rydde enkelte biveje, men kun for en periode på tre år. Loven 
fastsatte at postruterne og vejene der førte til jernbanerne skulle ryddes først. 

Kommunen var inddelt i et antal arbejdskredse. Hvert år inden 1. oktober fremlagde sog-
nerådet en liste over de mænd, der skulle ud og kaste sne samt antal snekastningsdage. 
Den blev fremlagt, så man eventuelt kunne klage. 

Snekastningen var selvfølgelig ulønnet. Byrden blev fordelt på ejere og brugere af ejen-
domme i forholdt til ejendomsskyldværdien eller folkeholdet. I folkeholdet indgik mandligt 
tyende, svende og lærlinge over 18 år. Ejere og brugere af ejendomme, der ikke var pålig-
net ejendomsskyld til kommunen kunne slippe helt eller delvis for at stille mandskab til 
snekastning. I 1904 var ejensomsskyld sat til 6.000 kr. til et folkehold på en mand. 

Fritaget for snekasning var lærere og en række statsasatte. Mænd over 60 år samt  sva-
gelige, hvis liv kunne bringes i fare. 

Kvindelige ejere og brugere af ejendomme, som efter sognerådets skøn manglede evne  - 
læs penge - til at leje en mand, kunne blive fritaget. 

I hver arbejdskreds udpegede sognerådet en mand i alderen 25 -  60 år som snefoged. 
Det var borgerligt ombud, og man kunne ikke undslå sig. Udpegningen gjaldt for tre år. Når 
de tre år var gået, kunne man først udpeges igen tre år senere. 

Han skulle kontakte folkene, når de skulle stille til snekastning. Arbejdstiden var fra solop-
gang til solnedgang med indlagte pauser til indtagelse af måltider. 

Mødte snekastere ikke op eller stillede berusede, vankede der bøder. Snefogeden fik også 
bøde, hvi han ikke passede sit offentlige hverv. I 1904 kunne en snefoged idømmes en 
bøde på 40 kr. og en snekasterhøjest 5 kr.  

Kilde: Lov nr. 96 af 22. april 1904. 

 

Omkring 1957-58 blev det så bestemt, at lokale vognmænd skulle rydde sne i begge sogne 
med  deres lastvogne forspændt en jernsneplov. Gudum Lillevorde kommune havde selv 
anskaffet en Lastbil, der naturligvis blev monteret med en sneplov. Den kommunale chauf-
før var fra Lillevorde og blev kaldt ”Suet-Aksel”.  At den anskaffede lastbil var for svag viste 
sig hurtigt. Der skulle ikke meget sne til, før Aksel forlod bilen  Hans søn, Arne, kaldt ”Tivoli 
Maren” blev karl hos Peter Beck og blev således en del af den flok unge mennesker, der 
var i Gudum. Hans øgenavn ved jeg ikke hvor stammer fra. Han anskaffede sig en knallert, 
Skylon Swing, med twin-sadel. Peter Becks ældste søn Karl Peter købte en anden knallert 
en Wooler, også et flot køretøj, der var meget ombejlet for en tur.  
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Før omtalte lastbil kunne anskaffes, skulle nattens sne  alligevel  ryddes. Det blev hugget 
ud i firkanter og stablet i 2 meters højde. Indkørsler skulle holdes fri. Der blev også brugt 
en stor indstillelig sneplov fremstillet af vor lokale smed og tømrer. Den var bagtil forsynet 
med en lang styrestang og forspændt 3 heste. For vi børn, var det rigtig sjovt, at bygge 
snehuler i de høje snesider og lege cowboy og soldater. Jeg husker et år, lige efter jul, 
hvor der blev snekastet og vi legede i snedriverne langs vejen og der var nogle, der til jul  
havde fået en cowboypistil til knaldhætter. Der blev skudt mange, selv om det var 1-skuds 
bøsser. Senere kom nye pistoltyper og knaldhætter i ruller. Da blev det halve af byen skudt. 

Det var et mærkeligt syn, nå rutebilen kom. Den kunne lige akkurat være i det ryddede 
spor, men heller ikke mere. En gang ruteblien sad fast i sneen kom dyrlæge Johnsen fra 
Gudumholm og skulle passere i sin lille bil, hvor jeg ikke husker mærket. Der var snævert 
og han kunne ikke komme forbi, hvor en flok af byens mænd troppede op og bar den lille 
bil over de omkringliggende høje snedriver., hvorefter dyrlæges kunne få udført sit ærinde. 

Det var dengang. 

Et år var der faldet så meget sne, at far måtte grave vore dør fri og vi gik i en snetunnel. 
Byen var begravet i sne, og det tog flere dage, før alle igen kunne færdes, hvorefter den 
store fælles snekastning kunne komme i gang. Jeg kan huske, at mor håbede, at Brugs-
Jens havde købt godt ind, da alle mere eller mindre manglede dagligvarer. 

Sådanne dage fik vi fri fra skole, hvilket var dejligt. Så kunne vi lege hele dagen. Børnene 
fra Tiendemarken havde ikke de store chancer for at nå frem til skolen, da Vejen til Tien-
demarken ikke var den første der blev ryddet og børnene naturligvis ikke kunne gå gennem 
flere meter sne.  
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14   Om håndbold 

 

Der var gennem årene opstået ønsket om en håndboldklub i byen. Jeg husker et hold, hvor 
Holger Pedersens Jørgen stod på mal og var en god målmand. ”Post-Peters”  Niels Christian 
var venstrehåndsskytte og kunne skyde ”hopskud”, hvor han sprang ind over stregen og kom 
en meter nærmere målet, før han skød bolden af sted. Han lavede utrolig mange mål. 

En anden legendarisk håndboldspiller var Gunnar Nielsen, der var berømt for at skyde meget 
hårdt. Han lavede også mange mål. Hans halvbror ”Swift” fra Vårst var også på holdet. William 
Hansens sønner har sikkert også være med, ligesom snedkerens sønner. Der var dengang 
mange karle på gårdene, som sikkert også har deltaget. 

Et af holdene blev et nr. 3 ved Danmarksmesterskaberne ved DAI-Turneringen i Kærby. Vi var 
med som tilskuere og heppede naturligvis på vort berømte hold. Vi cyklede gerne til Kærby. Vi 
var jo vante til at cykle meget.  

Jeg beklager, dersom nogen er glemt.  Der var jo mange unge mennesker i byen dengang. 
Ellen Larsens Erling og ”Post-Peters” Kaj, Freddy Tøttrup. Der var også sønner fra Laurits 
Jensens, hvor jeg husker Gudmund og Anton.  Der var også en smedesvend ansat hos sme-
den, som muligvis også har været med. Andre unge mænd i byen var sikkert også sønner fra 
Halvor og Katrine Bloch, hvor jeg husker Daniel, som senere blev en meget dygtig gymnast og 
havde sin gymnastikvenner med hjemme, hvor de trænede i haven på de forskellige redskaber. 
Her var vi også altid tilskuere. 

Jeg husker 2 forskellige håndboldbaner: 

En mark bag ved ”Post-Peters” og en på Karl Lunds mark midt i byen. Der var ikke langt fra 
vores hjem, hvorfor vi altid var på pletten, når der skulle trænes. Vi blev ældre og begyndte 
selv at spille, først i Gudum og senere i Vårst. Her husker jeg vor arge modstander Nøvling, 
som vi havde besvær med at slå. Vi spillede en aften på deres plads i Lundby Krat, hvor vi 
vandt meget stort og var stolte. Cykelturen hjem var således ikke noget problem 
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15  Om slædekørsel og skøjter. 

 

Da vi var børn, var der altid masser af sne. Op ad bakken mod Louisendal lå sneen  meget 
høje. Den kommunale  sneplov med  ”Suet-Aksel”  fra Lillevorde som chauffør, ryddede vejene 
så godt han kunne. Men der var altid en fin kælkebakke fra snedkerens og ned gennem byen, 
forbi Brugsen og afslutning ned ved Aage Henriksens. Vi fik nogle gange lov til at køre på 
slæde efter aftensmaden, hvilket var en meget stor fornøjelse. Det handlede så om at komme 
op til snedkerens og låne deres slæde, en ”bajasje”, der var tung og kørte fantastisk godt. Hvis 
snedkeren var i godt humør, fik vi også lov at låne en lang stang, den såkaldte ”styrestage”. 
Peter Hjelms havde også en god slæde, en 4 personers, let slæde, som de voksne kørte på. 
De deltog en gang imellem i aftenens løjer. Lige nedenfor forsamlingshuset og før vejkrydset, 
havde vi bygget et ”hop”, der gav anledning til mange ømme bagdele. 

Vore egne slæder var i al beskedenhed, sikkert nogle vi havde fået fra Peter Hjelms eller 
”Post”-Peters. Men det fungerede fint og der var mange gode timer med dem. Der var sat vagt 
ved krydset til Vårst, så vi blev varskoet om biler fra den side. Når rutebilen kom, stoppede vi 
al kørsel, da der ikke var plads til både den og os.  

Nu hopper jeg lige lidt og vil fortælle om vore skøjter og løben på skøjer ude på ”Landbækken”. 
På vej til Jens Melgårds fra sognevejen var der en lavning, hvor der næsten altid stod vand. 
Her havde vi adskillige gange sejlet på sneskærme og om vinteren frøs det til, så det var skøj-
terne, der skulle frem. 

Skøjter havde vi naturligvis heller ikke, men arvede sikkert igen fra Peter Hjelms og Peter Sø-
rensens. Det var dengang skøjter skulle skrues på et par støvler med et såkaldt ”skøjtesving”. 
Nutidens skøjter er jo monteret på faste støvler og kræver ingen skøjtesving. Fra en af mors 
onkler,  Ville, kom der engang et stort læs tøj og fodtøj. Her fandt jeg et par støvler, som jeg fik 
lov at skrue mine skøjter fast på. Støvler var noget tyndsålede og dertil skulle bruges korte 
skruer, hvorfor det var den store succes, men det gik jo alligevel.  

På landbækken løb vi så på skøjter og spillede ishokey med grene fra piletræerne og en klokke 
fra det nærvedliggende elektriske hegn. Udstyret var primitivt, men fornøjelsen tilsvarende stor. 
Vi løb også kunstskøjteløb, såvel forlæns som baglæns, og blev helt gode til det. Når vi så 
havde været der nogle timer, trængte vi til at komme og få varmen. Vort vintertøj var ikke af 
sidste snit eller specielt foret, hvorfor vi nemt frøs. Mor havde så friskbagte boller med smør 
og cacao. Det var det rene luksus. 
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16  Om vore legekammerater 

 

I en lille by med under 200 indbyggere, som Gudum var og stadig er, kendte alle hinanden og 
udvalget af legekammerater var derfor noget begrænset. Ikke desto mindre var der mange 
børn på vores alder, mere eller mindre. Hos Holger Pedersens var der 3, Arne, Aksel og Jør-
gen. Hos Vejmandens var der Møller. Hos Tøttrups  Freddy, Ib og Benny, Hos Marinus Simon-
sens Ingemann og Marna. Hos smedens Bente, Tove og Ejnar;  Lis og Povl Andersens Inger 
og Lis. Hos Helga og Jens Verner Inge Lise og Kjeld,  Aage Guldbæks Mogens og Lis, Ellen 
Larsens Erling  Hilda,  Kamma og Preben, hos Peter Sørensens Holger og  Kaj og Hos Halvor 
Bloks Erik og Eli, Hos Peter Becks Karl Peter og Ole, Hos Albert Østergaards Inge Metha og 
Kirsten. Jeg tror nok, at drengene var for små til byens ungdomssammenhold. Hos Esther og 
Gunnar Birger og Gert, Peter Hjelms Erik var ofte med og Snedkerens Gunner. Om Tage Hen-
riksen var med, kan jeg ikke huske. Vi var jo selv Jens, jeg selv, Birgitte og Anne Marie. Martha 
var for lille og Esther og Poul var endnu mindre. Jeg er 10 år ældre end Poul, så han har ikke 
deltaget i meget af vores fællesleg, Vi kunne ikke lege allsesammen på en gang; men på sko-
lepladsen om sommeren, blev der spillet rundbold og fodbold til den store guldmedalje. Meget 
tit foregik det også i vores have. Der var jo store, rimelig plane græsplæner. Haven blev brugt 
til mange forskellige aktiviteter. Langs havens indvendige yderside, var der en bred gang. Den 
blev brugt som vores helt private cykelcross-bane. I hjørnet, ved det hule piletræ, skulle en 
meget stejl skrænt forceres, hvilket lignede de rigtige løb, og vi lå nærmest helt vandret når 
svinget skulle forceres, og fer blev hujet ved hver forcering af dette ”livsfarlige” sted. 

I haven var der også et større hul, muligvis en tidligere rævegrav, hvor vi lave et tag af skarn-
tydemåtte, der var sammenbundet med selvbinderstrik. Vi lavede så et grenstativ hen over 
hullet og tækkede så med de fremstillede måtter. En havde engang en æske tændstikker med, 
og vi lavede bål i hulen, hvilket absolut ikke var heldigt. 

Vi gik også på jagt med flitsbuer og elastikbøsser og ”stavler”, som kramper dengang hed. Vi 
skød vist aldrig noget, hvilket var godt. Men legen var god nok. Vi havde nogle enkelte nødde-
træer, hvis grene var slanke og stærke. Dem savede vi af, til fars store fortrydelse; men flits-
buerne var gode og pile, af pilegrene blev monteret med styrefjer. 

En gang mor og far ikke var hjemme, fandt vi fars salonriffel og nogle patroner og gik på råge-
jagt, som vi havde set de voksne gøre. Det var en meget alvorlig sag at forklare senere. En 
anden gang kravlede vi ud af vinduet i Birgitte og Anne Maries værelse og videre op til rygnin-
gen og fiskede allikeunger og af skostenene. Vi havde dem i flere dage, men de døde for os, 
sikkert på grund af manglende pasning. 

De mange store træer indbød jo også til aktivitet. Der er ikke det træ i haven, vi ikke har i 
toppen af – jo, måske sølvpoplen. Ellers var det store kastanjetræ et hit. Her gik en meget stor 
og tyk gren ud langt ned og var ikke særlig stejl. Den var nem at forcere, og yderst var der 
nogle fine siddepladser. Pludselig en dag var grenen knækket af og lå på jorden. Vi kunne så 
se, at alt indeni var rådnet væk, så vi var heldige ikke at være i træet den dag. Ved nedgangen 
til haven stod to meget høje lindetræer, der også blev indtaget. I toppen var  der normalt skov-
duereder, som vi kiggede til hver dag og herfra kunne vi se hele haven og det halve af byen.  

Omkring præstegården, på forsiden, var der grusbelagte arealer. Her legede vi med vore biler 
på veje, vi havde asfalteret med vand. Der blev kørt mange kilometer på de små veje og der 
gik mange timer med anlægsarbejder. 
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Det var jo ikke kun i præstegården, der blev leget. Vi legede også alle de steder, hvor der var 

kammerater, men de store udendørsaktiviteter foregik normalt, enten på skolepladsen eller i 

præstegårdshaven, så der var altid et sted, hvor der skete noget. Lektier i Gudum skole, var et 

ukendt begreb og tog ikke meget af vores tid. 

 

 

17    Om sommerudflugten til Lundby Krat   

 

Mor havde gennem vinteren afholdt søndagsskole for byens mindre børn. De samledes i konfirmand-
stuen hvor mor så sang nogle salmer og sange med dem, herefter blev der læst en historie. Om det var 
en religiøs – eller en historie af anden observans, kan jeg ikke huske.   Der kom normalt 10-15 børn 
hver søndag, og jeg skulle taget fejl, om der ikke vankede en kage, slik eller andet godt, før de gik hjem. 
Søndagsskolens afslutning var så en dagsudflugt til Lundby Krat. Transporten hertil foregik på heste-
vogne, stillet til rådighed af byens gårdmænd. Jeg husker kun, at der altid var meget godt vejr. 
Inde i skoven i Lundby Krat var et lille traktørsted, hvor der kunne købes is og forskellige drikkevarer, 
dog vist nok ikke øl. Her var desuden et gyngestativ og en legeplads, hvor vi boltrede os i vild leg.   
Mange af byens voksne forældre deltog også, så det var nærmest en byudflugt. Her blev snakket, fortalt 
historier og hygget med den medbragte frokost. I løbet af dagen blev der for børnene afholdt forskel-
lige konkurrencer, hvor der naturligvis var præmier, der vist nok bestod af chokolade i forskellige farver 
og størrelser. 
Vi, drengene, var selvfølgeligt inde i skoven for at se det sted, hvor en engelsk flyvemaskine fald ned 
under krigen. Det var så tidligt efter krigens afslutning, at man stadig kunne se et korsformet mærke i 
træenes løvfang, der markerede flyets endeligt gennem træerne. Her var desuden rejst en mindesten 
for den omkomne engelske flybesætning. 
Dagen sluttede med hjemkørsel, hvor hver familie så drog til deres resp. hjem. Heste og vogne blev 
afleveret , sikkert med tak for lån. 
Jeg har flere  gange forsøgt at finde dette traktørsted, men uden held. Der er nu hundetræningscenter, 
en schelterlejr og andre moderne arrangementer og et yndet udflugtssted fra Aalborg 
Nedenfor er vist et kort med vores rute og bestemmelsessted.  
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           Vejen til  Lundby Krat 

           Romdrup Å 

GUDUM 

FESTPLADSEN 
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18 Om besøg fra Sct. Jørgensgaard 

 

 
Oversigtskort med Sct.Jørgens Gård og –Stiftelse beliggenhed. 

 

Husets historie:  1911 - 1933: Fattiggård 
 

Fundamentet lægges 
1892: Op gennem sidste halvdel af det 19. årh. drøftes fattiggården i byrådet, idet der gentagne gange bliver 
gjort opmærksom på, at den efterhånden 200 år gamle gård i Skolegade er både utilstrækkelig og i dårlig stand. 

1898: Foranlediget heraf sender byrådet en delegation på rejser i Norden for at hente inspiration. Resultatet 
bliver, at tre projekter til løsning af fattiggårdens problemer fremsættes. 

Tidligere   

rutebilstation 

Kirkegaard 

Kirkegaard 
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1899: Jens Bangs Stiftelse nedlægges og vanskelighederne øges. 

1900: Den 4. juni vedtages det at anlægge en ny fattiggård, der skal bygges på kommunale arealer i "Senneps-
haven" - hovedbygningen skal ligge med facade til Hasserisvej. Projektet giver dog problemer, da nogle finder 
det for generøst: »Der var ingen grund til, at de fattigforsørgede skulle bo i huse, der var mange gange flottere, 
end de huse andre fattigfolk boede i.« (Gjøl, s. 28) Endnu skal hen ved 12 år gå, før et beskedent flertal i byrådet 
(11 stemmer mod 9) gennemtrumfer projektets gennemførelse. 

 
1911: Detailplanlægningen begynder. Dog bliver det ikke fattiginspektør L. Hansen, som gennem en menneske-
alder har arbejdet på bedre forhold for byens fattige, der skal følge disse over i de nye bygninger; han afgår og 
afløses af M. Daugaard. 

 

 

1912: Den 13. juni bliver den nye fattiggård på Hasserisvej taget i brug. »Den mere humane holdning, som var 
udtrykt i 1891 lovgivningen, [?] var nu endelig opfyldt. [?] ved overflytning af børnene til kommunens nyindret-
tede optagelseshjem i Urbansgade 34. De gamle havde fået alderdomshjemmet på Annebergvej og Sct. Jørgens-
stiftelse [?] Sindssyge, åndssvage og syge var fjernet fra fattigforsorgens institutioner og indlagt på dertil bereg-
nede institutioner. De personer, som overflyttedes til Sct. Jørgensgård var om muligt endnu svagere end klientel-
let på fattiggården [den gamle, i Skolegade]. De fleste har ikke haft mange chancer for at klare sig ude i samfun-
det.«  
1920: Efterhånden bliver hjælpen til de fattige i stigende grad ydet udenfor fattiggården; tidligere tiders hjælp i 
naturalier bliver ofte erstattet af anvisninger: spisebilletter til folkekøkkenet, tilskud til husleje, brændselshjælp 
fra de store tørvelagre på St. Jørgensgaard, træsko ad libitum og reparation af samme også derfra. 

Mest ydmygende af alle ydelserne var nok den hjælp, man fik ved dødsfald i hjemmet. Man henvendte sig da på 
St. Jørgensgaard: "Her blev anvist jord og skrevet papirer, hvis det var et barn, blev der hentet en lille brunmalet 
kiste på værkstedet, den var foret med savsmuld, og fra kvindeafdelingen blev leveret et lille stykke hvidt linned 
til svøb. Derefter kunne man med papirerne i lommen og kisten under armen gå den tunge vej hjem."  

En lov vedtaget i 1892 om alderdomsforsørgelse skiller omsider landets ældste borgere ud fra fattigforsorgen: 
"de gamle kunne nu, hvis de ikke havde modtaget fattighjælp de sidste 15 år, søge om alderdomsunderstøttelse" 
i hvert enkelt tilfælde skulle behovet vurderes. (Gjøl, s. 24) 

1922: Et skønsprincip, som først nu bliver ændret til et retsprincip med loven om aldersrente, der fastsætter et 
minimumsbeløb. 
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1932: Ligesom skønsprincippet bliver til et retsprincip også for andre under fattigforsørgelse, da K.K. Steincke 
gennemfører en ny sociallov. 

 ·  

1933 - 1960:    Arbejdsanstalt 

 
Fra depressionstider til velfærdstider 
Denne reform indgår i Kanslergadeforliget, hvor en af beslutningerne er, at fattiggårdene skal omdøbes til ar-
bejdsanstalter - det officielle navn for St. Jørgensgaard er herefter Aalborg Kommunes Arbejdsanstalt. 

En anden konsekvens af Steinckes socialreform er, at muligheden for at anbringe betlere og tiggere på tvangsar-
bejdsanstalter bortfalder: arbejdsanstalterne drives herefter kun i forsorgsmæssigt øjemed, således også St. Jør-
gensgaard. Man skal derfor ikke forveksle denne nye arbejdsanstalt med Tvangsarbejdsanstalten i Aalborg, der 
lå ved Hobrovej/Mølleparkvej frem til 1963, og hvorom det kan siges: 

»Det forekommer således, at anstalten i Ålborg i visse tilfælde var den sidste - og måske strengeste - station for 
de virkeligt umedgørlige fattiglemmer, betlere og løsgængere, hvilket naturligt nok har præget dagligdagen og 
disciplinen på anstalten.«  

Dog var "grænsen" mellem de to anstalter givetvis noget 
flydende, hvilket kan aflæses af de ret mange klienter, der 
havde lejlighed til at frekventere begge, og det forhold, at 
man helt op til 1970'erne brugte tvangsanbringelse på St. 
Jørgensgaard. En sådan indebar, at klienten blev gjort op-
mærksom på, at der var tale om et 3 måneders ophold, i 
sommerhalvåret 2 måneder, hvor det ikke var denne tilladt 
at forlade institutionen. Og forbrød man sig mod de gæl-
dende regler, kunne opholdet forlænges med yderligere 4 
uger, i gentagelsestilfælde helt op til 3 måneder. 

St. Jørgensgaard fungerede altså ikke som et behandlings-
hjem, men var beregnet på at huse mennesker, der virkede 
generende ude i byen. 

Ændringer er dog på vej; i 1950 får man en lægeordning med fast lægebesøg en gang ugentligt, og i 1958 bliver 
der trods personalets betænkeligheder indført flere reformer: lyset på sovestuerne, som tidligere skulle slukkes 
kl. 21:00 både vinter og sommer, får nu lov at brænde til kl. 22:00, og vinduernes jernstænger bliver fjernet ? vel 
at mærke ikke af udbryderkonger, men på ledelsens foranstaltning. 

I 1959 markerer anskaffelsen af et TV til opholdsstuen, at 
et nyt syn på såvel arbejds- som tvangsarbejdsanstalter er 
på vej; forestillingen om, at disse steder skal være en straf 
for arbejdssky og asociale personer, bliver officielt forladt i 
1960, da man beslutter at kalde anstalterne for forsorgs-
hjem. 

 

1960-1973: Forsorgshjem 

 
Fra "skæv" til "normal" eksistens 
Bestræbelsen er nu at give en behandling, som kan hjælpe 
klienterne til en mere normal tilværelse, måske for første 
gang i deres liv! I løbet af 1960erne er de dog flere gange 

http://da.wikipedia.org/wiki/Kanslergadeforliget
http://www.byhistorie.dk/bibliografi/dokumenter/speciale_pdf.pdf
http://maps.google.com/maps/ms?hl=da&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=103109062081574716957.00044e3685200452c1fa5&t=h&ll=57.03777,9.907383&spn=0.004127,0.009356&z=17
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nær ved at blive sat på gaden, idet St. Jørgensgaard ønskes nedrevet pga. planer om at omlægge vejnettet ind 
mod midtbyen. 

Med kommunalreformen i 1970 overgår forsorgshjemmet til Nordjyllands Amt, der i 1973 nedlægger St. Jør-
gensgaard som sådant; institutionen, såvel som dens beboere, flytter ud til mere tidssvarende omgivelser på 
Svenstrupgård. 

 

Her ligger forsorgshjemmet den dag i dag: »et bo - og be-
skæftigelsestilbud jfr. Servicelovens § 110, som tilbyder 
midlertidigt ophold til personer med særlige sociale proble-
mer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, 
og som har brug for tilbud om aktiverende støtte, omsorg 
og efterfølgende hjælp. Endvidere har Svenstrupgård et til-
bud om aflastningsophold, eller permanent ophold på Det 
Alternative Bofællesskab. Tilbuddet omfatter også støtte 
efter udskrivning, eventuelt ophold i træningsbolig, dagbe-

skæftigelse samt kortere afrusningsophold.«  

 
 
 
 

 

Veje skilles, forsorgshjem og St. Jørgensgaard lever fra 1973 hver sit liv. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Kommunalreformen_%281970%29
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1974 - 1976: Det første Huset 

Ungdomsoprør og græsrødder 
 

For St. Jørgensgaard betyder skilsmissen, at de herlige byg-
ninger står tomme just i en tid, hvor spraglede hippier sæt-
ter kolorit på gadebilledet, og luften emmer af ungdoms-
oprør og sjov tobak, opbrud og udbrud, eksperimenter med 
levevis og boformer samt talrige græsrodsbevægelser i 
kim. 
I konsekvens heraf beslutter byrådet i juni 1973 at stille 
bygningerne til rådighed som aktivitetshus for byens unge 
? som det er sket i København med Huset i Magstræde i 
1970, efterhånden fulgt op af flere andre byer landet over. 
Dørene står åbne, og i 1974 rykker DUS, De Uddannelses-
søgendes Samarbejdsudvalg, ind i St. Jørgensgaard og be-
gynder at etablere Huset som selvejende institution, plan-

lægge udnyttelse af lokaler og sætte faste aktiviteter i ramme. 

Ganske som vi kender det fra Huset i dag, var der flittig aktivitet med grupper og organisationer i mødelokalerne, 
og derudover lånte nogle af disse også kontorfaciliteter i fælleskontoret. Desuden var der cafeteria, bogcafé, 
trykkeri, keramik- og træværksted, atelier, mørkekammer, filmklub, rådgivningsklinik og 'børneparkering'. 

Mere herom i bogen Huset Hasserisgade 10, som findes i lokalsamlingen på Hovedbiblioteket. Heri beskrives idé-
erne til Husets tilbud, husregler m.m. Lokalsamlingen har desuden årsberetninger og gamle programmer fra 
denne tidlige version af Huset, som ikke skulle vare ved. 
Der findes flere udgaver af historien om Husets lukning, en af dem lyder: 

»I løbet af 1976 opstod der uoverensstemmelser mellem det ansatte personale og husbrugerne, der kulminerede 
d. 21. september. Personalet havde sendt et brev til borgmester Marius Andersen, hvori de erklærede, at de følte 
sig truet. Marius Andersen skred derefter til det noget drastiske skridt at beordre Huset lukket. Det skete i de 
sene nattetimer. Alle låse var blevet udskiftet, så ingen fra husstyrelsen kunne komme ind.«  

Grunden til kontroverserne skulle efter sigende have været, at en gæst, der ikke tilhørte den faste skare af bru-
gere, forulempede portneren ? foruden tilbagevendende problemer med at få brugerne ud til lukketid. Lukningen 
af Huset, som det så ud på dette tidspunkt, var definitiv, men i årene efter blev der skrevet en del om begivenhe-
den i de lokale aviser. 

Kulturhus gennem 30 år 

Perioden 1978 - 2008 i glimt 

Da Huset er blevet ryddet, afføder de tomme bygninger 
idéer om at flytte Aalborg Stadsarkiv og Det Danske Udvan-
drerarkiv til stedet, men i slutningen af 1977 falder valget 
alligevel på at genåbne Huset som et kultur- og aktivitets-
hus. Intentionerne er ikke at ændre særlig meget på Huset 
som sådan i forhold til det forrige, men fra kommunens side 
bliver det besluttet, at der skal ansættes tilstrækkeligt per-
sonale og gives mere økonomisk støtte ? mod at få lidt 
strammere tøjler på foretagendet. I december samme år 
udpeges den 40-årige ungdomsklubleder Erik Jeppesen til 
leder af Huset; hans vision er at gøre det til et bredt for-

samlingssted for folk i alle aldre. 

http://www.husetmagstraede.dk/
http://www.njl.dk/
http://huset.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/historie_ext_102.jpg&md5=ba2e6af59f1fceca4716106f43e6500f5a423598&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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I 1978 genåbnes Huset således med den væsentligste ændring beroende på ansættelsen af mere fast personale 
til at administrere og sikre en optimal drift. Beslutningen var dengang, at seks ansatte og en portner måtte være 
tilstrækkeligt; behovet er siden steget, og i dag er både antallet af ansatte og arrangementer af en anden og 
større skala. Efter en prøveperiode på et år bliver Huset i januar 1979 af byrådet gjort til en permanent institution. 

De seneste 30 års aktiviteter 
1978: Allerede det første år etableres en tradition med julehygge for hele familien en af de sidste weekender før 
jul. 
1979: Lyrik-caféen sættes i værk som et fast arrangement i Husets café. Initiativtagerne er Ulla Andersen og Erik 
Bing. 
1980: Dette år byder på afholdelse af en Musik-café som pendant til Lyrik-caféen. Initiativtagerne er Ingvard 
Dalsgaard, Michael Holmstrup, Leif Johansen og Svend Erik Nyhus. I stil med Lyrik-caféen vil man til hvert arran-
gement tage udgangspunkt i et tema. 

Samme år tager en gruppe initiativ til at starte Mødestedet, der, som navnet antyder, skal være et arrangement, 
hvor man kan møde både nye og kendte ansigter på uformel vis. 

Lyrik-caféen har 9. maj den store ære at byde Dan Turell velkommen som aftenens gæsteoptrædende; arrange-
mentet måtte derfor undtagelsesvist rykke til Nordjyllands Kunstmuseums store sal. 

1985: Et pladsproblem, der løses med en renovering, hvoref-
ter Salen står klar til at rumme arrangementer med op til 
120 deltagere. 
1986: St. Jørgensgaard fylder 75 år; året fejres med udgivel-
sen af Hanne Gjøls bog, Fra fattiggård til aktivitetshus, og 
en udstilling i galleriet, afholdt under samme navn. 
1988: Huset kan nu fejre sit 10 års jubilæum. 
1990: Det første ud af flere arrangementer med Jytte Abild-
strøms Sommerteater afholdes i Husets gårdhave. 
1993: Huset fejrer 15 års jubilæum i maj med musik og un-
derholdning. 
1994: Denne sommer grundlægges, hvad der siden skal vise 

sig at blive en succes og et fast programpunkt i årets kalender, nemlig Torsdagstræf: mad, drikke og udendørs 
hygge forenes med god musik og underholdning. 
 

Den færøske lagmand, Marita Petersen, holder grundlovs-
tale i Huset. 

1996: Medieværkstedet etableres på 1. salen over Caféen. 

 
1998: Huset fejrer 20 års jubilæum, og efter tyve år på po-
sten vælger Husets leder, Erik Jeppesen, at gå på pension. 
Hans efterfølger bliver John Nørgaard Kristensen. 
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1999: Glasværkstedet åbner; i dag udgør det en vigtig del af Kreativt 
Værksted. 

2001: Trængselstid for økonomien samt utilfredse brugere præger billedet denne og de følgende sæsoner. Hvilket 
bliver rapporteret i de lokale aviser. 
2003: Huset fejrer 25 års jubilæum. 
Hjemmesiden, www.huset.dk, bliver oprettet den 1. februar og udgør i dag et bærende fundament i formidlingen 
af aktiviteter, tilbud og programmer - samt som kontaktflade i forhold til Husets brugere. 
2004: Anna-Stina Billund bliver udnævnt til ny leder af Huset fra efteråret, hvor der også sker en sammenlægning 
af flere aktiviteter: glas, keramik, smykker, tekstil, træ, metal og croquis forenes og forliges i Kreativt Værksted. 
 

2006: Caféen står færdigrenoveret og handicapvenlig den 
21. maj; i øvrigt placeret, hvor det første køkken stod, helt 
tilbage fra tiden som fattiggård og arbejdsanstalt. 
2007: I løbet af efteråret bliver det muligt at bestille og 
købe billetter til arrangementerne over internettet på 
www.huset.dk. Ligeledes bliver Husets Mailservice, der ud-
sender Nyhedsbrevene, forbedret væsentligt med mulig-
hed for, at man kan tegne sig for bestemte kategorier ud 
fra eget fokus og egne interesseområder. 

 
2008: Den 25. maj fejrer Huset sit 30 års jubilæum og har 

nu mere end ?en generation? på bagen. Dagen byder på taler, sangkor, line dance, trylleshow, koncert, fernise-
ring i Galleriet, fællessang, arbejdende værksteder og meget andet; alt i alt er dagen ganske repræsentativ for 
Husets udbud af aktiviteter anno 2008. 

Huset i dag 
 
Huset består, som det ser ud nu, af to værksteder: Kreativt Værksted og Medieværkstedet. Mange af de tidligere 
værkstedsfaciliteter er enten lagt sammen med ovenstående eller nedlagt. Derudover er der Caféen, som serve-
rer alt lige fra smørrebrød til vegetarretter, Gårdhaven, hvor mangen en sommeraften bliver nydt, samt facilite-
ter som Teaterloftet, Salen, Galleriet, div. møderum og øvelokaler for lokale bands. 
Blandt det, Huset nok er mest kendt for ude i byen, er de mange koncerter, hovedsageligt inden for genrerne 
jazz, folk, blues, rock og verdensmusik. Koncerterne spilles enten i Caféen, Salen eller Gårdhaven. 

Huset har gennem årene også haft succes med dets eget Galleri, og helt fra begyndelsen i 1978 har der været 
tradition for at udlåne mødelokaler til alverdens kategorier og typer af foreninger, klubber, netværk, etc. 

Huset · Hasserisgade 10 · DK-9000 Aalborg · Tlf.: (+45) 9982 4500 · EAN-nr.: 5798003745695 

Medens mor og fars boede i Aalborg, havde de stiftet bekendtskab med Sct. Jørgens Gård og – Stiftelse. Her hed 

forstanderparret Lyngby-Jepsens, forældre til den kendte forfatter Hans Lyngby-Jepsen. Sct. Jørgensgaard og –

Stiftelse var den tids pleje-alderdomshjem. 

http://www.huset.dk/
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Hans Lyngby-Jepsen         Sct. Jørgens Stiftelses facade mod Hssserisgade 

En gang om året havde mor og far så inviteret ledelsen, medarbejdere og de beboere, der kunne klare turen til 
en dag i Gudum Prætegaard. De skulle selv nedbringe mad m.v. til de, som kom med. 

Vi havde så inden deres ankomst ommøbleret huset, sa man, i tilfælde af dårligt, kunne være indendørs. Vi 
havde jo konfirmandstuens borde og bænke, så et gik helt fint med det. 

Sidst på formiddagen ankom så en stor rutebil med ledelse og beboere og en mindre lastvogn med servise, mad 
og drikke. Køkkenpersonalet gik straks i gang med at tilberede frokost som, de år jeg husker, altid foregik uden-
dørs, da der hvert år var fint vejr på den valgte dag. Der blev serveret smørrebrød, saftevand, mælk m.v. For os 
var det en meget stor dag, hvor vi smørrebrød, som vi ikke kendte fra hverdagen.  

Efter eftermiddagskaffen blev der pakket sammen og læsset på lastbilen og hjulpet beboerne ind i bussen og 
alle sagde pænt farvel til hinanden. 

Alt foregik stille og roligt g beboerne spadserede i haven. Andre gik en ”sværmetur” og Kaj gik i brugsen for at 
købe øl. Jeg mener mor og far havde den aftale med ”Brugs-Jens”, at han ikke skulle sælge øl og spititus til dem, 
som kom for at købe. Samme Kaj var en romantisk fyr, som også fik tid til en rigtig dametur i haven, som i dagens 
anledning var veltrimmet. 

Dette besøg stod på en del år, og et af årene var der solformørkelse, hvilket var en meget stor begivenhed.  
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19 Om vore tjenestepiger 

I en stor præstegård med 7 børn var vores mors arbejdsdag lang og travl. Der skulle smøres 
mad til de ældste, der gik i skole, de små vaskes og mades. Derfor blev der, ved vores ankomst 
til Gudum, ansat en tjenestepige, der boede hos os og havde sit værelse på 1. sal i nordøst-
enden af huset. Dette værelse var med indbygget skab og håndvask og således ret attraktivt 
på den tid. At børneflokken blev udvidet med 3 efter vores ankomst, har ikke gjort arbejdsbyr-
den mindre 

Om løn husker jeg intet, men tjenestepigens arbejdsdag var, som vores mors, lang og med 
utallige gøremål. Hun skulle også hjælpe til med bærplukning og andet lettere havearbejde. 
Det blev der imidlertid ikke meget tid til, da husets rengøring og børnepasning optog det meste 
af tiden. 

Ingeborg Jensen,  

datter af Laurits Jensen, Tiendemaksvej, blev gift med Johannes Larsens Robert, Skomage-
rens. De boede et stykke tid under bakken i Gudumlund, og flyttede vistnok derefter til Gistrup 
og senere til Nr. Kongerslev Kær. De seneste mange år var de ringere og gravere ved Gudum 
kirke. Jeg har stadig forbindelse til Ingeborg, som er over 90 år og bor i Mou efter flere år alene 
i ejendommen på Nr. Kongerslev Kær. De havde døtrene Kirsten, og Dut, som jeg ikke husker 
hvad hed.  Kirsten er desværre død. Jeg havde i mine år i Terndrup ofte kontakt med Kirsten, 
da hun var ansat ved Skørping Kommunes Tekniske forvaltning og altid var meget hjælpsom,  
Det er meget sjovt, at Ingeborg stadig kan huske os alle. Karin og jeg havde forbindelse til 
hende, da hun boede overfor Karins forældre. Ingeborg havde et par brødre, der var emigreret 
til USA eller Canada og som hun besøgte alene flere gange i en høj alder. 

Krista,  

Gudumlund,  Blæsborg, hvortil vi en gang gik for at besøge forældrene på Kristas søndagsfri-
dag. Der var langt begge veje, husker jeg tydeligt. Jeg har måske være 5-6 år gammel. 

Jane Pedersen,  

født 1929. Sognefoged Ingeman Pedersens datter fra Tiendemarken. En rigtig god pige for 
mor, da hun hjemmefra havde lært at bestille noget.  

Ingrid 

Hende husker jeg kun om, at jeg til sagde ing ing ha toller – Ingrid-Ingrid, jeg vil have kartofler. 
Hvor hun stammede fra husker jeg ikke. 

Gudrun Kristine Sørensen,  

født 1933, Post-Peters, der var vores nabo og  derfor var tæt på, når der skulle skaffes en 
barnepige. 

Frøken Kå.  

Jeg husker ikke meget om hende, kun at hun var meget hård ved os, når vi havde væet i bad 
og skulle have renset negle. 

 



151 
 

Bodil Boll,  

Gårdmandsdatter fra Asminderød, Blev gift med Ludvig Boll, der  var fra Mors.  De bosatte sig 
i Gl. Skørping på en lille ejendom. Far viede dem og jeg var med til brylluppet i Nordsjælland. 
Vi holdt kontakt til dem og besøgte dem mange gange for at hjælpe lidt til, da Ludvig var meget 
overanstrengt og nok kunne bruge en ekstra hånd. 

Ellen Svenningsen,  

Gårdmandsdatter fra Sejerslev Mors. Vi besøgte hendes hjem på Mors. Jeg tror nok far viede 
hende og hendes mand, da de skulle giftes. 

Inger Balle,  

gartnerdatter fra Sdr. Tranders. Hende husker jeg, at jeg var glad for. 

Åse Kjeldahl,  

Stenild, Købmandsdatter, som vi  ogå besøgte. Blev gift med Snedkerens Erik. De bosatte sig 
i vejforlængelsen af Tiendemarksvej mod Romdrup i en lille ejendom. Erik døde få år efter. 

Og så selvfølgelig: 

Povls Lis,  

mors ugentlige hushjælp. Umådelig proper og venlig. Hun var gift med Povl Andersen og boede 
de sidste mange år i Gudum gamle skole. De havde to døtre, Inger og Lis. 

Gunnars  Åse,  

der var der, når der var større gæstebud og var meget flittig og rar. Om Gunnar og Åase har 
børn, ved jeg ikke, men Åses bror, Christian, var nabo til vores far i hans seneste år i beskyttet 
bolig på Bælum Plejehjem, og hentede ½ flaske rød Aalborg til far, når han skulle have gæster. 
Det havde han hyppigt. Jeg besøgte ham hver dag og blev betragtet som gæst. 

Gunnar døde for få år siden og ligger begravet på Gudum Kirkegård i en urnegrav. 

 

 

Om rækkefølgen er rigtig, husker jeg ikke, men at om nogen af dem burde være et mere fyl-
destgørende billede, kan jeg kun beklagelige. 
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20   OM MIN TID PÅ MØNSKOV HEDEGAARD 

I Lynderup 
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I 1956 fik jeg, efter mange lidelser og  prøvelser, mellemskoleeksamen fra Klostermarksskolen 

i Aalborg. Min skolegang her havde ikke været nogen udpræget succes, men jeg undgik, vist-

nok, med møje og besvær, at blive smidt ud. Fire år var der gået med det, så det var rigeligt 

med uvirksomhed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anders Norup Hjarbæk Fjord 

 Niels  Andersen 

Mønskov Hedegaard 
Tanghuset 

 Knud & Esters sommerhus 
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Den lysgrønne farve angiver golfklubbens udstrækning, hvor Mønskov Hedegaards jord-
tilligende udgør en stor del. Niels Anderses og Anders Norups ejendomme er dog delvist 
inddraget i anlægget. 

 

 

 

Min familien havde i flere somre ferieret i telt i Lynderup, hos vore forældres gode ven, provst 

Knud Knudsens hjem, så her var vi fortrolige med at være hos nogle af de mest gæstfrie men-

nesker, jeg nogensinde har kendt.  Derfor blev jeg fæstet som ”knægtkål” den 1. juli 19-68, til 

en hverdag, der i alle måder var forskellig fra den, jeg kendte hjemme i Gudum. Jeg havde jo 

gennem flere år hjulpet til hos forskellige gårdmænd i Gudum, Aage Henriksen, Albert Øster-

gaard og Jørgen Klingbeck og havde her  lært at køre traktor og i øvrigt gå til hånde med 

forefaldende arbejde. En gang imellem fik jeg så en lille skilling, bl.a. hos Aage Henriksens, 

hvor jeg én gang fik 5 kr.; dengang mange penge for en ti-års dreng.  

Bedstefar, som han var for Knud og Esthers 6 børn, hed Jens Christian, madmor hed Ingeborg 
og en hjemmeværende søn på 48 år, Jens. De næste 16 måneder blev i alle måder gode.  
Mønskov Hedegård var en 4-længet gård med et jordtilligende på ca. 180 tdr. land., så der var 
rigeligt med arbejde til alle. En del var skov eller plantager og en del hede og eng. 

Dagen startede 04:45, hvor den stod på  morgenmalkning og -mugning hos alle dyr. Jens var 
malke-mester om morgenen og jeg tog mig af mugning hos grise, stude, køer og kalve.  Det 
var afsluttet til kl. 06:00, hvor bedstefar var stået op. Jens og jeg fik morgenkaffe, davre eller 
dover med rugbrød, hjemmebagt franskbrød og ost eller marmelade som pålæg. Afhængig af 
årstiden var det første arbejde enten hentning af lupiner, der skulle høstes med høle og læsses 
på en gummivogn og blev brugt som foder til grisene. Der var altid en dejlig klar morgenluft 
med den skønne duft af lupinerne, så det vat næsten et stykke luksusarbejde. Jeg fik således 
lært at høste med le og skærpe bladet med en strygestik. Det var ikke så hårdt arbejde, da 
stilkene på lupinerne var stive og sprøde og derfor lette at høste. Marken lå øst for gården op 
ad af stejl markvej og næsten nabo til en fredet gravhøj. Efter morgenfodring skulle så det 
egentlige arbejde i gang. Det kunne være mange ting – lige fra reparation af en markvej, op-
samling af tang på stranden ved fjorden, pløjning og harvning, og alle de mange andre opga-
ver, der findes på en gård af den størrelse. Vi gik f. eks. i skoven og fældede træer til hegns-
pæle, høstakkestativer og andre ting.   
 
Helt tilbage i vikingetiden har man fundet spor af anvendelsen af tang. Tang er igennem tiden 
blevet brugt som gødning på markerne, brændsel, isolering, værn mod sandflugt, supplement 
til husdyrfoder og til stivelsesmiddel i madlavning.  
 
Udover fiskeri og landbrug var tangproduktion for mange år siden en betydelig indtægtskilde 
for folk i Sundstrup og omegn, herunder Lynderups gårde, der havde strandret. Tangen skabte 
fremgang og velstand. Derfor blev tangen kaldet for ”Det sorte Guld”. 
 
Det rene vand i fjorden var forudsætningen for at tangen kunne vokse sig tæt og sund. I Lim-
fjorden har lokalbefolkningen bjærget og anvendt Bændeltang så længe man kender fjordens 
historie. Alle der havde jord ned til fjorden, havde ret til at bjærge tang – og retten fulgte ejen-
dommen fra ejer til ejer. I de gode perioder kunne udbyttet af tangbjærgning dække en karls 
årsløn. Tangen, Bændeltang, blev bjærget i sommerhalvåret. Tangen rev sig løs i stormvejr og 
lagde sig tæt langs kysten, hvorefter den blev trukket i land med lange stager fra land eller fra 
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både. Tangen blev trukket godt op på land og vandet grundigt igennem med fersk vand fra 
vandløb eller gode regnskyl. Det var vigtigt at få alt vand og salt fjernet. 

 

Det var vigtigt at blev saltet skyllet helt ud af tangen, da 
saltet ellers ville binde vand og få tangen til at rådne. Er-
farne tangbjærgere kunne smage, hvornår tangen var til-
fredsstillende fri for salt. Herefter spredtes tangen ud på 
strandbrinken og vendt mange gange, så sol og vind 
kunne tørre den godt igennem. 
 

 

 

 

I Lynderup var der, hø, korn, roer og kartofler. Hertil kom en femte store afgrøde,  tanghøsten. 
Så en dag kunne Jens og jeg blive sendt til fjorden for at høste tang. Det kunne ofte foregå i 
tordenvejr, og vi følte os meget små, når lynene knitrede. Vi var jo meget tæt på fjorden, så det 
var altid her, tordenvejret samlede sig. Tanghuset var således gennemrevnet af de mange 
lynnedslag, der gennem tiderne havde været tæt på. Vi var begge lidt bange. 

 
Til opbevaring af tangen, frem til videresalg, blev der bygget tanghuse. Der er flere tanghuse 
langs fjorden, som det, der i dag står genopbygget ved Sundstrup. I tanghuset stod også tang-
pressen, som kunne presse tangen sammen i store baller på 40-50 kg. Ballerne blev omviklet 
med sækkelærred med henblik på transport og videreeksport. Når der var samlet et læs, blev 
dette kørt til tanghuset ved Skals jernbanestation på hestevogn eller senere på lastbil. Herfra 
kom tangballerne på toget og blev fragtet til bestemmelsessteder i Danmark eller blev skibet 
ud fra Århus og Amsterdam og videre rundt i Europa eller til Syd- og Nordamerika. 
  
En anden dag skulle alle hegnene efterses og eventuelle rådne hegnspæle udskiftes. Det 
kunne dreje sig om mange kilometer, hvorfor der nemt gik flere dage med det. Vi havde en del 
nye hegnspæ, knibtang, hammer, pælebor og kraftige kramper med på en trillebør. 

Bændeltang eller ålegræs 
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Tanghuset i Sundstrup, der meget ligner det, der var til Mønskov Hedegaard. 

Jens var meget i huset, da Bedstemor ikke var rask. Jeg kaldte hende bedstemor, et levn fra 
vore ferier. Her hjalp han så til med vask, bagning, madlavning og alt, hvad der skal til i en 
husholdning. Derfor fik jeg rigtig mange dage alene på traktoren, en David Brown med dobbelt 
sæde. Der var store arealer, der skulle pløjes og harves, og det måtte jeg også med glæde 
lære. Specielt pløjningen optog mig meget, da det jo drejede sig om at udføre et pænt stykke 
arbejde med snorlige fuger og pæne sammenpløjninger. Bedstefar havde sat nogle stokke i 
jorden som sigtepunkter for mig. Jeg havde lidt besvær med at se logikken i begrebene at pløje 
ud og pløje sammen, men det fik jeg også lært. Der var roemarker, der blev skrælprøjet og 
grønjord, der skulle pløjes og alt foregik i et roligt tempo, så resultatet kunne blive pænt. Det 
satte Bedstefar stor pris på, og jeg fik ros, noget han ellers ikke brugte. 

Jorden til gården var meget sandholdig, hvorfor der var ca. 40 tdr. land med kartofler, der dels 
skulle i jorden og dels skulle hyppes og renses. Vi havde en to-rækkers kartoffellægger, så der 
kunne hurtigt lægges kartofler. Vores nabo hed Niels Andersen, og hans søn på 9 år, var en-
gang med som hjælper på kartoffellæggeren og var så uheldig at miste et led på en finger, da 
han ikke fik hånden hurtigt til sig. Jeg var traktorfører og blev meget ulykkelig og rystet, men 
kom mig alligevel hurtigt. Vi lagde således også kartofler for Niels Andersen. I Lynderup hjalp 
man hinanden, hvilket var sjovt, da der således blev mulighed for at komme til kaffe de forskel-
lige steder. 

Roesåningen udførte Jens med en 4-rækkers roesåmaskine, der var ombygget fra kornsåma-
skinen, og med hest. Roerne skulle så senere tyndes, hvilket var en forfærdeligt arbejde, der 
krævede god og rolig tålmodighed. Senere skulle de så renses med en radrenser, ligeledes 
med hest. Kornet blev ligeledes sået med såmaskine og heste. Vi havde tre heste, der absolut 
ikke blev overanstrengte, men kunne nyde tilværelsen enten i stalden eller på marken. Jeg 
husker ikke deres navne. Hestenes hårdeste arbejdsperiode var i høsttiden, hvor de i øvrigt 
heller ikke blev brugt ret meget, da gårdens maskiner var ombygget til en traktor, og således 
sparede hestene.  

Hvert forår skulle møddingen køres ud. Hertil havde Bedstefar entreret med en lokal daglejer, 
hvoraf der var flere. En hed ”Smokristian”, en anden en lang tynd fyr, der hed Arne, ”Långarbe”, 
som tidligere havde karl på gården. Første gang jeg var med, kørte jeg møj og vogn ud på 
marken og aflæssede det i mindre dynger, kaldet råger, med passende afstand. Senere fik 
Bedstefar en maskinstation med møjspreder til at gøre arbejdet i marken. Manden fra maskin-
stationen hed Eilif, en stor, kraftig og meget stærk mand på vel omkring 40 år.  Efter at jeg 
havde kørt møjet ud skulle og lagt det i råger, skulle jeg så næste dag sprede det, hvilket var 
et hårdt arbejde. De forskellige håndredskaber havde jo også navne. I møddingen, eller som 
vi kaldte den” Møngen,” brugte vi en stor roegreb og til at sprede møget en 4-flænet roestik-
greb. Når alt var overstået, skulle møjet pløjes ned, hvilket også var mit arbejde. Her fik jeg 
mange dejlige timer til at gå, med den ene hund, Musse, som passager. På gården var to 
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Grønlænderspidser, Musse og Tot, mor og datter, som fulgte os overalt og således også på 
traktorens passagersæde, hvor de ikke kunne være begge to. Så moderen fik normalt pladsen. 

Midt formiddag kom den unge pige, Lis, med ”formejesmelma”, der bestod af en flaske safte-
vand  eller koldt kærnemælk og en rugbrødsmad med leverpostej. Lis`s  far var fisker og boede 
i Sundstrup. 

Kl. 11:30 var der middag, ”unden”, eller ”øen”, som vi sagde i Lynderup, hvor vi efter spisningen 
sov til kl. 01:00, hvorefter arbejdet så blev genoptaget. Det var en velfortjent pause for en stor 
dreng på 15 år. Men der var ingen grund til klage, da alle var flinke og rare og jeg fik lært at 
bestille noget og rette mig efter de beskeder jeg fik om arbejdet. Jeg tror nok, at min indsats 
var tilfredsstillende, da Bedstefar ikke var bange for at sige sin mening om folk og mig, men 
aldrig klagede over min arbejdsindsats. Om eftermiddagen kom pigen så med ”etter-
mejesmelma”, en kop kaffe og et stykke kage. 

Vi er nu nået et stykke hen på året, hvor de forskellige afgrøder skal høstes. Det startede med 
høhøsten, hvor jeg med slåmaskinen efter traktoren slog hømarkerne. Inden stakningen skulle 
høet vendes et par gange, igen med høvenderen efter traktoren. Efter sammenrivningen var 
jeg naturligvis også med til at stakke høet på skravle, som er et trebenet stativ, vi selv havde 
lavet af  fra skoven. Til sidst skulle høet køres hjem og i laden. Nede bag Lynderupgård i 
engene, havde gården et engareal, hvor vi ligeledes høstede enghø, en dejlig blød høart, der 
ikke kradsede i fingrene. Her blev høet slået med høle, da vi ikke kunne køre med traktoren i 
de våde marker. Her gik gårdens 6-8 stude hele sommeren og åd sig tykke og fede. Hjemkørsel 
af denne hø var trælsomt, da vi ikke kunne køre med traktoren i engen, men måtte bære høet 
til en fast markvej.  

Det var et større stykke arbejde, at få studene hjem til vinter, da de var lidt aggressive og meget 
stærke. Jeg var i hvert fald lidt bange for dem, og de båse de stod i var noget for små til de 
store dyr, hvorfor det ikke var sjovt at skulle fodre mellem to stude. Men alle overlevede, trods 
nervøsitet. Jeg husker, en efterårsnat, hvor naboen ringede og fortalte, at vore stude var gået 
gennem hegnet og flakkede rundt. Vi måtte derfor op i en fart, have støvler og lidt varmt tøj på 
og så ned i engen bag Lynderupgaard, for få de genstridige dyr på plads igen. Det kunne tage 
til hen på formiddagen, hvorfor dagen godt kunne blive lidt lang, da den slags arbejde hørte 
med til dagens arbejde. Det var, så vidt jeg husker, altid øsende regnvejr, hvilket gjorde arbej-
det mere surt. Der blev ikke kompenseret for de adskillige ekstra timer. Det gik vi egentlig heller 
ikke så stærkt op i. I dag ville både arbejdstilsyn og fagforening være troppet op med deres 
forskellige krav til hvordan og hvornår vi skulle og måtte arbejde.  

Efter høhøsten kom så selve kornhøsten, der startede med rug og herefter byg og havre. Selve 
høstarbejdet blev udført med selvbinder og på visse marker med tre heste foran, men de fleste 
marken efter traktor. Selvbinderen blev, naturligvis, gået godt efter i sømmene; sejlene repa-
reret og isat nye stivere og hængsler, hvor det var nødvendigt. Knivene slebet på den hånd-
trukne slibesten og alle smøresteder forsynet med olie eller fedt, hvor der var smørekopper. 
Jeg kørte traktoren og Jens betjente selvbinderen. Den kunne stilles tæt og mindre tæt til jor-
den. Ind imellem skulle der isættes en ny rulle selvbinderstrik, så negene blev bundet. Når 
rugen var høstet, kunne vi sætte negene sammen i ”kærsæt”, to og to neg skråt mod hinanden 
i lange rækker med 14-16 neg i hvert kærsæt. Så kunne negene står og blive godt gennemluftet 
og tørre, inden hjemkørsel. Efter rugen kom byggen, et meget kortere strå med skarpe haser, 
der godt kunne rive lidt i fingrene. Negene skulle også her sættes sammen til tørre og luftning. 
Efter byggen, tror jeg nok vi kørte kørnet hjem, rug og byg, inden havren blev høstet. En dejlig 
blød kornsort med bløde, rakleagtige aks, og bløde strå. Det samme blev foretaget med at 
sætte sammen og køre hjem. Vejret var altid en blind makker, men jeg husker ikke uheld med 
høsten. Jeg var der jo også kun i to høstperioder. Efter hjemkørsel af kornet, blev markerne 
revet med en stor tromlerive og den løse sammenrivning ligeledes kørt hjem til tærskning. Hver 
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sommer var der feriegæster fra København. Carl og Helga Prütter kom i deres store Packard 
af ældre årgang, men med kaleche. Han ville gerne køre traktoren foran selvbinderen og jeg 
husker min vrede over, at sådan en ”Københavnersnude” tog mit arbejde. Han var meget kraf-
tig og ville have haft bedre af at sætte sammen og få lidt motion. Jeg ved ikke hvordan be-
kendtskabet var opstået.  

Nu kom roehøsten - sukkerroer og kålrabier. Vel i alt ca. 10 tdr. land. Vi havde en roeoptager 
men aftopning af roerne var med håndkraft. Roerne skulle nu køres hjem, hvilket naturligvis 
foregik med vogn og traktor. Vi læssede fra hver side med en stor roegreb og kørte traktoren 
frem i store ryk. Hjemme skulle roerne i kule, som blev overdækket med halm og jord. Kreatu-
rerne fik af de nye toppe og resten blev samlet til ensilage i en stor stak, der blev overtrukket 
med plastfolie og forsvarligt bundet. 

Kartoffelhøsten, ca. 40 tdr. land, var et meget stort arbejde. Vi avlede bintje, alma og rosen-
kartofler. Vi havde en karusselkartoffeloptager, hvor jeg startede kl. 06:00 om morgenen med 
at optage en mark kartofler. Nabokonerne, som Bedstefar havde entreret med, mødte så kl. 
07:00, hvor vi så 3-4 personer kravlede hele dagen og samlede kartoflerne op i kurve, som 
blev båret til kartoffelkule. Det var ofte både halvkoldt og vådt, så ben og især knæ var noget 
svage, når vi nåede fyraften. Jeg var dog så heldig, at det var mig der kørte traktor og kartof-
feloptager, hvilket foregik meget langsomt, for ikke at beskadige kartoflerne. I løbet af vinteren 
blev kartoflerne så sorteret, også med fremmed hjælp, pakket i sække af ca. 25 kg og senere 
afhentet af vognmanden fra Nørre Rind og kørt til den grossist, der havde købt den. Sorterin-
gen foregik i den åbne ende af laden i et værre sus, så det var en kold fornøjelse. Jeg havde 
dog tjansen med at hente kartoflerne fra kulerne på de forskellige marker. Det gav en dejlig 
afveksling i det ellers noget ensformige arbejde. 

Jeg havde aftenmalkningen og forlod derfor marken kl. 16:00, for at få køerne, 24 stk. ind i 
stalden, fodret dem af, samlet malkemaskiner og påbegyndte således selve malkningen ca. 
16:30.  Der var specielt en ko, der var noget aggressiv, nr. 31, som slog med halen og trådte i 
slanger eller mig over tæerne; men det lykkedes at få hende malket. Det tog så en times tid, 
hvorefter maskinerne skulle rengøres, mælken sættes afkøling og stalden fejes og strøes med 
sand. Så var det fyraften og ”naderen” eller ”nætterne” ventede.   

Jeg husker en aften, hvor vi havde Eilif til at hyppe kartofler og jeg blev bedt om at hente ham 
i marken til aftensmad. Jeg stillede mig så bag på hans traktor på liftstængerne, hvilket var en 
udmærket plads. Dog var vi ikke opmærksomme på, at når han hævede kartoffelhypperen 
kunne mine fødder ikke være mellem liftstænger og bagaksel, hvor jeg fik klemt min højre fod 
alvorligt. Der blev ringet efter doktor Hauge i Skals, som fik mig indlagt på sygehuset i Viborg, 
hvor de lappede foden sammen og beholdt mig et par uger. Mine forældre besøgte mig på min 
16-års fødselsdag og forærede mig John Steinbecks bog ”Øst for Paradis”. Herefter fik jeg en 
lang og ufrivillig sommerferie i Gudum, hvor min fod var pakket ind i en fodvarmer, som yderste 
lag. Det var dog lidt af en svir at være hjemme og følge familiens gøre og laden. Jeg husker 
en aften, hvor vi besøgte provst Roesen og Hanne i deres sommerhus i Blokhus. Det var en 
stor oplevelse. Selve uheldet blev i øvrigt aldrig nævnt eller omtalt, og der var hverken arbejds-
tilsyn eller fagforening til udredning af sagen – heldigvis. Jeg arbejdede som regel  4-5 uger 
uden fridage, men fik så lov til at være i Gudum i 3-4 dage, når jeg tog hjem. Hjemturen foregik 
2 gange på cykel, ca. 80 km, men oftest med Viborg-Aalborgrutebilen fra Møldrup til Aalborg, 
hvor far vistnok hentede mig.  

Nu var vi så nået til efterårsperioden efter 1. november, hvor meget arbejde foregik hjemme 
på og omkring gården. 

Der blev tærsket i hele dage, der var et meget støvet arbejde og med flere arbejdsopgaver til 
hver. Hakkelsen skulle fjernes, halmen skulle på loftet og kornsækkene skiftes. Jens lagde selv 
i tærskeværket. En af mine opgaver også at forke negene på brædtet. Bindingen om negene 
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skulle også skærers over, så Jens stod med en stor brødkniv. I mit andet år fik jeg lov at lægge 
i tærskeværket, hvilket krævede stor forsigtighed. Der blev lavet grutning på kværn og lavet 
roeraspning til grisene. Der blev kalket indvendigt i staldbygningerne  og i øvrigt gjort grundigt 
rent med nedfejning af spindelvæv og støv fra lofter og vægge. Gårdspladsen, pikstensbelagt, 
blev renset for ukrudt, med hakkejern eller på knæ, så der så ordentligt ud. 

Inden vi gik i seng om aftenen fik vi en kop kaffe og en portion frugtgrød af en eller anden 
slags. Så kl. 21:00  gik vi vi seng. Vi skulle jo tidligt op. 

Vi levede godt og fedt. Flæsk, fårekød, medisterpølse, grøn- eller hvidkålssuppe med sul  m.v. 
var dagligkost. Om søndagen var der kyllingesteg med kartofler og brun sovs eller ribbensteg, 
revelsben.  Det var dejligt, så vore ”nadde” eller” nætter”, var altid god. 

Mit kammer lå i stuehusets nordøstlige hjørne og vinduesruderne var en del revnede, hvorfor 
der ofte lå en mindre snedrive på min dyne, når jeg skulle i seng. Det var en del af det frie liv i 
Lynderup. 

Min årsløn var 3.000,- kr. med 2.000,- for sommerhalvåret og 1.000,- for vinterhalvåret. Da jeg 
fratrådte den 1. november 1959, fik  jeg min overskydende løn udbetalt, ilt 2.200,- kr. Så der 
var ikke det store privatforbrug. En biograftur i Skals en  sjælden gang med kaffe og kage på 
konditoriet og hjemad gerne på cykel. 2 x 12 km., så det foregik ikke så tit. I Skals købte jeg 
også mine første Terylenebukser, hos manufakturhandleren Bang. 

Jeg foretog 1 stor investering. Jeg købte en ny trompet i Viborg for 265,- kr. Den havde jeg 
meget fornøjelse af at lære at spille på. Den fulgte mig i mange år fremover. Jeg var også 
begyndt at ryge pibe og cyklede til Nørre Rind brugsforening hver 14. dag og købte en pakke 
Lancastertobak til 2.65 kr. Her købte jeg også en ny pibe, brugsens mærke Lancaster, som jag 
havde i 20-30 år, hvorefter jeg glemte den et eller andet sted. Jeg røg dog kun, nar jeg var i 
marken på traktor, fordi jeg ikke vidste om Bedstefar ville have, at jeg røg på arbejde.  

I sommerhalvåret badede vi i fjorden. Der var meget tang, men der var nogle få bare pletter, vi 
fandt, hvor vi så kunne bade. Om vinteren vaskede vi os i nøsset, der var lidt opvarmet, da det 
i åben forbindelse med staldene. Toilet eller lokum var i hjørnet af stalden med dør til gårds-
pladsen. Vore hænder var tit noget revnede af strengt arbejde, og Jens smurte sine hænder i 
Camferine, der duftede stærkt og sved meget i de åbne revner. Så det skulle jeg ikke prøve. 

Fjorden brugte vi også for at fange ål. Der var flere forskellige former for ålefangst. Man kunne 
glive, hvortil vi skulle være to – 1 med net og 1 med stagen. Vi fangede også mange ål i sam-
menbundne bildæk og drænrør, hvor ålene kunne gemme sig. Vi listede så forsigtigt ud og 
med et snuptag hev vi dæk eller rør op og hældte hele indholdet i en sæk. 

Gården havde store jagtarealer, harer, duer, fasaner, ræve og grævlinger m.v. Denne jagt var 
givet til to mænd fra Skals. Ivan Pedersen, hvis mor var Tora og havde en lille forretning med 
knapper, lynlåse ol. Lig. Ivan var officer på flyvestationen i Karup. Den anden hed Henning og 
var vist nok maler. De kom altid meget, meget tidligt om morgenen, og jeg havde fået lov til at 
gå med, hvilket var spændende og dejligt i den friske morgenluft. Der blev normalt skudt et 
eller andet, hvoraf gården fik sin del. 

Grisene skulle også til orne en gang imellem, og vi læssede så soen på gummivognen og kørte 
op til Aksel Rørbinder, der havde den lokale orne. Medens dyrene ”hyggede” sig, fik vi kaffe 
og kørte så hjem igen, forhåbentlig med en drægtig so. 
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Lynderupgaard, hvis ejere, Kirsten og Ove Glerup, har modtaget Europa Nostra-prisen for fornem restaurering af godset. 
Bindingsværk i to høje etager er en stor sjældenhed, hvorfor Lynderupgaard også er udnænt til ”Kongen af Bindings-
værk.”Bindingsværket forekommer såvel i murede og kalkede vægflader som i blanke murstensvægge, hvor det omhyg-
geligt udførte murværk tydeligt kan ses.  

 

De naboer, jeg lærte at kende, var Niels Andersens i en lille ejendom lidt nord for Mønskov 
Hedegaard. Længere mod nord  var der så Anders Norup med en større gård. Efter den kom 
en stor gård, eller et lille gods, Nørre Ris, hvor ejeren hed Kjeldsen og var fætter til Kjeldsen 
på Lynderupgaard. Dem var der ingen samkvem med. Mod syd var nærmeste nabo en lille 
husmand, jeg desværre ikke husker navnet på. Længere oppe i byen var der så Aksel Rørbin-
der og længst ned ved fjorden var gårdejer Aage Nielsen, med en går gård på størrelse med 
Mønskov Hedegaard. I et lille faldefærdigt bindingsværkshus på vejen mod kirken, boede en 
gammel mand, der oprindeligt var sømand og have en grammofon. Hans navn husker jeg ikke, 
men han var ofte søndag-middagsgæst til et rigtig måltid mad.  Sådan var Bedstemor. Når 
Lis`s far kom forbi og besøgte datteren, fik han altid en nyslagtet høne eller kylling med hjem. 
Lige overfor Lynderupgaard, nedenfor Lynderup kirke, boede 2 brødre, Elkjær, med hver sin 
familie i to arbejderboliger. Det var det nærmeste vi kom til Lynderupgaard, da der ikke var 
forbindelse mellem mine værtsfolk og Lynderupgaards ejere. Jeg husker end ikke, at have set 
godsejer Kjeldsen til Lynderupgaard, hvorimod godsejeren på Nørre Ris hil-ste, når vi kørte 
forbi på vej til Nørre Rind. 

Vi fik hver dag post. Posten, Sigurd, havde en Victoria-motorcykel med sidevogn, og han fik 
enten middagsmad eller kaffe hver dag. Nå hundene hørte hans motorcykel, lavede de et for-
færdeligt spektakel, skønt de godt vidste hvem det var der kom. 

Søndag formiddag havde jeg et ekstrajob. Jeg skulle cykle til Låstrup og købe rundstykker og 
smør hos Hjørnesmeden. En smedemester, der boede på et hjørne og havde brødudsalg for 
den lokale bager. Så fik vi rundstykker med smør til formiddagskaffen, hvilket var den rene 
luksus. Ellers handlede man i Brugsen i Nørre Rind, eller købmand Kjeldgård, ligeledes Nørre 
Rind, hvor der var 4-5 km. Her var også smed, vognmand, forsamlingshus, bager, lille trikota-
geforretning o. lign, så alt i alt en lille selvforsynende by.  

En søndag besøgte Bedstefar, Bedstemor og Jens os i Gudum Præstegaard. Hvad de syntes 
om det, blev aldrig omtalt. De var jo ikke vante med så store forhold, skønt deres ældste søn 
var præst i Øster Hornum og beboede den store præstegaard der med sine 5 børn og hunden 
”Hundemand”, en flot, stor og rar Colly. 

Normalt havde jeg frisøndag hver 2. søndag. Denne brugte jeg et par gange til at besøge min 
søster Birgitte, der var i huset hos lægen i Hammershøj, Knud Thomsen og fru Inger, med 
børnene Grethe, Asger, Karen Birgitte og Hans Ulrik, hvor de to sidstnævnte var tvillinger. Her 
var jeg godt kendt, da vi adskillige gange havde været på ferie der. Min far og Knud Thomsen 
havde været studiekammerater mange år tidligere i København. Jeg cyklede frem og tilbage 
og der var vist nok omkring 50 km. Nytårsaften hentede mine forældre og søskende mig, da vi 
var inviteret til Hammershøj. Det var vinter og let snestorm. Efter midnat skulle jeg så hjem til 
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Lynderup igen, men da var der så megen sne på vej til gården, at far satte mig af ca. 2 km før 
gården. Jeg kunne så gå resten af vejen i tynde sko og ingen overtøj i regulær snestorm.  Den 
aften tænkte jeg, at det kunne jeg godt have undværet. 

Der var to ting, jeg helst ville være fri for, nemlig at holde smågrisene, når de skulle skæres, 
kastreres og når der skulle slagtes gås, der foregik ved at en person holdt gåsen og Bedstefar 
stak en syl gennem hovedet på den, indtil den blev rolig. Jeg fik dog prøvet begge dele, skønt 
jeg beklagede mig. 

Jens anskaffede sig en Puck-motorcykel, 125 cm3, som han altid havde ønsket sig. Jeg fik 1 
gang lov til at køre på den efter rundstykkerne søndag formiddag. Ikke helt lovligt men sjovt. 

Jeg var 1 gang til bal i Nørre Rind forsamlingshus. Jeg var dog hjemme før midnat, da musikken 
ikke passede mig og jeg ikke kunne danse og i øvrigt ikke kendte et eneste menneske der. Min 
beskedenhed ved at inklinere for en fremmed pige holdt mig også tilbage. Så det blev en én-
gangsforestilling. Det kostede 1,50 kr. at komme ind og der blev solgt øl og vand. Jeg købte 
en øl, trods kun 16 år, drak en og kørte tilbage til Mønskov Hedegaard, 5-6 km. Så var det 
prøvet, men ikke den store oplevelse. 

Min lillebror Poul, skulle også være ”knægtkål” på Mønskov Hedegaard og kom også dertil. Da 
var bedstefar i mellemtiden død, og Jens havde overtaget gården, hvor pligterne ikke vejede 
så hårdt, som i Bedstefars tid. Jeg besøgte engang Poul og Jens der en lørdag eftermiddag – 
og tænk jer, de lå på hver sin sofa og så engelsk fodbold i fjernsynet. Jens døde få år senere 
på Ulbjerg Plejehjem, 57 år gammel. Et sådant menneske har jeg aldrig før eller siden mødt. 
Ærlig, blød og meget omgængelig og en trofast ven, som jeg arbejdede utrolig godt sammen 
med. Han var ikke bitter eller følte sig forurettet, trods hele sit liv sammen sin fader, der absolut 
ikke var nem at have med at gøre. Bedstemor var, som Jens, fantastisk og holdt hånden over 
os, når Bedstefar brokkede sig over et eller andet, som regel vejret, som vi jo var uden skyld i. 
Han var i øvrigt utrolig god til at bedømme dagens vejr ud fra den tidlige morgenluft. Det slog 
næsten aldrig fejl, men når det gjorde det, brokkede han sig. 

 

 

Gravstenene på Lynderup Kirkegaard.                               Foto JøS 

Trods sønnen Knuds gerning som præst og provst i Øster Hornum, var der ikke megen kirke-
gang. Kun Bedstemor ville en gang i mellem i kirke og blev så kørt dertil på traktor af Jens, 
som enten var med i kirke,  eller ventede på sin mor til gudstjenesten var færdig. Bedstemor 
døde det andet  år, jeg var der, 1959, 68 år gammel af sukkersyge og blev begravet på Lyn-
derup kirkegård, hvor også senere Bedstefar, der døde i 1971, 85 år gammel og Jens, død 
1978,  57 år gammel er begravet.                                                                          
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Lynderup Kirke ligger naturskønt på en ås i Hjarbæk Fjord, 
få hundrede meter fra den  herregården Lyderupgaard, hvis 
ejere gennem generationer har spillet  en afgørende rolle 
for kirken eksistens. I det kuperede terræn omkring Hjar-
bæk Fjord ligger kirken, smukt hævet over landskabet. Kir-
kens historie er tæt knyttet til Lynderugaard. 
FrkKirkens tårnrum man stadig ane de røde tage fra herre- 
gården, som gennem årene er blevet stadigt mere skjult af 
træerne. 

  
 
 
 

 

 
 Knud  Knudsen  var  således  enearving  til  Mønskov  Hedegaard og da  ingen  af  hans   børn  
ville være landmænd,  solgte han det meste  af ejendommen til Hjarbæk Golfklub, som  har 
opført et meget moderne og stort Golfcenter tæt ved den føromtalte fredede  gravhøj. Golfcen-
tret er senere overtaget  af   parret  Kirsten og Ove Glerup  på  Lynderupgaard.  En del af 
Mønskov  Hedegaard  er ligeledes udstyk- ket  til sommerhusgrunde,  jeg tror om- kring  150, 
så  det  tilbageværende tilligende er stærkt reduceret fra 180 tdl. i min tid.   Knud og Esther 
byggede det første sommerhus på Stadilvej, som Poul Brøgger tegnede. Han blev senere gift 
med Kirsten, fra Øster Hornum, som en overgang var ung pige på gården. Jeg mener, at hver 
af de fem børn senere har bygget hver sit sommerhus på denne fantastiske plads. 
 
Jeg besøger området hver gang jeg er på de kanter. De 16 måneder er noget af det bedste, 
jeg har oplevet; specielt da far hentede mig den 1. november og Bedstefar gav mig 2.200,- kr. 
og sagde, at jeg var god til at arbejde og god til at passe på pengene. Så ranker man ryggen, 
for det var store ord i Bedstefars mund. 
 
Da jeg så var flyttet hjem, blev jeg nogle gange antaget som daglejer i de travle perioder. Hos 
Christian Winther fik jeg for en dag 30.- kr, efter at have forket 24 læs neg op på loftet af 
stalden. De noget ødelagte hænder kom sig dog hurtigt, da jeg jo havde tjent en dagløn som 
en voksen 
 
 
 

Ooo-h, hvilken tilbagegang, men alligevel forståelig! 
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21            Om min tid efter Lynderup. 

 

Mit levnedsforløb er med begyndelsen i Gudum Præstegaard i 1944, hvor jeg var 2 år gammel. Hertil 
var vi flyttet, sammen med vore forældre, efter nogle år i Aalborg, hvor far var hjælpepræst ved Budolfi 
kirke. Hvorfor det blev Gudum ved jeg ikke, men vore forældre boede her til 1978, hvor far blev pensi-
oneret og de derfor fraflyttede præstegaarden og flyttede til Solbjerg, hvor de havde købt den nedlagte 
station. Et stort hus med en meget stor have for pensionister.  

Jeg var flyttet hjem fra Lynderup i 1958 og var igen i skole, på Aalborg eksamenskursus og afsluttede 
det med præliminæreksamen i 1959. Medens jeg gik i skole, var jeg nogle måneder ansat hos Jørgen 
og Edith Klingbeck, hvor jeg mødte kl. 6 om morgenen og skulle ”move” bag dyrene. Så fik vi morgen-
kaffe og skulle så i gang med dagens øvrige arbejder. Jeg fik fri kl. 12 og skulle så hurtigt hjem og vaskes, 
klædes om og nå rutebilen til Aalborg 13.10. Det var et par dejlige mennesker at være sammen med. 
Alt foregik stille og i et adstadigt tempo. 

Efter overstået skolegang var jeg så heldig at få en læreplads til tømrer hos tømrermester S. K. Sørensen 
i Aalborg, hvorfra jeg fik svendebrev i 1963.  

Mor døde den 06. januar 1983 på Terndrup sygehus og far den 19. september 1992 på Bælum Ældre-
center. Begge ligger begravet på Gudum kirkegaard. 

Jeg selv blev i 1964 gift med Karin, en af købmand Bøckers døtre fra Nørre Kongerslev Kær, hvor Karin 
var født den 22. januar  1941 og døde den 10. december 2004 på Kamilianergårdens Hospice i Aalborg, 
62 år gammel.  

I 1968 fik vi Louise. Da havde vi netop den sommer bygget nyt hus i Øster Hornum, hvor vi så boede til  
1. november 1969, hvorfra vi flyttede til Århus, hvor jeg havde påbegyndt arkitektstudiet på arkitekt-
skolen. Jeg var i de mellemliggende år blevet udlært som tømrer. Taget eksamen som bygningskon-
struktør i Aalborg og arbejdet 3 år på en tegnestue i Aalborg. Disse år strakte sig fra 1960. I 1974 fik jeg 
min afgangseksamen som arkitekt og var herefter en kort tid ansat på en tegnestue her.  

Vi flyttede til Århus til en 4½ værelses lejlighed vi havde købt i Mejlgade 76, lige bag arkitektskolen, så 
jeg havde meget tæt hertil. Lejligheden delte gård med et fjerrenseri, der ikke udsendte de sundeste 
returlufte, hvorfor vi så flyttede til den berømte Gjellerupplan, til en helt ny lejlighed med  værelser og 
alt moderne udstyr. Gjellerupplanen var opført i beton, som den tids byggerier jo var. Louise og Hans 
var konstant syge med forskellige hoste og influenzaer, og det endte med at vores læge anbefalede os 
at flytte til noget sundere byggeri. Det fandt vi i Malling. Dejligt 1½ plans rækkehus med en lille gård-
have. Det var et utrolig dejligt sted, med gode naboer og mange legekammerater for børnene. Her 
havde vi nogle gode år. 

Vi havde dog hjemlængsel efter Himmerland og besluttede en dag at drage nordpå for at forsøge at 
finde arbejde på en tegnestue. Under tiden i Malling havde jeg været lærer på Byggeteknisk Højskole i 
Horsens i 2 år og haft forskellige tegnestuejobs, dels hos Knud Krøll og Brøgger, i dengang Skalborg, 
hvor jeg arbejdede i week-enderne 

I Himmerland startede vort besøg hos arkitekt Poul Brøgger, der havde etableret tegnestue i det ned-
lagte kommunekontor i Fjellerad. Brøgger kendte jeg godt i forvejen, idet jeg i efteråret 1959 havde 
været assistent for ham ved opmåling af Børkop Vandmølle, en mageløs oplevelse, der resulterede i 
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min beslutning om at blive arkitekt. Brøgger var desuden tegnestuechef hos arkitektfirmaet Ruby &  
Hylling Larsen, hvor jeg fik arbejde efter min afsluttende eksamen som bygningskonstruktør i 1966. 
Desuden havde jeg jo allerede stiftet bekendtskab med Brøgger gennem mit arbejde som weekend 
arkitekt, medens de boede i Skalborg. 

Brøgger havde travlt og jeg fik ansættelse efter få minutters samtale. Jeg skulle afløse en tidligere ansat 
og arbejde med en  stor bevarende saneringsplan i Aalborg. Der var stadig mange opgaver på tegne-
stuen, hvorfor jeg spurgte Brøgger, hvem der skulle arbejde med dem. Han kunne godt se, at han selv 
fik meget travlt. Jeg spurgte så om han kunne bruge Thyge Jakobsen, min svoger, der netop havde 
afsluttet sit arkitektstudie i København. Det resulterede i, at Brøgger ringede til Thyge og tilbød ham 
arbejde så hurtigt som muligt. 

Så nu var vi alle vendt tilbage til Himmerland. Thyge var gift med Karins lillesøster, præstesøn som jeg, 
udlært tømrer, bygningskonstruktør og nu også arkitekt. Vi havde således kørt et slags parløb fra hver 
sin ende af landet.  

Jeg selv fraflyttede Brøggers tegnestue i 1976 og startede egen praktiserende arkitekttegnestue i Tern-
drup, hvortil vi var flyttet. Jeg havde annonceret i den lokale avis med, at jeg ville starte egen virksom-
hed, hvorefter det strømmede ind med nye og spændende opgaver. Jeg var derfor nødt til at standse 
min ansættelse hos Brøgger. 

Her gik det op og ned med lidt arbejde og meget arbejde og jeg engagerede mig i det lokale foreningsliv 
og blev efterhånden kendt i byen. Jeg var ansat som vurderingsinspektør i Nykredit i 13 år, og lærte her 
meget om økonomi og ejendomshandel. 

Sideløbende med alt øvrigt påbegyndte jeg jurastudiet med byggeriets retsregler som speciale. Jeg 
kørte så 2 dage om ugen til Århus Universitet og færdiggjorde det studie som cand. phil. jur. i 1985. 

I vores Terndruptid besøgte vi ca. 1 gang om ugen Gudum præstegaard, hvor vi gerne var i kirke om 
eftermiddagen. Bagtanken var nok, at så inviterede mor os på kaffe og kage hvilket børnene Louise og 
Hans, nød i fulde drag. Louise var blevet skolepligtig og Hans var 2 år yngre. Far havde et særdeles godt 
forhold til Louise og de spadserede gerne ned i haven, hvor de skulle samle noget ”pindlort”, som Lou-
ise kaldte det. Hans, derimod, var mors dreng og søgte altid hertil. Når mor så hviskede ”Duser, -duser, 
-duser” til ham, svømmede han helt væk. ”Duser” skal tydes som du er sød, hvilket han i sandhed også 
var. 

I 1980 fik vi Kristian, som naturligvis blev alles kæledægge. Han blev født den 08. januar, hvor Karin 
blev afhentet af Falck i en forrygende snestorm. Næste dag skulle Hans, Louise og jeg selv så til Aalborg 
for at se vidunderet. Det var stadig snestorm, men vi fik os da pløjet gennem sneen. Ved nærmere 
eftersyn af Kristian opdagede vi da også, at han var noget ganske specielt.  

Efter vores besøg på sygehuset skulle vi 3 så spise pizza på et pizzeria. Det var en meget stor dag. 

Årene gik og afsluttede året 1986 med en akut indlæggelse med dårlig mave. Jeg kom på Terndrup 
sygehus og senere oveflyttet til Amtssygehuset i Aalborg, hvor man ved nærmere undersøgeler fandt 
ud af, at jeg havde en hjertefejl. Med den oplysning i rygsækken, måtte vi beslutte, hvad vi skulle gøre 
med et efterhånden stort arkitektfirma med ca. 35 medarbejdere. Hele molevitten endte da med, at 
firmaet indgav konkursbegæring i 1988, med et meget stort udestående, det var muligt at finansiere. 
Vi afviklede vore to tegnestue i Aalborg og Terndrup, og beholdt kun en mindre antal medarbejdere 
som hjælp til færdiggørelse af igangværende opgaver. Senere var alt afviklet og jeg fortsatte alene igen 
nogle få år. 
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Thyge spurgte i efteråret 1992, om jeg havde lyst til at være censor for studerende på Aalborg Tekniske 
Skole, hvor han efter sin Fjellerad-tid var fast ansat. Jeg sagde ja tak, og var derefter tilknyttet skolen i 
18 år. Fantastiske år med meget udvikling og vokseværk. Jeg begyndte således i 1992, hvor der til stu-
diet var omkr. 70 studerende og ved min afslutning mere end 400. 

Jeg påbegyndte i 1998 en Ph.d. afhandling om Aurelianmuren i Rom. Det resulterede i flere gode ting. 
Mange rejser til Rom og antagelsen i 2006. Jeg har aldrig forsvaret afhandlingen, men har haft umådelig 
meget glæde af at arbejde med den. 

I 2004 døde Karin efter flere års sygdom. Hun afsluttede livet på Kamilianergårdens Hospice i Aalborg. 
Hun havde selv ønsket at dø her. Hun døde den 10. december og blev begravet på Gudum kirkegård 
den 14. december. Hermed var et 40-årigt ægteskab afsluttet. Hun havde en lang årrække været ansat 
på Dommerkontoret i Terndrup som kasserer. 

Mit livs videre forløb er så, at jeg allerede i efteråret 2006 giftede mig med Sally, der som sygeplejerske 
havde været med til at passe Karin. Vi boede så få år i Nr. Uttrup i en 2½ værelses lejlighed. Jeg nær-
mede mig pensionsalderen og vi blev enige om, at flytte til en god by, med mange oplevelser, strand, 
skov rare mennesker. Og det blev i Sæby i en dejlig lejlighed med nærmeste nabo og udsigt til det gamle 
Møllehus. Her bor vi nu på 6. år og er meget glade for det. 

Tiden i Gudum vil altid stå for mig, som et bevaringsværdigt minde blandt kammerater og gode men-
nesker, der alle var gode mod os, selv om vi var ”prajstens skide unger”. De har jo også alle dage fået 
at vide, at det var de værste, så det jo nok været rigtigt. 
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22    ”Hva laver ham prajsten  

og kunen?” 

 

 

 

 

 

 



167 
 

 

Mange ville nok sige: ”Han laver ingenting”.  

 

 

                                            

 

 

 

Ikke desto mindre når han prædikestolen  i to kirker, hver søndag. Er det også nødvendigt, ville 
man så spørge videre? Der kommer jo ingen alligevel. 

I henhold til forskellige kongelige resolutioner, skal der i hvert sogn være en sognepræst. Han 
har også bopælspligt til at bebo den anviste præstebolig. Ja, han kan sagtens. Får stillet en 
stor bolig til rådighed for en lav husleje. Denne er også fastsat ved kongelig resolution, så 
derom er der ikke meget at diskutere, bortset fra, at Gudum Præstegaard er stor og dermed 
også dyr i drift, m.h.t. varme.  

Nåh ja! Han har jo sin egen mose, så det er bare om at komme i gang. Det kom han og de af 
os børn, der var gamle nok til at hjælpe til. Det var hårdt arbejde, men vi syntes alligevel, der 
var noget spændende ved at være med og hjælpe de voksne og mærke, at det var en hjælp. 



168 
 

Skulle vi endelig komme til at kede os – ja, så var en meget stor have, der også skulle se 
ordentlig ud.  

Så; alt i alt var der meget om ørene på præsten. Han havde også mange børn, 7 blev det til, 
der alle skulle have klæder på kroppen, mad hver dag. Fra den ældste, Jens og til den yngste, 
Poul var der 13 års forskel, så det var ikke alle på en gang der skulle brødfødes i større porti-
oner.  

Mor og far satte en stor ære i at have en velassorteret køkkenhave med de grøntsager, vi 
skulle have i det daglige. Kartofler, alt i kål, ærter, bønner og et stort antal frugtbuske med ribs, 
stikkelsbær, solbær og hindbær, for slet ikke at tale om frugthaven, der med sine 12-15 for-
skellige frugttræer gav mange gode portioner af forskellige grødarter og saft, fremstillet i en 
indkøbt Tutti-Frutti, en mageløs opfindelse. 

Det forekom ofte, at et træ væltede eller en stor gren knækkede af. Ja, så måtte præsten bruge 
sin sav og senere jern- og trækiler til at skille de store trækævler med. Det drøjede lidt på 
tørvene og senere koks og cinders. Jeg tror de fleste af os har hjulpet til med en eller anden 
form for brændsel til det store hus. Der var jo mange operationer med at få varmen. Brændslet 
skulle laves, bæres ind i huset, asken ud igen. Så der var mange gange varme i det. Da der 
indlagt centralvarme og endnu senere oliefyr, blev alt meget nemmere. Ingen graven tørv, in-
gen bæren brændsel ind i huset og ingen returaske. 

Præstens egentlige arbejde var jo, at bistå folk i livets forskellige afsnit. Dåb, konfirmation, 
bryllup og begravelse. Efter kirkebøgerne at dømme, var der en del travlhed. Ofte arbejdede 
far i haven, og når telefonen, Fjellerad nr. 157 ringede, kaldte mor så på ham: Haaaans – 
telefon. Så storkede han til telefonen. Vi fik aldrig at vide hvem det var, eller hvad det drejede 
sig om. Efter telefonen arbejdede vi så videre i haven med et nyt bed, et nyt dige eller beskæ-
ringer. Køkkenhaven ovre ved Ejnar og Helga var ligeledes udlagt til grøntsagshave og rod-
fugter. Her snedkererede far og jeg et drivhus af træ fra jeg ved ikke hvor. Glasset ligeledes af 
ukendt oprindelse.  

I en husholdning som vores, var der mange ting, der skulle gøres. I mange år havde mor en 
tjenestepige, der boede hos os i pigeværelset ved siden af Jens` og mit værelse. Pigeværelset 
havde indbygget skab og en håndvask med, i hvert fald, koldt vand. Tjenestepigerne var jo 
også en udgift, der skulle indregnes i det lille budget, der skulle brødføde 7 børn og 3 voksne 
og en del år også en hund – Max, en stor sort puddelhund, der snappede efter os og derfor 
måtte lade livet. 

Vi fire ældste var født I Aalborg, hvor far var hjælpepræst ved Budolfi kirke.  De 3 små kom så 

i 1946, 1949 og 1952 og var Martha, Esther og Poul. Der blev gjort noget ud af at mangfoldig-

gøre verden, men der var vist ingen, der havde sagt, de skulle gøre det alene. Det var heller 

ikke tilfældet i Gudum, hvor en større børneflok på 5-6 børn ikke var ualmindeligt. Hos Hans 

Hansens kan jeg i gamle papirer se, at der var 13 børn 

Prajsten og kunen 
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Her er så alle prajstens bøen 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

 

Jørgen 
Jens 

Poul Johannes 

Birgitte 

Esther 

Anne Marie Martha 
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Copi af provstens eftersyn med kirkebogen. 

 

 

 

 

I henhold til kongelig forordning skulle kirkebøgerne efterses og granskes 1 gang hvert andet. 

Ovenfor er indsat Provstens, Knud Knudsens, eftersyn. Hans efterfølger Provst Djernes var 

ikke på eftersyn i min fars embedsperiode 
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Fars og mors meget god ven, lærer H. V. Christensen, kaldet ”La`krids” førte den ene af kir-

kebøgerne og en gang om året blev kirkebøgerne konfereret. Der blev jo ført 2 bøger. H. V. 

Christensen fortsatte sit virke med fars efterfølger,sognepræst J. J. Grosbøll, der senere blev 

domprovst for Århus Stift. 

 

 

 

Copi af oversig oversight over konfereringsdatoer og underskrifter. 

 

 

 

 

 

 

Det vidner lidt om den grundighed, der blev lagt i, at holde mandtal over alle fødte og døde. 
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23    Om præstegaardens endeligt 

 

 

Copi af udbudsannoncen.  

Det samlede udbudsmateriale indeholder en lang række dokumenter, hvoraf forpagtningskontrakten og 
skimmelsvampeudbedringen afslutningsvist er medtaget. 

 

Den nuværende sognepræst  ved Gudum, Lillevorde og Gudumholm kirker Jan Brogaard og 
hans familie er således det sidste præstepar, der har beboet præstegaarden.  

Præstegaarden blev opført i 1912 og  andrager et beygget areal på 160 m2, heraf boligareal på 

200 m2, udnyttet tagetage 56m2, kælder 24 m2 og trægarebygning på 18 m2. Bygningerne er ombyg-
get og restaureret adskillige gange, ligesom en ny trægarage har erstattet den smukke gulkal-
kede bygning med teglhængt tag. Jeg husker præstegaarden som gulkalket med hvidkalkede 
gesimser og ikke som nu, hvor hele bygningen er hvidmalet. 
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Da der  blev  konstateret skimmelsvamp forskellige steder i præstegaarden, resulterede det i, 
at præstefamlien flyttede til Gudumholm. Om der senere vil blive opført en ny præstebolig er 
meget tvivlsomt, da Gudumholm jo er den største af de 3-4 småbyer der er indeholdt i 
præsteembedet. Ovenstående beskriver en udgift på 54.200,00 kr. for udbedring af skimmel-
svampe  præstegaardsbygningen. Dette beskedne beløb sammenholdt med en stor velholdt 
bygning med en stor dejlig have, med masser af arbejde i, lyder ikke godt. 
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Vores far ville have nægtet at flytte til Gudumholm, da han ganske klart var af den formening, 
at Gudum var præstefamilies embedsby, hvilket den jo også har været, ja, jeg kan ikke finde 
ud hvor langt tilbage, men det drejer sig om adskillige hundrede år, men dette kapitel er nu 
afsluttet. 

 

 

Side 2 af 12 i Forpagtningskontrakten. 

Den nuværende forpagtningskontrakt løber frem til 15. september 2017. 

 

Præstegaarden er nu sat til salg i henhold til  cirkulære nr. 12011 af 22. december 1986 og er 
udbudt ved tilbudsgivning. De indkomne tilbud vil blive åbnet i overværelse af de bydende, der 
måtte ønske dette, den 02. oktober 2014, kl. 1200, og tilbudsgivere vil få besked senest den 
10. oktober 2014 kl. 1600. 

Udbudet indeholder således hele præstegaardens tilliggende på 12,7 ha, heraf vej på 2.670 
m2, med påstående bygninger, præstegaard og forpagterbolig, her benævnt som 
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medhjælperbolig opført i 1959 på 198 m2 og et bebygget areal på 99 m2. Selve præstegaar-
dens haveanlæg udgør 10.165 m2, hvoraf noget er vej.  

Flere interessante dokumenter er ligeledes vedlagt, her stadfæstelse om, at Aalborg Stiftsøv-
righed havde gjort indsigelse mod et fælles kloakeringsanlæg i byen. I den afsluttende ken-
delse bestemmes, at tinglyse denne som servitutstiftende i henhold til præmissernes bestem-
melser herom og med påtaleret som foran bestemt. Projektet blev således vedtaget og under-
skrevet af Civildommeren i Aalborg den 4. oktober 1945 og indføjet i tingbogen for Retskreds 
nr. 67 for Aalborg Købstad m.v. Stiftsøvrigheden måtte således bøje sig for fremskridtet. 

Der er fastsat en minimumspris for hele anlægget på 2.8 kr. mill. kontant med en udbetaling 
på 140.000 kr. og den offentlige ejendomsværdi er fastsat til 2013 er i alt ansat til 3.280.000 
kr. heraf grundværdi 625.600 kr. Stuehusets ejendomsværdi er 733.800 kr. heraf grundværdi 
625.600 kr. Første års ydelse er, i henhold til udbudsmaterialet, ansat til 187.488 kr., hvilket 
kan reduceres med 51.100 kr. Den fremtidige husleje vil således være indenfor mulighedernes 
grænser i forhold til en nykøbt bolig med et meget mindre grundareal. Til ovennævnte beløv 
skal naturligvis tillægges driftomkostninger- vand, el og varme, ejendomsskat m.m. 

Alt kan jo naturligvis ikke opgøres i penge. Vores forhold til præstegaarden vejer jo nok meget 
tungt i forhold til økonomien. Denne var jo vores hjem gennem mange år og har ligeledes været 
omdrejningspunkt for nærværende arbejde, så lidt vemod er sikkert også indgået i vore beskri-
velser. 

Far og mor fraflyttede Gudum præstegård i 1978 og flyttede til Solbjerg, hvor de havde købt 
den nedlagte stationsbygning fra Aalborg-Hadsundbanen, og dermed var vores tilknytning til 
Gudum ophørt 

 

Vore forældre ligger begge begravet på Gudum kirkegård. 
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Ida Pedersen f. 

Schepelern 
Alder: 72 år, 0 mdr, 0 

dage. 

Gift med sognepræst 

H.J.Pedersen, Gudum 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Jørgen Peder-

sen   81 år 
Sognepræst i Gudum-Lille-

vorde og Gudumholm 

1944-1978 

 

06.01.1911 

Bregninge 

 

 

 

 

 

14.01.1911 Sdr 

Bork 

 

06.01.1983 

Terndrup 

 

 

 

 

 

19.09.1992 Bæ-

lum 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

Vores mor, født 1911 i Bregninge på Ærø, den den 06.  januar og død på Terndrup sygehus 
06. januar 1983, var datter af læge Otto Laub Schepelern og hans hustru Inger Schepelern, 
født Prip. Begge er begravet på Gudum kirkegård. Faderen dog kun ved sin gravsten, som vi 
hentede på Manø kirkegård og fik tilladelse til at hensætte på Gudum Kirkegaard. Hendes far 
Otto Laub Scheelern var  3 x tipoldebarn af biskop Hardenach Otto Conrad Laub, Viborg. 
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Vores far, født 1911 i Sønder Bork, Skjern Provsti, den 14. januar og død 19. september 1992 
på Bælum Ældrecenter, var søn af sognepræst Hans Pedersen og hustru Signe Pedersen, 
født Brorsen, der  begge ligger begravet på Sønder Bork kirkegård, Skjern Provsti, Ribe Stift. 
Vores far således 10 x tipoldebarn af biskop Hans Adolf Brorson, Ribe. 

Vi 7 søskende er således beslægtet med biskopperne og Hardenach Otto Conrad Laub, Viborg  
og Hans Adolf Brorson i Ribe. Hvem skulle tro det ? Begge er kort beskrevet nedenstående. 

Hans Pedersen  
  Alder: 54 år, 7 mdr, 27 

dage 

27.02.1861 

På Sjæland 

24.10.1915 

i s. Bork 

Sognepræst i S. og N. Bork 

1887-1915 
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.            

Otto Laub 

35. biskop over Viborg Stift 

Embedsperiode 
1854 – 30. april 1878 

Foregående Nicolaj Esmark Øllgaard  

Efterfulgt af Jørgen Swane  

Personlige detaljer 

Født 6. august 1805 
Frørup, Fyn 

Død 27. maj 1882 (76 år) 
København 

Gravsted Viborg Kirkegård  

Fulde navn Hardenach Otto Conrad Laub 

https://da.wikipedia.org/wiki/Biskop
https://da.wikipedia.org/wiki/Viborg_Stift
https://da.wikipedia.org/wiki/1854
https://da.wikipedia.org/wiki/30._april
https://da.wikipedia.org/wiki/1878
https://da.wikipedia.org/wiki/Nicolaj_Esmark_%C3%98llgaard
https://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rgen_Swane
https://da.wikipedia.org/wiki/6._august
https://da.wikipedia.org/wiki/1805
https://da.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B8rup_(Nyborg_Kommune)
https://da.wikipedia.org/wiki/Fyn
https://da.wikipedia.org/wiki/27._maj
https://da.wikipedia.org/wiki/1882
https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%B8benhavn
https://da.wikipedia.org/wiki/Viborg_Kirkeg%C3%A5rd
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Otto_Laub_by_Chr._E._J%C3%B8rgensen.jpg
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Beskæftigelse Biskop 

Religion Lutheranisme 

 

Otto Laub blev Ridder af Dannebrog 1854, Dannebrogsmand 1856 og Kommandør af 2. 
grad 1867. 

Laub er begravet på Viborg Kirkegård. 

 

Hans Adolph Brorson  

 

        

Hans Adolf Brorson (født 20. juni 1694 i Randerup, død 3. juni 1764 i Ribe) var en dansk pie-
tist, salmedigter og biskop i Ribe fra 1741 til 1764. Brorson, Thomas Kingo og N.-F.S. Grunt-
vig regnes for Danmarks tre store salmedigtere. Brorson boede længe i Taarnborg i Pug-
gårdsgade i Ribe.  

I 1741 blev Brorson biskop over Ribe Stift. Det embede sad han i til sin død, 3. juni 1764 
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August Saabyes bronze statue af  biskop Hans Adolf Brorson, 1895. 

Brorson var biskop i Ribe fra 1741 til 1764, og har skrevet mere end 100 salmer, som man 
finder i den danske salmebog. Hans salme "Den yndigste rose er funden" spilles hver dag kl. 
08.00 og kl. 18.00 fra Borgertårnet. 

Statuen har siden 1913 stået, hvor Ansgar står i dag, og blev flyttet i december 2015 til den 
nuværende placering ved siden af Tausen. 
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24  Gudums fremtid 

 
Landsbyerne i Danmark er en folkelig landsforening, som støtter det arbejde, der gennem 
samarbejde mellem landsbysamfundenes beboere, politikere og myndigheder gøres for at 
bevare og videreudvikle landsbysamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske 
muligheder og værdier. 
Bosætning i yderområder  

Helle Nørgaard og Thorkild Ærø, Statens Byggeforskningsinstitut  

Der er gennem de senere år kommet fokus på bosætning i landets yderområder, både i den 
generelle debat og i planlægningskredse. Kommuner og andre aktører i disse områder er ble-
vet aktive spillere i konkurrencen om tilflyttere. Måske fordi det synes mere opportunt at til-
trække tilflyttere sammenlignet med det at få virksomheder til at etablere sig i disse områder. 
Spørgsmålet om bosætning er yderligere aktualiseret af kommunalreformen, som indebærer, 
at store, sammenbragte kommuner både politisk og administrativt skal forholde sig til et nyt 
bymønster. I den situation udgør stedernes potentiale for bosætning et meget højt prioriteret 
aktiv - ikke mindst i landets yderområder. De aktive i lokalområderne kæmper samtidig for at 
få udviklingen i deres område med på dagsordenen i de nye kommuner. På Statens Bygge-
forskningsinstitut arbejdes der med problematikken omkring landets yderområder. I 2005 gen-
nemførte SBi en undersøgelse for Erhvervs- og Byggestyrelsen med det formål at tilvejebringe 
ny viden om bosætning i udkantsområder og at give en nærmere karakteristik af, hvem der 
flytter til- og forlader områderne, hvorfor man vælger at bosætte sig her, og hvad der afholder 
andre fra at gøre det. Artiklen her, er primært baseret på denne undersøgelse Bosætning i 
yderområder. Yderområder er i denne sammenhæng de 45 kommuner, der tilsammen huser 
omtrent 9 pct. af Danmarks befolkning, svarende til 500.000 personer. De indgår alle i regerin-
gens Regionale Vækststrategi. Områderne tæller Bornholm, LollandFalster, Samsø, Sydfyn, 
Vestsønderjylland, Grenå og Nørre Djurs, Morsø og Sallingsund samt Vendsyssel. Der er des-
uden på SBi igangsat et større forskningsprojekt om udviklingsmuligheder i landets udkants- 
og stagnationsområder. Her arbejdes der videre med temaet, og formålet er at undersøge år-
sager til, at beboere fraflytter områderne samt at grave yderligere i forklaringerne på, at bebo-
ere vælger at flytte til disse dele af landet. Fokus i projektet er de kommunale bosætningsstra-
tegier og betydningen heraf, for bosætternes tilflytningsvalg. Projektet vil desuden søge at af-
dække samspillet og dynamikken mellem bolig- og arbejdsmarked. Det vil ske med særligt 
fokus på forholdet mellem landets yderområder og landets vækstområder. Samlet giver dette 
mulighed for at vurdere muligheder og begrænsninger for bosætning, hvilket kan danne grund-
lag for en stedsspecifik strategisk planlægning i udkants- og stagnationsområder. Befolknings-
udviklingen Når bosætningsstrategier udgør et centralt indsatsområde for mange yderområder 
er en af grundene at befolkningsunderlaget er blevet mindre og at udsigten er, at denne udvik-
ling fortsætter. Det er der to grunde til. For det første dør der flere end der fødes alene på grund 
af årgangens størrelse. Og for det andet flytter der typisk flere fra end til disse områder, når 
det samlede regnestykke gøres op. Illustration 1: Kort over befolkningsvækst 2000-2005. Kor-
tet viser befolkningsvæksten i forskellige dele af landet i perioden 2000- 2005. Her ses først 
og fremmest et tydeligt skel mellem Øst- og Vestdan- 1 mark og det er også åbenlyst, at der 
har været en negativ befolkningsvækst i Nord-, Vest- og Sønderjylland, Sydhavsøerne, Lolland 
og dele af Faster, Bornholm samt de mindre ører. Også på Sjælland er der kommuner, hvor 



182 
 

befolkningsudviklingen er stagneret eller har været negativ. Det drejer sig bl.a. om københavn-
ske omegnskommuner, hvor der dog overvejende er tale om en aldring af befolkningen med 
fraflytning af hjemmeboende børn, ægtefælles eller partners død mv. Set over en længere 
periode nemlig tiåret 1995 - 2005 har hovedparten af indsatsområderne i Den Regionale 
Vækststrategi oplevet tilbagegang eller stagnation i befolkningstallet. Men som det også frem-
går af kortet, er der imidlertid variationer i mønsteret. En del kommuner i disse områder der i 
perioden 2000-2005 har haft en positiv nettotilflytning. Årsagen kan være ændrede konkurren-
ceforhold, som betyder at boligpriserne kompenserer for pendlingsafstanden. En anden mulig-
hed er at en øget andel af befolkningen bor helårs i deres sommerhus. Mobilitet og alder I 
gennemsnit flytter 17 pct. af befolkningen om året, men mobiliteten falder markant med alde-
ren. Den er høj blandt de unge, hvor der i aldersgruppen 19-25 år i gennemsnit er hele 43 pct., 
der flytter per år. Denne høje mobilitet falder imidlertid med alderen, og til sammenligning er 
der kun 7 pct. i aldersgruppen 40-49 år der flytter årligt og kun 3 pct. af personer i aldersgrup-
pen over 50 år. Andelen af befolkningen, der flytter årligt, har været omtrent konstant over de 
sidste 20 år. Der er en anelse flere unge og en lidt større andel af personer mellem 20 og 39 
år, der flytter årligt, men forskellen mellem 1980 og 2000 er marginal. Undersøgelsen vedrø-
rende bosætning i yderområder viser, at hvad angår yderområderne er det de unge der flytter 
derfra, og de ældre par og par med børn, der flytter til. Når det gælder de 18 til 24 årige, udgør 
de 24 pct. af tilflytterne i gennemsnit, men hele 39 pct. af fraflytterne. De der flytter til, tilhø- rer 
i højere grad aldersgrupperne over 35 år. Tendensen er størst på Bornholm og Lolland-Falster, 
og mindst i Vestsønderjylland. Når det gælder de øvrige aldersgrupper, er der stort set over-
skud i alle områderne. Overskuddet af de mindste børn på 0-6-år er størst blandt tilflytterne til 
Bornholm, mens overskuddet af børn og unge på 7-17 år er størst blandt tilflytterne til fiskeri-
byerne. Blandt de unge på mellem 24-35 år er det igen Bornholm, der har det største overskud. 
Denne aldersgruppe er derimod i underskud i fiskeribyerne. Illustration 2: Foto - hus ved Born-
holms sydkyst. Majoriteten af tilflytterne er i beskæftigelse - ca. 2/3, men det er alligevel en 
mindre andel end blandt de, der forlader områderne. Det betyder, at der er flere på pension og 
arbejdsløse, der kommer til, end der flytter væk. De 28 pct., der er i beskæftigelse og som har 
arbejde i det område de er flyttet til, arbejder typisk inden for de brancher, der traditionelt do-
minerer i disse områder: landbrug, fiskeri og fremstilling. Pendlerne derimod – som udgør 36 
pct. af tilflytterne – arbejder i andre sektorer: handel, privat service og i den offentlige sektor. 
Nogle flytter til yderområderne Nærhed til naturen og billige boliger helt overvejende det, der 
trækker folk til yderområderne. Mange skal godt nok pendle ret langt, men det gælder typisk 
kun den ene i en husstand på to, og i en overgang klarer man sig med en indkomst grundet de 
lave boligudgifter. Tilflytterne til de ni undersøgte yderområder befinder sig typisk i en af tre 
situationer. Den først gruppe flytter tilbage til det område de har boet i under deres opvækst 
og barndom. De vender tilbage efter et uddannelsesforløb eller 2 i forbindelse med et jobskifte. 
Nogle gør det når de bliver skilt eller på anden måde kommer i en situation, hvor de får brug 
for familie og venner. Denne type af tilflyttere har et relativt godt kendskab til området, bliver 
nemt integreret og falder hurtigt til. De kender til kvaliteterne i området, hvoraf mange har været 
svære at undvære. Flere nævner fx havet, roen og mørket, som noget de skulle tilbage til. De 
kommer tilbage, hvis de kan finde en løsning på jobsituationen. Den anden type af tilflyttere 
har omhyggeligt, efter mange overvejelser, valgt at flytte til et af de undersøgte området. De er 
tilflyttere uden nævneværdige relationer til hverken stedet eller dets beboere. Nogle kvitter 
jobbet, ‘satser dét og løber en risiko’, som de siger. For langt de fleste er det dog så som så 
med risikoen, for de fleste har sikret sig med mindst én indkomst i husstanden, før de flytter. 
Siden lykkes det for mange - relativt hurtigt - at komme ind på arbejdsmarkedet i det nye om-
råde. Det er tilflytterne selv overraskede over. Denne type af tilflyttere har en drøm, de søger 
at realisere. På boligsiden handler drømmen om realisering af et boligprojekt. Gennem istand-
sættelse og ombygning søger de, at ‘få det som man vil have det’. Og de undersøgte yderom-
råder rummer alle boliger, der kan honorere disse drømme. Her kan man få bygninger af byg-
ningskulturel kvalitet, til priser tilflytterne synes de har råd til, sammenlignet med priserne i de 
områder de kommer fra. Men også forventninger om et godt nærmiljø og et ønske om nye 



183 
 

sociale relationer indgår i drømmen. De bygger på en forestilling om at man her - i modsætning 
til livet i de større byer - kan opnå en mere tryg tilværelse i et tættere og måske mere forplig-
tende fællesskab. Af disse grunde er denne type tilflyttere afhængige af lokalsamfundet - både 
i form af inddragelse og accept. De er engagerede og har viet deres liv til stedet. Endelig viser 
SBi's undersøgelse, at der er en tredje type af tilflyttere. Det er de, der søger områdernes bolig- 
og naturmæssige herligheder, men som ikke er afhængige af sociale relationer til beboerne på 
stedet. De er relativt uafhængige, fordi de bevarer deres sociale netværk, hvor de kommer fra. 
De pendler typisk ud af området, ’fjernarbejder’ eller har forladt arbejdsmarkedet for at realisere 
en otiumtilværelse. Boligønsker og boligudbud Fordelt på boligtype flytter to omtrent lige store 
grupper til hhv. ejerboliger i enfamiliehuse og til private udlejningsboliger. Ganske få flytter til 
en ejerlejlighed eller en andelsbolig. Tilflytterne karakteriserer boligmarkedet i de undersøgte 
som varieret, både med hensyn til beliggenhed og kvalitet. Og når det gælder beliggenhed, er 
det ikke herligheder, der mangler. Boliger med fx havudsigt findes på markedet, de kan være 
relativt dyre, men de er i handel. Kvalitetsmæssigt fås der boliger i alle dele af spekteret og 
mange beretter lykkeligt om fundet af deres drømmehus. De vil gerne lave noget på deres nye 
hus og bygger gerne om. De undgår de moderniserede huse, hvor de risikerer at komme til at 
betale for tidligere ejeres moderniseringer. En variant af tilflyttere er den minoritet, der vælger 
at starte med at købe en grund, for siden at opføre et nyt hus. Her viste undersøgelsen imid-
lertid, at nogle potentielle tilflyttere var kommet i vanskeligheder. Det skyldes at kreditforenin-
gerne er tilbageholdne med at yde lån til nybyggeri i visse yderområder, hvor de ikke mener at 
der er sikkerhed for pantet. Både de der lejer en bolig, og de, der ender med at købe, møder 
imidlertid mange dårlige boliger. Det er boliger der lugter af fugt og deciderede håndværkertil-
bud. Nogle steder ligger disse boliger i landsbyer og bydele, der helt overvejende består af 
forfaldne boliger. Forfaldet efterlader de boligsøgende et meget negativt indtryk, og det skræm-
mer mange væk. Nogle steder finder man først den gode boligkvalitet bag et ucharmerende 
bælte af forfald - fortæller tilflytterne. Det gælder i en række af de byer i yderområderne, der 
ligger ud til en hovedvej. Her opleves byerne fra den stærkt trafikerede vej, og det efterlader 
typisk et indtryk af et nærmiljø og boliger, der er ødelagt af evig trafikstøj. Kun få opdager, at 
der i områderne bag vejen ligger velfungerende boligområder i gode omgivelser. 3 Yderområ-
dernes udviklingsmuligheder Til trods for at der er flere der forlader yderområderne end der 
flytter til, er der mange der ville foretrække at bo på landet, frem for byen, hvis de havde mu-
lighed for det. I en undersøgelse fra 2001 svarede 29 pct. af de 1500 adspurgte, at de ville bo 
i landsby eller på landet, hvis de frit kunne vælge. Men andelen af de adspurgte, der for davæ-
rende boede på landet eller i en landsby udgjorde kun 26 pct. (Byforum, 2001). Der er mange 
udfordringer at tage fat på i yderområderne - ikke mindst der, hvor man har mistet store virk-
somheder og hundredvis af arbejdspladser. Yderområdernes begrænsede jobmuligheder er et 
forhold, som tilflytterne omtaler som afgørende for øget tilflytning. For nuværende er der da 
også en højere andel i beskæftigelse, der forlader områderne, end der flytter til, og der er lidt 
flere pensionister og arbejdsløse blandt til- end fraflytterne. Gruppen af personer helt uden for 
arbejdsmarkedet er der meget fokus på, mens man glemmer at glæde sig over, at de reelt kun 
udgør 1/3 af det samlede antal tilflyttere – 2/3 af tilflytterne ér i beskæftigelse. Stort set alle 
tilflytterne havde en afklaret jobsituation inden flytningen. De havde arbejde i området eller 
besluttet sig for at pendle. Flere havde relativt hurtigt fundet et arbejde i området – til deres 
egen overraskelse. Tilflyttere med lang videregående uddannelse har imidlertid svært ved at 
finde arbejde i yderområder. Her kan infrastrukturelle investeringer i vej- og togforbindelser 
forbedre mulighederne for pendling til områder langt fra bopælen. Boligsituationen i landets 
yderområder kalder både på en synliggørelse af skjulte boligkvaliteter og på forbedring af de 
nedslidte og triste dele af byerne. Mange tilflyttere anbefaler således, at de kommunale myn-
digheder gør en indsats for at forbedre boliger og nærmiljø i områder som disse. Det kunne fx 
ske gennem opfordringer til private om til at gennemføre fornyelser, evt. med støtte i henhold 
til byfornyelsesloven. En mulighed er også, at det offentlige selv går i gang med at forny de 
offentlige anlæg og udstyr i disse områder – fortove, veje og pladser. Mange kommuner arbej-
der for tiden på formulering af bosætningsstrategier. Det handler om positionering af de lokale 
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steders kvaliteter og egenart er i den sammenhæng en nøglefaktor. Og om italesættelse og 
præsentation af de mange oversete kvaliteter. Udover forfaldet fremhæver tilflytterne proble-
mer i forhold til kommunernes modtagelse. Her anbefales det, at tage bedre imod nye borgere, 
at informere og inddrage tilflytterne mere i de lokale aktiviteter, end det er tilfældet i dag. Der-
udover fremhæves den negative stemning, der hersker flere steder. Den chokerer tilflytterne, 
og betragtes som et stort problem og en demotiverende faktor i forhold til potentielle tilflyttere. 
Med kommunalreform følger mange udfordringer i forhold at tænke og planlægge sammen 
frem for hver for sig. Det forudsætter en forståelse af områ- despecifikke muligheder og be-
grænsninger. Processen kræver øje for variationer byerne i mellem og i sidste ende handler 
det også om prioritering, for spørgsmålet i det spil er, om man kan satse på bevaring og forny-
else af alle landsbyer og mindre bysamfund. Udviklingen taler her sit tydelige sprog og hvis 
ikke kommunerne vil prioritere, er det kreditforeningerne der bestemmer hvilke landsbyer der 
satses på. Forskningsprojektet Problemer på boligmarkedet i udkants- og stagnationsområder 
søger at kortlægge og afdække områdernes muligheder og begrænsninger. Projektet kan der-
med give input til potentielle planlægningsog udviklingstiltag i udkants- og stagnationsområder.  

Helle Nørgaard er seniorforsker, ph.d. på Statens Byggeforskningsinstitut  
Thorkild Ærø er forskningschef, ph.d. på Statens Byggeforskningsinstitut 
 

Ordene er mange og intentionerne er utallige, men ligeså mange landsbyer er næsten gået i 
stå. Der er gennem mange artikler opremset en lang række initiativer, som landsbyens bor-
gere, efter bedste evner og kræfter, både de personlige og de økonomiske, kan forfølge for at 
udvikle og videreføre byerne.  

En landsbys tidligere samlingspunkt, præstegården, er med et pennestrøg fjerne. Urentabel 
drift af en lille brugsforening under F.D.B. er ligeledes lukket. Mange gårde er omdannet til 
hobbylandbrug eller til beboelse for tilflyttere, hvorved de lokale håndværkere, smeden, tøm-
reren og sadelmageren ikke har kunnet klare sig.Ikke en gng en ishytte er der plads til. Mit 
besøg i Gudum med gennemfotografering, satte  mig i en noget sørgelig stemning. Der fleste 
huse var ombygget til ukendelighed uden sammenhæng med hvad en landsby er. Store car-
porte, profilerede stålplader på tagene, skalmuringer, maling, alt i alt et skånselsesløst og  
skæmmelse af helhedsindtrykket af min barndoms by.  

Kun et hus, Vejmandens hus, står u-ændret, velholdt og smukt i sin placering bag ved Karl 
Winthers gård, og nabo til gårdens mødding. (se side 35) Her boede en af mine daglige og 
gode kammerater, Møller Sletting Jensen, pens. Politikommisær og bosat i København 

Fremskridt! – Ja, et eller andet sted kan men jo nok sige det. Begge ægtefæller går på arbejde, 
hyppigt i Aalborg, hvor der også gøres de daglige indkøb. Således går en landsby til grunde, 
da alt det daglige forgår her. Børnene, hvis der er nogen, bliver afleveret i børnehaver og vug-
gestuer og skolebørnene bliver kørt til Gudumholm. I min barndomstid var der omkring 20 børn 
i byen, og mødrene passede selv deres børn. Tider var ganske vist andre, men det daglige 
brød og udkomme blev fremskaffet hver dag; ingen sultede – alle hjalp alle 

Men hvem gør noget? 

Med hensyn til Gudums tidligere sammensætning blev et forsamlingshus opført til glæde for 
alle i byen. – Men hvad er der sket siden? 

Brugsen, snedkeren, smeden, skomageren, skolen præstegården, de fleste gårde er væk.  
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Hvad er der så tilbage?  Mange vil nok sige – INTET! 
 

 

 

 

 

 

Kildehenvisninger: 

Alle afsnit er i deres tekst omtalt med kilder,og fotos er alle fra mit kamera.  

 


