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Årbogen for 2007 indeholder 3 spændende artikler:
Gartnerierhvervet beskæftigede rigtig mange mennesker i den sidste halvdel
af 1900-tallet. Jytte Myrhøj har samlet oplysninger om disse i en uddybende
artikel og Sonja Nørgaard fortæller i en personlig artikel om hvordan det gik
med familiens gartneri da universitetet gjorde krav på jorden.
Med de store landboreformer op gennem 1700-årene kom
udskiftningsforordningen af 23. april 1781 til at betyde store omvæltninger
for landbefolkningen. I 1785 blev det første kort over Sønder Tranders sogn
udfærdiget og Vaun Egede Jensen har gravet i kildematerialet og skrevet
artiklen om den vestlige del af sognet, Gug Bye
I årbogen 2006 fortalte Vaun om den østlige del af sognet, omkring Sønder
Tranders Bye.
Kortet kan ses i fuld størrelse i arkivet.
Ved folketællingen 1787, boede der 294 personer i sognet. 160 af kvindekøn
og 134 af mandekøn. Der var ikke den stor tilvækst i de år, for ved den næste
tælling i 1801 boede der 299 personer. Nu var fordelingen vendt: der var 144
kvinder og 155 mænd.
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2005: Gug Mølle. 2. verdenskrig i Sdr. Tranders
2006: Arkæologiske udgravninger og udskiftningskortet for Sønder Tranders Bye
Forsidebillede: Peter Hansens gartneri på Sdr. Trandersvej, Duedalsminde
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Gartnerier i Sdr. Tranders.
Aalborgs ”Spisekammer”.
Fra ca. 1920 og helt frem til 1980’erne var Sdr. Tranders et af Aalborgs
”spisekamre”.

Mælkebiler og –vogne foran mejeriet i Sdr. Tranders.
Der var mange gårde, der leverede god mælk til Sdr. Tranders Mejeri. Private
mælkehandlere havde små ladvogne med kasser på med låger, inde bag lågerne
stod mælkejungerne, flaskerne, smørret og fløden. Man solgte så mælk i flasker
eller ”løs vægt”, hvor folk kom med kander og litermål. Der blev kørt mælk til
Vejgaard, Østerbro og senere til Øgadekvarteret.

Sdr. Tranders havde også et glimrende slagteri ved Petræus Lassen. Der var også
et andet slagteri på Aladdinvej, men det var vist mest til storbrug. Petræus Lassen
havde 5 sønner og 1 datter. 2 – 3 af sønnerne og 1 svigersøn kørte ud til kunderne
med kød, og på samme måde som mælkevognene kørte de til kunderne på
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gaderne, men også til de fleste af gartnerierne. Man kunne eventuelt bestille i
forvejen, og det var næsten udelukkende faste kunder.
I begyndelsen kørte også gartnerne fra Sdr. Tranders til Aalborg med hestevogn.
De havde vel alle en hest, så de kunne få jorden bearbejdet og kunne så tidligt om
morgenen køre med en let fjedervogn ind til grønttorvet, der i begyndelsen lå
sammen med kød- og fisketorvet på Gammeltorv og senere på C. W. Obels Plads,
der også kaldes Klostertorv.
Gartnerne kunne også have faste kunder på torvet, idet pigerne fra de store huse
og kokkene fra hotellerne kom og købte varer og bestilte til næste gang. Det var
måske ikke hver dag, gartnerne havde varer nok at køre med. Der var langt til
Aalborg, og gartneriet derhjemme skulle jo også passes.
Det var sidst i 1920’erne og først i 1930’erne, og på det tidspunkt var der ikke så
mange gartnere i Sdr. Tranders, men på Sohngaardsholms Mark var der flere, og i
Vejgaard, Øster Sundby, på Sauers Plads og i Kærby var der en del gartnerier.
Især var Vejgaard en ret god gartneriby, som strakte sig mod syd langs
Hadsundvej helt til Solbakken.
Gartnernes Salgsauktion.
I 1932-33 byggedes Gartnernes Auktionshal på Rolighedsvej, (hjørnet af Kjellerupsgade og senere Fynsgade). I dag hedder gaden Karolinelundsvej. Karolinelundsanlægget var i brug og havde pavillonen under hele krigen 1940-45, og først
i 1956 blev der lavet Tivoli. I Odense, København, Aarhus og Randers havde man
allerede auktionshaller efter hollandsk forbillede.
Det var en kreds af fremsynede gartnere fra Vejgaard, Øster Sundby, Nr.
Tranders, Sdr. Tranders, Sohngaardsholm og Kærby, der havde set, hvor fint
systemet fungerede andre steder, og nu ville prøve det i Aalborg. Der var en
bestyrelse, og man skulle prøvelevere varer, inden man blev godkendt og fik et
salgsnummer. Mange af de unge, nyetablerede gartnere havde tjent i andre byer,
og især var Odense en rig gartnerby, hvor mange havde haft plads som gartnermedhjælpere.
Gartnernes Salgsauktion var en flot, stor bygning, der stadig eksisterer, men nu er
det Tæppeland, der har til huse der. Bygningen var markant med et højt glasparti
ud mod Karolinelundsanlægget.
Der var en rampe på hver side af bygningen, og der kunne hestevogne og lastbiler
køre til og få læsset af. På sydsiden af bygningen var det grøntsager, der blev
læsset af, og på nordsiden var det afskårne blomster og potteplanter. Når
gartnerne læssede af, kom hjælperne – i brune kitler – med små fladvogne med
drejelige hjul og dem blev varerne læsset op på. Vognene passede til de varer, der
skulle transporteres, så de altid kunne ses fra kundesiden og tage sig bedst muligt
ud. Det kunne være blomster, der stadig stod i spande med vand, grøntsager
pakket fint i kasser med papir, kål i store kasser eller blomkål pakket i grønne
blade. Tomater og agurker havde ens størrelse kasser. Tomaterne var pakket
sirligt, således at de lå fast og med oversiden opad. Salat var skåret ved roden og
lå med skærefladen op, så man kunne se, at den var frisk.
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De fleste ting var
pakket i papir i
bestemte farver.
For 1. klasse var
det en skarp, blå
farve, 2. klasse
var lys rød, og
for de knapt så
pæne varer var
det hvidt papir,
der angav kvaliteten. Indenfor
var salgshallen
med
salgsuret
som i de hol- Peter Hansen sorterer tomater.
landske auktioner. Ved siden af salgsuret var der bygget en balkon op på væggen, og der sad
direktøren for auktionen.
Når varerne blev kørt ind på de små vogne, blev varens art og gartnerens nummer
råbt op, og så begyndte direktøren at dreje på et lille hjul, og på uret vistes en pris.
Den begyndte ved et højt tal, og samtidig blev mængden på varen råbt op.
Køberne sad ved små
borde på et underlag, der
skrånede opad, så alle
kunne se, og de kunne så
trykke på en knap der sad
under salgsbordet - ved
den vare og den pris, de
ønskede. Når direktøren
begyndte at dreje på sit
hjul, startede han ved en
høj pris, og når den første
køber trykkede på sin
knap, havde man fastsat
prisen. Nålen på prisuret
kørte videre, og der kunne
jo være en anden køber,
Køberne ved salgsbordene. I nederste hjørne
der absolut måtte have
(indsat) direktøren på balkonen.
den vare, så han trykkede
ind på en pris, og til sidst
havde man fundet prisen på det pågældende parti. Mens køberne sad og fulgte
priserne, kunne de købe kaffe og brød m. m., 2-3 unge piger havde deres daglige
arbejdede der.
Gartneren havde ved sin levering af blomster eller grøntsager lavet et salgsbrev,
som auktionarius så skrev på, og sælger fik det udleveret dagen efter. Gartneren
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kunne så se den opnåede pris, og hvem der havde købt hans varer. Køberen havde
sit eget nummer, det var et vældig smart system, og det var meget nemmere for
gartneren, der ikke selv skulle opsøge sine kunder. På enden af kasserne, der altid
var af træ, blev der fasthæftet en seddel med den farve, der hørte til papiret,
desuden var der oplysning om antal stk. eller kg. og varens kvalitet, og endelig,
som det vigtigste, var der leverandørens nummer ved auktionen. Først blev
sedlerne sat fast med tegnestifter, men senere opfandtes hæftemaskinen, og så
blev det lidt nemmere.
Blomster blev omhyggeligt pakket med 5 eller 10 stk., afhængig af arten. Ved de
meget store enkeltblomstrende krysantemer blev hvert blomsterhoved pakket ind
og papiret snoet fast under hovedet. Der kom nelliker, krysantemer, roser, iris og
koralranker, der var pyntegrønt (ageratum), og der var potteplanter, cyklamen,
begonia, hortensia, cancelaria, sukkulenter og andre grønne planter. Til jul var der
mange begonier, lyserøde, små tulipaner og cyklamen. Til Mors Dag var der
næsten ikke andet at få end hortensia, og de var høje og ranglede. Man havde nok
ikke alle steder den fine teknik, man har i dag med at sulte, vande, give varme,
give lys osv. men i dag er det vel også mængden, der gør det. Hver gartner havde
flere kulturer, og for de flestes vedkommende også frilandsgrøntsager, så salget
var ikke koncentreret om en enkelt afgrøde.
Auktionshallen på Karolinelundsvej var i brug til 1958, hvor der var blevet for
lidt plads, og den blev flyttet til Göteborgvej i det sydvestlige Aalborg, hvor den
stadig ligger og er i drift.
Driften af et gartneri.
Et af de gartnerier, jeg vil fortælle om, er Peter Hansens gartneri på Gugvej, der
nu hedder Sdr. Trandersvej. Det var mine forældres, og derfor ved jeg mere om
det end om de andre.
Gartneriet hed ”Duedalsminde” og blev leverandør nr. 17.
1-1½ km vest for Sdr. Tranders købte Karen og Peter Hansen i 1928 et
husmandssted med beboelse, og stald og lade ud i et. Det var et meget lavt,
stråtækt hus, der lå helt ud til vejen, øst-vest vendt mellem to store træer. Det var
ret forfaldent, men en hest kunne der nok være og en fjedervogn, og så var der
også lidt plads i udhuset til gartneriredskaberne. Der blev dyrket rabarber,
persille, timian, salat og grove grøntsager. 2-3 gange om ugen kørte Peter Hansen
til grønt- og slagtertorvet på Klostertorv og solgte afgrøden. Nogle dage kunne
der blive solgt for under 100 kr., men andre dage helt op til 160 kr., så blev der
råd til lidt ekstra husgeråd eller til frø, måske kød eller en ny tømme til hesten.
I vinteren 1929 brændte huset ned, og Peter Hansen lod bygge et nyt, hvidpudset
hus og en udbygning med plads til hest og høns og naturligvis redskaber. Der var
i alt 5 tdr. land til huset.
Der blev dyrket grove grøntsager, rodfrugter og persille og kørvel i mistbænk
samt rabarber og peberrod. Alt blev solgt fra hestevogn, en stiv fjedervogn, inde
på torvet i Aalborg.
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Sådan gik der et par år, hvorefter det første drivhus og et fyrrum blev bygget.

Krysantemer på friland.
Drivhuset var et lavt hus, og det blev kaldt ”formeringen”, det var til alle de nye
stiklinger og til frø til udplantningsplanter. Det blev også brugt til agurker, og der
var altid meget varmt og fugtigt derinde, for agurker krævede megen varme og
megen gødning. Varmen skyldtes delvis, at drivhuset var bygget sammen med
fyr- og pakkerummet. Stiklingerne derinde var ofte krysantemum, og snart blev
der bygget flere drivhuse, hvor krysantemerne kunne drives videre.
I begyndelsen stod planterne i gamle spande, helst uden bund, i lange rækker ude
på friland, og så blev de flyttet derfra ind i husene, de var nemmere at flytte, gøde
og vande, når de stod i spande. Der var i tusindvis af spande, flere af dem var
købt af ”Klude-Otto”, som efter navnet at dømme nok svarede til vor tids
produkthandlere. Han boede øverst på Kragebakken, og han havde en meget
mager, hvid hest. Jeg mener, far gav 5-10 øre pr. spand.
Det blev til mange drivhuse i årenes løb, det endte med 12 stk. Der blev også
bygget nyt fyrrum et par gange, og det sidste havde 2 store, lodret stående
cylinderkedler med automatisk indtag af kul. Vi havde på gartneriet en fast mand,
Poul Larsen, til at passe fyrene. Hvis der om vinteren var streng frost, skulle der
ses til drivhusene hen på aftenen, det ville være en katastrofe, hvis der ikke var
varme i husene. Jeg har sjældent set noget så sort som Poul Larsen, når han havde
renset fyret, og det blev vel gjort hver 14. dag.
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Der var også en førstemand, der havde opsyn med de øvrige ansatte, og i
1940’erne og 50’erne var der i hvert fald 7-8 mand ansat foruden lugekoner og
drenge. De sidste kom fra Sdr. Tranders, Gug og Gistrup, og de tjente lidt til
supplement til husholdningen.

Folkeholdet.
I begyndelsen, altså i 30’erne, var der ansat et par mand, og de boede sammen i et
stort værelse i kælderen. Under krigen i 1942-43 fik far bygget til både stuehus og
udhus, og hønsene havde for længst fået deres eget hus. Der blev bygget 5
enkeltværelser og baderum til gartnermedhjælperne, og eftersom alle var på kost
og logi, var der også 2 unge piger til hjælp. Pigerne havde værelse på loftet, og
der var altid liv og snak i
huset.
Der blev bagt og syltet, og
utallige bær blev plukket.
Under krigen var det en
kamp for at få sukker, men
vi havde næsten altid marmelade og hjemmebagt
brød. Det var svært med
kød, mælk og smør, så ved
siden af de 3 heste, havde vi
også 2 køer og nogle grise.
Man slagtede altid selv gris,
hvorimod slagteren kom Blomkål, inden de køres på auktion
med kalve- og oksekød.
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Gennem årene var kulturerne mange, der blev også dyrket porrer, rosenkål,
gulerødder osv. Af blomkål, agurker og tomater er der kørt et utal af læs ind til
Gartnernes Salgsauktion. Hele sommeren kørte Henry Sørensen, ham der passede
dyrene, men ikke boede hos os, ind til auktionen med de to sorte heste, Prins og
Max. Han kørte med en stor, flad vogn med 10 kasser i højden og 5 i bredden
pakket med blomkål, så der var dårligt plads til kusken. Han drog af sted kl. 5 om
morgenen, og vi børn var tit med, det var rart at køre med hestevogn. Da vi blev
større, 12-14 år, kørte vi selv hestevognen ind til Gartnernes Auktionshal, og det
var kasser med jordbær, agurker og tomater, vi havde med. Vi kørte med en lille
nordbagge, Lotte, der travede lystigt af sted. Det værste sted, vi skulle forbi, var
lige før den nyanlagte Th. Sauers Vej. Der lå husvildeboligerne, og hvis nogen af
drengene opdagede os, var vi oplagte drillemål. De kastede sten efter hesten, eller
de hang fast i bagsmækken.
I forbindelse med jordbærtransporten, husker jeg, det var i 1940’erne, hvordan far
først på foråret plantede jordbær i trækasser. Disse blev hængt op i
ståltrådsslynger under de øverste rør i drivhusene. Nedenunder i selve
drivhusjorden var der plantet tomatplanter i række – de skulle senere bindes op og
kom til at vokse helt op under glastaget. Men endnu i april-maj var de ikke store,
og jordbærkasserne kunne sagtens hænge der. Kasserne blev vandet og gødet, og
da de hang under de varme rør og tæt oppe under glastaget, trivedes de fint, så
allerede sidst i maj var der fine røde bær i pæne størrelser, og det var noget, der
blev talt om og skrevet om i avisen. Bærrene blev klippet af med en saks, da der
skulle være både 2 cm stilk og det grønne ved. Bærrene blev lagt på silkepapir og
solgt i bakker med 250 gram i hver. Jeg husker, konditori ”Kristine” og Hotel
Phønix købte nogle af de første bær.
I vintertiden kunne gartnermedhjælperne tjene lidt ekstra ved at rense og reparere
mistbænkvinduer. Det foregik i laden eller oppe i pakkerummet. Der var mange
stabler af vinduer, og de skulle behandles på begge sider, så det var lange aftener,
og mange verdenssituationer blev ordnet over de vinduer. Først blev alle ituslåede
ruder taget ud, så blev der skrabet og malet på alle sprosser, og til sidst skar Peter
Hansen glas til, som blev sat i med kit. Vinduerne kunne så ligge inde og tørre og
være klar til foråret.
I tiden under og efter krigen (1940-45) var der mangel på brændsel til
opvarmning af drivhusene. Gartnerne fik tildelt en vis del kul og koks, som var
langt det bedste til at ”brænde over” om natten og give stabil varme. Hvorimod
tørv, som de fleste måtte ty til, da der ikke kom kul fra England, var dårligt
brændsel, dels var brændværdien ikke nær så stor, og dels krævede tørv en
umådelig lagerplads, da de fyldte så meget.
Fra min fars gartneri husker jeg, at vi fik en hel jernbanevogn med tørv fra Lille
Vildmose. Vognen blev sat på et sidespor på Gug eller Gistrup station. Så kørte vi
med hestevogn det ene læs efter det andet, indtil vognen var tømt. Det var åbne
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jernbanevogne, og da tørvene var meget vandfyldte, var de også meget tunge.
Sådan en ”Slæber” kunne Hadsund-Peter næsten ikke trække over stigningerne på
strækningen fra Vildmosen, så der blev fyret kraftigt, de havde også kun tørv at
fyre med, og sommetider måtte der et lokomotiv bagerst til at skubbe på. Der
kunne nemt være 30-35 vogne med.
Fra ”skraldet”, der omtales senere, blev asken spredt over markerne, der lå om
gartneriet. Når det havde regnet eller efter frostvejr, skød kul- og koksstykker op
af jorden. Der var ret mange, og vi børn tjente en skilling ved at samle stykkerne,
2 øre for en lille spand og 5 øre for en stor, alt brændsel var velkomment.
Om foråret blev vinduerne til mistbænkene kørt ud på bænkepladsen, det var der,
hvor det oprindelige hus havde ligget, der var jorden meget god. Der var blevet
plantet hække rundt om, så det var en meget varm sydvendt plads. Der blev
mistbænkene sat ned med 75 cm brede gange imellem, og når de stod i vater, blev
vinduerne lagt over. Når jorden var varm nok, blev der plantet 2 melonplanter i
hvert vindue. De blev vandet, fik luft, idet der blev sat en træklods i klemme
mellem rammen og vinduet, eller hvis det blev for koldt, blev der lagt halmmåtter
over. I august kom belønningen, de bedste meloner på jorden, store, gule, faste
netmeloner med en speciel smag af solskin. Melonerne blev der passet godt på, de
måtte endelig ikke blive stødt under transporten, så de blev pakket ned i træuld.
Det var vel en tidkrævende kultur, men der var også gode priser på nr. 17’s
meloner.
De måtter, vi lagde ud på mistbænkene om aftenen og rullede sammen igen om
morgenen, blev lavet af langhalm og bundet på Aalborg Tvangsarbejdsanstalt, der
lå på vejen op til Zoo i Aalborg. Jeg har været med inde og hente mange læs med
hestevogn. Måtterne blev rullet hårdt sammen og lagt i høje læs, der blev bundet
fast, og så gik det tilbage ned ad Ny Kærvej, over Gug og hjem.
For at få god varme og gødning i mistbænken til melonerne købte Peter Hansen
skrald. Det var Aalborg Kommune, der solgte dagrenovation fra skraldespandene
i baggårdene i Aalborg. Den gang var det mest aske, for hver eneste lejlighed
havde kakkelovn, og det var netop asken og næringsstofferne deri, der var god
gødning. Men der var rigtignok også andre ”sjove” ting med. Skraldet blev læsset
af i et hjørne af bænkepladsen og blev så harpet og blandet med gødning. Det var
netop den varme og gødning, melonerne bedst kunne lide. De store bunker af
skrald lugtede vel ikke så godt, der var også køkkenaffald deri, men det var
kompost, og der blev ikke smidt så mange ting ud, som der gør i dag, det var jo
ude på landet, og man var ikke så sart. Lugten var da også OK, når jeg tænker på
alt det, man kunne finde i afharpningen, et utal af teskeer, gafler, knive, skeer,
også af sølv, tallerkener, sko, glas, skøjter o.s.v., det var spændende.
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I forbindelse med melonerne holdt Peter Hansen også bier, 2-3 huse i det solrige
vesthjørne af bænkepladsen. Peter Hansen var blevet stukket et par gange i en
blodåre, og det er farligt, så han havde førstelærer Jensen i villa Kuben i Gug til at
passe bierne. Det var enorme mængder af sukkervand, der blev hældt ned til dem

Henry og Henning ved petunia i mistbænke.
om foråret, så de kunne blive stærke og bestøve melonplanterne. Lærer Jensen
havde altid stor hat med net ned over ansigtet, mens han bakkede på en gammel,
krum snadde, og så brugte han altid sin lommekniv til at spise med, når han kom
med ind til middagsbordet.
Peter Hansen lagde megen vægt på, at der skulle spises god mad, og den stod
altid meget præcist på bordet kl. 7.30, kl. 12.00, kl. 15.00 og kl. 18.00. Om
morgenen havde folkene været ude at arbejde først og kom så ind til mad. Til
middag var der en times pause, men der blev spist præcis kl. 12.00. Eftermiddag
var der kun kaffe og hjemmebagt søsterkage, og så var arbejdet slut kl. 17.30. Det
blev der lavet om på langs hen ad vejen, men middag kl. 12.00 blev der ikke lavet
om på.
Mange unge mænd har haft deres gang på gartneriet – gid nogle af dem ville
fortælle deres version af forholdene. Flere af dem startede eget gartneri og giftede
sig måske med en af pigerne. Også bondegårdene var meget sociale steder
dengang, da behøvede man ikke rejse så langt for at træffe andre. Der var en stor
forening, der hed ”Den unge Gartner”, og der blev holdt fester og
sammenkomster – også belærende – flere gange om året.
11
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Peter Hansen døde pludseligt i 1963, og gartneriet blev solgt til Knud From
Hedegaard, en ung gartner, der kom fra Aarhusegnen. Han giftede sig med Annie
fra Ærø, og de havde et langt, slidsomt forløb på gartneriet. De automatiserede
meget, både ude og inde, for i de år, 70’erne og 80’erne, begyndte det at strømme
ind med varer fra de andre EU-lande, og konkurrencen var stor. Før kunne der let
være 8-10 mænd beskæftiget + lugekoner og løs hjælp, men som lønningerne
steg, var det slet ikke rentabelt. Med automatik over det hele skulle det helst
kunne køres af ejeren selv – måske med 1 eller 2 personer til hjælp. Det var hårdt
arbejde, og omkring århundredskiftet ophørte gartneridriften. Knud Hedegaard
flyttede fra gartneriet, det blev solgt, og næsten alle drivhuse, pakke- og fyrrum
blev revet ned. Tilbage er stuehuset, laden og et enkelt drivhus, som også vil
forsvinde her i 2006.

Gartnerier i Sdr. Tranders, deres etablering og beliggenhed.
I 1930’erne
kom der efterhånden flere
og flere gartnere til. De
fleste startede
i det små på
friland, men
byggede senere drivhuse –
et eller to – og
fandt ud af
hvilke afgrøder, der passede bedst til
dem. GartnerPeter Hansens gartneri i 1940’erne.
ne talte meget
sammen, men der var ikke så mange forbilleder her i byen. Flere af dem havde
dog været på større gartnerier i Odense og København, og andre havde været på
gartnerskole eller i udlandet.
Jorden i Sdr. Tranders var god til gartneridrift, og vejen til Aalborg var ikke så
lang, så flere følte sig tiltrukket af det.
Efterhånden får gartnerierne lavet mistbænke med god, gødet jord, og der var
mistbænkvinduer over. De kom fra en fin tømrer i Vejgaard, han var vist de fleste
gartneres drivhus- og mistbænkbygger. Mistbænkvinduerne skulle jo have en
ganske bestemt størrelse, så de passede til rammerne, der var delt i 3 sektioner.
Manden hed Børge Jensen, og han blev vel nærmest ekspert i drivhuse. De blev
den gang bygget af træsprosser i forskellige dimensioner. Børge Jensen var et
meget rart menneske, og han havde selv en form for frilandsgartneri i Vejgaard.
12
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Jeg husker, at Børge Jensen havde ”blomkålsører”, det, syntes vi børn, var lidt
sjovt, men det var, fordi han havde været danmarksmester i boksning.
Gartnerier langs Hadsundvej.
Jeg mener, Svend Balle også var
en af de første gartnere. Han købte
jord i Sdr. Tranders. Det var jord
fra en af gårdene i Hedegaardene,
og han havde vel 5-10 tdr. land.
Han byggede i 1930 et flot
rødstenshus med kælder og loft.
Jeg har ikke helt styr på, hvilke
gartnerier, der kom først, men i
30’erne lå de som perler på en
snor langs Hadsundvej, og i den
bedste tid var der 16-17 gartnerier
i Sdr. Tranders. Hadsundvej havde
fin brolægning, og der er endnu
lidt tilbage af den her i 2006.
Lad os starte på nordøstsiden af
Hadsundvej lige efter Kragebakkens slugt og de to store Hedegaarde. Der lå mælkehandler
Søren Jensens (1) hus, et sirligt,
lille hus med udhus og have.
På modsatte side af vejen lå Chr. Balles gartneri med drivhuse og mistKroghs (2) ejendom, en lille bænke samt udsigt til Kragebakken.
landejendom med køer, heste og
kornavl. De leverede mælken til andelsmejeriet i Sdr. Tranders.
Lidt vest for Kroghs og Skjødsholms ejendomme blev der i 1940-50’erne oprettet
et stort gartneri af J. P. Andersen (3), det blev i mange år dygtigt drevet af ham,
og senere af hans søn Finn Andersen. Der var en del drivhuse, men i slutningen af
2005 blev gartneriet nedrevet, og der laves nu vej og bygges på området.
Efter Søren Jensens ejendom kom så Svend Balles (4) gartneri. Jeg tror, de fleste
af gartnerne ejede 5-10 tdr. land jord, der krævedes ikke så meget til
frilandsgrøntsager, og der var mange om at levere, og jorden skulle jo passes,
gerne af dem selv og familien.
Chr. Stig Nørgaards (5) gartneri blev opført 1929, altså året før Balles. Der var
stuehus, der lignede Balles, 2 drivhuse på de 10 tønder land jord, og siden kom
flere drivhuse til. I 1969 døde Chr. Nørgaard, og sønnen Poul Erik og hustruen
13
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Sonja drev gartneriet videre, indtil universitetet senere overtog jorden. Der var
plantet lange hegn mellem parcellerne til læ for afgrøderne.
Skellet til næste gartner fortsatte med mange flere træer. Bag disse lå Harald
Kjølbyes (6) frugtplantage. Til beboelse havde de fået bygget et ret stort, gult
funkishus med fladt tag. Det var vel ret avanceret, og jeg husker en meget stor
kælder under huset. Her blev frugten opbevaret. Der var også udhuse til
afgrøderne. På den anden side af Hadsundvej lå ”Teglværkshuset”, som var
beboet af Bertelsens (7). Der havde været et stort teglværk, og i begyndelsen af
30’erne var der endnu nogle bygninger tilbage, men der blev ikke lavet teglsten
længere. Det eneste, der var tilbage, var teglgraven, en dyb mergelgrav, den var
der endnu i 40’erne og 50’erne. Vi børn blev meget advaret mod at komme for
nær, og vi måtte ikke skøjte der om vinteren.

Chr. og Sonja Nørgaards gartneri 1929
Neden for ”Teglværkshuset” i en dal lå en flot rødstensvilla, der nok var bygget
samtidig med Balles og Nørgaards. Jeg ved ikke, hvem der havde opført den, der
var en stor frugthave til, og det hele blev flittigt passet af mejerist Dam (8), der
boede der med sin familie i mange år.
Ved siden af Kjølbyes frugtplantage var der en slugt mod nordøst, og nede i den
laveste del lå Vedfald Nielsens (9) gartneri. Jeg husker kun et par drivhuse, men
der kan have været 3-4 stykker. Selve gartneriet er nok bygget lidt senere end de
andre.
Derefter kom gartner Juul (10), som også havde drivhuse og friland, jeg husker
grove grøntsager og krysantemum fra friland. I 50’erne overtog sønnen, Knud
Erik Juul, gartneriet, og han og hans kone Lis, var de der holdt længst ud, mens
14
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universitetet blev bygget omkring dem og på deres jord. De havde til sidst
drivhuse og et ret pænt detailsalg til områdets beboere. De havde et godt udvalg
af både afskårne blomster og potteplanter samt udplantningsplanter.
Efter Juuls kom et stort gult hus med nogle mistbænke, frilandsavl og et enkelt
drivhus, måske er der senere kommet flere til. Ejeren hed Sundby (11), men han
solgte i 1970’erne til Ejnar og Inger Idskov. De blev også opkøbt af universitetet
og byggede senere et mindre gartneri vest for kirken.
Det næste gartneri på Hadsundvej var gartner Knud Jeppesens (12). Også han
havde frilandsavl og 3-4 mindre drivhuse, og der er nok, som hos de fleste af
gartnerne, blevet dyrket krysantemer og blomkål.

Nogle af gartnerierne ved Hadsundvej, længst til venstre Vedfald, derefter
Juul, Sundby og Jeppesen.
Ved siden af gartner Jeppesen var der et stort rødstenshus. Det var bygget af en af
slagtersønnerne, Luther Lassen (13). På grunden var der også nogle drivhuse og
pakkerum. I 1943 købte Chr. Sørensen (13) gartneriet. I begyndelsen var der
almindelige afgrøder som hos de andre gartnere, men da et af Vejgaardgartnerierne ved Joacim Larsen på hjørnet af Møllevej blev eksproprieret, købte
Chr. Sørensen den afgrøde, der hedder ageratum. Det er en let, grøn plante til at
sætte i buketter, og den blev næsten brugt til alle afskårne blomster. Der var vist
ikke andre i denne del af landet, der havde den afgrøde, så det var en fast
levering, og folk vidste, at de kunne regne med leveringen. Chr. Sørensen avlede
ageratum i 30 år, men måtte så opgive den, da der var andre grønne ”ting”, der
15
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blev sat i buketterne. Da gartner Chr. Sørensens gartneri blev opkøbt, flyttede han
til Gug, hvor han drev gartneri i nogle år.
Det sidste gartneri på Hadsundvej var gartner Harald Jørgensens (14). Også han
havde en funkisbungalow som privat beboelse, og fra den var der forbindelse til
pakke- og fyrrum. Der var ligeledes drivhuse til gartneriet.
Næst efter gartner Jørgensen byggede malermester Frederiksen (15) et fint, gult,
stænkpudset hus med høj rejsning, og mange år senere opførte smed Christian
Mørch (16) en rødstensvilla ved siden af. Den blev senere købt som aftægtsvilla
for Valdemar og Jane Sørensen (16) Villaen har som den sidste ligget der lige til
sommeren 2005, hvor den blev revet ned, og nu ligger der kollegielejligheder på
grunden.

Leo Madsens hesteforspand kommer hjem med et læs blomkål til afpudsning
Overfor maler Frederiksen byggede Preben Mørch (17) en rødstensvilla med stor
garage og bilværksted. Værkstedet og alt andet ved den gamle Hadsundvej er
væk, undtagen Preben Mørchs hus, som nu ligger ved tennisbanen og
Klingenbergcenteret.
Mellem Preben Mørchs hus og Søren Jensens frugtplantage (19) (nu Greve) lå
familien Mogensens gård, som har været ejet af dem indtil 2004, hvor den sidste
af brødrene, Jens Mogensen (18), døde. I efteråret 2005 blev denne gård også
revet ned, og i begyndelsen af 2006 er alt jævnet med jorden.
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Gartnerier andre steder i Sdr. Tranders.
På Sdr. Tranders Bygade købte L. P. Madsen (20), som havde haft gartneri i
Hennedal, gården ”Damgaarden”. Den lå lige overfor mejeriet og pogeskolen. Det
var i de første krigsår, 1941-42, og det var sønnen Leo Madsen og hans hustru
Kamma, der stod for driften.
Leo Madsen var en meget dygtig gartner og byggede hurtigt drivhuse på grunden,
og så brugte han laden og staldbygningerne til pakke- og oplagsrum. Nogle år
senere købte Leo Madsen jord lige uden for byen ved vejen til Gug, nu Sdr.
Trandersvej. Derude blev der bygget 8-10 drivhuse, hvor der dyrkedes agurker og
tomater. På friland blev der dyrket blomkål, porrer og selleri, og senere blev der
en stor avl af blomsterløg, mest tulipaner. Leo Madsen blev alvorligt syg, og en
søn drev en tid gartneriet mønsterværdigt, indtil det blev solgt. Nu ligger det hen
som en ruin, beboelsen bliver stadig brugt, men drivhuse og fyrrum står og
forfalder.
På marken neden for Leo Madsens gartneri ude på Sdr. Trandersvej ligger en
ejendom, som tidligere har været omtalt i arkivets publikationer. Det var
oprindelig et husmandssted, hvor der også har været hønseri og frugtplantage. Det
var der på Sdr. Trandersvej 144, ”damerne” boede. Stedet blev i 1956 købt af Lea
og Poul Jensen (21). De har drevet gartneri der i drivhus og på friland, og
blomkål var en klar favorit. Sidst i 1990’erne stoppede Poul Jensen med ordinær
avl, men Poul og Lea bor stadig i huset, hvorimod drivhusene er under
nedrivning.

Gartnerierne mellem Gug og Sdr. Tranders, til venstre er det Leo Madsens
gartneri, forneden på billedet er det Poul Jensens, og længere til højre Kaj
Korup Sørensens.
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Lidt længere ind mod Sdr. Tranders havde Mie og Kaj Korup Sørensen (22)
gartneri. De havde købt et husmandssted, hvor de begyndte at drive gartneri. Der
blev bygget pakkerum og 3-4 drivhuse, hvor der blev avlet agurker og tomater, og
om vinteren blomster. På friland blev der dyrket blomkål. I 1980 døde Kaj
Sørensen, og en hjemmeværende søn, Ove, hjalp derefter moderen med driften.
Sidst i 1990’erne blev det hele for svært, Mie kom på plejehjem, og nu ligger Sdr.
Tranders Parken på gartneriets jord.

Kaj Korup Sørensens gartneri, nu Sdr. Tranders Parken.
Hvis man kører mod øst ad Hadsundvej ud af Sdr. Tranders mod Gistrup, så lå
der lidt uden for byen på nordsiden af vejen et stort gartneri. Det blev grundlagt af
Aase og Michael Andersen (23) i 1941. Der var frilandsafgrøder, rosenkål og
porrer m. v., men i 1943-44 blev der bygget 2 drivhuse, og gartneriet voksede støt
gennem årene. På et tidspunkt gik sønnen, Bjørn Andersen, ind i driften, og al
jorden var til sidst bebygget med drivhuse. De seneste afgrøder var potteplanter til
auktion og til eksport. I efteråret 2005 ophørte driften, og her i foråret 2006 er alt
ryddet. Kun beboelsen står tilbage, og nu bliver der bygget nye huse på den
sydvendte grund, hvor der er en flot udsigt til Lundby Krat.
Ved siden af Andersens gartneri mod øst var der mange år tidligere etableret
gartneri, det var ejet af Ellen og Kaj Winther (24). Kaj Winther byggede sidst i
1930’erne beboelse, pakke- og fyrrum og nogle drivhuse. Winther var således en
af de første gartnere i Sdr. Tranders med flere forskellige kulturer, mest blomster
18

Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv - Årbog 2007

og potteplanter. Et meget veldrevet gartneri, som var i drift med mange ansatte til
1990’erne, og det bestod bl. a. af 14 drivhuse. På frilandsjorden var der i de
seneste år plantet mange juletræer, det var i 1980’erne en god forretning med
juletræer, men som så meget andet blev den kultur også ”udvandet”, fordi så
mange pludselig ville være med. Ellen og Kaj Winther fraflyttede gartneriet i
forsommeren 2004, og alt, hvad der var på grunden, træer, drivhuse, beboelse og
have, er totalt væk, og grunden er ryddet. Nu laves der veje og gader, og der
bliver ”Broager”-byggeriet så til.
Lidt længere mod øst på det lige stræk til Gistrup købte gartner Adolf Nielsen
(25) den 1. juli 1942 en ejendom af Søren Knudsens efterkommere. Adolf Nielsen
og hans kone, Kristine, kaldte husmandsstedet ”Hasselly”. Det var i begyndelsen
grøntsager fra friland, der blev kørt ind på auktionen. Det første drivhus blev
bygget i 1951, og i 1963 overtog sønnen, Orla, og hans hustru Inger gartneriet,

Ejendommen før udstykningen
som de drev mønsterværdigt i mange år. I 1996 kom Orlas søn, Lars Erik, med i
firmaet, og i 1998 overtog han driften alene. Gartneriet er fortsat i drift, og Lars
Erik Nielsen har nu 10 drivhuse, hvorfra der mest sælges potteplanter. - Det var
de fleste af gartnerierne i Sdr. Tranders, alle med drivhuse.
Midt i byen bag Brugsen var der et husmandssted tilhørende Aage Idskov Jensen
(26). Hans far havde ejet det før ham, men i stedet for at fortsætte med rent
husdyrbrug og kornavl begyndte Aage Idskov Jensen at dyrke grove grøntsager
som en sideavl. Der blev også dyrket grøntsager på jorden udenfor byen.
Det var fine ting som kål, hvid-, rød- og grønkål, porrer, gulerødder o.s.v. Aage
Idskov Jensen blev medlem af Gartnernes Salgsforening, og således ”rigtig”
gartner. På grunden i Sdr. Tranders, hvor gården lå, er der nu bygget villaer i
forskellige størrelser, men det renoverede stuehus ligger stadig på grunden.
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På Østergaardsvej (Postgaardsvej) kom der i 1950’erne en helt nyetableret
gartner, Henning Hein (27), hvis forældre havde haft landbrug i Sdr. Tranders.
Der blev bygget drivhuse og beboelse, og gartneriet er stadig i drift og ejes af
Steen Bang.
I 1952 købte Karen og Einar Thomsen (28) et husmandssted lige over for
”Postgaarden”. Husmandsstedet havde tilhørt Chr. Mikkelsen i mange år. Her
byggede Einar Thomsen et mønstergartneri op, og med slid og omhu blev det til
et fint gartneri med flere ansatte, der var 4 drivhuse og avl på friland. I 1983
afhændede Einar Thomsen gartneriet til Peter Skjødsholm, der drev det som
gartneri i 6 år.
------Efterskrift.
Jeg har skrevet denne artikel for at mindes de gartnerier og andre ”håndens
arbejdere”, der fyldte så meget i arbejdslivet i over ½ delen af 1900-tallet. – Jeg
har været øjenvidne til den store forandring og vidne til det store fællesskab, der
fandtes før!
Det er mit bidrag til Sønder Tranders historie og om den rolle gartnerierne
spillede for netop den by.
December 2006
Jytte Myrhøj, f. Hansen, årgang 1932.

Familien Nørgaard fik lavet julekort det sidste år de boede i huset inden
ekspropriationen til fordel for universitetet
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Tegning over gartnerier i Sdr. Tranders, som jeg husker dem fra 1930 – 60. J.M.
Søren Jensen, mælkehandler
16. Chr. Mørch / Valdemar Sørensen
Chr. Krogh, landmand
17. Preben Mørch, smed og mekaniker
J.P. Andersen / Finn Andersen, gartnere
18. Mogensen, gårdejer
Svend Balle, gartner / E. Møller Jensen
19. Søren Jensens frugtplantage / Greve
Chr. Stig Nørgaard / Poul Erik Nørgaard, gartnere 20. L.P. Madsen / Leo Madsen, gartnere
Harald Kjølby, frugtavler
21. Poul Jensen, gartner
Bertelsen, Teglværket
22. Kaj Korup Sørensen, gartner
Dam, mejerist
23. Michael Andersen / Bjørn Andersen, gartnere
Vedfald Nielsen, gartner
24. Kaj Winther, gartner
Juul / Knud Erik Juul, gartnere
25. Adolf Nielsen / Orla Nielsen / Lars Erik Nielsen, gartnere.
Sundby / E. Idskov-Jensen, gartnere
26. Aage Idskov-Jensen, gartner
Knud Jeppesen, gartner
27. Henning Hein / Steen Bang, gartnere
Luther Lassen, slagter / Chr. Sørensen, gartner
28. Einar Thomsen / Peter Skjødsholm, gartnere
Harald Jørgensen, gartner
29. Peter Hansen / Knud From Hedegaard, gartnere
Frederiksen, maler
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Personligt bidrag til historien om gartnerier, af Sonja Nørgaard. Januar 2001.
”STRØTANKER” eller ”NOSTALGI” omkring tiden, da AALBORG UNIVERSITET blev påbegyndt – og – lidt om, hvad der siden skete.
Inspireret af den megen omtale i dagspressen i efteråret 1999, hvor Aalborg
Universitet fejrede 25 års jubilæum, har jeg fået lyst til at nedfælde nogle – jeg
kalder dem ”strøtanker” – om lidt af det jeg husker fra tiden, før AUC blev
planlagt, og også lidt om de menneskelige følger af dette enorme byggeris
tilblivelse.
Da jeg i 1956 blev gift med en gartner, hvis far ejede ét af de syv gartnerier, der lå
på stribe på Hadsundvej, så meget helt anderledes ud end i dag. Alle disse
gartnerier dannede ligesom en ”forstad” til Sønder Tranders, hvor vi også følte, vi
hørte til.
Min mand og jeg arbejdede fra første færd i gartneriet. Jeg var således
privilegeret, idet jeg kunne være i hjemmet, medens vore tre piger voksede op.
Gartneriet købte vi af min svigermor ved svigerfars død i 1969.
I 1929 var gartneriet
blevet
opført
med
stuehus og 2 drivhuse på
10 tdr. land jord. Siden
havde
familien
opbygget en eksistens
med
yderligere
forbedringer
og
opførelse
af
flere
drivhuse.
Som sagt flyttede jeg i
1956 ind i en helt
nyetableret første etage
af
den
ret
store
1929
rødstensvilla. Vi ind-gik
således i det gode fællesskab, der var mellem beboerne fra de fleste af de andre
gartnerier. Noget af det jeg mindes med glæde, var sammenkomsterne om
vinteren – om sommeren var der jo ikke tid til selskabelighed. – Disse aftner
foregik næsten altid efter samme opskrift. – Vi mødtes ca. kl. 19.00, - fik lidt
senere kaffe/te med pålægsmad og flere slags kage. Så fordelte vi os i forskellige
hold, hvoraf nogle spillede kort, medens andre snakkede og lavede håndarbejde.
Ved ettiden sluttede vi så af med dessert. Senere blev dette sidste punkt dog
ændret til kun at være frugt, måske med et enkelt glas vin. Arbejdsmæssigt var
der også et vist sammenhold mellem de forskellige gartneriejere, idet man bl.a.
kunne være fælles om nogle store redskaber – og ligeledes kunne være fælles om
transport af varer til auktionen.
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På dette tidspunkt fremstod selve byen, Sdr. Tranders, noget anderledes end den
gør i dag. Den var en karakteristisk landsby, omgivet af driftige landbrug og som
sagt også adskillige gartnerier, både i selve byen og foruden ”forstaden”, hvor der
nu er universitet, var der også flere større og mindre gartnerier på vejen fra Sdr.
Tranders til Gug. Det skal bemærkes, at der til dato stadig er nogle af gartnerierne
tilbage.
I byen var der en brugsforening med flere ansatte. I den forbindelse falder mine
tanker på min svigerfars daglige cykeltur hver morgen med kurven og de to
”brugsbøger”, hvor manglende fornødenheder var skrevet op af svigermor og jeg,
- og så var der selvfølgelig hans daglige forbrug af cigaretter, aldrig mindre end
20 stk.
Der var i byen også en lille købmandsbutik og et mejeriudsalg samt et par mindre
vognmandsforretninger og Mørch & Sønners vognfabrik, hvor der var rigtig
mange ansatte. Sygekassen var hos Frederik og Helga Christensen; Frederik blev
kaldt ”Mælkefrederik”. De boede i Holmen på Ørepøttevej og begge var særdeles
arbejdsomme som graver og kirketjenere.
Det var således en slem omvæltning, der skulle ske, da planerne om tilblivelsen af
AUC forelå. Nogle enkelte mente dog, det ville være en guldgrube at blive
eksproprieret af staten, medens andre var mere skeptiske. Vi hørte til de sidste,
navnlig efter vores første møde med planlægningssekretariatet, hvor de uvisse
oplysninger vi fik om indlemmelse i byzonen gjorde, at vi i den grad blev
stagneret i udvidelse af gartneriet.
I 1972 havde vi investeret 300.000 kr., men turde selvsagt ikke fortsætte denne
udvidelse, så resultatet blev jo, at vores indtjening i de følgende år ikke blev så
stor, som de måske kunne være blevet. – Vi havde yderligere det problem, at der
på ejendommen var tinglyst aftægtspligt for min svigermor, og vi vidste, at det
ville ramme hende hårdt, hvis vi måtte afgive ejendommen på de betingelser, der
forelå. Bl.a. – kunne man på dette tidspunkt ikke oplyse os om, hvornår
ekspropriationen skulle foregå – og – vi fik på det oplysende ”skræmmemøde” i
1973 at vide, - at vi på ingen måde skulle regne med at kunne opføre et
tilsvarende gartneri, som det vi havde, uden at komme til at skylde betydeligt
mere end vi gjorde. Dette gjorde den daværende rådmand Brusgaard os i tydelige
vendinger opmærksom på, samtidig med, at han gjorde klart, at det ville blive for
dyrt for os at blive boende, når indlemmelse i byzone blev en realitet.
Nu er det jo ikke kun økonomi, det drejer sig om, når man bliver tvunget til ”at
rykke teltpælene op” – også de menneskelige aspekter spiller i høj grad ind. Ud
fra egen erfaring i 1980, hvor vi måtte forlade vores gartneri, har jeg følt på egen
krop, hvor svært det kan være, især når man føler sig uretfærdigt behandlet.
Selvfølgelig skal der i samfundet være plads for udvikling, ellers ville alt jo
stagnere. – I dag ved vi, at AUC har været til gavn for landsdelen og for mange
mennesker. For ca. 25 år siden, hvor den psykiske krig mellem Aalborg
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kommune og det ekspropriationstruede samfund startede, havde vi svært ved at
forstå, at det ved så storstilet et projekt som AUC, skulle være rimeligt kun at
betale et minimum for den jord, hvorpå hele dette projekt skulle etableres.
Jeg vil her ikke gå i detaljer, men kun i korte træk komme ind på det, der overgik
vores lille gode samfund med bl.a. de syv gartnerier på noget af landets bedste
jord. Stedet hvor generationer gennem årtier havde udøvet det, der skulle være
deres livsværk.
I 1974 fik samtlige gartnerier tilbudt mageskifte, så vi kunne bygge nye gartnerier
i Dall syd for Aalborg. Da vi samtidig fik at vide, at vi ikke kunne etablere disse
gartnerier uden at komme til at skylde betydeligt mere end vi gjorde, var der ret
hurtigt enighed, om at sige nej til dette tilbud. – Så begyndte lavinen at rulle.
Nogle gartnerier blev solgt, fordi sagen tog form som en udmattelseskrig mellem
kommunen og gartneriejerne. En krig, hvor vi selvfølgelig blev de små. Området
indgik i en lokalplan og blev byzone, hvor jorden
blev udlagt til
boligområde. Det
medførte vold-somt
stigende udgifter.
For vo-res
vedkommende steg
ejendom-skatterne
på et år fra 1.200
kr. til 20.000 kr.
Jeg ved ikke, om
nogen
husker
”Surløkke-sagen”
1976
fra Sønderjylland.
Vores situation var analog med den, idet vi måtte betale ½ million i
kapitalvindingsskat. – Et halvt år efter blev kapitalvindingsskatten afskaffet.
Som sagt havde vi jo også aftægtspligten over for min svigermor at tage stilling
til. Det skete ramte hende meget hårdt. Hun kom efter eget ønske til Ø. Hornum –
dog overvandt hun aldrig, at hun blev jaget bort fra sit hjem gennem 50 år, - og –
hendes sidste år blev alt andet end lykkelige.
Da der i 1980 ikke var gartnerier eller små landbrug til salg, tog vi drivhuse og
skorsten med og etablerede os i Nøvling på 5 tdr. land jord, hvor vi også byggede
et typehus. Det der var sket havde taget voldsomt på min mand – psykisk – og
blev, tror jeg, en indirekte årsag til hans død i 1988.
Om de øvrige naboer og gartnerfamiliers videre skæbne, vil jeg blot oplyse, at
hele denne proces medførte adskillige menneskelige forlis.
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For god ordens skyld vil jeg oplyse, at adressen var Hadsundvej 235 og matr. nr.
var 5 ah, Sønder Tranders sogn. – og – at min svigerfars navn var Chr. Stig
Nørgaard – og at min mands var Poul Erik Stig Nørgaard.
SONJA NØRGAARD

Poul Larsen med agurkehøst 1953 – drevet frem
ved hjælp af varmerør i drivhuset.

25

Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv - Årbog 2007

Udskiftningen af Gug by i 1795
Af Vaun Egede Jensen

Aasteds Forretning
For
Gug Bye Sønder tranders Sogn Fleskum Herred Anno 1795er den 22 juli mødte
Landvæsens Commissionen for Aalborg Amt udi Gug bye, Sønder Tranders
Sogn, Fleskum Herred bemeldte Amt, for at faae Deelings Planen lagt og videre
bestemt, til denne Byes markers udskiftning, at Fælleskabet, saa mødte og den
deelende Land Inspecteur Frederik Wissenberg samt og Lodsejerne i bemeldte
Bye, nemlig Kammerherre og Stifsamtmand Pentz mødte tillige som directeur
for Hospitalet i Aalborg.
Øverst er starten af det gamle dokument indscannet og nederst ses resultatet af
Willam Nielsens oversættelses arbejde.
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I året 1795 var det blevet byen Gugs tur til at blive udskiftet. Landinspektør
Friedrich Wesenberg, der i 1785 forestod udskiftningen af Sønder Tranders By,
var igen tilkaldt. Wesenberg står den 22. juli 1795 i spidsen for den landvæsenskommission, som Aalborg amt har nedsat til deling af fællesskabets jorde i Gug
by, Sønder Tranders sogn.
Ud fra det dokument, som i dag findes på landsarkivet i Viborg, og som kan
betragtes som et referat af, hvad ejer og bruger blev enig om dengang, vil jeg i det
efterfølgende gøre et forsøg på at omsætte referatet til noget, vi kan forholde os til
ud fra Gugs geografi i dag.

I 1795 var der 2
lodsejer i hele
Gug by, Aalborg
Hospital og
Sohngaardsholm
gods.
Fæstebønder
1. Iver
Christiansen
2.Peder
Pedersens Enke
3. Søren
Pedersen
4. Søren Nielsen
5. Jens Nielsen
6. Anders
Sørensen
7. Anders
Pedersen
8 og 9 Laust
Christensen
Lad mig starte med, hvem der deltog i mødet udover landvæsenskommissionen,
nemlig de 2 ejere, Aalborg Hospital, som blev repræsenteret af direktør Pentz,
som tillige var stiftsamtmand og Sohngaardsholm gods, som var repræsenteret af
ejeren kammerherre Adeler. Fæstebønder, husmænd og enkelte huse er ikke med
navn i indledningen, men efterhånden som jeg kommer igennem dokumentet, får
jeg følgende billede. Under Aalborg Hospital var der 5 gårde og 4 husmænd,
navnene på fæstebønderne var Iver Christiansen, Peder Pedersens Enke, Søren
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Pedersen, Søren Nielsen og Jens Nielsen, navnene på husmændene er ikke
refereret. Under Sohngaardsholm gods var der 3 gårde, som gårdfæsterne Laust
Christensen, Anders Sørensen og Anders Pedersen sad på. Hvor mange husmænd
og enkelte husbesiddere der fandtes under Sohngaardsholm er ikke helt klart, men
ca. 4 husmænd og ca. 3 huse. Endvidere var der et stykke jord under
Sohngaardsholm gods, som gik under betegnelsen ”kirkejorden”.
I referatet findes en lang række lokale stednavne, som i dag er svære at forholde
sig til eller fæste en bestemt lokalitet til, men lad mig gøre nogle forsøg.

1. Iver Christiansen
2. Peder Pedersens Enke
3. Søren Pedersen
4. Søren Nielsen
5. Jens Nielsen
8. Anders Sørensen

Før 1795 var al jorden samlet i nogle store indhegnede marker, som blev betegnet
som vang eller tofter. I disse vange og tofter dyrkede bønderne i fællesskab deres
afgrøder. Af sådanne vange og tofter nævnes.
”Ulvhøys Vang”, kan måske oversættes til nutidens ”Ulshøj”, og må derved være
en mark. der har ligget i nærheden af denne høj, altså omkring Gug kirke.
”Aalborg Vang”, er nok været en mark, der har stødt op til den nordlige grænse af
byen og tæt ind til Aalborg by, en mark i området omkring Beatesmindevej.
”Skoelhøys Vang” kan måske oversættes til nutidens ”Solhøj”, med en placering
omkring denne.
”Kiældals Vang” kan med rette oversættes til Kildal mark og har ligget omkring
ejendommene Sønder Trandersvej 67 - 69 og nord på.
”Møggelhøy Vang” må have ligget i forbindelse med nutidens gravhøj Møgelhøj.
”Pibe Høys Vang” har været placeret vest for Møgelhøj.
”Salmands Toft” og ”Veyager Vang”, kan ikke umiddelbart placeres.
Det var de vange og toften, som dengang blev betegnet som byens ”Ager”, altså
den jord, som var opdyrket. Markerne lå alle placeret på den høje jord nord og øst
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for Gug by. Alle de lave arealer syd og vest for byen var engarealer, og af de
gamle navne fra dette område skal nævnes:
”Lærreds Kiæret” hvad navnet står for vides ikke, men området er ca. det areal,
der i dag er omgrænset af Sønder Trandersvej i nord, Kærholt i øst, Indkildestrømmen i syd og lidt øst for Vissevejen.
”Skiden Eng” er et område, der ligger umiddelbart øst for og op til Vissevej.
”Gravene” hvad navnet står for er heller ikke helt klar. men området støder op til
Øster å og ligger lidt nord for Indkildevej.
”Slet Kiær Engen” er området langs Øster å, der strækker sig fra nord for
ovennævnte ”Gravene” og til grænsen mod Aalborg. Altså det område der i dag
ligger umiddelbart syd for jernbanen til Grønlandshavnen og til den nordlige ende
af den store eternitsø.
Til at give forbindelse til og mellem arealerne blev ejerne og brugerne dengang
enige om, at vejen til Sønder Tranders og vejen til Gug skulle forblive på det
gamle sted.
Så omtales en vej der skal gå langs med ”Vesten Diiget”, og mod nord hen til
Hospitalets nordligste eng. Når jeg sammenligner det gamle kort med nutiden, er
der tale om den vej vi i dag kalder Fælledvej. Vejen gik dengang i 1795 næsten
parallelt med Gugvej og har sluttet omkring, hvor Almas i dag ligger.
Af referatet fremgår også, at bylauget havde bestemt, at den gamle lergrav skulle
bevares og endda udbygges, derfor skulle der etableres en ny vej. Lergraven har
ca. været placeret på det sted, hvor vejen Sigten støder til Landlystvej. Den vej
der etableres umiddelbart efter 1795, er den sti, der i dag løber fra P-pladsen ved
den Danske Bank og Aldi til Sigten.
Så er der kun et lokalt stednavn tilbage i referatet og det er de ”Røde Bakker”, der
er ikke umiddelbart noget, der giver antydning af, hvor disse bakker har ligget,
udover, at de er beliggende på agerjorden, altså på den høje jord nord og øst for
Gug.
Så vil jeg går over til at beskrive, hvad referatet indeholder af bestemmelser om,
hvordan jorden skulle deles mellem brugerne/fæsterne.
Fordelingen af jorden skulle foregå, således, at der ikke skete en forrykning af
den oprindelige hartkornsstørrelse mellem de to ejere. Ejerforholdet var, at
Aalborg Hospital ejede ca. 3/5 af det hartkorn, som fandtes i Gug by og
Sohngaardsholm gods 2/5 af hartkornet.
Man startede simpel hen med, at dele al ”ager” jorden, altså al den høje jord som
kunne dyrkes, den jord som i dag ligger nord for Sdr. Trandersvej og øst for
Gugvej. Der var enighed om, at trække en skellinie fra ca. midt i Gug by og mod
nord øst. Skellinien findes den dag i dag, og er det skel, som ligger som bagskel
mellem vejene Tinglykke og Skovlykke. Trækkes denne skellinie videre mod
nordøst, vil man ramme skellet ind til Sohngaardsholm Hovedgård i det nordøstre
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skelpunkt på Solvangen nr. 1. Jorden mod øst blev tildelt Aalborg Hospital og
jorden mod vest Sohngaardsholm gods.
I følge referatet gik man herefter i gang med, at dele Aalborg Hospitals agerjord.
De 4 husmænd blev tildelt jord i den østre del af ”Kieldals Vang” og lige omkring
vejen til Sønder Tranders. Det vil sige at husmændene har fået tildelt jord i det
område hvor ejendommene Sønder Trandersvej 67 og 69 i dag ligger. På kortet er
ejendommene betegnet med nr. 13, 14a og 15. Hvornår den ene ejendom
forsvinder, ved jeg ikke.
Derefter går man over til at fordele Aalborg Hospitals agerjord mellem de 5
fæstebønder.
Man starter i øst umiddelbart efter, hvor husmændene har fået deres agerjord, og
man starter med fæstebonden Iver Christiansen. Han får et stykke jord på begge
sider af Sdr. Trandersvej, det areal, der betegnes med nr. 1. De øvrige 4 får deres
jord som fire langstrakte strimler fra ca. vejen til Sønder Tranders og til byens
nordskel. På kortet er disse ejendomme nummeret fra 2 til 5.
Af referatet fremgår, at det fra starten var bestemt, at den ene af gårdene under
Sohngaardsholm gods skulle udflyttes. Der var tale om Anders Pedersens gård,
og det var aftalt, at stiftsamtmanden skulle hjælpe godsejeren med at søge midler
hjem fra staten til opbygning af denne gård. Anders Pedersen får al sin jord i
byens nordvestlige hjørne ind til Aalborg. Den gård, der opføres er den senere så
kendte gård ”Beatesminde”. På kortet er det nr. 7. De to andre fæstere under
Sohngaardsholm gods, deler den resterende agerjord. På kortet er det nr. 6, 8 og
9. På det tidspunkt var Laust Christensen fæster af nr. 8 og 9.
Tre af husmændene under Sohngaardsholm gods får deres agerjord på det areal,
som ligger mellem vejen til Aalborg og vejen langs ”diget”. Det vil sige, at de 3
husmænd får deres jord mellem nutidens Gugvej og Fælledvej. På kortet nr. 10,
11 og 12.
En fjerde husmand får sin jord syd for nutidens Fælledvej eller ca. det areal, der i
dag ligger mellem Fælledvej og Grønlandsbanen. På kortet nr. 19.
Når der på kortet er et areal med betegnelsen nr. 19, så mangler numrene 16, 17
og 18. På det store oprindelige kort er der indtegnet nogle små ejendomme med et
enkelt hus, som ligger langs med vejen til Sønder Tranders og inde i selve Gug
by. Hvem der har beboet disse ejendomme eller deres eventuelle erhverv, fremgår
ikke af referatet.
Alle gårde, huse og bygninger lå mere eller mindre tilfældigt på det areal, som
blev kaldt ”gade”, og som strakte sig i et bredt bælte omkring Sdr. Trandersvej fra
nutidens Gugvej og til lidt øst for Kærholt.
Hvor bygningerne til de enkelte ejendomme har ligget er ikke helt klart, for alle
ejendommenes vedkommende, men det har nok heller ikke været af afgørende
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betydning, da man må havde påregnet, at de enkelte gårde med tiden skulle
udflyttes.
Den eneste gård som jeg tør sige ligger ca. samme sted i dag, som dengang er
Juelsgård, ejendom nr. 6.
Efterhånden som gårdene er blevet udflyttet er der blevet mere ledig jord på
”gadearealet” og den jord er så blevet delt/solgt således at nr. 20-27 er opstået.
Alle gårdfæsterne fik et stykke af det engareal (Lærredkjæret) som ligger mellem
Sdr. Trandersvej og Indkildestrømmen, men umiddelbart ser det kun ud til, at
enkelte gårdfæstere har haft deres bygninger på eller i tilknytning til disse arealer.
Engjorden er blevet fordelt således, at alle gårdfæsterne har fået et stykke, og på
kortet kan man se, hvor de enkelte gårde har fået tildelt deres englodder.
Af det areal, som hed ”Gravene”, har hver gårdfæster også fået et stykke. Hvad
”Grave” har været er ikke helt klart, men enten har det været et areal, hvor der har
kunnet graves tørv, eller også har det været tale om noget ”engkrat” hvor der har
kunnet stynes/fældes træ til brændsel.
Med referatet i den ene hånd og det kort som Friedrich Wesenbergs lillebror,
Ernst havde opmålt og tegnet forud for den 22. juli 1795 i den anden, tager
Friedrich Wesenberg tilbage til sin bopæl i Randers og udarbejder den endelige
delingsplan som han er færdig med og underskriver den 4. januar 1796.
Ernst Wesenberg, blev født i Fredericia den 1. april 1769 og fik sin bestalling
som landinspektør den 7. maj 1794, altså året før han påbegyndte opmålingen af
Gug ejerlaug. Efter havde arbejdet med opmåling og matrikuleringsarbejdet blev
han amtsforvalter i Aalborg i 1821.

Kildalsgaard
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For at få et billede af en hvor mange personer der siden udskiftningen 1795 har
været ejer af en enkel ejendom, har jeg udarbejdet en fortegnelse over ejere af
”Kildalsgaard”.
Siden ejendommen den 31. maj 1796 blev frikøb fra Aalborg Hospital har 13
personer haft skøde på gården.

Oversigt over ejere af ejendommen matr. nr. 1 (a) Gug by, Sønder Tranders
sogn siden udskiftningen i 1795.
Ejendommen blev efter udskiftningen flyttet til sin nuværende placering på
Sønder Tranders Vej 60. Udflytningen er sket i perioden 1801-1834, idet
ejendommen i folketællingen fra 1801 ligger inde i byen sydøst for krydset
mellem Kærholt og Sdr. Trandersvej og ved folketællingen i 1834 ligger på sit
nuværende sted.
Skødedato
Ejer
Før 1796
Aalborg Hospital. Iver Christiansen var fæstebonde
under hospitalet.
31. maj 1796

Iver Christiansen. Ole Madsen er kommet i besiddelse
af ejendom ved at ægte Iver Christiansens enke, men
der står i skødeprotokollen, at han ikke fået papir på
ejendommen, så reel ejer har han aldrig været.

25. april 1811

Stedsøn (søn af Iver Christiansen) Mads Iversen.

26. november 1853

Søn Iver Christian Madsen.

25. april 1888

Anders Sørensen Iversen.

13. juni 1902

Enke A. Valdemarline f. Thomsen, udskiftet bo efter
Anders Sørensen Iversen.

3. nov 1906

Peder Knudsen Pedersen.

17. juli 1908

Peder Søndring Leide

2. november 1917

Chr. Holmager og P. Chr. Rasmussen

2. marts 1918

P. Chr. Rasmussen overtager Chr. Holmagers andel

19. december 1918

Chr. Berthelsen og T. Berthelsen i lige sameje.

21. marts 1923

Holger Jensen

1957

Søn Jørgen Jensen

1. maj 1996

Søn Holger Jensen
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Beskrivelse af sognet ud fra 1795 kortet.
Da jeg første gang kiggede på kopien af det oprindelige kort fra 1795, der er lidt
forskellig fra det sognekort, som er benyttet til gengivelse her i artiklen, så kunne
jeg konstatere, at der næsten ingen skov var aftegnet, der er enkelte
skovsignaturer omkring det, vi i dag kender som Solhøj og enkelte områder
omkring Ulshøj, samt i det nordøstlige hjørne af ejerlauget.
En anden ting, der falder en i øjnene, er det forhold, at størstedelen af byens gårde
og huse ligger samlet som en stor bygningsmasse lige øst for rundkørslen på Gugvej og klumpet sammen omkring vejen til Sdr. Tranders. Dog er der to gårde som
ligger lidt for sig selv omkring det sted, hvor Kærholt i dag støder til Sdr.
Trandersvej.
Landsbyen er dog typisk for den tid, idet den er placeret på grænsen mellem den
våde engjord og den tørre høje agerjord.
Selvom vi er bekendt med, at der omkring p-pladsen til Danske Bank på Gugvej
har været placeret en kirke, er der ingen markering eller angivelse af nogen form
for kirkejord på kortet, men som tidlige nævnt fremgår det af det gamle udskiftningsdokument, at der under Sohngaardsholm gods er et stykke kirkejord, hvis
nærmere placering ikke er nævnt. Kirkejorden kommer til at indgå i de arealer,
som husmændene under Sohgaardsholm gods får tildelt.
En ting som undrer mig er det ”dige”, som er indtegnet på kortet og nævnt i
referatet. Diget lå langs østsiden af den vej som i dag hedder Fælledvej. Om dette
dige været en højvandbeskyttelse fra den tid, hvor Østerådalen var en del af
Limfjorden eller er det en grænsemarkering mellem eng og agerjord, står hen i det
uvisse.
I udskiftningsdokumentet tales der om de ”Røde Bakker”, hvor der måske kan
være tale om, at der har været nogle højdedrag, hvor afgrøderne i de tørre sommer
er blevet svedet af og derved henstået som nogle rødlige arealer. I den forbindelse
skal man tænke på højdeforskellen mellem det laveste punkt i ejerlauget,
vandspejlet i Østerå og det højeste område, som i dag er fællesarealet ved
Heliosvej er ca. 65 meter. Toppen af gravhøjen Møgelhøj ligger et par meter
lavere.
Det ses af de forholdsvis mange arkæologiske fund, at der fra gammel tid har
været menneskelig aktivitet i området, som nævnt i årbogen fra 2006.
Vi ved, at der har været tre kendte gravhøje, nemlig Solhøj, Møgelhøj og Ulshøj.
Først nævnte høj eksisterer ikke mere, men ved registreringen af fredede fortidsminder i 1980, beskrives Møgelhøj som en gravhøj, der er 4 meter høj, 20 meter
lang i nord-sydretningen og 25 meter lang i øst-vestretningen.
Uglhøj beskrives i samme registrering som 2 meter høj, 12 meter lang i østvestretning og 17 meter lang i nord-sydretning. Det meste af højens vestlige
halvdel er bortgravet ved gammel, dyb, tilgroet sandgrav, som højens vestside nu
skråner ned i. Afgravning af terræn nord for højen synes også at have fundet sted,
og højsiden og nuværende skrænt går her ud i et.
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Møgelhøj set fra
Gug Plejehjem
med kunstneren
Thorvald
Odgaards
skulptur ”Moden
frugt” fra 2003 i
for grunden.

Ulshøj ses her til
højre for den i
1972 opførte Gug
Kirke, tegnet af
Inger og Johannes
Exner.

Gugs udstrækning i 1795.
I årbogen for 2006, blev grænsen mellem Sdr. Tranders og Gug beskrevet, så den
springer vi over i år og starter vores tur rundt om Gug by i det sydøstlige hjørne,
hvor grænsen mod Nøvling Mark er kommunevandløbet Landbækken.
Landbækken er det vandløb der kommer fra Gistrup og løber i hele sognets
sydlige grænse. På det sted, hvor Landbækken løber i Indkildestrømmen, drejer
bygrænsen mod nordvest og på sydsiden af grænsen har vi Visse by liggende.
34

Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv - Årbog 2007

Billedet er taget på det
sted hvor den tidligere
jernbanelinie mellem
Aalborg og Hadsund,
det nuværende spor til
Grønlandshaven,
krydser landbækken og
dermed forlader Gug.
Dengang jernbanen
havde sin storhedstid lå
”Lundegårde trinbræt”
umiddelbart øst for det
sted hvor billedet er
taget. Trinbrættet havde, ud over et venteskur, et
langt læssespor, hvor der via en rampe og en
tipvognsbane til det nord for liggende kalkværk
blev læsset store mængder kalk på jernbanevogne.
Den 8. maj 1894 blev der vedtaget en jernbanelov, som førte til, at et privat
konsortium med bla. borgmester Simony og grosserer J. Pedersen den 20. maj
1897 kunne meddele, at de ville etablere Aalborg-Hadsund Jernbane (AHJ)
Konsortiets ingeniører havde beregnet anlægsomkostningerne til kr.
1.650.000 men heller ikke dengang var det muligt at holde budget, så den
endelig pris blev kr. 2.195.800. Jernbanelinien blev åbnet den 1. december
1900. I starten var der 3 daglige afgange i hver retning, men allerede i 1902
var der 4 daglige afgange.
Billedet er taget på
Kærholtstien og set
mod vest. Grænsen
mellem Visse og Gug
går i midten af
Indkildestrømmen.
Huset der ses i
baggrunden ligger i
Vedbæk.
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Billedet er taget i
krydset Vissevej og
Indkildevej og set mod
vest. Hvis det var
muligt at føre tiden 200
år tilbage og tage et
billede, ville vi se et
lille vandløb, hvor en
lille bro førte
Vissevejen over og et
vandløb med mange
bugter/krøller og
græsenge på begge
sider. Hvornår vandløbet er rørlagt, og den første
Indkildevej er anlagt, ved jeg ikke.
Til gengæld ved jeg, at Gunderup Pastorat, som følge af Loven af 17. januar
1859 har udarbejdet og vedtaget et regulativ for Indkildestrømmen, som
Aalborg Stiftsamt godkendte den 6. september 1861.
Teksten i regulativet lyder således:
”Indkildestrømmen fra Indkildebakken nordpå, imellem Lundegaardens
Vesterenge på begge Sider af Strømmen, og fortsættes nord paa som
Skjældgrøft imellem Visse og endeel af Neufling og Gugs Enge til Gugs
Broe, samt derfra som Skjælgrøft imellem Gugs og en Deel af Vissegaards
Eiendomme, indtil den falder i Kjærsmølleaae ved Vissegaards Broe. 5970
Alen lang. Den skal være 3 Alen bred foroven, 1 Alen bred i bunden og 1½
Alen dyb, med undtagelse af den saakaldte Lyngholm, hvor den skal være 1
Alen bredere foroven og ½ Alen dybere,- der synes hvert Aars 1ste Oktober”.
Da vandløbet på en del af strækningen grænser op til Gug, har bestemmelserne også været gældende for de lodsejere i Gug, som havde jord, der grænsede op til Indkildestrømmen.
Det kræver nok en forklaring, at vandløbet skal synes hvert års 1. oktober,
men det vil sige at de lodsejere, som grænser op til vandløbet, har delt den
årlige vedligeholdelsesbyrde imellem sig, og at de til den 1. oktober skulle
sørge for, at vandløbet havde de foreskrevne mål. En repræsentant for
Gunderup Pastorat, skulle efterfølgende kontrollere, om lodsejerne havde
udført deres arbejde godt nok.
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Billedet er taget ved
indkørslen til p-plads til
Østerådalen fra Indkildevej og set mod vest.
Umiddelbart bag fotografen ser Indkildestrømmen igen dagens
lys efter næsten hele
vejen fra Vissevej at
have løbet i et mørkt
rør. Indkildestrømmen
forsatte indtil 1992
langs med Indkildevej,
som en stor vejgrøft.
Ved etableringen af Østerådalen i 1992 blev
Indkildestrømmen restaureret og forlagt til et bugtet
forløb fra Østerlandkanal og til Østerå.
Med vedtagelsen af lokalplanen for Østerå Enge, friluftsområdet i Østerådalen, den 26. august 1991, blev det muligt at anlægge det friluftsområde,
som i dag bliver benyttet af mange af de lokale beboere og dermed også af
Gug borgerne. Det var Aalborg kommune, Nordjyllands amt og en række
fonde, der økonomisk gjorde det muligt at forlægge Østerå fra et langt lige
forløb langs kolonihaver foreningen ”Ådalen Engen” til et snoet vandløb med
to store lavvandede søer. Hele området er tilgængeligt med et bredt udsnit af
bro og stier, som man let kommer til fra de anlagte p-pladser. Fra det etablerede fugletårn ved sydenden af den store ”eternitsø”, er der rig mulighed for
at studere områdets fugleliv.
Området mellem Østerå og Østre Landkanal fremstår som åbent dalstrøg med
græsningseng, og de enkelte træer langs Østerå markerer dennes placering i
ådalen.
Umiddelbart syd for det sted hvor vi i dag finder Indkildebro, fandtes ved
etableringer af motorvejen og afkørslen til Mariendals Mølle i 1962 en bro
med navnet Vissegaardsbro. For at følge vores ejerlaugsgrænse må vi på dette
sted bevæge os mod nord og her støder Gug by op til Sophiendal enge mod
vest.
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Billedet er taget på
Indkildevej og set mod
nord op langs med den
sti som tidligere gik på
diget langs Østerås
vestside.
Kolonihaveforeningen
”Ådalen Engen” ligger
til venstre i billedet i
ejerlauget Sophiendal
Enge.

Billedet er taget ca. 50
meter syd for
jernbanebroen over
Øster å. Det er her, at
den tidligere AalborgHadsund bane,
nuværende bane til
Grønlandshavnen løber
ind i vores sogn.

Indtil etableringen af Østerådalen i 1992 løb sognets største vandløb i en lige
line fra Indkildevej og til jernbanebroen ved den gamle Aalborg-Hadsund
bane, men sådan har vandløbet ikke altid løbet. Noget af det første, vi støder
på om Østerå er en omtale af, at ”Kronen” altså Kongen havde en gammel
mølle, som lå uden for Aalborg på kæret. Denne mølle bliver beordret
nedbrudt i år 1571, men den eksisterede uanfægtet på Kongens vedligeholdelsesbudget i 1607. På Resens Atlas fra 1675, ligger der forsat en mølle på kæret uden for byen og på videnskabernes kort fra 1786, ligger der også en mølle
på kæret udenfor byen, så hvad var mere naturligt end, at kalde dette vandløb
Kærs Mølle å.
I 1833 får mølleejeren lov til at stemme vandet til en bestemt højde mod, at
åbredderne blev forsynet med forsvarlige dæmninger. I 1850 blev Kjærs
Mølle overtaget af et konsortium, der oprettede tekstilindustrien P. Dinesen &
Co. Dette navn er omkring 1898 ændret til Kjærs Mølle Fabrikker A/S.
Ved en landvæsenskommissionskendelse i 1883 blev det bestemt, at vandløbet, så længe ådæmmingerne blev holdt i en forsvarlig stand, på stræk38
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ningen mellem Kærs Mølle og Vissegaards bro skulle have en bredde af 24
fod, og det var ejeren eller brugeren af de tilstødende arealer, der skulle
forestå oprensningen/vedligeholdelsen af vandløbet.
Det var ejeren af vandmøllen, der skulle sikre, at dæmningerne var i en sådan
stand at åvandet ikke kunne løbe over diget eller trænge igennem det. Hvis
der var en ejer af de tilstødende arealer som ikke var tilfreds med den sikring,
som dæmningerne skulle give, så var det mølleejeren, der skulle betale for at
forstærke eller for at forhøje diget.
Når man bygger et dige, så sikrer man sig mod, at åvandet ikke løber fra åen
og ind på de tilstødende arealer, men man hindrer også det regnvand, som
falder på de tilstødende marker, i at løbe ud i åen og så er man i princippet
lige vidt.
Så i 1912 startede man et projekt op, som både skulle uddybe og regulere
Kjærs Mølle å, men også at regulere/udbygge Østre- og Vestre landkanaler.
Disse 2 kanaler blev placeret og udgravet til en sådan dybde, at de kunne løbe
ud nedenfor stemmeværket ved Kærs Mølle, derved kunne regnvandet/overfladevandet fra engene på begge sidder af Kjærs Mølle å ledes bort.
Om vandløbet hedder Østerå eller Kjærs Mølle å, har været diskuteret mange
gange og sandsynligvis også i 1888, da amtsrådet skulle vedtage et nyt
regulativ den 22. september, hvorfor vandløbet bliver benævnt både som
Østerå og Kjærs Mølle å. I 2000 vedtog Nordjyllands amt et nyt regulativ,
hvor vandløbet kun benævnes som Østerå.
I starten af 1940erne skete der et
digebrud som fik det meste af Kærby
til at stå under vand, og efter den
oplevelse blev diget renoveret og forstærket.
Billedet er taget dengang og illustrerer
godt, hvilket arbejde det har været, at
få sikret sig mod åvandet.
Billedet er taget ca. 500 meter syd for
Indkildevej.

Ejerlauget Gug by forsætter mod nord indtil nordenden af den store såkaldte
eternitsø, her drejer ejerlauget mod øst. Indtil ca. Gugvej grænser ejerlauget
Gug by op til Aalborg Enge på nordsiden.
Ejerlaugsgrænsen forsætter derefter mod øst, krydser Sohngaardsholmvej ved
nr. og Solvangen ved nr. 1 og forsætter i sydskellet på arealet ved vandtårnet
på P.O. Walløes Vej og syd for havekolonien ”Fritiden”. Grænsen krydser
motorvejen på toppen af Gugbakken og forsætter i sydskellet på haveselskabet ”Højvang Øst” indtil vi er tilbage ved skellet til Sønder Tranders by
ved Fjelshøj.
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Billedet er taget på
gang/cykelstien lige
umiddelbart nord for
eternitsøen og er taget
mod øst.
Ejerlaugsgrænsen går
ca. der, hvor de 2
hegnspæle stå i
nederste højre hjørne.

Billedet er taget på
Gugvej ud for nr. 185
Skellet mellem Gug
ejerlaug og Aalborg går
langs hækken.

Billedet er taget på
Sohngaardshomsvej ud
for nr. 103
Skellet mellem Gug
ejerlaug og
Sohngaardsholm
hovedgård går langs
den kraftige hæk og
helt op til vandtårnet i
baggrunden.
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Billedet er taget på
Solvangen ud for nr. 1.
At den samme vej har
to navne i hver sin
ende, -Th. V. Gardes
vej og Solvangen – kan
undre en udenforstående, men når man
erfarer, at det er det
gamle historiske skel
der gør udslaget, må
man med lokalhistoriske briller bøje sig.
Det nordøstre skelpunkt til nr. 1 er det punkt hvor
man i 1795, fastsatte skellinien mellem agerjorden
for Aalborg Hospital og Sohngaardsholm gods.
Vandtårnet på arealet
ved P.O. Walløes vej
ligger i Sohngårdsholm
Hovedgård og skellet til
Gug ejerlaug går lige
syd for tårnet. På
billedet omkring
trægruppen i højre side.

Kilder:
Det gamle originalkort 1 som befinder sig ved Kort & Matrikelstyrelsen
Det gamle udskiftningsdokument som befinder sig på Landsarkivet i Viborg
Skødepanteprotokollen for Gug, som befinder sig på Landsarkivet i Viborg
Vandløbsprotokollen for Gunderup Pastorat.
Folketællingerne
Aalborg kommune hjemmeside.
Svend Balslev, Landmåler og landmåling
Diverse materialer fra Gug og Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv
De sort/hvide billeder er af ukendte fotografer
Farvebilleder er taget af Vaun Egede Jensen.
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Kildalsgaard, Sønder Tranders Vej 60

Her lå engang gården Kærvang, Sønder Tranders Vej 70
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Her er oversættelsen fra gotisk håndskrift af det 11 sider lange dokument, der ligger til
grund for fordelingen af Gugs jorder. Eksempel på det håndskrevne kan ses først i
artiklen. Villiam Nielsen, Gug, har venligst hjulpet med oversættelsen. En kopi af
dokumentet kan ses i arkivet.

Aasteds Forretning
For
Gug Bye Sønder tranders Sogn Fleskum Herred Anno 1795 er den 22 Juli
mødte Landvæsens Commissionen for Aalborg Amt, udi Gug Bye,
Sønder Tranders Sogn, Fleskum Herred, bemeldte Amt, for at faae Deelings
Planen lagt og videre bestemt, til denne Byes markers udskiftning, af
Fællesskabet, saa mødte og den deelende Land Inspecteur Frederik Wissenberg,
samt og Lodsejerne i bemeldte Bye, nemlig, Kammerherre og Stiftamtmand Pentz
mødt tillige som Directeur for Hospitalet i Aalborg..
Saa var og Nærværende Sohngaardsholms Høje Eier Hr. Kammerherre Adeler,
samt denne Byes Jordbrugere og Huusmænd.Hvor da i samtliges overværelse passerede saaledes som følger. –
1. Hartkornet blev angivet saaledes: side: 2.
Hospitalets - - - Iver Christiansens: 4 Tdr 7 Skp.
Peder Pedersens Enke: 4 - 7 Søren Pedersen: 4 - 7 Søren Nielsen: 4 - 7 Jens Nielsen: 4 - 7 4 Huuse for: 2 Skp. 2 ¼ Alb.= 1 - o - 3 Fdk.
Summa: 25 Tdr.3 Skp.3 Fdk.
Sohngaardsholm tilligemed
Sønder Tranders Kirkes Hartkorn: 14 Tdr.5 Skp. 2 Fdk.
Ialt: 40 Tdr.1 Skp. 1 Fdk.
3) Blev Deelings Planen imellem Lodeierne aftalt og bestemt saaledes:
a. Tillægges Sohngaardsholmsgods inclucive Kirke Jorden dens ager lod i den
Vester side af agermarken fra Byen og Nord paa til det Nordre Skiæl paa Ulvhøys
og Aalborg Vang, samt paa det Vester af Skoelhøys Vang og Veyagers Vang og
bliver Loddens øster Skiellinie ved gaden ligefor imellem Søren Pedersens og
Søren Nielsens gaarde og gaar derfra Nord paa til øster i Linie hen til det
Nordre Skiæl.
Side: 3.
b. De uddragne Røde Bakker og øvrige Græs Jorder i Ager marken, tildeeles de
Agerlodder i hvis Lod samme er beliggende og liqvideres med ager Jord.
c. Sohngaardsholm Gods tillægges Skiden Eng og den Vestre side af Lærreds Kiær
i øster imellem Anders Sørensens og Jens Nielsens gaarde, videre tillægges
Sohngaardsholms Gods Slet Kiær og deres hidtil hafte Skue tørve Skifter i Graven
saa og tillægges bemeldte Gods Marker og hvad da Sohngaardsholms Gods endnu
af Eng kan tilkomme, tillægges dem i de Søndre Skifter af Gravene og Nord paa
saavidt det kan strække.
d. Enhver gaard og huus beholder deres hidtil hafte Indlukker ved Gaardene og
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Huusene.
e. Sohngaardsholms Gods tillægges der Vestre Deel af gaden i øster, paa 12 alen nær
Søren Nielsens gaard, dog bliver de fornødne Veje deraf taget.
f. Sohngaardsholms Gods tillægges Græsjorder Norden for Slet Kiær Engen, saa
og det Fæekiær som er i Hartkorn og bliver østen for deres Eng Lod i de Søndre
Skifter af Gravene imellem samme
Side: 4
og markerne, og hvad Fæekiær Sohngaardsholms Gods og Kirke – Jorden endnu kan tilkomme
bliver samme tillagt i det Nordre af Fæekiæret fra Aalborg Engene og Sønder paa.
3). Udtages til een Fælles leergrav 8 Skipper Lands størrelse i og omkring den
gamle Leer grav paa Leergravs Ager, dog forbliver Græsningen derudi til den
Mand i hvis Lod samme bliver beliggende, uden derfor at qvittere noget.
4). Vejene bliver følgende:
a. Vejen til Sønder Tranders bliver paa gammel Sted.
b. Sættes een Vej til forbemeldte leergrav saavidt muligt imellem tvende
Sohngaardsholms Bønders Lodder.
c. Aalborg Vejen bliver paa gammel Sted.
d. Vejen paa gaden samt over Sandskrivet hen til Hospitals Godsets Fæekiærs Lod
og derfra Nord paa Langs Vesten Diiget ved ager Marken hen til den Nordre
Lod med 20 alens bredde.
e. Vasen fra forhen bemeldte Sandskrivt og norden om gravene bliver gaaendes
paa gammel Sted og derfra Sønder paa hen til den Vestre Ende af de Skifter i
gravene som er udtagen
Side: 5
til Sku tørve Jord og giver beboerne hinanden frie Vej hen ved den Vestre Ende
af det Nordre mod Skifter i gravene.
5). Enhver Jord bruger faaer Rettighed til at saa hans Rug i dette Efteraar i hans
gamle agre i Møggel høy Vang, imod derfor at give ligesaameget størrelse til
græsning i næste Sommers hvilken græsnings bestemmelse, skeer ved uvillige Mænd
dersom Jord brugerne derover imellem dem ej kan forenes, og dette bliver een Regel
saavel for Sohngaardsholms Bønder som Hospitalets Bønder.
6). Den Specielle Deelings Plan for Hospitals Godset bliver følgende:
a. Huusmændene tillægges for ager Land paa det østre af Kiældals Vang og for
Eng og Fæekiær tillægges dem i Tvær Skifter.
b Iver Christiansen tillægges hans Agerland næst ved paa det Vestre af Kieldals agre
og paa det østre af Pibe Høys Vang og Nør paa hen til Møggelhøy og det Nordre
af Saldmands Toft. –
c. Det øvrige ager mark imellem sidste Lod og Vester paa hen til Sohngaardsholms
Bønders
Side: 6
Lod fra øster Kiær og Nor paa hen til Møggelhøy og Skonehøy bliver deelt
imellem 4 re øvrige gaarde og tager fra østre Siide Peder Pedersens Enke, Søren
Pedersen, Søren Nielsen, og dernæst Jens Nielsen næst indtil Sohngaardsholms
Godses Lod.
e. Den østre siide af Lærreds Kiæret i øster hen til det østre af Iver Christiansens
Hauge bliver deelt i 5, liige deele efter størrelsen og hvorfor hver Gaard tillægges
een Deel og tager i Tour som i Ager Lodderne. –
f. Det som da bliver østen for sidste af øster Kiær hen til Huusmændenes Englod,
bliver Deelt imellem de 4 re Efterfølgende gaarde fra øster siide i følgende Tour:
Iver Christiansen, Peder Pedersens Enke, Søren Pedersen og dernæst Søren Nielsen.
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g. Hospitalets Nordre Skifte i Gravene bliver Deelt i 5 lige deele til Skuetørve
Jord og Eng imellem de 5 gaarde.
h. Jens Nielsen tillægges sit Eng i den Nordre siide af gravene næst sønden for de
til Skovtørve Jord udtagne Skifter, og hvad de øvrige 4 re gaarde fra søndre siide
i følgende Tuur. Jens Nielsen, Iver Christiansen, Peder Christensens (Pedersens) Enke,
Side: 7.
Søren Pedersen, og dernæst Søren Nielsen.
j. Hospitalets nordre Skifte i Gravene bliver Deelt i 5 liige Deele til Skuetørve
Jord og Eng imellem de 5 Gaarde.
i. Fæekiæret som Hospitalet bliver tildeelt i det Vestre Fæekiær bliver deelt imellem
de 5 gaarde fra Søndre siide i følgende Tour: Jens Nielsen, Iver Christiansen,
Peder Pedersens Enke, Søren Pedersen og dernæst Søren Nielsen.
k. Den mittere og østre gade som tillægges Hospitalet tillægges disse Beboere enhver
deraf for saa vidt det kan være beleiligt og leqvidres i de øvrige Ejendomme.
7). Den Specielle Deelings Plan for Hospitals Godset bliver følgende.
a. Huusmændene tillægges for Sohngaardsholms henlægges Sønder agre i Aalborg
Vang i øster efter Aalborg Vejen og i Vester til Diiget, tillige med Sand Skrivteren
imellem bemelte Sønder agre og Sletkiærs Enge, i denne Huusmands Lod afsættes
Kirke Jorden efter Hartkorn.
Side: 8.
Det vestre af Lærres Kiær tilligemed Skiden Eng, Mellem Hospitals Lod og Visse
Vejen, hvilke sidste Vej bliver gaaendes, deeles i 2 lige Deele imellem Anders
Sørensen og Laurs Christensen, hvoraf den første tager i Øster og den sidste i
Vester
b. De Eng og Fæekiær som bliver Vesten for Visse Vejen hen til Sophiendahls Enge
bliver tillagt de 2 sidst foromtalte Mænd, Laurs Christensen i Øster og Anders Sørensen i
Vester.
d. Sohngaardsholms Skifte i de Nordre grave bliver deelt imellem de 3 gaarde i 3
lige Deele.
c. Anders Pedersen som har tilbudt, at udflytte hans Gaard til Ulvhøys Vang bliver
for Eng og Fæekiær tillagt Fæekiær et fra Aalborg Enge og sønder paa hen til
Hospitals Lodderne, hvad derudi skulle være formeget fratages i sønder og tillægges
Laurs Christensen og skulle derimod mangle noget tildeeles Anders Pedersen Vederlag
i Agerland.
f. Anders Sørensen tillægges de 2/3 deele af hans ager Lod paa Soelhøys og Aalborg
Vang fra Byen og Nor paa, næst Norden for sidste tillægges
Side: 9.
Laurs Christensen sin ager Land paa et Sted, og næst norden for igien hen til
Markskiel fra Hospitals Ager Lodden og i Vester tillægges Anders Sørensen den 1/3
Deel af hans ager Lod, da næst Vesten for sidste Lod hen til kiæret fra Laurs
Christensens Lod og Nord paa til Skiæl bliver Anders Pedersen sin agerlod tillagt.
g. Benævnte 3 Sohngaardsholms gaardmænd tillægges lige meget Hartkorn og huusmændenes Lod ansættes i Hartkorn i proportion af tillagte Eiendomme..
h. Veijen til Leergraven bliver fra Byen og hen til Anders Sørensens udlod.
Den udfløttede Gaard nyder serlig af Gug Beboere med Spand og Gang Dage i
Overeensstemmelse med Forordningen.
9). Øvrige Veje som maatte være Nødvendig til Lodderne iagttages ved afsætning
af Lodderne.
10). Endnu blev den Specielle Udskiftning af Sohngaardsholms Gods at erindre, at
formedelst den udfløttende Gaard faae Fæekiær istedenfor
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Side: 10
Eng og alt saa de første aaringer vil nogle Gør, saa har Laurs Christensen
og Anders Sørensen lovet at udvise paa deres mest bærende Eng, hver saa stor
et stykke, at derpaa kan avles 2 læs Skriver Kær Læs a 50 Lispund Læsset, som
Anders Pedersen bringer i 3 aar, men efter den Tiid Ophører saadant, og dersom
Vedkommende ikke kand forenes om størrelsen af Eindommen eller Stedet, da
skeer det ved uvillige Mænd.
11). Kirke Hartkornet blev angivet til 1 Skp. 3 Fdk.
Da Lodseierne og samtlige Vedkommende Vare fornøyede med denne Deelings Plan,
saa blev samme af Commissionen approberet, og da Hr. Kammerherre Adeler, til
Fordel for udskiftningen, havde paataget sig, at udfløtte Anders Pedersens gaard
ved understøttelse, saa forventes han, at faae den i Forordningen bestemte Bygnings hielp, Hvilket Stiftamtmanden lovede at ville giøre forestilling om saasnart
Syns Forretningen over bemeldte gaards Udfløtning blev ham tilsendt.
Gug utsupra.
Pentz, Adeler, D.A.Colding, K. Skeil (Theil,?) Wessenberg
Side: 11.
Søren Nielsen, Jens Nielsen, Søren Pedersen, Iver Christiansen,
Maren Jensdatter, Enke af Peder Pedersen.
Alle med Paaholden Pen.
Efter Beregningen bliver Hartkornet paa enhver af de 3 Sohngaardsholms Huusmænd
1 Skp. 1 ¾ Alb.
Følgelig til enhver Gaard til dette Gods: 4 Tdr. 6 Skp. 2/3 Alb.
Kirkejorden er afsadt i den nordre Side af Huusmændenes Aggerlodder.
og den Søndre Skillinie mærket paa Cortet med C F.
Randers den 4 de January 1796.
Friderich Wessenberg.
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