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Herligt i Tranders By 
og med det bedste Ry 
boer Per Jensen og Ane, 
han som fra Gistrup a’ 
bringer os Post hver Da’, 
saa det er bleven en Vane.  
 
Han gaar fra Hjem til Hjem, 
aabner en Dør paa Klem, 
værs’god her har I Avisen; 
han syntes mig saa sær, 
nærmest maaske lidt tvær, 
dog skal han li’godt ha’ Prisen. 
 
Skal man ha’ ordnet lidt 
selv ved sit Skemaskidt, 
kalder man bare paa Posten; 
at han kan mer’ end det, 
er noget hver Mand ved, 
ej heller sparer han Kosten. 
 
Herligt at samles her 
om Per, som her og der  
bruges til alt og af alle; 
han i vor brugsbutik 
og ved vor smørfabrik 
dømmer om Ost og om Valle. 
 
 

Således lød nogle vers i en sang til Per Post i 1927  
i forbindelse med hans 

25-års jubilæum som landpost i Sdr. Tranders. 
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Peder Jensen 
Hvem var så Per Post. Hans rigtige navn er 
Peder Jensen. Han kommer til verden fredag 
den 20. februar 1874 i et husmandshjem 
beliggende ved Sønderby Hede. Hans far Jens 

Jensen og mor Karen Kirstine Jensen sør-
gede for, at han blev døbt i Jetsmark Kirke 
påskelørdag den 4. april. Peder Jensen vok-
sede op og blev boende hjemme på hus-
mandsstedet på Sønderby Hede i det mindste 
til han blev konfirmeret som 14 årig søndag 
den 8. april 1888. 

 
Vrå Højskole 
Vi møder Peder Jensen igen på Vrå Højskole i 
vinteren 1895-96. I et af hans bevarede stile-
hæfter fortæller han om den årlige udflugt, 
som han har deltaget i den 16. juni 1895 som 
medlem af afholdsbevægelsen. 
”......... Dagen oprandt med Solskin og klart 

Vejr, og det tegnede til at blive en smuk Dag. 

Da jeg havde forrettet mit Morgenarbejde og 

faaet min Davre, trak jeg Stadstøjet paa og fik 

Madkurven paa Armen, begav mig saa paa 

Vej til Pandrup Kro....”  

Her mødtes han og andre med foreningerne 
fra Hune og Saltum, og her kom de ”til 
vogns” som Peder Jensen skriver. Turen 
fortsatte med musikken i spidsen for for-
eningerne fra Jetsmark, Hune og Saltum. Ved 

Aabybro Kro fik de følgeskab af Vedsted og 
Brovst for at køre videre til Aaby Afholds-
forenings forsamlingshus. Her var nu alle 80 
– 90 vogne samlede for at køre det sidste 
stykke vej til Birsted. Det var ikke så sært, at 
der var mange tilskuere langs vejen, der be-
tragtede det imponerende lange tog af 
hestevogne. I Bjørnkær Skov samledes man 
om madkurvene, og derefter marcherede man 
med faner i spidsen op til ”Bjørnkærgaard”, 
hvis ejer havde stillet skov og festplads til 
rådighed. Her var der taler af bl.a. kreds-
formanden for Hvetbo Herreds Afholds-
forening. Tilbage igen på festpladsen i skoven 
blev der sunget en masse sange, hvori spiri-
tussen blev fordømt og afholdenheden prist. 
Derefter var der et par timers tid til dans, 
inden de med bøgegrene pyntede vogne atter 
blev spændt for, og hver forening drog tilbage 
til sin hjemegn. 
Peder Jensens fortælling - her meget forkortet 
- giver en fin beskrivelse af, at der i dette om-
råde var en stor og stærk afholdsbevægelse.  
I stilehæfterne genfortæller Peder Jensen 
mange sagaer, sagn og historier, men han 
fremkommer også med egne betragtninger 
om: Hesten og dens betydning, De fire 
Aarstider, Hvad Udbytte kan man have af at 
rejse, Moden, Husflid, Vore Tjenestefolk og 
ovennævnte: En skovtur.  
Allerede den gang havde Peder Jensen en 
mening om mange ting, og han var god til at 
sætte ord på sine holdninger. 
Her en af hans mindre beskrivelser, nemlig 
om julen på landet. 
 
”En Jul paa Landet” 
”Julen indtræffer i Slutningen af December, 

da er Dagene korte og Nætterne lange, da er 

Jorden for det meste dækket med Sne, Søer og 

Damme med Is. Naar dette sker, er det en 

rigtig Jul især for Drenge. Julen paa Landet 

er meget forskellig fra Julen i Kjøbstaden. I 

Kjøbstaden har de fleste Juletræ Juleaften, 

men det er kun yderst sjældent paa Landet. 

Det er kun Præsten og andre fine Folk, der 

har et saadant. Men saa har Landboerne 

ogsaa megen Fornøjelse, som Kjøbstadboerne 

ikke kender. Jeg skal nu i korte Træk skildre, 

hvorledes man holder Jul i min Hjemegn. 

Forberedelse til Julen er tilendebragt, alting 
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Anes Christines forældre – Maren og Jens 

Korsbæk Christensen 

er i Orden baade ude og inde, man venter kun 

paa Aftenens Frembrud, endelig gaar Solen 

ned, og ud over Landet lyder Klangen af 

Kirkeklokkerne fra de omkringliggende Kir-

ker. Lyset tændes og Dugen bredes, snart er 

hele Husets Befolkning samlet omkring Bor-

det. Manden og Konen for Bordenden. Saa 

synger man en Salme i forening. Manden 

siger i Jesu Navn, og tager sin Ske, begynder 

at søbe af Julegrøden. Alle de tilstedeværende 

følger hans Eksempel. Naar Grøden er spist, 

kommer Stegen ind, man spiser i al Stilhed 

den Aften, der tales og lees ikke den Aften, 

saadan som andre aftener. Naar man har 

spist, rejser man sig fra Bordet. Mandfolkene 

tænder deres Pibe, mens Kvinderne tager af 

Bordet. Naar det er gjort samles man atter 

omkring Bordet. Man synger en Sang i 

forening, derefter læser Husfaderen Jule-

prædiken eller et Stykke fra Bibelen, man 

synger saa atter en Salme. Saa opvartes 

Selskabet med Kaffe og Hvedebrød, hvorefter 

man begiver sig i seng. Næste Dag skal man 

op og have gjort rent i Stalden saa tidligt, at 

man kan spise Frokost ved Lys. Op ad Dagen 

kjører saa de ældre til Kirke, vel at mærke 

hvem der er kørende, er man ikke det, saa 

gaar man. Den Dag gaar alt roligt og stille 

hen, men saa anden Juledags Nat, gaar det 

muntert til, da skal Røgteren passe paa sin 

Hjulbør, og hvad andet han skal bruge, thi 

ellers kan det hænde, at tingene er langt 

borte, naar de skal bruges. Anden Juledag 

gaar de Unge i Kirke, om Aftenen samles de 

gjerne til Dans eller Legestue. Tredie Juledag 

besøger Tjenestefolk Slægt og Venner, og 

dermed er deres Jul forbi. Først efter den Tid 

begynder Gaardmændene og andre store Folk 

at holde Julegilder, som varer langt ind i det 

nye Aar, men Smaafolks Jul varer kun de 

første tre a’ fire Dage.” 

 
Sdr. Tranders 
Mens Peder Jensen er på Vrå Højskole i 
vinteren 1895-96 underskriver han sig Peder 
Jensen, ”Asgaard”, Kvorup, Jetsmark pr. 
Aabybro. Opholdet på Vrå Højskole giver nok 
den nu 22-årige Peder Jensen inspiration og 
lyst til at se sig om og opleve noget andet end 
sin hjemegn. Og fra ovennævnte stilehæfte 
ved vi, at han den 10. oktober 1896 befinder 
sig i Sønder Tranders, for da skriver han en 
lille notits om ”Kundskab er Magt”. 
I Sønder Tranders skriver han allerede 27. 
oktober 1896 på vendelbomål en historie om 
”Hvordan a fæk mæ en Kjærest?” Historien 
skulle han have fået fortalt af en anden karl, 
mens de sad og ventede på, at en so skulle 
fare. Om det er savnet af en kæreste, der får 
ham til at skrive historien, eller han allerede 
har Ane Christine i tankerne ved vi ikke.

 
Peder Jensens hustru Ane Christine 
Ane Christine bliver født den 10. januar 1873 i Øster 
Svenstrup og hendes forældre er husmand Jens 

Korsbæk Christensen og hustru Maren Jensen. Ane 
Christine er døbt og konfirmeret i Øster Svenstrup, 
men flytter senere sammen med hele familien tilbage 
til landsbyen Klithuse i Tranum sogn, hvor Ane 
Christines mor stammer fra. I Klithuse går Ane som 
18-årig hjemme hos forældrene som tjenestepige, da 
bliver hun interesseret i baptismen. - Sidst i 1800-
tallet gik der en vækkelsesbølge hen over Danmark, 
den nåede også til det vestlige Han Herred, hvor Ane 
Christine blev vakt og lod sig døbe den 22. 
november 1891 i Jetsmark Baptistmenighed. Selve 
dåben blev foretaget af lægprædikant Peder 
Thomsen, og dåben er måske foregået ved et 



Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv – Årbog 2010 
 

  
Side 6 

 

  

 
Luftfoto fra 1960. Hjemmet lå ved vejen til Nørre Tranders 

vandløb eller mere sandsynligt i Vesterhavet. 
Den 20. november 1897 drager Ane Christine 
til Aalborg, nærmere bestemt Sdr. Tranders, 
hvor hun får ansættelse som tjenestepige. Om 
det er her Peder og Ane Christine mødes 
første gang er usikkert, men det er i alle 
tilfælde i Sdr. Tranders, de stifter nærmere 
bekendtskab. 
 
Borgerlig vielse 
Onsdag den 14. marts 1900 mødte Peder Jen-
sen af Nørre Tranders og Ane Christine Chri-
stensen af Klithuse på Han Herredernes 
Tingsted i Fjerritslev for at blive borgerligt 
viet.  
Både brud og brudgom har medbragt skuds-
målsbøger og vaksinationsattester, som var 
vigtige dokumenter for at blive gift på det 
tidspunkt. Peder Jensen fremlægger også en 
attest fra Jetsmark Sogneråd, for at han der er 
forsørgelsesberettiget. 
Da Ane Christine Christensen er udtrådt af 
folkekirken, medbringer hun tillige dokumen-

tation herpå fra sognepræsten i Lerup – 
Tranum Pastorat. Ane Christine oplyser, at 
hun tilhører Baptisternes Trossamfund, og 
både brud og brudgom erklærer, at de vil 
opdrage de børn, der eventuelt fødes i 
ægteskabet, i Baptisternes Trossamfund. Som 
forlovere er til stede brudens far Jens 
Korsbæk Christensen af Klithuse og husmand 
Jens Bertelsen Jensen af Tranum Klit. 
 
Hjemmet i Sdr. Tranders 
Det unge par Ane Christine og Peder, der nu 
er lovformeligt gift, drager til Sdr. Tranders, 
hvor de har købt et lille husmandssted. Ane 
og Peder er inden brylluppet blevet forældre 
til en lille dreng. Ane Christine har i august 
året før hjemme hos sine forældre i Klithuse, 
født sit og Peder Jensens første barn, Jens. 
Drengen, der blev opkaldt efter begge sine 
bedstefædre, er den senere vognmand og 
sognerådsformand Jens Jensen. 
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Peder Jensen med sit morsomme køretøj, der blev landskendt, idet billedet kom på 
omslaget til de grønne regnehæfter, der blev brugt i skolerne over hele landet. 
 

 
Ejendommen efter 1911 

På jorden, som Ane Christine og Peder køber, 
opfører de ved hjælp af statslån et husmands-
brug. Peder Jensen kaldes af Preben Mørch 
for Sdr. Tranders første statshusmand. Begge 
ægtefæller arbejder nu med stor flid og skaber 
et mønsterbrug. 
Det fortælles, at Peder Jensen samme forår, 
hvor han og Ane Christine bliver gift, går den 
lange vej fra Sdr. Tranders til Saltum. Her 
henter han en sæk kartofler, som han bærer 
tilbage til Sdr. Tranders. Kartoflerne skal 
bruges som læggekartofler i den nyindkøbte 
jord. Peder Jensen var en mand, der havde 
både vilje og ”fremskridtsmål”. Han kunne 
klare problemerne, og da han ikke havde råd 

til en hest, syede han selv seletøj til en af sine 
køer og spændte den for vognen. Peder Jensen 
havde lært sadelmagerhåndværk og kunne 
derfor selv sy seletøjet. På den tid var der ikke 
mange husmandsbrug, hvor man havde råd til 
en hest. 
Senere fik familien bedre råd med flid og 
sparsommelighed arbejdede familien sig frem 
til både heste og køer. Peder og Ane Chri-
stines ejendom var beliggende ved vejen, der 
førte fra Sdr. Tranders til Nørre Tranders. 
Allerede i 1911 var ejendommen for lille og 
en vinkelbygning med stald og lade blev 
bygget.  



Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv – Årbog 2010 
 

  
Side 8 

 

  

 
Peder Jensen var meget optaget af hus-
mandsbevægelsen, der i disse år fik tilslutning 
over hele landet og gav mange unge 
landmænd (tjenestekarle) mulighed for at er-
hverve sig jord og blive selvstændige. Peder 
Jensen blev selv formand for Sdr. Tranders 
Husmandsforening. 
Store Restrup Husmandsskole blev oprettet, 
og Peder Jensen var med fra skolens start.  
Ane og Peder Jensens husmandsbrug blev 
flere gange præmieret, og mønsterbruget blev 

ofte udflugtsmål for husmænd fra andre egne 
af landet. I efteråret 1943 blev Peder Jensen 
æresmedlem af Nordøst-Himmerlands Hus-
mandsforening.  
Nok var det Peder Jensen, der var den 
udadvendte, og det var ham, der deltog i både 
det ene og det andet i Sdr. Tranders og 
udensogns, men ved sin store flid og sit 
energiske arbejde hjemme på husmandsbruget 
blev Ane kendt som ”bedste mand i sognet”.

 
Et af diplomerne, som Ane Christine og Peder Jensen fik for deres mønsterlandbrug 
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Tak for udvist opmærksomhed 

ved mit jubilæum d. 1 – 2. – 1927 
P. Jensen – Sdr. Tranders 

 
 

 

Peder Jensen ansættes som post. 
Den 1. februar 1902 fik Peder Jensen ansæt-
telse ved postvæsenet som landpost i Sdr. 
Tranders. Breve, aviser og øvrige forsen-
delser blev hentet på Gistrup Station og sik-
kert udbragt med stor præcision. 
Posten skal ud sommer og vinter. Preben 
Mørch har fortalt om en vinter, hvor han 
sammen med en anden dreng stod og lavede 
snebolde. Pludselig kommer posten forbi. 
”Skyd, skyd”, råber den anden dreng, og 
Preben rammer Per Post lige i ansigtet. Per 
Post lader sig ikke mærke med noget, men da 
Preben kommer hjem, er hans far alligevel 
underrettet. Preben har stadig dårlig sam-

vittighed over denne episode, for Per Post var 
i grunden en dejlig mand. Han talte ven-
delbomål, og når han kom ud til folk med en 
invitation, så sagde han gerne: ”Je’ kommer 
med en opkrævning”. Med det mente han, at 
folk der fik en invitation skulle af med en 
gave. 
Mange gange var der ikke noget i posttasken 
til ”øster gårdene”, så satte Per Post sig ned i 
grøftekanten og filosoferede over verden. 
Sommetider sad han og talte sine egne skridt 
ved at sætte skiftevis den ene så den anden 
fod i jorden for at overholde tiden (Verdens 
første skridttæller). Når folk så spurgte, hvor-
for han sad der, så var svaret, at man jo 
ventede posten til samme tid hver dag, så 
kunne det ikke nytte, at han arriverede, før 
han plejede. Fortalt af Hans Huus Sørensen. 
Når Peder Jensen bragte breve og aviser rundt 
til befolkningen i Sdr. Tranders, fik han et 
stort kendskab til den kundekreds, han havde. 
Ikke at han løb med sladder, men han 
interesserede sig for folk og fandt hurtigt ud 
af, at han kunne hjælpe med udfyldelse af 
skemaer og andet.  
Snart fik han også lyst til at deltage aktivt i 
lokalsamfundet. Allerede ved generalforsam-
lingen i Sdr. Tranders Brugsforening den 9. 
august 1903 blev han valgt som revisor-
suppleant. Han blev dog ikke genvalgt ved 
næste generalforsamling. Men han skulle se-
nere komme så meget stærkere igen.  
Per Post købte på et tidspunkt en cykel, nok 
fordi gigten var begyndt at plage ham. Den 
store posttaske var ikke god for ryg og knæ. 
Svend Niss har fortalt om Per Post, at han på 
sin cykel havde lavet en sjov anordning ”en 
pind” han kunne træde op på og derved give 
cyklen mere fart. 
 
Peder Jensen var post fra 1902 til 1939, i alt 
37 år. Han var ved afgangen fra postvæsenet 
65 år. Ved jubilæet den 1. februar 1927 blev 
der lavet flere sange, hvori Peder Jensen 
hyldes, bl.a. indlednings- og afslutnings-
sangen. 
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Gistrup Højskole 

 
 
 

Tilknytning til Gistrup Højskole 
 
I Gistrup blev der i sommeren 1899 opført en 
højskole tilhørende Baptistsamfundet. Gistrup 
Højskole, som blev skolens navn, fik tillige 
opført et gymnastikhus. Skolen, der var en 
karleskole om vinteren og pigeskole om som-
meren, havde 2 faste lærere og 1 gymna-
stiklærer samt 1 lærerinde i håndgerning og 
gymnastik. Peder Jensen blev her ansat som 
gymnastiklærer for karlene om vinteren. Og 
da ægteparret Ane Christine og Peder ikke var 
tilmeldt baptistmenighederne i Aalborg, er 
tanken nærliggende, at de har været deltagere 
i det åndelige liv på Gistrup Højskole.  
 
 
 

 
 
 



Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv – Årbog 2010 
 

  
Side 11 

 

  

 
Ane Christine og Peder Jensens 7 børn 

 
Maren2 født 15/10 1901 – forældrene – Jens Jensen1 født 8/8 1899 

Magnus4 født 7/1 1906 – Anna6 født 24/3 1910 – Kristian7 født 17/4 1915 
Kirstine3 født 18/11 1904 – Niels5 født 26/3 1907 

Jens Jensen blev født i Tranum sogn. De øvrige er født i Sdr. Tranders. Da Peder Jensen og 
Ane Christine er baptister, bliver ingen af børnene døbt som små. 



Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv – Årbog 2010 
 

  
Side 12 

 

  

 
Kirstine, Gert, Per og Marius Nielsen 

Den ældste søn Jens 
Jensen1 begyndte en vogn-
mandsforretning i Sdr. 
Tranders. Han blev i 1938 
gift med Mathilde Sofie 
Pedersen fra Vadum. Jens 
Jensen tog som faderen 
hurtigt aktivt del i alt i 
lokalsamfundet. Det bevir-
kede, at han gik ind i kom-
munal politik, og at han i 
perioden 1954 - 1970 blev 
valgt som sognerådsfor-
mand for Sønder Tranders 
Kommune.  
Den næstældste Maren 
Jensen2, der forblev ugift, 
flyttede på et tidspunkt til 
Aalborg. 

Kirstine Jensen3 og husmand Marius Sofus 
Nielsen fra Terndrup købte et landbrug i Øster 
Uttrup, den 11. juli 1929, samme dag, som 
Kirstines mor, Ane Christine døde. Senere 
samme år, nemlig den 13. september, hvor 
Kirstine og fire andre søskende blev døbt, 
blev Kirstine og Marius gift i Sdr. Tranders 
kirke. Kirstine og Marius Nielsen fik søn-
nerne Gert og Per, og familien flyttede i 1941 
tilbage til Sdr. Tranders, hvor de overtog 
Peder Jensens ejendom. Peder Jensen var da 
pensioneret som landpost og blev boende på 
aftægt hos datteren og svigersønnen. 
 

Gert Nielsen har i 1945 beskrevet 
sit hjem således:  
”Mit hjem ligger uden for byen ved 

Nørre Tranders vej. Det er en 

ejendom på 7 tønder land. Vi har 1 

hest, 3 køer, 1 kalv, 12 grise, 1 so, 

20 høns, 1 hane og 11 kaniner. 

Udhusene er tækket med pande-

plader. Hjemmet er vinkelbygget og 

med lys og kraft. Stuehuset er 

tækket med tagsten og der er 5 

vinduer. Det blev bygget i 1900. 

Det har 2 skorstene og 2 døre. En 

på enden af huset og en på siden af 

huset. Stuehuset består af 10 væ-

relser. Den nye stue ligger til vest. 

Køkkenet ligger til øst. Sove-værelset til vest 

og et lille værelse til vest. Dagligstuen til øst. 

I dagligstuen har vi radio, telefon, skrivebord, 

buffet, en lænestol, en læselampe. En divan, et 

bord og 6 stole samt en kakkelovn. Haven 

ligger syd for huset. I den står 6 bihuse. Der 

er en del træer og buske. Ved vestsiden af 

haven ligger hønse-gården; den er indhegnet 

med tjørn på de tre sider, mod nord med 

stakit. Jeg synes godt om mit hjem. ” 

 

Dette er skrevet af den 9-årige Gert Nielsen i 
forbindelse med skolegangen i Sdr. Tranders 
Skole. 

 
 
 

 
Jens Jensen ved sin første lastbil 
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Børnedyrskue i Sdr. Tranders ca. 1920 

 
Magnus Jensen4 blev mejerist og bosatte sig 
i Hellerup, hvor han drev eget ismejeri. Han 
blev gift med Sylvia, og de fik 2 sønner Ole 
og Hans.  
 
Niels Jensen5 blev gift med Stine og de købte 
landbrug på Tiendemarken i Gudum. 

 
På billedet ses fra venstre: Niels Jensen, søn af landpost Peder Jensen, Carlo Olsen, søn af Martinus Olsen og Magnus 
Jensen, ligeledes søn af landpost Peder Jensen. Derefter er det formentlig Kristian Svendsen. Den sidste dreng kendes 
ikke. De 5 børn står med deres dyr foran den store skole i Sdr. Tranders 

 
Et af de mange æresbeviser, familien modtog 
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Anna Jensen6 var husassistent på ”Damgaarden” i Sdr. Tranders. Her står hun ved det flotte gamle 
komfur i Damgaardens køkken i 1931. På det andet billede er hun blevet ansat som telefonist ved 
telefoncentralen i Sdr. Tranders. Senere flyttede hun lige som brødrene Magnus og Kristian til 
Sjælland, hvor hun blev ansat i hjemmesygeplejen og var bosat på Christianshavn. 
 

 
 
 
Kristian Jensen7 blev uddannet landbrugskonsulent fra Landbohøjskolen i København. Han blev 
på Sjælland.  
Karl Olav Nørgaard, der var søn på nabogården, skriver i sine erindringer: ”Postens den yngste, 
Kristian, var en stor knægt, da jeg var en lille ditto, men Kristian var flink til at tage sig af mig. Han 
havde kaniner i stor stil, rigtig mange, flest hvide landkaniner, så her var der virkelig noget, der 
havde en lille drengs_interesse.”
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Ane Christine og Peder Jensen fejrede 
sølvbryllup i 1925. Her med æresport foran 
deres hjem, og ovennævnte billede blev sat på 
postkort, som kunne sendes til familie og 
venner.  
 

 
Peder Jensens 70 års fødselsdag, 1944 

 
Ægteparret Ane Christine og Peders sidste år. 
Ane Christine døde den 11. juli 1929 og blev begravet på Sønder Tranders kirkegård den 25. juli. 
Hun blev 56 år. 

Allerede den 13. september samme år blev 5 
af hendes børn, nemlig: Maren, Kirstine, 
Magnus, Niels og Anna døbt i Sdr. Tranders 
Kirke. 
Ane Christine døde i 1929, men Peder Jensen 
var selv som ældre en meget aktiv mand. Han 
havde et nogenlunde godt helbred og glædede 
sig ved at kunne udføre nyttigt arbejde hjem-
me på ejendommen hos datteren og sviger-
sønnen.  
En af Peder Jensens interesser var biavl. 
Sønnen på nabogården Karl Olav Nørgaard 

skriver: ”Jeg tilbragte som dreng mange 
gode timer hos postens, og jeg husker jo 
helt tydeligt, at posten havde bier, og 
hvordan han havde et net over hatten og 
piben i munden, når han skulle ordne noget 
ved bierne. Ligesom jeg også var med, når 
honningen skulle slynges, jo det var fest-
ligt.”  
Ud over arbejdet hjemme på gården, deltog 
Peder Jensen stadig i sine mange udenoms 
gøremål. Peder Jensen blev pensioneret som 
post i 1939, men han er aktivt med i St. 
Restrup Husmandsskole i 1946, og i Sdr. 
Tranders Brugsforening er han formand 
endnu i 1950. 

Ved Store Restrup Husmandsskoles 50 års 
jubilæum i 1965 var Peder Jensen en gammel 
mand på 91 år. Han havde trods sin høje alder 
den fornøjelse at deltage i jubilæet og få sit 
billede i avisen. 
Peder Jensen døde den 3. juni 1969 og var da 
95 år gammel.  
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Peder Jensens engagement i lokale foreninger 
Peder Jensen engagerede sig i det lokale liv. 
Han var meget aktiv, og selv om han var 
tilflytter, vandt han snart folks tillid. Peder 
Jensen var arbejdsom og kunne hjælpe 

småkårsfolk med deres problemer i hver-
dagen. Han kunne hjælpe med gode råd og 
udfyldelse af skemaer.  

 
Sdr. Tranders Sogneråd 
I 1909 hvor Peder Jensen blev valgt til 
sognerådet havde han været post i 
adskillige år. På hans eget hus-
mandssted gik det godt, for vi ved, at 
han allerede i 1911 byggede en ekstra 
tilbygning, og tanken om udvidelse 
har nok været undervejs et stykke tid. 
Samtidig var han engageret i 
Husmandsforeningen, Sdr. Tranders 
Brugsforening, gymnastikken på Gi-
strup Højskole og Kreaturforsikrin-
gen. Peder Jensen havde vundet 
mange af Sdr. Tranders beboernes 
tillid. De så ham som en mand med 
nye ideer og nye initiativer og havde 
forhåbninger til ham i sognerådet. 
Peder Jensen var valgt til sognerådet i 
Sdr. Tranders sogn i følgende 4 
perioder: 1909 – 13, 1913 – 17, 1921 
– 25 og 1925 – 29.  
 
1909 – 1913 
Ved valget i Sdr. Tranders sogn den 12. marts 
1909, hvor der kun var opstillet 1 kandidat-
liste, blev følgende personer valgt: Husmand 
Peder Jakobsen og gårdejer Jens Bak, Sdr. 
Tranders, landpost Johannes Vilhelm Peder-
sen og gårdejer Peder Hejlesen, begge Gug 
samt landpost Peder Jensen, Sdr. Tranders. 
Sognerådet konstituerede sig med P. Hejlesen 
som formand. Der blev samtidig nedsat 3 
udvalg: Jens Bak og P. Hejlesen som skole-
forstandere, Peder Jensen og P. Hejlesen som 
fattigforstandere og Peder Jakobsen og Johan-
nes Pedersen til vejudvalget. 

 
På første møde bevilgedes 200 kr. til afhol-
delse af pogeskole i Sdr. Tranders i et år, og 
væver Chr. Mouritsen skulle opkræve skat-
terne og for det fik han et beløb af 30 kr. 
årligt. Endvidere vedtoges at afholde sogne-
rådsmøderne i et lejet lokale hos tømrer A. 
Larsen for 25 kr. årligt. 
 
Peder Heilesen, gårdejer på ”Nielsminde”, 
Gug, nåede kun at være formand for sogne-
rådet i 3 måneder, idet han i juli døde efter en 
tragisk ulykke, hvor han blev sparket ihjel af 
en hest.  
 

I det efterfølgende har jeg valgt at fortælle, hvem der styrede Sdr. Tranders kommune, og hvem der 
sad i sognerådet i de 4 perioder sammen med Peder Jensen. Endvidere har jeg valgt fra hver periode 
at fremdrage nogle få områder, som sognerådet beskæftigede sig med (alle emner er fra Sdr. 
Tranders sogns forhandlingsprotokoller). 
Billederne af sognerådsmedlemmerne er 4 ud af 19 billeder, som findes i Gug-Sønder Tranders 
Lokalhistoriske Arkiv, og som dækker perioden 1898 – 1970. 
Billederne er lavet i forbindelse med kommunalreformen i 1970 af fotograf Ove Johnsen, Gug. 
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Ved mødet den 16. juli 1909 blev Jens Bak 
derefter valgt til ny formand, og i stedet for 
Heilesen indvalgtes gårdejer Søren Dahl 
Christensen, ”Theashaab”, Gug. 
Hver måned kommer sognepræsten med en 
fødselsanmeldelse over alle fødte i sognet. 
Fødslerne bliver indført i forhandlings-
protokollen med fødselsdato, barnets køn og 
forældrenes navne. Ved ugifte mødre nævnes, 
i hvilket sogn og hos hvem kvinden opholdt 
sig 10 måneders dagen før fødslen. Dette var 
vigtigt, for hvilket sogn der er forsørgel-
sesberettiget – om det er Sdr. Tranders eller et 
andet sogn. 
Det fører mig straks hen til den far, der ikke 
kan betale alimentationsbidrag – underholds-
bidrag – til sit barn født uden for ægteskab. 
Der er indført mange af den slags sager, hvor 
politimesteren eller stiftsamtet er ind over. De 
fleste af disse sager slutter med at sognerådet 
skriver: Til afsoning. Kan alimentanten en 
sjælden gang betale noget af afdraget tager 
man imod, et mindre bidrag er jo bedre, end at 
kommunen selv skal betale. 
I alderdomsunderstøttelse udbetales der i før-
ste valgperiode som hovedregel 10 – 12 kr. 
pr. måned til en enlig ældre person. Derud-
over kan den ældre få brændselshjælp, det kan 
f.eks. være i form af tørv eller 2 kr. ekstra 
månedlig. Det besluttes endvidere i en læn-
gere periode hvert år at yde de fattige og de 
alderdomsunderstøttede en julegave på 5 kr. 
Kommunalbestyrelsen fastsatte selv alder-
domsunderstøttelsens størrelse, den kunne 
dog ankes til amtet, men det ser ud som om, 
det ikke sker, i stedet søges der igen, og 
vedkommende får måske en lille forhøjelse. 
De alderdomsunderstøttede havde, i modsæt-
ning til de, der hørte under fattigvæsenet valg-
ret og ret til at indgå ægteskab. Der var en 
udtrykkelig lovbestemmelse om, at de værdigt 
trængende alderdomsunderstøttede ikke måtte 
anbringes på fattiggårde, men om nødvendigt 
skulle forsørges på særlige asyler – de senere 
alderdomshjem. 
Skoleforsømmelserne fylder også meget, hver 
måned er der elever, der forsømmer eller bli-
ver holdt hjemme for at arbejde. Når der er 
mange forsømmelser om vinteren er det 
næppe arbejde, der holder børnene hjemme. 
Det er nok mere mangel på tøj og især fodtøj 
der holder dem hjemme i dårligt vejr. Det kan 

være tjenestedrengen eller lillepigen, der 
nævnes at forsømme en dag eller flere om 
måneden. Det kan dog også være egne børn 
der forsømmer. Prisen er høj, der skal betales 
mulkter for at forsømme, det koster fra 25 øre 
– 1 kr. pr. forsømmelsesdag, alt efter hvilken 
skatteevne forældre eller arbejdsgiver har. 
Peder Jensen stiller i sin første valgperiode et 
par gange forslag om, at sognerådet lejer et 
lokale til afholdelse af møderne, således som 
det skete i de første 3 møder, hvor Peder 
Heilesen var formand. Peder Jensen taber 
begge gange afstemningen med 2 mod 3. Jeg 
medtager denne lille sag, idet det er nogle af 
de få gange, medlemmerne stemmer om 
noget. Så det må have været et meget vigtigt 
punkt for Peder Jensen, ligesom nedennævnte 
to skolesager. Møderne holdes mest hos gård-
ejer Jens Bak, men også hos gårdejer Søren 
Dahl Christensen og senere også hos 
Johannes Pedersen (Frisland), men i første 
periode ikke hos de to husmænd Peder Jakob-
sen og Peder Jensen. 
Den 17. juni 1910 indkalder kommunen 
skatteyderne til et møde i Brøndums sal 
(kroen) om en ny skolebygning i Sdr. Tran-
ders. Efter ansøgning til ministeriet om 
understøttelse til en ny skolebygning ender 
det med en tilbygning til skolens nordre ende. 
Ved udformningen af planen over tilbyg-
ningen kommer Peder Jensen ud i et ”storm-
vejr”, idet han ønsker tilbygningen større, end 
Jens Bak ønsker den. Punktet bliver oven i 
købet udsat til næste møde, hvor der står: 
”Den under punkt 9 i forrige møde behand-
lede sag om tilbygning af S. Tranders Skole, 
vedtages første punktum under den fore-
liggende plan med 3 stemmer mod 2”. Hvor-
efter det vedtages at lade kommunens hånd-
værkere indgive tilbud på byggeriet. Peder 
Jensen har altså ikke villet ændre sit stand-
punkt om bygningens størrelse, og sognerådet 
har måttet ud i en afstemning. 
 
Ved mødet i januar 1911 blev under-
visningsplanen efter møde med forældrene i 
Sdr. Tranders skole den 29. dec. 1910 for de 
næste 10 år, 1911 – 1920, fastlagt på følgende 
måde: 
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Det tiltrædes af sognerådet på nær Peder 
Jensen, der stillede forslag om at få sundheds-
lære optaget som fag for ældste klasse. 
Hvilket ikke kunne vedtages. 
Læge Lausgaard i Gug har fået motorkøretøj. 
Han anmoder et par gange i 1912 sognerådet 
om at måtte bruge køretøjet. Allerførst får han 
afslag på at køre på kommunens veje. Så ses 
det i 1913, at han får lov til at køre fra Gug til 
Betteby og senere efter et halvt års tid hele 
vejen til Sdr. Tranders, men at køre på 
kommunens biveje kan der ikke være tale om. 
Sognerådet udbetaler gennem tiden en del 
beløb til humanitære formål til KFUM, 
Tuberkulosens Bekæmpelse, Radiumfondet, 
Hjemløses Venner, Fængselshjælpen, Aalborg 
Amts Blindekreds, Samfundet og Hjemmet 
for Vanføre, Himmelbjerggaarden, Tyende-
præmieforeningen, Børnehjem i Nr. Sundby, 
Holt Bjerg Drengehjem, Frelsens Hær, 
Plantningsforeningen m.fl. 
Men den forening, der modtager flest beløb, 
er afholdsforeningen. Først hedder det af-
holdsforeningen i Gistrup og Sdr. Tranders, 
senere kun afholdsforeningen i Sdr. Tran-
ders, og der bliver tildelt fra 5 og stigende til 
10 kr. en gang om året, gennem alle årene. 
I 1912 findes der ingen bevilling i kommu-
nen til udskænkning af stærke drikke med-
deles det til Stiftamtet, men 2 høkere i Gug 
får alligevel med amtets mellemkomst lov til 
at sælge skattepligtig øl fra deres forret-
ninger.  
 
 
 
 
 

1913 – 1917 
Sognerådet konstituerede sig med Jens Bak 
som formand.  
Til udvalget for skolevæsenet valgtes Jens 
Bak og nyvalgte gårdejer Niels Johan Jensen, 
”Solhøjgaard”, Gug. Til fattigvæsenet og 
alderdomsunderstøttelsen valgtes de 2 nyval-
gte husmand Jens Peter Jensen, (senere gård-
ejer ”Duedalsgaard”), og husmand, tømrer 
Anton Jensen, Gug. Til vejvæsenet valgtes 
Peder Jensen og Niels Johan Jensen – om 
Peder Jensen selv har valgt at prøve et nyt 
område, vides ikke. Som det ses vælges Peder 
Jensen ikke til skolevæsenet, men dog til 
skolekommissionen, hvori han sidder gennem 
alle årene. 
Møderne i det kommende år holdes hos for-
manden. Dagsordenen tilstilles medlemmerne 
4 dage før mødet. 

 

Yngste klasse i sommerhalvåret:  
Tirsdag og lørdag:   kl. 8½ - 11½ form. kl. 1 – 4 efterm. 
Mandag, onsdag, torsdag og fredag:  kl. 1 – 4 efterm. 
Ældste klasse sommerhalvåret: 
Mandag, onsdag, torsdag og fredag:  kl. 7 – 10 form. 
Yngste klasse vinterhalvåret:  
Mandag, tirsdag, torsdag og lørdag:  kl. 1 – 4 efterm. 
Ældste klasse vinterhalvåret:  
Onsdag og fredag:   kl. 9 – 12 form. kl. 1 – 4 efterm. 
Mandag, tirsdag, torsdag og lørdag kl. 9 – 12 form. 
Og i øvrigt efter den for de forudgående 10 års undervisningsplan. 
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Det gamle sogneråd havde taget afsked med 
lærer Anton Christensen den 1. februar 1913, 
hvor han bevilgedes afsked med pension fra 
Sdr. Tranders skole. Han var kun 53 år, men 
havde haft hjælpelærer et stykke tid. 
Hidtil havde der hørt landbrug med til skolen, 
men nu blev lærerembedet opslået således, at 
den kaldede lærer selv kunne bestemme, om 
han ønskede jordlodden med. 
Der indkom 8 ansøgninger til lærerembedet, 
og samtidig indkom der begæring fra samtlige 
beboere i Sdr. Tranders skoledistrikt om, at få 

lærer N. Chr. Nielsen, Ulfborg, indstillet til 
lærerembedet. Han indstilledes herefter af 
sognerådet som nr. 1 til videre ekspedition i 
Skoledirektionen. 
Da lærer Nielsen ikke ønskede jordlodden 
med fourage med, men vederlag i stedet, blev 
skolelodden med avlsbygninger sat til salg. 
Der indkom 5 tilbud på jordlodden, hvor med-
lem af sognerådet, husmand Jens Peter Jen-
sen, afgav højeste bud på 4.600 kr. Det blev 
antaget på forventet approbation af amt og 
ministerium.  

 

 
Pogeskolen i Sdr. Tranders 1918 

 
På et af de første møder i 1913 vedtages det at 
bevilge lærerinde frøken Sofie Sørensen, Sdr. 
Tranders Privatskole, et midlertidigt tillæg af 
25 kr. I næste punkt står der at Sdr. Tranders 
Privatskole bevilges 200 kr. (årligt beløb). 

Om frk. Sørensen underviste børn udover 
pogeskolealderen ved vi ikke, men hvis man 
ser på billedet fra 1918, er der børn på 
forskellige alderstrin. 
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Budgetforslag for Sdr. Tranders kommune vedr. året 1914/15 

 
 
Af nye tiltag ses, at der i Sdr. Tranders 
kommune opsættes varmeapparat i 1914 i Sdr. 
Tranders kirke.  
I 1916 andrager Fleskum Herredskontor om 
tilladelse til automobilkørsel for sig og sin 
fuldmægtig på kommunens biveje, såvel ved 
dag som ved nat. Tilladelse gives. 
Folketællingen i 1916 viser, at der er 627 
personer i sognet. 
I januar 1916 indkaldes medlemmerne af 
sognerådet, hjælpekassen og prisregulerings-
kommissionen til et fælles møde for at 
opfylde loven om dyrtidshjælp. Alle var 
mødte og man blev enige om at yde 3600 kr. i 
dyrtidshjælp til de 30 familier, som havde 
hjælp behov. Beløbene, som der skulle købes 
varer for, blev udbetalt ugentlig med fra 1 kr. 
og op til 8 kr. – At så mange familier 
pludselig skulle have hjælp, skyldtes bl.a. 
krigen nede i Europa. Der blev knaphed på 
råstoffer og dermed også arbejdsløshed i 
landet. 
Det vedtages senere på året at udskrive en 
ekstraligning i henhold til dyrtidslovens § 7. 

Da vinteren samtidig havde været streng, blev 
der givet ekstra ”ildebrændsels-godtgørelse” i 
form af penge eller tørv.  
 
1921 – 1925 
I perioden 1917 – 21 blev Peder Jensen ikke 
genvalgt til sognerådet, men i 1921 var Peder 
Jensen igen på banen. 
Gårdejer Idæus Winther, Sdr. Tranders, blev 
valgt til formand. 
Alderdoms og forsørgelse: Peder Jensen og 
Niels Sørensen, Gug. 
Vejudvalget: Peder Jensen, gårdejer Chr. 
Marinus Sørensen Vestergaard, ”Kærvang”, 
Gug, og Idæus Winther. 
Skoleudvalg: Murermester Henrik Pedersen, 
Sdr. Tranders og Marinus Vestergaard. 
Skolekommission: Peder Jensen og Katrine 
Bak, Sdr. Tranders, M. Vestergaard og Niels 
Jensen, Gug. 
 
Det vedtages at holde møderne skiftevis hos 
medlemmerne. 
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Til hjælpekassen er valgt: Chr. D. Thorn, 
Marie Jakobsen og Peder Jensen Sdr. 
Tranders, Niels Jensen, og lærer Jensen 
Gug,  
I hjælpekassen og værgerådet har der 
hele tiden været indvalgt en enkelt kvin-
de eller to, men her gælder det også, at 
det er en kvinde, hvis mand tidligere har 
været i sognerådet eller er i sognerådet. 
Undtagelsen er lærer Jensens hustru 
Johanne, Gug, der har været i besty-
relsen for hjælpekassen. 
Da sognerådet kun består af 5 personer, 
har man haft brug for mange hjælpere til 
alle de hverv, som skal udføres under 
sognerådets ledelse, og man har valgt 
andre hæderlige mænd med samme 
sociale status, dvs fortrinsvis gårdejere 
til disse opgaver, som var: Revisorer til regn-
skabet, voldgiftsmænd, stævningsmænd, jord-
boniteringsmænd, mænd til kreatur- og areal-
tælling, ejendomsskyld, snefoged, brand-
foged, huslejenævn, tyendenævn, ligsyn, 
vandsyn, maskinsyn og flere. Disse hverv, 
som personerne ofte blev valgt til for flere år, 
kunne man ikke sige nej til, de var svære at 
komme ud af igen, kun alvorlig sygdom og 
alderdom kunne bruges som grunde for at 
slippe. Hvervet kunne dog også medføre, at 
man senere blev valgt ind i sognerådet. 
Til hjælp i skattesager blev skatterådsformand 
Carl Vognsen, Klarup, altid indkaldt. I alle 
ekstra møder vedr. skat, mulkter og udgifter i 
det hele taget deltager sognerådsmed-
lemmerne selv. Desuden deltager de 5 selv i 
amtsråd, valghandlinger, husmandskommis-
sion og som voldgiftsmænd. 
Sognerådsmedlemmet, murermester Henrik 
Pedersen fraflyttede kommunen i november 
1921, og 30. november s.å. nyvalgtes smede-
mester Kr. Nielsen Sdr. Tranders. Heller ikke 
Niels Sørensen, Gug, er længe i sognerådet. 
Han udtræder på grund af sygdom i september 
1922 og bliver erstattet af boelsmand Niels 
Christian Jakobsen, ”Ernasminde”, Gug 
Mark. 
I december 1922 kommer elektriciteten for 
alvor til sognet. Nu ansøger Sdr. Tranders 
Transformatorforening om tilladelse til at 
bruge kommunens veje til opstilling af de for 
elektricitetsforsyningen nødvendige master. 

Sognerådet ser ikke noget til hinder for 
opstillingen af master, såfremt vejene ikke 
lider overlast eller færdslen generes. 
Et par måneder senere andrager Sdr. Tranders 
Transformatorforening kommunen om en lå-
negaranti på 27.000 kr. for et lån, som Trans-
formatorforeningen ønsker at optage i Land-
bosparekassen i Aalborg. Lånet ønskes 
optaget, for at ca. 50 større eller mindre 
jordbrugere i Sdr. Tranders sogn kan få 
elektricitet. Det vedtages enstemmigt at yde 
den ønskede garanti. 
I forbindelse med Sdr. Tranders Transforma-
torforenings andragende til Indenrigsmini-
steriet angående statstilskud udtaler sogne-
rådet, ”at oplysningerne er i overensstemmel-
se med sandheden, og at arbejdet er blevet 
påbegyndt de sidste dage i november måned 
og fuldført i første halvdel af februar måned 
1923, og arbejdet har i nogen måde afhjulpen 
arbejdsløsheden”. Som et punkt på mødet i 
marts giver Amtsrådet tilladelse til at kom-
munen yder garanti for lånet på de 27.000 kr., 
hvis lånebetingelserne overholdes. 
På samme tidspunkt gives der tilladelse til 
installation af elektricitet i skolerne og 
kommunens hus ved kirken. 
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1925 – 1929 
Ved folketællingen i 1925 var der 685 
personer i Sdr. Tranders sogn, hvoraf de 
214 personer bor i stationsbyen Gug. 
Der er en ligelig repræsentation af 
mænd og kvinder. 
I 1925 ved vi, at der til valget i Sdr. 
Tranders er indkommet 4 kandidatlister. 
2 lister hvorpå der er opstillet personer 
fra Sdr. Tranders og 2 med personer fra 
Gug. 
Der var tilvejebragt 225 stemmesedler, 
som deltes med 150 stk. i Sdr. Tranders 
og 75 stk. i Gug. I Gug stemte 63 per-
soner, og i Sdr. Tranders 113, heraf fik 
Peder Jensen det højeste antal personlige 
stemmer, nemlig 36. 
Fra liste A i Sdr. Tranders valgtes: 
Idæus Winther 
Fra liste B i Gug valgtes: Niels Johan 
Jensen og Marinus Vestergaard.  
Fra liste C, Sdr. Tranders valgtes: Peder 
Jensen og husmand Chr. Mikkelsen Jensen 
(ny). Liste D i Gug fik ingen valgt. 
Idæus Winther genvalgtes til sogneråds-
formand, og udvalgsposterne fordeltes såle-
des: Aldersrente og forsørgelse: Peder Jensen 
og Niels Jensen. Vejudvalg: Idæus Winther, 
M. Vestergaard og Chr. M. Jensen. 
Skoleudvalg: Idæus Winther, Peder Jensen og 
Niels Jensen. Skolekommission: Peder Jensen 
og Katrine Bak, Sdr. Tranders, M. Vester-
gaard og Chr. Jakobsen, Gug.  
Revisorer: Lærer Nielsen, Sdr. Tranders og 
M. Vestergaard, Gug. 
Det vedtages at indmelde kommunens skoler i 
Skolebiblioteksforeningen. Indskud én gang 
for alle 10 kr. for hver klasse (kun ældste 
klasse). Årligt kontingent 10 kr. for hver 
klasse. Bogsamlingerne i Gug og Sdr. 
Tranders bevilges hvert år tilskud. Her er 
nævnt et tilskud til Folke- og børnebogs-
samlingen på 100 kr. til lærer Jensen i Gug. 
I 1926 ansøger Sdr. Tranders Brugsforening 
gennem politimesteren i Aalborg om tilladelse 
til at anbringe en benzinstander 1 meter fra 
bygningen umiddelbart op mod Aalborg 
Hadsund Landevej, og ligeledes fremsendt 
anmodning om godkendelse af oplag af 
brandfarlige vædsker (anbringelse af benzin-
tank hos smed Mørch, Sdr. Tranders). End-

videre er der fra karetmager, købmand 
Petersen i Gug andragende om anbefaling af 
en benzintank på en grund ud mod vejen, som 
fører fra Aalborg til Gug og Visse. Der må 
virkelig være gang i automobilerne med 
sognerådets tilladelse til 3 benzinstandere i 
det lille sogn. Det ses også af, at det samme år 
vedtages at sætte rækværk mellem skoleplad-
sen og landevejen ved Sdr. Tranders skole. 
Samme år, et interessant punkt: ”Ang. Fore-
spørgsel fra Stiftamtet om hvilke udgifter 
loven om barselshvile kan tænkes at vilde 
forvolde kommunen. ”Svaret er: ”På direkte 
udgifter kan der for tiden ikke tænkes. De 
indirekte kan vi ikke forudse”. 
Sognerådet har i perioden 1925 - 29 rigtig 
mange sager, hvor personer, der ikke kan 
betale det alimentationsbidrag, de skylder, 
begæres indsat til afsoning: ”….Ligeledes fra 
Politimesteren i Sæby meddelelse om at der 
forskudsvis er betalt alimentationsbidrag for 1 
år indtil 1/5 1927 180 kr. for en mand født i 
Sdr. Tranders .... 1900, og anmoder om at 
beløbet må blive refunderet.” Sognerådet 
anerkender og svarer: ”I antræffelsestilfælde 
begæres han indsat til afsoning.”  
Der er mange svære sager i nævnte periode 
bl.a. en sag hvor en familie, far, mor og fire 
børn er kommet til Sdr. Tranders fra Horsens 
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Hammer Kommune. Faderen forsøger at 
sælge lidt papirer eller skilderier, men det 
giver kun ubetydelige beløb, så familien er på 
fattigforsørgelse og har været det i 2 år. Sdr. 
Tranders sogneråd forsøger nu at få Horsens 
Hammer Kommune, der er forsørgelses-
berettiget (forsørgelsespligtig), til at betale 
den fattighjælp, som familien har fået i Sdr. 
Tranders eller hjemtage familien. Det vil 
Horsens Hammer naturligvis ikke, de und-
skylder sig med, at der er mere arbejde at få i 
Sdr. Tranders, og at familien heller ikke 
ønsker at flytte fra Sdr. Tranders. 
Det her handler virkelig om kroner 
og ører, så Aalborg Stiftsamt må 
inddrages som mægler, og også 
politiet inddrages for at afhøre 
manden. Denne sag trækker ud i et 
år med skrivelser mellem de 
forskellige instanser, men slutter 
med at familien må flytte ud af 
Sdr. Tranders og tilbage til Hor-
sens Hammer Kommune.  
Den 1/7 1927 er der kommet en ny 
lov om aldersrente i stedet for 
alderdomsunderstøttelse, og efter 
denne lov er der 19 personer, der 
anmoder om ydelsen, hvor beløbet 
er fra 27,50 kr. til 42,50 kr. om 
måneden. 
Peder Jensen blev ikke genvalgt 
ved valget i 1929. Han opstiller 
som nr. 1 på en liste C, som kalder 
sig husmændene. Den fik valgt 2 
personer, men ikke Peder Jensen, 
så her slutter hans medlemskab af 
sognerådet.  
 
 
St. Restrup Husmandsskole 
Peder Jensen var ikke kun aktiv i 
lokalområdet, han gik med i 
oprettelsen af Højskolen/Hus-
mandsskolen i Store Restrup. Om 
det var hans eget ophold på Vrå 
Højskole, som fik ham til at synes, 
at datidens unge husmandsbørn 
skulle have samme oplevelse eller 
det var hans tætte kontakt til unge 
mennesker på Gistrup Højskole, 
der fik ham med i oprettelsen, ved 

vi ikke. Som formand for Husmands-
foreningen i Sdr. Tranders var han en af 100 
personer, der var mødt frem på Aalborg Høj-
skolehjem i 1913 til et indledende møde for at 
medvirke til oprettelsen af en højskole på St. 
Restrup. 
Af forhandlingsprotokollen for ”Oprettelsen 
af en Højskole på St. Restrup” fremgår det, at 
man i det først nedsatte udvalg har diskuteret 
formålet. Var det en husmandsskole, land-
brugsskole, højskole eller havebrugsskole, 
som man ønsker at oprette. Det var en kreds 
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af lærere, præster og få husmænd, der alle 
støttede husmandsbevægelsen, som opretter 
skolen, men som det udtales på et af møderne: 
”Ingen klasseskel, men en åndelig og faglig 
skole for alle klasser i befolkningen, ønskes”. 
Derfor har man svært ved at finde ud af om 
husmandsnavnet skal knyttes til skolen. Først 
i 1918, samtidig med at Peder Jensen ind-
vælges i bestyrelsen, omtales en rejse til 
København for at få skolens navn ændret til 
St. Restrup Husmandsskole. 
Peder Jensen blev i 1914 valgt som suppleant 
til bestyrelsen for ”De nordjyske Husmænds 
Folkehøjskole på Store Restrup”. Det var 
foregået ved en konstitueret generalforsam-

ling i St. Restrup, hvor 60 mænd, der på 
forhånd havde indmeldt sig i et aktieselskab, 
var mødt frem. Her blev 11 valgt til besty-
relsen, 6 suppleanter og 2 revisorer. 
En af de 2 revisorer, som blev valgt i 1914, 
var også borger i Sdr. Tranders sogn. Det var 
lærer Jensen, Gug. Lærer Jensen, er den Johan 
Jensen, der kom til Gug i 1893 og begyndte 
som enelærer i den gamle nu nedrevne 
stråtægte skole. Han var en dygtig, aktiv og 
initiativrig personlighed, der i begyndelsen af 
1900-tallet lagde hele sit engagement i 
oprettelsen af en ny skole i Gug. Denne nye 
skole (det senere Gug Bibliotek) blev opført 
på en grund 300 m nord for den gamle skole 

og indviet i 1904. 
Peder Jensen har nok lært lærer 
Jensen at kende i forbindelse 
med sit hverv i sognerådet, hvor 
lærer Jensen bl.a. afleverede 
forsømmelseslisterne, og hvor 
Peder Jensen var en aktiv 
agitator for fornyelse af skole- 
og undervisningsplan. Her er de 
nok kommet i snak om, at de 
havde en fælles interesse i hus-
mandsbevægelsen og at de også 
begge havde en stor interesse for 
biavl, og da bestyrelsesmøderne 
og andre møder vedr. husmands-
skolen blev holdt både på St. 
Restrup, på Afholdshotellet i 
Prinsensgade og Højskolehjem-
met i Aalborg, var der måske 
god grund til at følges på de 
dengang lange ture, som man må 
formode foregik til fods eller i et 
eller andet hestetrukket køretøj. 
Peder Jensen og lærer Johan Jen-
sen var hurtigt i aktion, allerede 
12. april 1918, hvor de er kom-
met i bestyrelse sammen stiller 
de i fællesskab et forslag om 
anskaffelse af sengetøj til elever-
ne, og der bliver bevilget et be-
løb på 1.000 kr. til formålet. 
Købesummen for skolen er 
100.000 kr. + 16.500 kr. til ind-
retningen og en garantikapital på 
36.000 kr. 
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Der skal herudover tegnes aktier for mindst 
50.000 kr., og aktierne skal være på 10 kr. stk. 
Hvor mange aktier, der blev tegnet i Sdr. 
Tranders og Gug inden indvielsen af skolen i 
1915 vides ikke. Fra 1921 vises en aktie, hvor 
både Peder Jensen, Sdr. Tranders og lærer 
Jensen, Gug, er i bestyrelsen. 
Det samme er tillige tilfældet fra en 
aktietegning i 1942, hvor man ønskede at 
udvide aktiekapitalen fra 62.000 kr. til 
100.000 kr. Fra en af disse aktier er vedlagt en 
liste over aktietegning i Sdr. Tranders dateret 
5. januar 1942 og underskrevet af Peder 
Jensen. 
Der skulle hele tiden skaffes penge til St. 
Restrup Husmandsskole til istandsættelser, 
restaureringer og nyindkøb, derfor beskæf-
tigede bestyrelsen sig særligt med aktieteg-
ning, ansøgninger om lån, og ikke kun lån fra 
banker, sparekassen osv., men også mange 
fonde blev søgt, her kan nævnes en 
Understøttelsesfond, Hudepenge, Landbrugs-
lotteriets overskud, hvor bestyrelsen i 1925 
modtog 4.000 kr. fra, og Carlsbergfonden, 
hvor man bl.a. modtog 100 kr. til udsmykning 
med et Anders Hune maleri. I 1940 bevilgede 
Nationalmuseet 3.000 kr. til reparation af 
hovedbygningens tag. 
I sommeren 1940 havde St. Restrup Hus-
mandsskole eksisteret i 25 år, og i begyn-
delsen af året forberedte bestyrelsen skolens 
jubilæum. Man fik en aftale i stand med 
undervisningsminister Jørgen Jørgensen om at 
holde hovedtalen. Man forberedte sammen 
med skolen et friluftsspil, rundvisning og 
samvær. Men 9. april 1940 blev Danmark 
besat af tyskerne og på grund af møde-
forbudet måtte festen udsættes. 
Lærer Johan Jensen, Gug, og landpostbud 
Peder Jensen, Sdr. Tranders, var med hele 
vejen, også efter at begge var pensioneret i 
henholdsvis 1930 og 1939. I forhandlings-
protokollen ses Johan Jensen at være med i 
1945. Han dør i 1948. Peder Jensen var med i 

1946 blandt andet som forhandlingsleder 
(dirigent), og Peder Jensen udnævnes på et 
tidspunkt til æresmedlem.  
 
 
 
 
Sdr. Tranders Brugsforening 
Den første forening, som Peder Jensen 
engagerede sig i, var Sdr. Tranders Brugs-
forening, der blev oprettet i 1888. Og af 
forhandlingsprotokollen 1898 – 1913 ses, at 
brugsforeningsbygningen - i anledning af 10 
året for oprettelsen - udvidedes med 4 fag. 
Peder Jensen, der kom til Sdr. Tranders i 
1896, har kunnet følge dette byggeri. Han fik 
foden under eget bord i 1900, og allerede ved 
generalforsamlingen i Sdr. Tranders Brugsfor-
ening i februar 1902 var Peder Jensen medun-
derskriver, og i 1903 – 1905 var han valgt til 
revisorsuppleant. Det ses at Peder Jensen også 
var revisorsuppleant igen i 1909 – 1911, og i 
1912 var han skriftefører. 
Peder Jensen blev senere både regnskabsfører 
og formand for Sdr. Tranders Brugsforening, 
og han virkede som sådan gennem en lang 
årrække. 
I 1931 så Peder Jensen, som formand for Sdr. 
Tranders Brugsforening, på byggesager og det 
samme skete igen i 1950. 
Her vises i farver det forslag som Fæl-
lesforeningen for Danmarks Brugsforenin-
gers Arkitektkontor i juni 1931 fremsender 
vedr. ombygningen af Sdr. Tranders Brugs-
forening.  
Preben Mørch har fortalt om, hvordan 
brugsen i Sdr. Tranders fik sit første kas-
seapparat, og at Peder Jensen ikke stolede på 
apparatets sammentællinger. Peder Jensen 
følte sig mere sikker, når priserne blev lagt 
sammen i hovedet eller ved hjælp af papir og 
blyant. 
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Forslag i juni 1931 fra Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeningers Arkitektkontor ved Aksel 
Høj. vedr. ombygning af Sdr. Tranders Brugsforening. 
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Kreaturforsikring for Husmænd 
 
Hvis en husmand mistede et af sine kreaturer 
eller måske den eneste ko, han ejede, da var 
det et kæmpe tab, for nogen måske en 
katastrofe. 
Peder Jensen og andre husmænd i sognet 
drøftede derfor ved et møde den 1. november 
1908 i Sdr. Tranders Husmandsforening op-
rettelsen af en kreaturforsikring for hus-
mænd. Udvalget der blev nedsat med Peder 
Jensen som formand var: Tømrer Anton 
Jensen, Gug, slagter M. Kristensen, Gug, 
Peder Larsen, Sohngaardsholm Mark, Peder 
Andersen, Sdr. Tranders og landpost Peder 
Jensen, Sdr. Tranders. Som det ses har flere af 
de valgte også andet erhverv ved siden af 
deres arbejde hjemme på ejendommen. 
Da det viste sig, at der ikke var kreaturer nok i 
Sdr. Tranders sogn til oprettelsen af en 

kreaturforsikring, henvendte man sig til 
Husmandsforeningen i Nørre Tranders og fik 
husmændene her med på ideen. – Dog således 
at Sdr. Tranders og Nørre Tranders havde 
hver deres generalforsamling og valg til be-
styrelse. Bestyrelsesmøder og generalforsam-
linger blev holdt på Afholdshjemmet i Nørre-
gade 13 i Aalborg.  
Kreaturforsikringen blev senere udvidet til 
også at omfatte heste. 
Peder Jensen var skiftevis formand og skrif-
tefører af Kreaturforsikringens protokol fra 
1908 til 1933. 
  
Sygekassen i Sdr. Tranders og Jysk Andel 
Ud over ovennævnte engagementer var Peder 
Jensen også kasserer i Sdr. Tranders Sygekas-
se og med i bestyrelsen for Lokalforeningen 
under Jysk Andel.

 

 
Sønder Tranders Brugsforening fejrer 50 års jubilæum i 1938 med Peder Jensen som formand. 
Han står som nr. 4 fra venstre.  
For Sdr. Tranders Brugsforening blev Peder Jensen en trofast mand, han fulgte brugsforeningen 
gennem mere end 50 år.  
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Sønder Tranders kirkegård 

 
Baggrunden for denne artikel er min fascina-
tion af Per Post. I Gug – Sdr. Tranders Lokal-
historiske Forenings arkiv har vi modtaget en 
del arkivalier fra Gert Nielsen, Sdr. Tranders. 
Gert er Peder Jensens barnebarn. I disse pro-
tokoller, attester, billeder og sange, der er 
grundstammen og starten til artiklen, så jeg, at 
Per Post eller Peder Jensen havde været 
involveret i mange foreninger og aktiviteter i 
Sdr. Tranders. Det inspirerede mig til at finde 
ud af, hvem han var, og hvad han var 
involveret i. 
 
Jeg vil gerne takke de i ovennævnte artikel 
nævnte personer, der har givet mig oplysnin-
ger om Peder Jensen. Endvidere vil jeg gerne 
takke William Nielsen, der har hjulpet mig 
med oplysninger om baptismen. 
 
 

Min særlige tak går til Birgit Nielsen, Gert 
Nielsens hustru, for lån af de interessante 
stilehæfter, hvori der bl.a. er skrevet stile 
under opholdet på Vrå Højskole samt stile og 
andet vedr. den første tid i Sdr. Tranders, samt 
Gerts skrivehæfte fra Sdr. Tranders Skole. 
Peder Jensen med koen forspændt det inter-
essante køretøj, samt fotos af Peder Jensens 
familie. Birgit Nielsens egne oplysninger og 
denne karakteristik: ”Peder Jensen var en 

fåmælt mand, der hele livet holdt ved sit 

djærve vendelbomål. Hans faste håndtryk og 

milde øjne, der så direkte på een; her var en 

mand, hvis ord man kunne stole på. En mand 

der var optaget af, hvad der rørte sig i tiden i 

det samfund, han levede i”. 

 
Bente Lyngdahl 
 
Kilder:  
Kirkebøger på www.akivalieronline.dk: Jetsmark 
sogn, Hvetbo Herred og Sdr. Tranders sogn, 
Fleskum Herred, Aalborg amt, Tranum og Øster 
Svenstrup sogne, Hanherred, Hjørring Amt. 
Folketællinger: Sdr. Tranders sogn, 1916 og 1925. 
Aalborg Stadsarkiv: Forhandlingsprotokoller for 
Sdr. Tranders sogn, 1905 – 1922 og 1922 – 1950 
(A 5027). 
Lokalhistorisk Arkiv for Frejlev, Nørholm og 
Sønderholm sogne: A/S St. Restrup 
Husmandsskole: Forhandlingsprotokol 1913 – 
1951 samt Aktier og tegningslister 1915 (box 41). 
Gug – Sdr. Tranders Lokalhistoriske Arkiv: 
Postbud Peder Jensens personlige papirer (A 18) 
diverse billeder (B 33, 34, 35, 38, 39). 
Sdr. Tranders og omegns Brugsforening: 
Forhandlingsprotokol 1898 – 1913, Vedtægter af 
1950 (A 6).  
Birgit Nielsens private skriftlige materialer og 
billeder. 
 
Litteratur:  
Skitser fra Østhimmerland  af  P. Frederiksen, 
Gistrup. 
Fra Karl Olav Nørgaards erindringer. 
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Kalkværkerne i Gug af Ove Bay Andersen 
Kalkværkerne i Gug som jeg husker dem i 
tiden fra april 1949 til august 1954. 
Den 1. november 1946 blev jeg ansat hos en 
vognmand og entreprenør, som havde Vin-
dingholm i Vinding, som ligger mellem Silke-
borg og Horsens. 
 

Den 1. april 1949 havde Karl Petersen afhæn-
det sine forretninger i Vinding af økonomiske 
årsager. Han ville til Aalborg og være for-
mand og leder af Gug Kalkværk, hvor han var 
aktionær, dér ville han gerne have mig med 
op. 

På det tidspunkt var der 3 kalkværker mellem 
Gug og Sønder Tranders: 
 
I) A/S Gug Kalkværk 
II) L. M. Kjærs Kalkværk 
III) Skandinavisk Kalkværk 
 
Da det var Gug kalkværk jeg arbejdede på, så 
vil jeg prøve at skrive om det. Hvornår Gug 
Kalkværk startede, ved jeg ikke, men det er 
startet efter 2. Verdens krig. Hvad formålet 
har været fra starten af, ved jeg ikke, for nede 
ved banen nede ved Lundegårdene var der et 
ladespor ved Aalborg-Hadsund banelinien, og 
der var bygget en læsserampe, som man 

kunne køre op på, og derfra læsse kalken i 
banevogne. På et stykke engjord ved siden af 
var der bygget, jeg tror, at der var seks 
bassiner, hvor det var meningen, at man 
skulle slemme kridt i, og så var der bygget et 
lille hus dernede. Derudover ved jeg ikke 
noget om, hvad meningen har været med det. 
Huset renoverede vi i sommeren 1949, og så 
flyttede Karl, Eva og deres fire børn og under-
tegnede til Gug.  
Der var ingen elektricitet, så belysningen var 
petroleumslamper vi kaldte huset for sumpe-
ly. Men det er jo Gug Kalkværk det drejer sig 
om, da det er den, som jeg kender noget til. 
Gug Kalkværk var et aktieselskab med fire 
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aktionærer, og en aktiekapital på kr. 100.000,- som var fordelt på følgende måde: 
I) Aktier for kr. 20.000,- 
Chr. Dahl Skov var administrerende direktør, 
og var uddannet bankmand  
II) Aktier for kr. 20.000,- 
Hans svigerfar tømrermester Rasmussen fra 
Silkeborg. 
III) Aktier for kr. 40.000,- 
Ingeniør Ejnar Nielsen, Aalborg. Det var 
Ejnar Nielsen, der i 1933 konstruerede den 
rullende trappe til den store udstilling i 
Aalborg. Trappen blev pillet ned og opstillet 
ved Munkebjerg ved Vejle. 
IV) Aktier for kr. 20.00,- 
Karl Petersen var daglig leder af Gug Kalk-
værk. Han havde været vognmand og entre-
prenør, haft tørvemose, sandgrav og brun-
kulleje. Han var en meget dygtig mand. 
 
Arealerne i området var meget velegnet til at 
drive kalkværk på, da der de fleste steder ikke 
vare mere end ca. 25 cm muldjord, som skulle 
fjernes, så var man ned ved det rene kalk. 
Kalken blev brugt til jordforbedring over hele 
Jylland, lidt på Fyn og Læsø. Man havde fire 
sorteringer: 
 

 
I) Råkalk, som man tog direkte på arealet 
II) Så var der findelt kalk. Det var mindre 
stykker 
III) Så var der granuleret kalk. Det var kalk 
direkte fra bakken, som blev kørt på et sold 
og harpet, og de stykker havde størrelse som 
en fingerende. 
IV) De store stykker, der blev sorteret fra, 
blev lagt ind på hylder i nogle tørrelader, som 
var bygget til formålet. Der lå det så til det var 
så tørt at det kunne formales. Det blev læsset 
på tipvogne og kørt ind i toppen af den store 
lagerhal, hvor det blev tippet ned i en stor 
tragt, og under den tragt var så møllen, som 
knuste kalken, så det blev næsten som mel. 
 
Men det krævede stor motorkraft til at trække 
anlægget. Dertil havde man en stor én-cylin-
dret 2-takt alfa diesel skibsmotor, som skulle 
startes med trykluft. Så det var jo med at sør-
ge for at trykflaskerne var fyldt op, inden man 
stoppede motoren for ellers havde man et stort 
problem, når den skulle startes op igen. 

Det meste af den kalk, der blev solgt, blev 
læsset på lastbil direkte på bakken. Til det 
brug havde Kalk Petersen og i marts måned 
været ude på Karup Flyveplads, og en hente 

en stor Farmall Traktor med læssegrab. Det 
var en maskine, som amerikanerne havde haft 
med til Europa til at jævne tankgrave med. Vi 
var kørende i lastbil efter den. Det var jo 
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meningen, at den skulle på ladet hjem til 
Vinding, men så fik vi et problem. Den kunne 
simpel hen ikke være på ladet, og så var gode 
råd dyre, og der frøs 8-10 grader, men enden 
på det, blev at Karl, der var i et sæt lædertøj, 

smed jakke og bukser, og det fik jeg på. (Det 
var alt for stort til mig), og så skulle jeg køre 
den hjem ad landevejen, og der var ca. 70 km 
hjem. Karl kørte i lastbilen kun iført skjorte 
og lange underbukser. 

 
 

 
 



Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv – Årbog 2010 
 

  
Side 33 

 

  

Meget af pulverkalken blev sendt med bane-
vogn. Det blev læsset i tipvogne, og kørt ned 
til læsserampen nede ved banen, hvor man så 
kunne tippe læsset direkte ned i banevognene. 
Dertil havde man et lokomotiv, man kaldte 
den en sporgris. Der lå en Ford A motor i den. 
Den havde gerne 10 tipvogne på slæb af 
gangen, og den bageste vogn var bremsevogn, 
hvorpå der stod en mand og skulle bremse, 
når vi kørte ned ad bakken. Men det hændte 
jo, at der kom for meget fart på, og så røg der 
et par vogne af sporet, når vi kom ned i 
svinget. Senere forlængede man rampen, og 
kørte kalken ned med lastvogne. Der kunne 
stå en 6-7 banevogne af gangen på ladesporet. 
Men mange banevogne blev også læsset hen-
ne på Gug Station. 
Naboerne var mange gange sure over det svi-
neri, der var på vejen, for når det regnede og i 
tøbrudstiden hængte kalken jo i dækkene og 
faldt af på vejen. 
Gug Kalkværk var den første, der fik en ma-
skine til at læsse kalk med. Men snart kom 

der jo også maskiner på de andre kalkværker. 
Der var en Fordson Major med læssegrab. Det 
var med wiretræk. Men de havde den fejl, at 
sænkede man skovlen for hurtigt ned, så 
kunne wiren på trækbommen slå ud til siden, 
når man så skulle hejse op igen, skulle man 
have wiren ind på midten af trækbommen, og 
det gjorde man ved at linde på koblingen, og 
så brugte man hænderne til at skulle wiren 
sammen med. En dag gik det galt henne på 
Skandinavisk Kalkværk. Der skete en ulykke 
arbejderne var gået ned for at spise frokost, så 
kom der en vognmand henne fra Gug, som 
hed (Bernhard??) Han var vant til at komme 
der, og han kunne selv begynde at læsse, men 
så skete der det som ikke måtte ske. Da han 
ville samle wiren på tromlen, så greb den fast 
i han handske, og så smuttede hans fod fra 
koblingen, med det resultat, at den blev ved 
med at køre, så armen blev revet af oppe ved 
skulderen. Heldigvis nåede han at starte 
lastbilen og kom ned til frokoststuen, hvor 
han faldt om, men heldigvis reddede han livet. 

 
Skandinavisk Kalkværk lejede et stykke jord 
af Holger Lassen, der var nabo til Gug Kalk-
værk, og der var meget fin kalk, men for at 
bremse Skandinaviske Kalkværk købte Gug 
Kalkværk hele ejendommen af Holger Las-
sen.  
Det meste af året var der 8-10 mand i arbejde. 
I 1951 solgte Karl Petersen sine aktier til Chr. 
Skov, og flyttede fra sumpely. Efter Karl rej-

ste, kom der 3 forskellige formænd. Dem var 
Chr. Skov ikke lige heldige med. 
Jeg tror nok at jeg har været hele kalkværket 
igennem, og beskrevet det så godt, som jeg nu 
husker det. Jeg rejste fra kalkværket i 1954, 
og hvad der så skete fra den tid og til det blev 
nedlagt, ved jeg ikke. 
 
Vejgaard, august 2008 
Ove Bay Andersen 
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Hist hvor vejen slår en bugt - på Sønder Trandersvej, står et underligt birketræ! 
Af Knud Bøcker Pedersen 
 
 
Det var en skøn forårsmorgen ca. 1958, hvor 
Georg, som traktorføreren hed, kom kørende 
med en Fordson Major med frontlæsser, mod 
Gug. Det var et klodset køretøj fra Skandina-
visk Kalk. Hjalmar Christensen var på vej ud 
til vejen med mælkejungen, som skulle med 
til andelsmejeriet inde på Sønderbro. 
Georg ville lave lidt sjov med Hjalmar – ” de 
par stykker lavede altid så meget fis med 

hinanden” - Georg slår et slag med rattet mod 
Hjalmar, - men i al sin kådhed glemmer han, 
at der er frontlæsser på køretøjet. I det trakto-
ren slår et slag ind mod Hjalmar, rammer 
frontskovlen birketræet. Som den gang vel 
ikke var mere end 3 meter højt. Hjalmar slap 
med en forskrækkelse, men birketræet blev 
skadet for altid, og nu 50 år senere sladrer 
birketræet stadig om episoden. 
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Som Ove Bay Andersen skriver, var der en del griseri fra produktionen: 

 
 

 
 
 

 

 
  Ved udgravningen til Kong Minos Vej 

 
For flintesmeden i stenalderen var flinten i lagene i 

kridtbakkerne det rene guld 
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Sophia Amalie Moth (1654 – 1719) 

Anne Pedersdatter kirkerøver og kvaksalver v / Hans Gjedsted 
 
Med Lov skal land bygges – er en sætning der 
ofte ses ved gamle retsbygninger. Så er der 
bare det store spørgsmål: var Loven ens for 
alle, og kunne man forvente en retfærdig og 
ensartet behandling ved de forskellige former 
for tingsteder: landsting, herredsting, byting, 
rådstueretten og birketing? Uden at gå i 
dybden kan vi i dag se, at tilladelse til at 
afholde birketing ved mange af landsdelens 
herregårde, nok ikke var en god løsning. 
Myndighederne gav måske tilladelsen for at 
aflaste herredstingene, men resultatet var at 
birketingene næsten kun blev brugt til at 
sagsøge fæstebønder og tjenestefolk under det 
pågældende gods for resterende landgilde, 
skatter, lejemålsbøder og afgifter, samt mang-
lende vedligeholdelse af fæstegårdene. Ad-
skillige af de klager der her blev fremført, 
havde antagelig fået et noget andet udfald ved 
herredstingene. 
En af de herregårde der fik birkeret var baro-
niet Lindenborg, der samtidig var en af Him-
merlands helt store kirkeejere. Omkring tiden 
1680 – og langt op i 1700 årene var de ejer af 
17 – 20 kirker. Oprindelig var kirketiendet i 
hver enkelt sogn udbudt til en slags forpagt-
ning af Kongen, i lighed med forpagtning af 
forstrandsret, brokorn m. fl. til en fast årlig 
afgift, hvilket var en stor fordel for kongen. 
Han var derfor ikke afhængig af år med 
misvækst, hvor tiendet selv sagt var dårlig. 
Men efterhånden som kongen manglede pen-
ge til sine krige, solgte han kirkerne til gods-
ejere og købmænd, som så overtog indtægten 
af kirketiendet og bøvlet med at få det ind-
drevet hos de forarmede bønder. Især Sophia 
Amalie Lindenow, der var barnebarn af kong 
Chr. 4. opkøbte mange kirker, også kirken i 
Sdr. Tranders og Nr. Tranders, som hun 
havde købt før 1684, hvor hun krævede 
kirkesyn i begge sogne. Om det var i speku-
lationsøjemed for udelukkende at nyde godt 
af tiendet, eller som en slags bod fordi hun 
faktisk lod sin mand Claus Daa snigmyrde i 
1678, vides ikke. Men hun var en dygtig 
forretningskvinde og forestod store indkøb af 
jord til udvidelse af godset, som 1681 blev 

gjort til et baroni. Samtidig blev gårdens navn 
ændret fra Dåsborg til Lindenborg. 
 
Lindenborg Birketing 
I året 1712 d. 22/12 og 1713 d. 26/1 blev der 
fra birketinget og prædikestole udsendt 
varsler, at der for øjeblikket var en del 
omvandrende tatere i området. Begrebet tatere 
blev måske noget misvisende brugt lidt i 
flæng, for det kunne udmærket være fattige 
folk af ren dansk herkomst, der gik rundt og 
tiggede eller lavede forskellige slags hånd-
værk. Ejeren af Lindenborg var på daværende 
tidspunkt Chr. Daneskjold Samsøe, der var 
barnebarn af kong Chr. 5. og hans elskerinde: 
Sophia Amalie Moth (1654 – 1719)  

 
Hun var datter af hofmedicus eller kongens 
livlæge Poul Moth, født i Flensburg. Sophia 

Amalie endte sine dage som grevinde af 
Samsø, og var stammoder til slægten Dane-
skjold – Samsøe, der var resultatet af kongens 
sidespring.
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Kirketyveri anmeldes 
Sognedegnen i Nr. og Sdr. Tranders var 
Anders Laursen, der var bosat i Nr. Tranders, 
ankom om morgenen d. 3. maj 1713 til Sdr. 
Tranders, og hentede som sædvanlig kirke-
nøglen hos Jens Bødker, der boede umid-
delbart vest for kirken. Da han kom op til 
alteret for at klargøre det til gudstjenesten 
kunne han se, at der havde været ubudne 
gæster i kirken, og at der dels var skåret noget 
af en gammel alterdug, dels manglede der en 
messeskjorte og et forhæng. Det blev anmeldt 
til birketinget, at der i en af godsets egne 
kirker, nemlig kirken i Sdr. Tranders, var 
blevet stjålet en del ornamenter i tiden imel-

lem 30. april og 3. maj 1713. Den 6. maj blev 
en ikke helt ædru pige ved navn Anne Peders-
datter fanget i Skørping og fængslet på Lin-
denborg, med en anklage for kirketyveriet.  
Da hun kom i forhør d. 11. maj kunne hun 
meddele, at hun var fra Fyn, og at hendes 
forældre var Peder Christensen og Anne 
Pedersdatter i Tved sogn. Sagen blev ført på 
birketinget igen d. 28. maj, hvor anmelder og 
vidnerne: sognedegn Anders Laursen i Nr. 
Tranders, Søren Jacobsen og Mikkel Jensen 
begge Sdr. Tranders blev indkaldt. Desuden 
var Jens Nielsen bødker og hans hustru 
Kirsten Jensdatter indkaldt. Sidstnævnte 

havde efter den anklagedes udsagn, åbnet 
døren for hende til Våbenhuset. 
Desuden var Maren Christensdatter i Sdr. 
Tranders stævnet, hun havde nemlig købt eller 
byttet sig til en ”Hånddug og 2 klude af 

Alterdugen, samt et grønt forklæde af 

røversken Anne Pedersdatter”. At hun des-
uden drev en slags smugkro er ikke nævnt, 
men hun var ikke den eneste i området der 
gerne udskænkede en dram eller solgte et par 
potter brændevin. Endvidere var Niels 
Christensen og hans hustru i Sdr. Tranders, 
samt hyrden Laurs Pedersen og hustru 
Johanne Olufsdatter i Gug indkaldt. De havde 
huset ”røversken”, hvilket ikke var lovligt. 

Anne Pedersdatter havde også 
været en tur i Skørping d. 3. maj, 
hvilket resulterede i, at Hans 
Laursen skrædder og hustru Anne 
Pedersdatter, samt Troels Knud-
sens enke Maren Sørensdatter og 
hendes datter Karen, og Mikkel 
Pedersen i Gerding, også fik en 
stævning. 
 
Sognedegnen afhøres 
Det første vidne der blev afhørt 
var Anders Laursen, der kunne 
meddele, at da han d. 3. maj om 
morgenen tidlig, gik ind til 
bødker Jens Nielsen for at hente 
kirkenøglen, hængte den på sin 
sædvanlige plads. Døren var som 
sædvanlig forsvarlig låst, men da 
han kom op til alteret og skulle 
klargøre sit embedes pligter, 

opdagede han, at alterforhænget af ”gult 

blommet tøj”, samt messeskjorten og en alter-
dug var borte. Desuden var der skåret noget af 
den alterdug der for øjeblikket lå oven på 
alterbordet. Han undersøgte derefter kirkens 
vinduer, om nogen havde brudt ind ad denne 
vej, men de var alle uskadte. Derefter gik han 
ned til Jens Bødkers kone og spurgte, om 
nogen havde lånt kirkenøglen siden sidste 
søndag – hvilket hun benægtede. Han havde 
så forklaret hende, at kirken var blevet 
bestjålet, og hvad der var væk. Hvortil hun 
svarede – ”Gud bevare mig”. Han bad hende 
så gå med op i kirken for at se på skader og 
mangler. 

 
Sønder Tranders kirken, medens varmekilden stadig var 

kakkelovn. Man kan lige ane alterdugen 
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Derefter gik han tilbage til 
Bødker Jens, der lå syg i 
sin seng, og spurgte ham, 
om nogen havde lånt 
kirkenøglen siden i 
søndags, hvilket han 
benægtede, hvilket også 
delvis var rigtig. Så gik 
sognedegnen hen til Ma-
ren Christensdatter i Sdr. 
Tranders og fortale om 
kirkerøveriet. Hun svare-
de – ”Gud bevare os, 

hvem mon der har gjort 

det – det må Gud vide”. 
Men senere indrømmede 
hun, at der var en kvinde 
inde hos hende den anden 
dag, og spurgte hende om 
ikke hun kunne fortælle 
hvor bødkeren boede. 
Hun skulle nemlig hjælpe ham så han kunne 
blive helbredt. Så havde Maren spurgt hende, 
hvorledes hun kunne hjælpe med det, hvortil 
kvinden svarede, at hun skulle have nogen af 
hans klæder, som så skulle graves ned inde i 
kirken. Så blev Maren Christensdatter spurgt 
om hun vidste hvem kvinden var, men hun 
havde kun sagt, at hun var fra Fyn, og at 
samme kvinde senere på dagen gik i retning 
ad Gug. De øvrige vidner, der havde været i 
kirken sammen med sognedegnen, kunne 
bevidne, at der hverken var ødelagt vinduer 
eller andet. Hvad der ellers foregik fremgår af 
den anklagedes forklaring i følgende afsnit. 
 
Kirkerøver Anne Pedersdatter afhøres 
Anne Pedersdatter der var blevet fanget i 
Skørping fremstod så for Retten, som det 
anføres var hun ”Løs og ledig” – og måtte 
altså i henhold til loven ikke være bundet 
under afhøringen. Hun indrømmede alt og 
afgav egentlig en ret detaljeret forklaring, 
hvori hun redegjorde for sin færden i og 
omkring Sdr. Tranders. Anne Pedersdatter 
tilstod, at hun allerede var kommet til Sdr. 
Tranders d. 27. april, hvor hun først havde 
besøgt Maren Christensdatter, og havde købt 
brændevin for 2 skl. Her havde hun solgt et 
blåt klæde til Maren Christensdatter, det var 2 
alen lang og 6 kvarter bredt, men ville i første 

omgang ikke forklare, hvor hun havde det fra, 
men sagde så senere, at hun havde fået det af 
sin fasters datter: Karen Nielsdatter, som 
havde tjent i 3 år hos en mand ved navn 
Anders Christensen på Østergade i Mariager.  
Under besøget hos Maren Christensdatter 
havde hun spurgt hende, hvor Jens Bødker 
boede, for hun havde hørt mange mile væk, at 
han var alvorlig syg. Desuden forklarede 
Anne Pedersdatter, at hun nok ved Guds 
hjælp kunne helbrede ham, hvis hun bare først 
måtte se hans sår og skader. Det var nødven-
digt for at hun kunne afgøre hvilke medika-
menter hun skulle bruge. Maren viste hende 
hvor Jens Bødker boede, hvorefter hun straks 
gik hen til hans hus, og talte med hans hustru 
Kirsten Jensdatter. Hun akkorderede med 
hende, at hendes mand nok kunne blive hel-
bredt inden 1. pinsedag, hun skulle bare bruge 
en pot brændevin der blandet med noget brunt 
pulver kunne helbrede mandens sår. Det 
skulle helst stå i kirkemuld i 24 timer, så 
skulle patienten drikke af det 3 gange, og det 
han ikke drak den 3. gang, skulle smøres på 
hans lår og ben, der hvor han havde fået sine 
skader. Da hun den 28. maj havde købt 
brændevin hos Maren Christensdatter, gik hun 
til Aalborg og Nr. Tranders, hvor hun var om 
natten. Den 29. maj kom hun så igen ind til 
Maren Christensdatter og fik brændevin for 5 

 
Sønder Tranders Kirke, før der kom en smedejernslåge 
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skl. som hun ville tage med sig til Gug, men 
drak først for 2 skl. brændevin inden hun gik. 
I Gug var hun hos Laurids Pedersen, hyrde 
hele søndagen og natten til mandag. Så gik 
hun igen til Sdr. Tranders og ankom til Jens 
Bødkers hus omkring ved middagstid, og var 
der i 2 timer. For at påbegynde behandlingen 
tog hun nogen af mandens klæder, nemlig en 
skjorte og en halsklud, et lagen og et blåt 
forklæde – og lagde det i sin pose som hun 
gemte bag Våbenhusets dør til senere 
nedgravning. Derefter gik hun hen til Niels 
Christensen, og igen tilbød hun dem, at de 
kunne købe nogen af hendes varer. Senere 
kom hun tilbage til Maren Christensdatter, 
hvor hun blev til tirsdag morgen. Herefter 
forsøgte hun at sælge noget til en, som hun 
ikke vidste navn på, og tirsdag d. 2 maj gik 
hun hen til Jens Bødker ved middagstid, og 
ville have manden med op i kirken, hvilket 
var nødvendig hvis han da skulle hjælpes i 
hans svaghed. Flasken med medicin, der 
bestod af brændevin og det brune pulver, 
skulle jo stå i kirkemuld i mindst 24 timer. 
Bødkerens kone: Kirsten Jensdatter havde 
ganske vist gravet den ned uden for deres hus, 
men det var ikke tilstrækkelig, så hun mente 
der skulle suppleres med rigtig kirkemuld. 
Da de kom op til kirken bad hun Jens Bødker 
om at blive i Våbenhuset, så ville hun hente 
muld inde i kirken, som hun kunne lægge på 
hans sår. Og da han jo selv havde kirkenøglen 
lukkede han Anne Pedersdatter ind i kirken, 
mens han selv trolig blev siddende i 
Våbenhuset. Så skar hun 6 spåner, træet tog 
hun på de øverste kvindestole, og lagde dem 
som 3 kors. Det ene kors lagde hun ved hans 
venstre ben, et andet på knæet, og det 3. kors 
på den anden side af benet. Så bad hun ham 
sidde meget stille med benet på en muret 
bænk i våbenhuset, mens hun gik ind i kirken, 
for at hente noget mere muld, som skulle 
drysses oven på benet. Men det måtte ikke 
komme helt op på kroppen. 
Anne gik atter ind i kirken, og skar et stykke 
af alterdugen som var af drejl, og gemte det 
inde på sit bryst, og det ”blommede tøj og 

messeskjorten” gemte hun under kjolen. 
Derefter bad hun Jens Bødker om at lukke 
kirkedøren igen. Da Jens Bødker rejste sig 
faldt spånerne og mulden af benet, men det 

var allerede uden betydning, forsikrede hun 
ham, og på vej ud af kirken sagde hun til Jens 
Bødker. ”Du behøver ikke at låse døren men 

lad bare klinken sidde, for jeg vil gerne takke 

Gud inde i kirken” Så gik manden hjem, han 
boede umiddelbart vesten for kirken. Da han 
under et retsmøde senere blev spurgt, 
forklarede han, at han ikke siden havde set 
Anne Pedersdatter, før hun nu sidder her i 
retten. Men på et senere tidspunkt havde han 
været henne og låse kirkedøren. 

Anne fortalte videre, at da Jens Bødker var 
gået hjem, gik hun igen ind i våbenhuset, og 
havde da taget sin pose med, som hun 
tidligere havde gemt bag våbenhusets østre 
mur d. 29. maj. Her tog hun messeskjorten og 
det stykke hun havde skåret af alterdugen, 
som hun havde skjult på sit bryst, og gemte 
det hele i sin pose. Derefter gik hun straks hen 
til Maren Christensdatter, og satte posen med 
tøjet fra sig på et skrin ved kakkelovnen lige 
indenfor døren. Så bad hun om at købe noget 
brændevin, men Maren sagde, at hun havde 
intet at sælge. Så spurgte hun Maren om hun 
måtte blive i hendes hus mens hun lige skar 
noget drejlsstof op til tørklæder, og det gav 
Maren hende lov til. Anne Pedersdatter tog 
drejlet op af posen og skar det til 2 store 4 
hjørnede tørklæder, og sømmede det ene. Der 
blev også nok stof til 2 små tørklæder. Da det 
første var sømmet lod hun de øvrige ligge i 
posen ved kakkelovnen og gik hun ud i byen. 
Da hun kom tilbage noget over middag, 
spurgte Maren hende, hvor hun havde fået det 
tøj og det drejl der lå i posen. Da svarede 
Anne, at det brogede tøj havde hun fået i 
Aalborg, hvor det havde været et forhæng til 
en seng, og drejlet havde hun fået ved 

 
Lindenborg, måske i 1800-tallet 
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Der holdes ting, som vi i Danmark holdt det i århundreder. Dommer og skriver 
på ’stokken’ til venstre, den anklagede i midten og på de andre stokke sidder de 

8 stokkemænd eller sandemænd og lytter til forsvar og anklage.  
Fra Skalk 1973 nr. 5 Tegnet af J. Kraglund 

Bragt med tilladelse fra tidsskriftet SKALK www.skalk.dk  

Blegdammen i Aalborg. Det var fordi hun 
havde været hos nogle meget fine folk, givet 
dem en besked og gjort dem en tjeneste. Og 
da hun ikke kunne få penge for det, havde hun 
taget betalingen i varer. Maren syntes det var 
underligt, at så fine folk havde givet hende 
sådan nogle skidne klæder. Dertil svarede 
Anne: ”Man kan vel forhindre fugle i at 

bygge rede på tøjet, men ikke forhindre at de 

skider på tøjet ”. 
Det mindste af drejlsstykkerne samt et stykke 
af blå stof blev hos Maren, som betaling for 7 
skl. som hun havde drukket brændevin for 
siden hun ankom d. 27. april. 
Der efter bad hun Maren om husly til tirsdag 
nat, men det nægtede Maren, idet hun 
påpegede, at det turde hun ikke for degnen, 
som skulle komme tidlig i morgen, fordi der 
skulle være bededagsprædiken. Han vil 
skænde på mig hvis jeg lukker den slags folk 
ind. Så svarede Anne: ”Død og pine – skal 

der være prædiken i morgen, så skal jeg 

endelig se at komme ud af byen i aften” Og så 
gik Anne til hyrden Laurids Pedersens hus i 
Gug. Her kom hun før solnedgang, men gik 
straks igen da de andre var gået i seng, og 
sagde, at hun havde sat en kone stævne i Sdr. 
Tranders, som hun skulle tale med i mørket. 
Da hun kom til Sdr. Tranders om natten 
imellem d. 2. & 3. maj, gik hun op til kirken, 
og tog det af Jens Bødkers tøj, nemlig en 
skjorte, en blårgarns lagen, et forklæde, og en 
halsklud som hun havde nedgravet ved 
våbenhuset. 

Onsdag kom hun igen ind hos hyrden Laurids 
Pedersen i Gug, hvor hun dog kun blev et 
kvarter. Hun gik så igennem Dal og ned til 
Håls bro og videre til Skørping, hvor hun 
købte øl for 1 skl. inde hos Hans Pedersen 
skrædder. Her solgte hun et af tørklæderne til 
Hans Pedersens kone for 6 skl. Derefter gik 
hun hen til Poul Christensen i Skørping, hvor 
hun også købte øl for 1 skl. og fik også noget 
smør og brød, men de ville ikke købe hendes 
klude, som de syntes var for små.. Så gik hun 
videre til Troels Knudsens enke: Maren 
Sørensdatter, hvor hun viste noget af tøjet 
frem. Mens hun var der kom Mikkel Pedersen 
fra Gerding og jagede hende ud, og 
beordrede, at hun skulle følge med ham. De 
glemte imidlertid den pose der indeholdt Jens 
Bødkers tøj, men den blev senere bragt til 
retterstedet ved Lindenborg. Mikkel Pedersen 
tog hende med op til præsten i Gerding, hvor 
hun og hendes poser blev undersøgt. Derfra 
blev hun ført til Lindenborg og indsat i 
fangehullet. Hendes tyvekoster blev så frem-
lagt i retten og kontrolleret af de 8 stokke-
mænd. 
 
Maren Christensdatter afhøres 
En af de personer Anne Pedersdatter for så 
vidt havde haft mest kontakt med, var Maren 
Christensdatter i Sdr. Tranders, der måtte 
aflægge ed på, at hun ville tale sandt i retten. 
Hun fremlagde de 2 strimler af alterdugen 
som Anne havde givet hende som betaling, 
hvilke allerede var blevet forseglet som bevis-

materiale da Maren blev 
stævnet. Hendes forklaring 
stemte i store træk overens 
med anklagedes egen forkla-
ring. Dog med den tilføjelse, 
at Anne Pedersdatter havde 
sagt, at hun ikke kunne hel-
brede når der var sabat. Ud 
over det kunne hun tilføje, at 
i Anne Pedersdatters poser 
var der også lidt gryn i en 
klud og 4 tørre sild. Hun 
forklarede også hvorledes 
Anne havde skåret tøjet i 4 
stykker til tørklæder, og at 
hun var blevet tilbudt, at 
købe det hele for 24 skl. Så 
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blev hun spurgt af dommeren, om hun da ikke 
var klar over, at man hverken måtte huse eller 
helle den slags løsgængere og omvandrende 
personer. Hun indrømmede, at hun da godt 
nok havde hørt det fra prædikestolen, men at 
hun ikke havde antaget Anne Pedersdatter for 
en omvandrende betler. Hun indrømmede og-
så, at hun som betaling for øl og brændevin i 
alt havde modtaget klude for 17 skl., men at 
hun på daværende tidspunkt ikke anede, at det 
var kirkens ornamenter. Der efter aflagde hun 
ed på, at hun ikke var klar over at hun havde 
været tyvens medhjælper. 
 
Hans Laursen, Skørping afhøres 
Han kunne fortælle, at den anklagede kvinde 
var ankommet til hans hus d. 3. maj, og havde 
bedt om at købe øl for 1 skl. desuden havde 
hun tilbudt hans kone, at hun kunne købe en 4 
hjørnet klud for 6 skl. Og da hun blev afkræ-
vet betaling for øllet, kastede hun den nævnte 
klud hen til hans kone og sagde: ”Jeg har 

ingen penge, nu kan i give mig 5 skl. tilbage, 

så er øllet betalt” Hun fik de 5 skl. og gik 
derefter ud i byen. Så kom Mikkel Pedersen 
fra Gerding og gjorde opmærksom på tyveriet 
i Sdr. Tranders, og de fulgtes ad og pågreb 
hende. Hun fik så det stjålne tørklæde tilbage, 
men Hans Lauridsen fik kun 4 skl. tilbage, 
hun havde jo allerede brugt den ene. Der efter 
aflagde Hans Lauridsen ed på, at han ikke var 
klar over, at han havde været tyvens medhjæl-
per. 
 
Troels Knudsens enke skulle afhøres 
Men hun og datteren Karen var ved en fejl-
tagelse stævnet til en anden dato. 
 
Mikkel Pedersen, Gerding afhøres 
Han forklarede, at da han var en tur i Gug, 
havde han hørt om kirketyveriet, og hvorledes 
man søgte efter en kvinde ved navn: Anne 
Pedersdatter. Han havde hørt at hun var set på 
vej til Skørping, hvor han også hurtig havde 
fundet hende. Han havde som tidligere nævnt 
taget hende med op til præsten, hvor de efter 
en undersøgelse der afslørede hende med 
tyvekosterne besluttede, at føre hende til 
Lindenborg. Her blev hun indsat i fangehullet 
torsdag morgen, som var d. 4. maj. 
 

Laurids Pedersen, hyrde i Gug afhøres 
Hyrden kunne meddele, at han da ganske 
rigtig havde haft besøg af Anne Pedersdatter. 
Men da han faktisk tjente i Aalborg og ikke 
havde været hjemme, og hverken havde hand-
let med hende, eller kendte noget til tyve-
rierne før eftersøgningen var sat i gang, kunne 
han ikke bidrage med noget brugbart. Hans 
kone havde ganske vist spurgt Anne Peders-
datter, hvad hun medbragte i hendes poser, 
men hun havde svaret: ”Hvad kommer det dig 

ved”. Men han mente ikke han havde begået 
noget ulovligt ved at huse en der gik rundt og 
handlede – og ikke havde betlet hos ham. Han 
blev som de øvrige irettesat af dommeren, at 
ingen måtte huse eller helle omvandrende 
løsgængere. 
 
Jens Bødker & hustru afhøres 
Deres forklaring var i store træk enslydende 
med det den anklagede tidligere havde fortalt. 
Da Anne Pedersdatter mødte op forklarede 
hun, at hun langt sønder på havde hørt, at en 
mand i Sdr. Tranders havde nogle grimme 
skader på benene, og at hun gerne ville prøve 
at kurere ham - ved Guds hjælp. Egentlig den 
samme forklaring hvorledes flasken med 
medicin skulle graves ned i 24 timer osv. Der 
er dog den tilføjelse, at da Jens Bødker gik 
med Anne Pedersdatter op til våbenhuset, 
medbragte han en spade, hvormed de bræk-
kede 3 sten op bag våbenhusets dør, for at få 
fat i den helt rigtige kirkemuld, hvorefter hans 
klæder var lagt ned i samme hul. Hans for-
klaring stemte overens med det Anne Peders-
datter havde tilstået og de øvrige vidner havde 
fortalt.  
 
Medtjener i Gerding, præstesønnen Bolle 
Mørks attest 
Derefter blev der fremlagt en erklæring fra 
præstens søn og medhjælper i Gerding, der 
kort fortalt vedr. anholdelse af Anne Peders-
datter d. 3. maj da Mikkel Pedersen bragte 
hende til præstegården, og hvorledes der 
tidligere havde været 2 mænd hos ham, som 
havde deltaget i eftersøgningen. Han nævner 
også undersøgelsen af hendes 2 poser med 
tyvekosterne. Endvidere havde han forsøgt at 
forklare hende, at et sådant tyveri i Guds hus 
var meget syndigt både mod Gud, Konge og 
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Fædrelandet. Hun havde nemlig forklaret 
ham, at hun aldrig selv havde været inde i 
kirken, men at det var blevet leveret til hende 
af en karl i Sdr. Tranders, som havde lovet at 
møde hende om aftnen i Skørping – men hun 
ville ikke nævne noget navn på manden. De-
suden påstod hun hårdnakket, at hun hverken 
havde set eller taget messeskjorte og alterdug. 
Brevet fra præsten er dateret 26. maj 1713. 
Endvidere et brev fra sognepræsterne Poul 
Mørk og Hans Lunge (i Aalborg) der var 
præst i Sdr. & Nr. Tranders, hvori man 
beklager tyveriet i Sdr. Tranders kirke. Det er 
også dateret 26. maj 1713. 
 
Birketinget d. 1. juni 1713 
Forvalter på Lindenborg: Poul Raben 
genoptog sagen d. 1. juni. Her var mødt 
Troels Knudsens enke Maren Sørensdatter, af 
Skørping, der som tidl. nævnt var udeblevet 
fordi hun og datteren Karen Troelsdatter var 
stævnet til en forkert dato, og derfor ikke 
mødte op d. 28/5 som de øvrige. Maren 
Sørensdatter blev hun gjort opmærksom på, at 
hun måtte afgive sin forklaring under ed. Hun 
forklarede hvorledes Anne Pedersdatter d. 3. 
maj kom ind i hendes hus i Skørping, og 
fremviste noget tøj, som hun tog op af en pose 
og noget andet tøj som hun havde i lommen, 
og ville sælge det til hendes datter Karen. 
Karen svarede, at hun var bange for, at Anne 
ikke var kommet ærligt til tøjet, og ville 
derfor ikke købe noget af det. Anne påstod 
hun ikke havde stjålet tøjet, og fremviste den 
skjorte – som Maren Sørensdatter havde 
medbragt til retten. Anne påstod at hun havde 
fået samme skjorte efter hendes broder i Thi-
sted, der var omkommet som soldat. Mens 
Anne Pedersdatter havde fremvist skjorten, 
kom Mikkel Pedersen fra Gerding ind i huset 
og spurgte efter Anne Pedersdatter. Han tog 
hende hurtig med ud af huset, og det gik så 
stærk at Anne glemte at få skjorten med, men 
huskede da sine poser. Andet kunne vidnet 
ikke fortælle, men bad om lov til at spørge 
den tiltalte, om hun kunne påstå, at de havde 
gjort handel med hinanden på nogen måder 
med hendes misgerninger. Hertil svarede 
Anne, at Maren Sørensdatter hverken havde 
købt eller solgt noget til hende, og at hendes 
forklaring også var den sandhed hun kendte. 

Datteren Karen Troelsdatter som der efter 
blev afhørt, kunne vidne enslydende med 
moderen. 
 
Birketinget d. 15. juni 
Efter de nævnte vidners forklaringer var man 
klar til at afsige dommen, og sagen blev 
genoptaget d. 15. juni. Hendes tidligere 
bekendelser blev oplæst, og hun blev spurgt 
om hun stadig ville vedkende sig de tidligere 
forklaringer som hun havde afgivet de 2 
foregående tingdage. Hun vedstod kort fortalt 
alle forklaringerne i deres fulde ordlyd.  
Dommeren refererede til lovens 34 artikel, der 
vedr. misgerninger i Guds hellige hus og 
andre af hendes forseelser og overtrædelser af 
hans majestæts love. Desuden anføres, at Jens 
Bødker og Kirsten Jensdatter m. fl. som 
vidner vedr. deres formastelser mod loven 
(her ref. til artikel 17 i loven) hvor Jens 
Bødker i første omgang nægtede at have 
lukket kirkedøren op for Anne Pedersdatter, 
og at han efter at røveriet var foregået igen 
havde låst kirkedøren. Desuden nævnes, at de 
ødelagte ornamenter mindst ville koste 20 rdl. 
Selv om både alterdugen og messeskjorten 
var gamle, så er de dog nu spoleret således at 
de ikke mere kan bruges. Efter lange for-
klaringer udsættes dommen. Dels nævner 
lovens krav og omkostninger, men også, at 
der nok ikke kommer flere ting frem, som kan 
belyse sagen. Her nævnes i øvrigt af forsvaret, 
at en person ved navn Chr. Pedersen i 
Horsens købstad skulle have tilskyndet Anne 
Pedersdatter til denne misgerning, og nu 
havde forladt hende da hun blev pågrebet, 
hvilket måske burde give en mildere straf, 
men det kunne ikke bevises. At hun i løbet af 
de 3 dage hun havde været i Sdr. Tranders 
havde drukket adskillige potter brændevin 
nævnes ikke. Herefter blev sagen udsat i 8 
dage. 
 
Dommen d. 22. juni 
Dommen fylder 3 tæt beskrevne sider, men 
resultatet var som følger. Her nævnes igen at 
forsvarer Peder Jensen anmoder om en mild 
straf på grund af en anden persons til-
skyndelse til røveriet i Sdr. Tranders kirke, 
Anne Pedersdatter vedkendte sig forsat alle 
beskyldningerne som tidligere, og hun blev 
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spurgt om hun yderligere havde noget at 
tilføje, hvilket hun ikke have. Herefter citeres 
hele sagens forløb, og det nævnes, at hun 
velvillig har samarbejdet med retten. Men der 
foreligger ikke noget bevis for, at en anden 
person skulle have tilskyndet hende til at 
foretage røveri i kirken. Dommen over Anne 
Pedersdatter lød på galgen – og betaling af 
skarpretteren med 10 rdl. 
 
Jens Bødker og hustru anses som tyvens 
medhjælpere, og skulle for deres medvirken 
betale en bøde på 10 rdl. til hospitalet i 
Aalborg, og gå til åbenbart skrifte, idet de ved 
at åbne kirkedøren havde givet Anne Peders-
datter lejlighed til at foretage røveriet. 
Desuden dømmes de til at betale 10 rdl. til 
afhjælpning eller en slags erstatning for de 
ødelagte ornamenter i kirken, samt 10 rdl. i 
sagsomkostninger, som i alt andrager 20 rdl. 
der skulle betales til Lindenborg inden 15 
dage. Maren Christensdatter dømmes til at 
betale 2½ rdl. til kirken og 2½ rdl. i 
sagsomkostninger, i alt 5 rdl. til Lindenborg, 
også inden 15 dage. De øvrige vidner og 

implicerede anses ikke for at have været 
”tyvens medvidere” 
 
I indledningen antydes, at birketingene be-
stemt ikke altid var helt neutrale. I det fore-
liggende tilfælde var Lindenborg ejer af Sdr. 
Tranders kirke, Lindenborg ansatte og afløn-
nede såvel birkefogeden som skriveren, Lin-
denborg udpegede de 8 stokkemænd blandt 
deres egne bønder – og hvem havde lyst til at 
modsætte sig sin arbejdsgiver eller husbond. 
Det kan vel diskuteres om Lindenborg birke-
ting var inhabil, og om sagen burde være ført 
ved en uvildig ret som Hornum – Fleskum 
herredsting i Nibe.  
Den tidligere ejer af Lindenborg: Sophia 
Amalie Lindenow fik held til at få snigmyrdet 
sin mand – uden at blive anklaget. Anne 
Pedersdatter blev dømt til galgen for at have 
stjålet en gammel snavset alterdug til en værdi 
af højest 20 rdl. Men der var jo klasseforskel. 
 
Kilde: Lindenborgs birketing 1713. 

Hans Gjedsted 
 

 
Vi kender ikke et billede af Lindenborg Birks tingsted, men her ses det ved Gisselfeldt. Sandsynlig har galgen stået i 
nærheden af tingstedet, om der har været et tinghus er også uklart. Det var mest brugt at tinget blev holdt under åben 

himmel og i alt slags vejr. Et birk er en privat retskreds, som mange herremænd kunne erhverve, Lindenborg Birk 
nævnes i 1442 (Nes) og blev nedlagt 1879. Dommeren var udnævnt af godsejeren.  
Bragt med tilladelse fra tidsskriftet SKALK www.skalk.dk  Fra Skalk 1973 nr. 5 
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Bevilling på at drive kro i Sønder Tranders 
I årbogen 2008 var der nogle artikler om kroen i Sønder Tranders. Birgit Løgstrup har været på 
Rigsarkivet og fremdraget den kongelige bevilling, som ses herunder. Hun har også været så venlig 
at oversætte teksten, det er ikke så let, hvis man ikke har øvet sig i at læse gotisk håndskrift fra 
1700-tallet 

 
 



Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv – Årbog 2010 
 

  
Side 45 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Krogården, Sønder Tranders, akvarel signeret Petersen, Uttrup Nørre Sundby 1904 
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Vi Frederich den Femte 
Af Guds Nåde Konge til Danmark og Norge 
De Wenders og Gothers Hertug udi Slesvig, Holsten  
Stormarn og Ditmarsken, Greve udi Olden- 
Borg og Delmenhorst 
Giøre alle witterligt! At vi efter allerunderdanigst 
Gjorde ansøgning og os Elskelig Hr. Baron Iver Holck Ridder, 
Vores Stiftbefalingsmand over Aalborg Stift og Amtmand 
Over Aalborghuus, Aastrup, Børglum og Seiglstrup amter,  
Hans dend 8. de Febr. Nestafvigte herover givne Erklæring, 
Allenaadigst haver bevilget og tilladt, ligesom vi 
Og hermed allernaadigst bevilge og tillade, at Os 
Elskelig Johannes Benzon til Sohngaardsholm, vores Etats-
Raad, maae indtil videre udi den Hannem til- 
Hørende Sønder Tranders bye, beliggende udi Aalborg- 
Huus amt, lade holde et Kroe eller Wertshuus 
Og de reysende saavelsom andre med behøvende 
Logementer, samt Spiise og Drikke wahre til Nød- 
tørftighed og for en billig betaling sammesteds lade 
betienne, med de wilkaar, at Kroeholderen in- 
genlunde understaar sig der at brøege Øll og bren- 
de Brendewiin, men skal være tilforpligtet de 
faldholdende wahre udi Aalborg som nærmeste 
Kiøbstad sig at tilhandle og derforuden at svare 
Af Kroet som en Kiendelse til wores Cassa Fire 
Rigsdaler aarlig. I det øvrige haver Hand 
At holde bemte. Kroe stedse udi forsvarlig stand ved- 
Lige, og dermed udi alle maader at rette sig efter 
Loven samt de om Kroeholde paa Landet alle- 
Reede udgangne eller herefter udgiwende For- 
Ordninger, saa at Kroet ikke til nogen Fylderi 
Og tiidsspilde for Bonden eller andre worder mis- 
Brugt, saafremt dette Privilegium ikke ellers der- 
wed skal wære forbrudt og aldeles ophævet. 

Forbydendes alle og enhwer herimod eftersom 
Forskrewet staar, at hindre eller udi nogen maade 
Forfang at giøre, under Wor Hyldest og Naade. Giwet 
Paa wott Slott Christiansborg udi wores Kongl. Residentz- 
Stad Kiøbenhavn dend 12te. Martii 1748. - 

Under Vor Kongl. Haand og Seigl 
 Frierich R. 

L.S. 
O. Totth I. Adtzleu M. Basballe/ P. Müle 

Bewilling 
for Etatsraad Johannes Benzon til Sohngaardsholm 
paa et Kroehold udi Sønder Tranders Bye i Aalborghuus Amt. 
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Kirkeklokken i Sønder Tranders kirke 
Fra Sønder Tranders Menighedsraads Forhandlingsprotokol 1909 – 1942. 
 
Sønder Tranders Sogns gamle Kirkeklokke 
bar Aarstallet 1563 og Indskrift paa Latin, 
som oversat lød: ”Herrens Ord bliver evin-
deligt”. Den havde kun mat, sprukken Klang. 
Gang efter Gang var der, særlig efter Over-
gangen til 20de Aarhundrede Tale om, at faa 
den ombyttet eller omstøbt og forbedret. I 
Henhold til Lov 15/5 1903 § 23 jfr. § 25 
afholdtes 28de Januar 1909 ekstraordinært Syn 
i Kirken, og der indførtes da i Synsprotokol-
len følgende Erklæring: ”Ny Kirkeklokke af 
noget større Dimensioner end den nuværende, 
der giver en altfor spinkel og hæs Klang, vil i 
den nærmeste Fremtid blive nødvendig. Ud-
giften anslaas til 800 Kr.”. Ved senere Over-
slag den 8 Juni s. A. ansloges Udgiften til 
1000 Kr. 
Sagen blev imidlertid udsat, indtil andre 
paatrængende Arbejder til Kirkens Forbedring 
var udførte. Saa kom Verdenskrigen og der-
med ny Udsættelse. Ved Menighedsraads-
møderne sidst i 1923 og i 1924 toges 
Spørgsmaalet op paa ny. 
Der blev stillet Forespørg-
sel til De Smithske Jern-
støberier i Aalborg om, 
hvorvidt Kirkeklokken kun-
de omstøbes og forbedres 
og paa hvilke Betingelser. 
Direktør C. F. L. Sørensen 
gav under 13de Maj 1924 
følgende Svar: 
”Efter foretagen Opmaaling 
af Klokken i Sønder Tran-
ders Kirke tilbyder vi at 
omstøbe denne til samme 
Diam. s. e. 788 m/m for Kr. 
1540,00, naar vi overlader 
den gamle Klokke hertil, 
samt tilsætter ca. 53 kg nyt, 
fineste Klokkemalm, hvis 
Dagspris er Kr. 4,20. Klok-
ken faar derefter Grund-
tonen enstr. des og kommer 

til at lyde med en ren Akkord, hvorved den 
faar en meget smuk Klang. Vi har tilnær-
melsesvis beregnet Vægten af den gamle 
Klokke og fundet, at den kan afgive ca. 261 
Kg. nyttig Malm, men da den omstøbte 
Klokke vil veje 314 Kg., bliver der at tilskyde 
ovennævnte 53 Kg. nyt Malm. Den endelige 
Opgørelse heraf bliver dog at foretage, naar vi 
faar den gamle Klokke paa Vægten. Frem-
deles tilbyder vi at udføre Beslaaningen af 
den gamle Bom paa Klokken med Reparation 
af Beslaget, ny Smedejerns Knevel med 
Træstang samt Klokkens Nedtagning, Op-
hængning og Kørsel frem og tilbage for 350 
Kr., men til dette Arbejde forudsættes, at der 
ydes os Medhjælp af en Tømrer, der anbrin-
ger en Udligger og er behjælpelig med Op- og 
Nedhejsningen”. 
Efter Modtagelsen af disse Oplysninger ved-
tog Menighedsraadet den 28de Maj 1924 ved 
det i Lov No 282 af 30 Juni 1922§ 31 
paabudte Kirke- og Kirkegaardssyn følgende: 
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”Klokken udsættes paany til Omstøbning 
og delvis fornyet Ophængningsleje – 
udføres snarest muligt”. Klokken blev 
nedtaget og ført til de Smithske 
Jernstøberier omkring 1ste November. Den 
20de November 1924 overværede Menig-
hedsraadet og flere Medlemmer af Menig-
heden Omstøbningen. 1ste Søndag i Ad-
vent, den 30te November 1924, blev den 
nye Kirkeklokke højtideligt indviet under 
Gudstjenesten. Kirken var smykket med 
Blomster, Grønt og Lys. Forud for Guds-
tjenesten blev der længe kimet med den 
nye klangfulde, vidtlydende Kirkeklokke, 
og en talrig Menighed var samlet. Sogne-
præsten, Pastor M. C. Flintholm, lyste 
Velsignelsen over Kirkeklokken og udtalte 
i indtrængende Ord Haabet om, at den ned 
gennem Tiderne maatte kalde rigtig mange 
til Guds Hus og ringe Fred og dyb kristelig 
Længsel i mangt et Menneske-sind. 
 
Den gamle Indskrift blev overført ved 
Omstøbningen og desuden blev der 
tilføjet: 
 
”Min Sjæl lov Herren” samt ”For Sønder 
Tranders Kirke gjorde De Smithske 
Jernstøberier i Aalborg mig om i 1924”. 
 
Sønder Tranders Sogns Menighedsraad 
bestod i 1924 af følgende Medlemmer: 
Sognepræsten M. C. Flintholm, Formand, 
forhv. Lærer A. Christensen, Næstfor-
mand, Gaardejer Sogneraadsformand 
Idæus Winther, Kasserer og Kirkeværge, 
Lærerhustru Christiane Nielsen, Proprie-
tær J. Hansen, Postgaarden, Gaardejer 
Niels Jensen, Gug og Husmand, Tømrer 
Anders Jensen Gug, sidstnævnte tillige 
udnævnt som sagkyndigt Medlem ved de 
befalede aarlige Kirke- og Kirkegaards-
syn. 
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Kirkesyn af Sdr. Tranders kirke d. 10/1 – 1715 
 
 
Som ejer af ca.15 - 20 kirker, var baroniet 
Lindenborg antagelig en af landets største 
kirkeejere. Men de skulle også vedligeholdes, 
og d. 20/12 - 1714 varsles og udnævnes 
uvildige synsmænd til at gennemgå eventuelle 
mangler med efterfølgende reparationer af 
Sdr. Tranders kirke, såvel inde som ude. 
Kirkesynet blev efter forvalter på Lindenborg, 
Poul Rabens' befaling, fastsat til at skulle 
foretages d. 10/01 - 1715 af Per Sørensen, 
Jens Jacobsen og Jens Poulsen af Håls, samt 
Peder Snedker af Horsens, Laurs Jostsen af 
Gunderup og Henrik Hansen, Chr. Drejer og 
Jens Sørensen af Vårst. Ordren lød på at 
undersøge: Hvilken brøstfældighed der 
samme sted kunne befindes på Taget, 
Velvingerne (Hvelvingerne) Murene, 
Vinduer, Loft og Døre - hvilket blev 
forefunden som følger" 
På Taget af Alteret og Sacristiet til huset, 
befandtes at der behøvedes reparation på 
efterskrevne Materialer: 8 spær kan omtrent 
koste 8 rdl. 6 mk. pr. styk. Desuden 6 spær til 
1 rdl. 8 mk. 8 Hanebjælker til 2 rdl. 9 rytter 
Saufjel til 12 rdl. Og der skal oplægges 60 
blytavler, og de gamle kan omløbes (smeltes 
om) til 30 stk. tavler som kan erstattes, der til 
kommer 6 sklpd. nyt bly, samt arbejdsløn til 
ovenskrevne = 14 rdl. 
Over Mellemkirken befindes at mangle 8 
spær til 8 rdl. samt 8 skærstykker til 2 rdl. 2 
mk. 8 skl.,samt 10 tylter Saufjel: 14 rdl. 3 
Murbindere til 3 rdl., Og på søndre og nørre 
side af Mellemkirken kræves 240 nye 
blytavler, og det gamle bly kan omløbes 
(smeltes om) til 160 blytavler, Her skal 

bruges 32 sklpd. nyt bly. Arbejdslønnen for 
ovenskrevne kan beløbe sig til 36 rdl. 
Over Tårnet befindes ikke at mangle bly eller 
tømmerværk, men til muren på Tårnet kræves 
2000 mursten og 12 læster kalk og 150 
tagsten. Arbejdslønnen vil andrage 80 rdl. 
Hvelvingen befindes at mangle reparation 3 
læster kalk, og arbejdsløn 40 rdl.  
Murene på alle sider af Kirken - Tårnet 
undtagen, behøver til reparation 3 læster kalk, 
og til arbejdsløn 56 rdl. 
Vinduerne på alle sider af Kirken, sees at kan 
repareres for 2 r dl. 
Døren til Kirken ses at være brøstfældig, så 
den ikke har været til nogen nytte i mange år 
Våbenhuset behøver 160 tagsten 
Stolene og Loftet i Kirken, befindes at kunne 
repareres med 3 tylter deller (brædder) til 6 
rdl., og til arbejdsløn går der her 10 rdl.  
Kirkegårdens Vester Port behøver til 
reparation 200 mursten, ½ læst kalk, og 
arbejdsløn 1 rdl. 4 mk. 
Porten på sønder side, skal opsættes med 
træværk, hvor træ og jern kan koste l0 rdl. 4 
mk. Arbejdslønnen på træværket på porten og 
lågen 4 rdl. 
Til foreskrevne arbejde, såvel ved 
tømmerværket som ved blytækningen, vil 
medgå jern til søm, som med arbejdsløn kan 
beløbe sig til 30 rdl. Og det således af os: 
Ovenmeldte og Underskrevne, efter ædle 
forvalter Poul Rabens begæring, er efterset 
det bedste vi skønner at kunne. Tilstår vi med 
Håndens underskrift, og vil være gestændig 
når det begæres. 

 
 
Datum uf supra: C.J. P.N. H.H. J.S. J.P. L.J. P.S. J.J. 
 
Kilde: Lindenborg Birketing 
Hans Gjedsted 
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Kirketyveri i nyere tid 
 
Fra Kurt Larsens scrapbog, tidligere kirketjener ved Sdr. Tranders Kirke, har vi følgende 
oplysninger og avisartikler. 
 

I første halvdel af 90’erne var Sdr. Tranders Kirke udsat for 
flere tyverier og hærværk. Således kunne man læse i Aalborg 
Stiftstidende den 17. juni 1990, at låsen til våbenhuset var brudt 
op, og der var adgang til præsteværelset, hvor altersølvet var 
opbevaret.  
Da den daværende graver og kirketjener Kurt Larsen havde fri i 
week–enden, skulle nøglen til boksen afleveres til stedfor-
træderen, der skulle afløse ved den kommende gudstjeneste. Da 
man kun havde den ene nøgle, blev man enige om at gemme 
nøglen i et viskestykke. Under indbruddet åbnede tyven skabet 
hvori håndvasken er indbygget, og på kanten af håndvasken lå 
viskestykket. Ved et uheld skubbede tyven viskestykket på 
gulvet, og i faldet mod det hårde stengulv, hørtes der en lyd, og 
ud faldt nøglen til boksen, hvori sølvkalken og en blå skål, der 
bruges til indsamling ved høstgudstjenester, var opbevaret.  
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Den 21. juni 1990 var Sdr. Tranders Kirke igen nævnt i 
avisen, men denne gang fordi sølvkalken var kommet 
tilbage. En dag ringede telefonen hos Sognepræst Bent 
Døssing Hansen, Markus Kirken, der boede på hjørnet af 
Petersborgvej og Østre Allé. En stemme i telefonen fortalte 
fru Døssing Hansen, at der stod en værdifuld pakke ude i 
hendes have, fru Døssing Hansen spurgte hvem hun talte 
med, men fik ingen svar. Døssing Hansen gik ud i haven, og 
nede ved hækken opdagede han, at der var en gul plastic-
pose. Stor var forbavselsen, da han så sølvkalken og den blå 
skål. Præsten var som mange andre borgere ærlig og afle-
verede pose og indhold til politiet. Politiet kontaktede kir-
ketjener Kurt Larsen, der straks tog til Politigården efter 
sølvet, og fik det låst inde igen. Sølvtøjet havde ingen skade 
taget, så det blev ikke nødvendigt at anmelde det til forsik-
ringsselskabet. Nogle uger efter ringede Provsten til Kurt 
Larsen, og gav ordre til at nøglen til boksen, skulle han altid 
bære på sig og tage den med hjem, hvortil Kurt svarede, at 
den kunne han også miste derhjemme, eller på kirkegården 
når han gravede en grav, og så fandt man den aldrig. 
Provsten undlod at komme med en kommentar.  
 
Nyt tyveri 1994 
I oktober 1994 var der igen natligt besøg i Kirkens kontor-
bygning. Efter at have fjernet nogle lister omkring ruden, er 
denne udtaget, og der var fri adgang til kontoret. Her blev 
tyven bespist med knækbrød, inden han tog et gult sæt 
regntøj, og skiftede også til et par sikkerhedssko i størrelse 
39. Endvidere blev der stjålet frimærker og en herrejakke. 
 
Hærværk og chikane 
I 1994 var der 3 indbrud i januar måned, og der blev også 
begået hærværk på gravstene, og året før var der tyveri fra 
kirkegårdens toilet, hvilket fremgår af avisartiklerne. 
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