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Barn af Betteby Gug 
 

Georg Hougaard Pedersen 
Georg Hougaard Pedersen blev i 1934 født på 
husmandsstedet Nørre Kildal, Betteby, Gug som i 
dag i lidt ombygget stand ligger på adressen 
Sønder Tranders Vej 69 i Gug. Efter endt læretid 
som snedker og aftjening af sin værnepligt forlod 
Georg fødehjemmet i 1955 for at starte sit eget 
liv. 
 
Georg har indvilget i at fortælle Gug-Sønder 
Tranders Lokalhistoriske Arkiv om sin tid i Gug 
og sine erindringer om de ting, der skete omkring 
ham og hans familie. 
 

Forældrene og fødehjemmet 
Georgs far Emil Hougaard Pedersen blev født den 3. juli 1903 i Nørre Tranders. Han 
startede som hjorddreng som 8 årig, og lønnen for hele sommeren var et par nye 
træsko. Efter en årrække at havde været karl på landet, fik han arbejde på cement-
fabrikken Rørdal. Umiddelbart efter at have giftet sig med sypigen Dagmar Sofie født 
25. januar 1904 i 1928 købte de ejendommen 
Nørre Kildal, Betteby, Gug, som i dag ligger på 
adressen Sønder Tranders Vej 69. Dengang hørte 
der et areal på 14 tønder land, et stuehus, der var 
sammenbygget med en stald, en lade og et 
hønsehus til ejendommen. 
 
Husmandsstedet var fremkommet i forbindelse 
med udskiftningen af Gug i 1795. I det gamle 
landsbyfællesskab var der udover fæstegårdene 
også husmands- og hussteder, som der skulle 
tages hensyn til ved udskiftningen. Det vil sige, 
at de jordejere, der var i Gug før udskiftningen, 
skulle have et stykke jord i samme størrelse som 
tidligere, blot skulle jorden ligge samlet og mere 
hensigtsmæssigt. Landsbyfælleskabet valgte, at 
husmændene skulle havde deres jord i det 
bakkede område østen i ejerlavet. 
 

 

 

 
Emil Hougaard Pedersen 
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På kortet fra 2010 er de med rødt markerede områder den ejendom, som Emil Hougaard Pedersen købte i 1928. 

Det areal, der er markeret med turkis, er det som blev afhændet til Gug Kalkværk. På det areal, der er markeret med 

mørkegrønt var bygningerne placeret, og på det areal, der er markeret med blåt, byggede Emil i 1967-68 et nyt hus. 

 
Den 21. oktober 1929 skriver gårdejer Lars Chr. Christensen af Gug under på en 
købekontrakt, hvorved han sælger til landmand Emil Hougaard Pedersen, Nr. 
Tranders, ejendommen matr. Nr. 14a Gug by og 20c Sdr. Tranders by. 
 
Købesummen er kr. 27.000,- I handlen indgår bygninger alt mur- og nagelfast 
tilbehør, herunder kakkelovn, komfur, avlsredskaber, en folkeseng med sengeklæder. 
Der medfølger 2 heste, 11 kreaturer, 12 svin og nogle høns og en petroleumsmotor. 
Det eneste der ikke følger med er det private indbo, men det skal have lov til at 
henstå i en stue indtil 1. maj 1930. 
 
I købskontrakten nævnes, at et stykke jord af matr. Nr. 20c er udlejet til Jørgen 
Jensen i 99 år. Aftalen er indgået den 14. januar 1843, hvilke vil sige at aftalen er 
gældende i 12 år mere ved handelens indgåelse. Det må formodes at Jørgen Jensen er 
afgået ved døden så aftalen er nok ikke længere gældende. 
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Skødekort – det kort som skulle forvises på 

dommerkontoret når skødet skulle 

tinglyses. 

 

 

 

 

Kortet for matr. nr. 14a og 18 Gug By, 

Sønder Tranders Sogn, Fleskum Herred, 

Aalborg Amt er udfærdiget i 1887 i 

anledning at matrikelnummer 14 opdeles i 

en del på hver side af Sønder Tranders Vej. 

Matr. nr. 18 er indsat i øverste venstre 

hjørne – en helt tilfældig placering. 

Matrikelnummer 18 var beliggende inden 

på fællesarealet i Gug og har nok været det 

hus/ husmandssted som ved udskiftningen i 

1795 blev udflyttet til Bettebyen. Matr. nr. 

18 var beliggende i baghaven til 

ejendommen Sønder Tranders Vej 18. Der 

henvises til kortets bagside hvoraf der 

fremgår at matr. nr. 14d Gug By, Sønder 

Tranders sogn er udstykket den 10. juni 

1948. Matr. nr. 14d er det stykke jord Emil 

Hougaard Pedersen frasolgte og hvor Gug 

Kalkværk blev oprettet 

 

 

 
Hvordan skulle betalingen på de kr. 27.000,- så udredes. 
Et Kreditforeningslån på kr. 7.500 blev stående i ejendommen. Der udover blev der 
optaget et nyt lån i Landbosparekassen på kr. 5.500,- og så udstedte Emil Hougaard 
Pedersen et pantebrev i ejendommen til Lars Christensen på kr. 7000,- som skulle 
forrentes med 5 % p.a. Rest beløbet på kr. 7000,- blev betalt kontant. 
Under sagen blev der stillet sikkerhed for udbetalingen ved, at en kontrabog 
(bankbog) i Aalborg Bys og Omegns Sparekasse på kr. 7.067 og 81 øre blev depo-
neret hos sagføreren der stod for at udfærdiget skødet. Honoraret til den samme 
sagfører var kr. 101,25 og der var godt kr. 55 i stempelmærker og tinglysningsgebyr. 
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Af pantebrevet til Landbosparrekassen i Aalborg fremgår at der på lånet kr. 5.500 
skulle falde en ydelse på 5,75 % p.a. og renten var 5,25 % p.a. Det vil sige at der 
årlige afdrag var på 0,5 % af hovedstolen. Så set med nutiden øjne var det et lån som 
skulle løbe i 100 år. Bag på pantebrevet er anført terminsbetalingen frem til 17/12-
1948 og på det tidspunkt er gælden faldet til kr. 4706,09 altså knap kr. 800 på 20 år. 
 
Som sagt hørte der til ejendommen i alt 14 tdr. land – svarende til 7.7 ha. De 4 tdr. 
land lå omkring bygningerne på Sønder Tranders Vej, og 10 tdr. lå på sydsiden af 
Sønder Tranders Vej umiddelbart vest for Lundegårdsvej. Derudover skulle der til 
ejendommen også have hørt et lille stykke jord lige nord for Kongshøjs ved Visse, 
men dette stykke jord er nok ved hævd overgået til den lodsejer, som benyttede 
jordstykket. 
 
Georg kan huske, er at der i familien blev talt om, at da faderen havde betalt den 
første termin, havde han kun 13 øre tilbage at leve for. Familien måtte derfor leve af 
det, de kunne producere på ejendommen, indtil der igen kom indtægter fra salg af 
produkter fra ejendommen. 
 

 

 

 

 
Emil og Dagmar blev gift den 18. august 

1929 og 8 dage før havde de været på 

indkøb af bohave ved A. Bjerregaard, 

Aagade 21, Aalborg. 

 

Der blev købt skab, senge, stole og bord 

m.v. for i alt kr. 411,50 
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Ejendommen er købt lige i starten af den periode, hvor der i Danmark forekom en af 
de større landbrugskriser som følge af manglende mulighed for at afsætte landbrugs-
varer på eksportmarkedet særlig flæsk og smør til England. Så det var økonomisk 
hårde tider. 
 
Så var det godt, at kolonialvarer kunne købes ved at blive ”skrevet”. På det tidspunkt 
var Brugsen i Sønder Tranders en større butik med flere kommiser og lærlinge. I 
Brugsen havde faderen som så mange andre på den tid oprettet en ”bog”. Indkøb og 
afregninger forgik på følgende måde. Hver tirsdag kom en lærling fra Brugsen og 
hentede bogen, hvor Georgs mor havde skrevet varebestillingen. Om torsdagen kom 
bogen retur sammen med de bestilte varer, og udfor varen var dens pris opført.  
Nederst på siden var der udført en sammentælling både for ugens køb og den totale 
kredit. Når der så kom indtægter i form af salg af dyr eller andre produkter, blev 
gælden til Brugsen nedskrevet, og så var der igen mulighed for at blive ”skrevet”. 
 

Daglig mælketur 
Udover at drive landbrug kørte Georgs far en daglig mælketur. Han hentede mælke-
junger på gårdene i Gug og langs Sønder Tranders Vej for at aflevere dem på mejeriet 
i Sønder Tranders. Mejeriet lå lige til højre når han drejede om hjørnet fra Sønder 
Tranders Vej og ind på Sønder Tranders Bygade. 
 
Mælketuren var ude i offentlig licitation hvert år, men Georgs far havde den i mange 
år, sandsynligvis fordi der ikke var andre, som ønskede at give bud. At drive en 
mælketur indebar, at man måtte stå meget tidligt op – omkring kl. 4 hver morgen, 7 
dage om ugen. Georgs far skulle først fodre og malke sine egne køer, lægge seletøjet 
på hestene og spændt for mælkevognen. Det hændte, men dog sjældent, at en af 
hestene meldte sig syg og ikke kunne anvendes. Så gik Georgs far gik ind i sin gode 
nabo Hjalmars stald og lånte en af hans heste til mælketuren. 
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Andre gange var det omvendt, hvor Hjalmar lånte en hest af Georgs far. Det var godt 
naboskab. 

 
På et bestemt tidspunkt hver morgen skulle landmanden havde stillet sine mælke-
junger ud til vejen, hvor de så skulle læsses, - altså en 40-50 kg tung mælkejunge 
skulle tages fra jorden og løftes op på mælkevognen. Når ladet var fyldt med ca. 40 
mælkejunger, blev de kørt til mejeriet, hvor der var en rampe i næsten samme højde 
som mælkevognen, hvor jungerne blev læsset af. Når den enkelte landmands mælk 
var blevet indvejet - den mængde mælk, som der blev afregnet for – blev jungerne 
fyldt med valle eller skummetmælk. 
 
Valle er et restprodukt fra osteproduktionen, som landmanden fik retur til at fodre 
sine grise med, og skummetmælk var dengang et restprodukt, efter at fløden var 
centrifugeret fra. Dengang var der ikke flere forskellige typer mælk som i dag, hvor 
vi starter med den mindst fedtfattige skummetmælk, så minimælken, letmælken og så 
den mest fede mælk nemlig sødmælken. Dengang var der en type mælk, man kunne 
købe og det var sødmælk. Skummetmælken fik landmanden retur til at fodre og fede 
sine kalve op med. 
 

 Ejendommen på Sønder Tranders Vej 69. 

Det er naboen Jante Christensen der sidder på vognen. Billedet er taget før Sønder Tranders Vej blev reguleret og 

lavningen på vejen blev fyldt op. Billedet er også før stuehuset blev moderniseret, og de 5 vinduer skiftet ud til 3. 
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Et restprodukt fra smørproduktionen var kærnemælk, som nogle landmænd fik 
tilbage i mindre mængder til brug i den daglige husholdning, ellers blev kærne-
mælken solgt på lige fod med sødmælken. 
Når mælkejungerne var blevet tømt og fyldt med det, den enkelte landmand ønskede 
retur, var mælkekusken klar til køre retur og aflevere jungerne. Det bør nævnes, at 
hver landmand havde sit nr. som var hugget ind i mælkejungen og det tilhørende låg, 
således at mejeristerne og mælkekusken kunne holde rede på, hvis der var hvis. 
 
Georg erindrer han, som barn mange gange kørte med på mælketuren, og særligt om 
vinteren var det noget rart og hyggeligt ved at kunne sidde i læ mellem de lune 
mælkejunger. Den nymalkede mælk fra køerne var endnu varm. 
 
Ejendommen hørte ikke til de største, og da det efter krigen afslutning i 1945 var 
behov for flere indtægter, tog Georgs far kørekort og købte en lille lastbil og startede 
et lille vognmandsfirma. 

 

 
Ejendommen på Sønder Tranders Vej 69, hvor Georg Hougaard Pedersen blev født og voksede op. 

 

Ornecentral 
Omkring 1946-47 blev der taget kontakt til slagteriernes forædlingscenter, og Georgs 
far fik mulighed for, at købe en orne, som han på lastbilen kunne transportere rundt til 
omegnens landmænd til afbenyttelse i deres svinebesætninger og dermed få en ekstra 
indkomst.  
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Denne forretning udviklede sig, og på et tidspunkt var forretningen vokset til ca. 25 
avlsorner i Gug ornecentral. Orner fik han anvist igennem slagteriet og landbofor-
eningens avlscentre, alle orner havde en stamtavle og var kontrolleret af avlskontro-
lanter. 
 
Der afholdtes hvert år en kåring af samtlige orner. Dette medførte noget kaos, idet der 
ikke var tilstrækkelig plads i stalden og ornerne var meget aggressive over for 
hinanden, hvis bare to kom i samme sti, kunne det være en kamp til døden. Far fik 
dem gerne adskilt, før det kom så vidt, men den svageste kunne godt have fået nogle 
meget slemme sår og flænger, så den måtte på rekreation i en fjorten dage, før den 
kunne bruges i avlsarbejdet igen, det hændte også, at en måtte sendes til slagtning. 
 

En tolle orne 
Engang, da Georgs far ville adskille et par slagsbrødre, en gammel og en yngre orne, 
var uheldet ude, den gamle ornes hugtand gav ham en flænge på ca. 10 cm, i det ene 
lår. Det fik følger for den gamle orne, den fik et reb om trynen og hevet op i jern-
bjælken under loftet. Den store boltesaks fundet frem og begge huggetænder klippet 
af. Den skreg, så det kunne 
høres i hele omegnen. 
Georgs far sagde, at den 
derefter var blevet noget så 
tolle. Hugtanden har Georg 
stadig liggende i sin 
skrivebordsskuffe.  
 
Lastbilen blev ombygget 
flere gange og gjort mere 
velegnet til formålet, 
således kunne der være 3-4 
orner i hver sit aflukke på 
ladet. Ornerne stod på tværs 
af ladet – siden til kørsels-
retningen – hvorfor der 
skulle være en rampe 
således, at ornen selv kunne 
gå forlæns op på ladet af 
bilen og en rampe, så den 
kunne gå forlæns ned fra 
bilen. 
 
Kundekredsens var 
landmænd i hele oplandet 

 
Ejendommen på Sønder Tranders Vej 69 set fra nord øst mod sydvest 
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sydøst for Aalborg. Det var ikke sådan, at der var ret mange orner hjemme på 
ejendommen på Sønder Tranders Vej. De fleste var udstationeret rundt om ved 
egnens landmænd enten for at udføre avlsarbejdet eller bare for at være til stede, idet 
lugten af ornen var med til at få søerne hurtigere i brunst. 
 
Afregningen af ornernes præstation var ikke en lige til størrelse, men efterhånden fik 
Georgs far en god fornemmelse for at fastsætte prisen. Der blev taget udgangspunkt i 
størrelsen af landmandens svinebesætning. Men da vi er i Jylland, så kunne der godt 
forhandles om endelige pris. 
 
Selvom ornerne var udstationeret i længere tid, ved en enkel landmand, var de ikke i 
tvivl om, hvor de hørte til. Georg erindrede, at når ornerne hørte den lille Morris 
lastbil med sin karakteristiske lyd komme kørende, kom de straks løbende, og var de 
klar til en ny køretur og nye eventyr. Gug Ornecentral forsatte frem til omkring 1970. 
 

En tyk tegnebog i grøften 
Georg skulle sommetider ud med regninger for ornecentralen. Engang var der en 
regning til Laurits Bach, som havde nogle af sine jordlodder beliggende nord for 
Sønder Tranders Vej, Georg fandt ham i færd med at rense roer, nogle lange rækker 
på 3-400 m, han havde en hest spændt for rædderenseren. Da han kom ned til Sønder 
Tranders Vej, blev han præsenteret for regningen, han sagde ja-ja, så må jeg jo se om 
jeg kan finde nogle penge. Han havde smidt sin gamle lasede beskidte jakke i vej-
grøften lidt længere henne ad mod Sønder Tranders, den hentede han og tog frem sin 
tegnebog, en ret stor harmonika, som indeholdt mange ret store sedler. Georg fik 
pengene og gav en kvittering. Laurits Bach kom tegnedrengen i den gamle jakke og 
smed den igen i grøftekanten, sagde hyp lille Lotte og så fortsatte han op af de lange 
rækker. Laurits måtte jo sætte sin lid til at der ikke var nogen som kunne forstille sig, 
at der i en gammel laset jakke, i en vejgrøft lå en tegnebog med en formue.  
 

Flaskegris i haven 
Georg husker en sjov episode fra sine drengeår, hvor de på ejendommen havde 
flasket en gris op med sutteflaske. Grisen var blevet ret stor, den fulgte med rundt alle 
steder og løb rundt sammen med hunden og opførte sig som en anden hund. En dag 
skete der det, at havelågen ikke var blevet lukket, grisen var gået ind i haven, rodede 
godt og grundigt rundt i Georgs mors blomsterbed, gnaskede lifligt af stikkel-
sbærrene. Georg forsøgte at få den ud ved at trække den i ørene og halen men uden 
held. Georgs far kom til hjælp, men også uden resultat. Godt forpustede, afkræftede 
og trætte opgav de begge. Georgs far var godt vred, han sparkede grisen i bagdelen 
og skældte ud. Han gik hen til havelågen og ud, og hvad skete der, grisen kom 
luntende bagefter ham, gryntede og løb forbi ham og lige ind i stalden. 
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Vognmandsforretningen 
Vognmandsforretningen udviklede sig, og der blev anskaffet 2 lastbiler mere og ansat 
chauffører. Udover den almindelige vognmandskørsel blev det også til fast kørsel for 
landbruget. 
 
Hver tirsdag var det kvægmarked i Aalborg, og kreaturerne skulle transporteres til og 
fra markedet. Afhentningen af kreaturerne hos den enkelte landmand foregik på den 
måde, at chaufføren meget sent på natten eller tidligt om morgen opsøgte de kreatur-
stalde, hvor der var afgivet bestilling på afhentning af dyr. Chaufføren gik ind i 
stalden og over det kreatur, som skulle hentes, hang en grime, som chaufføren gav 
dyret på og trak det op i lastbilen for senere at aflevere det på kvægtorvet. 
 
En anden dag om ugen var det svin, der skulle hentes hos landmændene og bringes til 

slagteriet. 
 
Om vinteren var der arbejde med snerydning for Sønder Tranders Kommune. Det vil 
sige at den store sneplov, som kommunen ejede, blev spændt foran en af lastbilerne. 
Derefter var det Georgs far, der havde ansvaret for at holde vejene fri for sne. 
 
Hvilket år, det kunne have gået rivende galt, husker Georg ikke, men hans far var i 
gang med at rydde sne på Solhøjsvej, - det var både før vejen blev asfalteret og 
forlænget i forbindelse med motorvejsbyggeriet i slutningerne af 1960erne. En 

  
Vognmandsfirmaet Hougaard Pedersen tlf. Sdr. Tranders 111. Firmaets 3 lastbiler er stillet til parade for at vise 

firmaets for måen.  Bemærk der er kran på den ene bil, og det er sandsynligvis transportkassen til orner der bliver 

løftet. 
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vejbrønd stak 10-20 cm op over vej niveauet og den ramte den store sneplov med det 
resultat, at Georgs far røg ud igennem forruden og ned mellem køleren på lastbilen og 
sneploven. Heldigvis gik lastbilen i stå ved påkørslen, ellers kunne det var gået rent 
galt, men nu kunne Georgs far ”nøjes” med 14 dage sygeleje. 
 

Gug Kalkværk 
Som tidlige nævnt lå husmandsstedet ude østpå, hvor der var kridt/kalk i jorden, og 
det vidste en person ved navn Aage Sørensen. Lige efter krigen købte han ca. 1 tdr. 
land af Georgs far og oprettede Gug Kalkværk. 
 
Kalkens kvalitet var af en sådan, at den kun kunne bruges til landbrugskalk, som der 
var stærkt brug for i resten af landet til gødning på landbrugsjorden. Men i modsæt-
ning til Kjærsgårds Kalkværk der lå længere mod øst, benyttede Gug Kalkværk den 
offentlige vej til transport af kalken frem til Gug station, hvor kalken blev omladet til 
jernbanegodsvogne. Kjærsgård Kalkværk benyttede en tipvognsbane fra værket og 
ned til rampen på Lundegårdsvej, hvor kalken blev omladet til jernbanegodsvogne. 
 
Så to gange om året – for- og efteråret - var vejen fra Gug Kalkværk og til Gug 
Station et stort gang ælte af kalk til stor gene for Gug borgerne. Det var næsten 
umuligt at cykle igennem ælten, og under alle omstændigheder fik borgerne svinet 
deres sko og tøj til. 
 
Så her måtte kommunen gribe ind, og det gjorde både den og politiet. Det blev pålagt 
kalkværket at skrabe og feje vejen med passende mellemrum. 
 
I den samme periode var det blevet mere almindelig med busruter, så selskabet, der 
drev Rørdals Busserne etablerede en rute fra Aalborg, via Gug, Sønder Tranders til 
Gistrup og retur. Enkelte afgange gik via Nøvling. Så derefter var det muligt, at 
komme ind til Aalborg uden at få svinet sine sko og tøj. Desuden var det en kærkom-
men rute for byernes befolkning – særligt den kvindelig del – som nu havde en nem 
og bekvemmelig måde at komme ind til Aalborg og gå i butikker. 
 
Alt får en ende, og det fik Gug Kalkværk også da det blev udkonkurreret af Kalkvær-
ket i Dall. På kalkværket i Dall var det lettere at indvinde kalken, - kalken i Dall 
kunne brydes ved hjælp af en tallerkenharve der skar kalken løs, og da indvindingen 
skete på et større areal kunne omkostninger holdes nede. Prisforskellen gjorde at Gug 
Kalkværk ikke kunne være med i konkurrencen.  
 

Tillidshverv 
Sognerådet havde udpeget Georgs far til ”maskinsynsmand”, hvilket indebar han 
skulle tage rundt til alle de virksomheder/landbrug i sognet, som havde en maskine 
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stående, hvor der var en mulighed for at komme til skade. Han skulle påse, at 
remtræk og roterende maskindel m.v. var afskærmet, således at de personer, der 
arbejdede ved og med maskinerne ikke kunne få lemmer i klemme eller rykket af. 
Altså en forløber for nutidens arbejdstilsyn. Alt blev ført til protokol, og var der 
anmeldelser om fejl og mangler, skulle der følges op på dem. 
 
For sin ulejlighed kunne maskinsynsmanden af de virksomheder, der skulle besøges, 
opkræve et mindre honorar på 2-3 kr.  
 
I efterkrigsårene var Georgs far domsmand, et borgerligt ombud, som man ikke 
kunne frasige sig, og det huede ham ikke at skulle være meddommer i værnemagts-
sager, de kunne godt strække sig over flere dage. 
 
Far var gram i hu, husker Georg, især hvis det gik ud over høstdagene, desuden var 
det ikke et særligt behageligt job, da han senere måske blev konfronteret med ved-
kommendes familie og bekendte i det lille lokale samfund. 
 
Dengang var det forsidestof i alle aviser, og det optog mange mennesker, som debat-
terede det livligt. 
 
Far følte sig tynget af det som et uretfærdigt åg, som var lagt på hans skuldre, han 
følte sig ikke kompetent til sådan en opgave, selv om det var dommeren, der afsagde 
og bestemte dommen. 
 
Igennem ca. 40 år var Georgs far stævningsmand, dette indebar, at Georg og hans 
søskende fik en vis viden om hvilke personer i lokal samfundet, som skulle indkaldes 
til retten og hvorfor. Det var jo lokale borgere, som de fleste af os kendte. 
 
Det var naturligt, at der blev snakket om disse forhold i hjemmet, men faderen havde 
givet børnene den besked, at de under ingen omstændigheder måtte sige noget om, til 
nogen. Det kunne være svært, når man i samtaler med andre stod inde med viden, 
som man ikke måtte udbrede til nogen.  
 
Georgs far også var formand for venstrevælgerforeningen i sognet, dog kun i nogle få 
år. 
 

Byudvikling i Gug 
I 1967 var byudviklingen gået i den retning, at den jord, hvorpå bygningen på Sønder 
Tranders Vej 69 lå, var kommet i den såkaldte ”inderzone”, d.v.s. byzone, og derved 
blev jorden vurderet højre end almindelig landbrugsjord, og dermed steg skatten på 
jorden også. 
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Georgs far besluttede derfor, at sælge 3 tdr. land jorden nord for Sønder Trandersvej. 
Han beholdt ejendommens bygninger og en enkel byggegrund, hvor han agtede at 
bygge et nyt hus til sig selv på. Når det nye hus var opført, ville han afhænde de 
gamle bygninger. Jorden blev solgt til Sparekassens Jordfond for kr. 450.000, men 
det pinte Georgs far en hel del, at han i kapitalvindingsskat skulle betale 67 % af de 
450.000 kr. Så der var knap nok penge til at opføre det nye hus, som de flyttede ind i 
1968. Emil Hougaard Pedersen døde i marts 1977. På det tidspunkt var de 10 tdr. 
land syd for Sønder Tranders Vej bortforpagtet til ejeren af Indkildegård. 
 

 
Billede fra 11. maj 1972 af det hus, som Emil Haugaard Pedersen lod opføre efter 

at han havde solgt jorden til Sparekassens Jordfond. 

 
Som tidligere nævnt var Georgs mor Dagmar syerske, hun syede for modesigner 
Georg Dahms systue, det der senere blev til firmaet Rachel. 
 
Så alt tøjet til familien blev syet af Dagmar. Hun købte diverse stoffer hjem og med 
hendes kendskab til branchen, har det nok været et af de steder, hvor hun har kunnet 
bidrage til at holde familiens omkostninger nede. Strømper blev hjemmestrikkede, og 
når der gik hul, blev de som det naturligste stoppet. 
 
Med jævne mellemrum kom en uldkræmmer forbi på sin cykel med 2 store sække. 
De var fyldt med klædestoffer, uldgarn, sytråd, synåle, strikkepinde mv. Ham kunne 
Georgs mor ofte gøre en god handel med og betalingen kunne godt falde i form af en 
kuylling eller to. 
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Fodtøj var det eneste, som familien ikke var selvforsynet med, men en farbroder i 
Nørre Tranders var sadel- og skomager, og han skaffede fodtøj til rimelige penge. 
Under og lige efter krigen var det ham, der sikrede, at familien fik gummistøvler, som 
ellers næsten var umulige at skaffe. 
 
Lige før julen i 1950 døde Dagmar som følge af sygdom, og dermed mistede Emil sin 
kone og børnene deres mor. Senere gifter Emil sig med Johanne. 
 

Søskende 
Georg Hougaard Pedersen og hans tvillingesøster Grethe blev født den 14/11-1934. 
Grethe døde i 1999. Desuden havde Georg storesøsteren Krista 8/7-1931 – 15/6-1984 
og lillebroderen Frank 18/7-1939 – 12/12-1988. 
 

 

I skole 
Omkring 1. april 1940 kom Georg i skole på Gug skole. Skolegrænsen mellem Gug 
og Sønder Tranders gik 100 meter længere mod øst, så nabobørnene mod øst måtte 
trave den lange vej til Sønder Tranders skole og lærer Sørensen, medens Georg måtte 
trave hen til lærer Theter i Gug skole. 
 

Georg med tvillingesøsteren Grethe og storesøster Krista på den udyrkede bakketop nord for ejendommen på 
Sønder Tranders Vej 69. Billedet er taget omkring 1938. 
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På det tidspunkt startede undervisningen for 1. 2. og 3. klasse kl. 13:00, medens 4.-7. 
klasse startede kl. 8. De store elever havde fri kl. 12, og de små kl. 16. Fra 12 til 13 
havde lærer Theter frokostpause. 
 
Der blev undervist 3 klassetrin samtidig. Eleverne sad i tre rækker fra kateteret og 
bagud. De dygtigste elever sad forrest, og de dårligste bagerst.  
 
Der blev undervist i dansk, regning, bibelhistorie, historie og geografi. 

 
Georg på Gug Skole, 1942 

 
Omkring lærer Theter var der meget faglig respekt, og han kunne med et enkelt slag 
med pegepinden i det nærmeste bord skabe ro i lokalet. 
 
Georg sad som nr. 2 i klassen, kun overgået af Niels Kjærulf, som på grund af 
børnelammelse sad i kørestol og derved have mere tid til passe sine lektier, medens 
Georg havde sine pligter hjemme på ejendommen, hvilket tog tid fra lektielæsningen. 
 
Engang om året var der overhøring – en form for eksamen. Hele skolekommissionen 
med sognepræst William Larsen i spidsen mødte op på skolen og deltog i en hel dags 
undervisning og overhøring af eleverne. 
 
Om det var 3. eller 4. juledag, der var juletræsfest på kroen i Gistrup, kan Georg ikke 
huske, og hvem der stod for arrangementet er også forsvundet fra erindringen, men 
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den aften var alle eleverne både fra Gug og Sønder Tranders Skole samlet for at 
danse om juletræ og lege forskellige sanglege. 
 
Efter en sådan juletræsfest i en af de strenge vinter under krigen, husker Georg en 
helt fantastisk kanetur med bjælder hjem fra Gistrup. Det var så meget sne, at man 
ikke kunne køre på vejen, men det betød heller ikke noget, for kusken tog bare turen 
ud over markerne, de frosne vandløb og enge igennem Indkildedalen til Gug. 
 

Sognerødder der ikke havde set hvide høns 
Når vi nu har nævnt Gistrup Kro, skal den lille historie, der blev fortalt om sogne-
rådet, også med. Når sognerådet holdt sine møder, foregik det på kroen i Gistrup. 
Engang hvor mødet havde trukket ud, og sognerødderne havde skyllet beslutningerne 
lidt rigeligt ned, var kroværten lidt træt/utålmodig. Han ville gerne lukke kroen, men 
det så ud til at have lange udsigter. Så gode råd var dyre, men tilfældigt havde 
kroværten hønsehold. Han gik ud og hentede 3 hvide høns, som han slap løs inde i 
mødelokalet. Derefter varede det ikke længe, inden den ene efter den anden af 
sognerødderne forlod lokalet. Den næste dag var der, ingen der ville være ved, at de 
havde set hvide høns. 
 

Konfirmationen 1947 
Georgs forældre havde helst set, at 
Georg var blevet konfirmeret i Sønder 
Tranders Kirke, men Georg ville konfir-
meres samme med sine klassekam-
merater fra Gug skole, så han måtte tage 
vejen ind til Markuskirken krypt, hvor 
pastor William Larsen stor for 
konfirmationsforberedelsen. 
 
På det tidspunkt var Sønder Tranders 
sogn endnu ikke et særskilt kirkesogn 
med egen sognepræst, men var underlagt 
Markuskirken og dens sognepræst. De 
kirkelige handlinger i Sønder Tranders 
Kirke blev gennemført at en kapellan fra 
Markuskirken. 
 
Respekten for pastor Larsen erindrer 
Georg mere gik i retning af hans 
autoritet som præst end for hans faglige 
egenskaber. 

Georg og Grethes konfirmationsdag 



Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv – Årbog 2012 
 

  
Side 19 

 

  

 
 

Georg kom ikke fra et meget religiøst hjem, men der var alligevel en undertone i 
opdragelsen af, at Gud så og hørte alt og ville straffe derefter. 
 

Fritiden 
Når skolegangen var ovre, var det med hurtigt at komme hjem og få skiftet skoletøjet 
ud med dagligtøjet og så i gang med dagens pligter, - man skulle lære at arbejde - 
som Georgs far sagde. Det var heller ikke uden belønning, for pligtarbejdet gav penge 
til de fritidsinteresser, Georg deltog i om aften. Faderens konsekvente linje var, intet 
arbejde, ingen penge og derved ingen mulighed for at gå til fodbold, gymnastik og 
dans. 
 
Georgs store interesse var fodbold, så næsten hver aften i sommerhalvåret blev der 
spillet bold på boldklubbens bane nord for Gug skole. Dengang rejste man ikke langt 
for at deltage i turneringer, men gennem de andre lokale boldklubber i nabobyerne 
blev der stablet nogle årlige turneringer på benene. 
 
Efter konfirmationen ville Georg videre i sin fodboldkarriere og tog ind AAB og kom 
på deres førstehold indenfor de forskellige aldersklasser. Nu var det ikke længere 
nødvendigt, som i tiden ved Gug Boldklub, at møde AAB´s 3.-4. hold inden for den 
pågældende aldersklasse. 
 

 
Konfirmation i Sant Markus Kirke ved pastor William Larsen 
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Georg sluttede sin fodboldkarriere med at spille et par kampe på AAB´s førstehold. 
Om vinteren var det gymnastik, der blev gået op i. Lige efter krigen samlede borger-
ne i Gug penge ind til at kunne etablere et forsamlingshus. Det lykkedes at erhverve 
en gammel tysker barak og få den stillet op på et areal nede bag ved Fælledvej. 
 
Forsamlingshuset blev flittig brugt, bl.a. til gymnastik og danseundervisning. 
 
Danselærer Jens Kjær, der havde et diplom i dans, og som dansede inde i Aalborg, 
underviste i flere sæsoner Gug borgerne i dansens glæder. 
 
Georg har en erindring om, at der i ungdommens år var stor forskel på, hvad de 
forskellige befolkningsgruppers børn måtte og skulle. Han havde som de øvrige børn 
af de forældre, der drev et jordbrug, sine daglige forpligtigelser, som skulle udføres 
før og efter skoletid, medens de børn af forældre, som havde bygget hus og bosat sig i 
Gug, og som havde arbejde på fabrikker og virksomheder inde i Aalborg, ingen 
forpligtigelser havde før og efter skole tid. Denne forskel føltes lidt uretfærdig. 
 

Krigen 
Den 9. april 1940 gik den tyske værnemagt ind i Danmark og besatte landet. Georg 
var en lille gut på 6 år og husker stadig den traumatiske oplevelse, det var, når 
tyskerne kom på husundersøgelser i hjemmet på Sønder Tranders Vej. 
 
Først kom officererne i bil og derefter mandskabet i hestevogne. Soldaterne råbte, 
skreg på ”ausweis” (legitimationspapir) og samtidig virkede det, som om de trampede 
meget voldsomt i gulvet. Georg erindrer, at han var meget bange, når disse 
undersøgelser stod på. 
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”Ausweis” det danske legitimationskort, som de tyske 

soldater råbte på ved næsten enhver lejlighed. 

 

Det viste legitimationskort er for Georg Hougaard 

Pedersens mor, Dagmar Sofie Pedersen. 

 
Den tyske besættelsesmagt havde til forsvar af luftrummet over Aalborg bla. etableret 
en luftværnsstilling på Kongshøj i Visse og en stilling i Nørre Tranders, på bakken 
ved vandværket. En luftværnsstilling bestod af et antal luftværnskanoner og en 
lyskaster. En lyskaster er en kraftig projektør som kunne lyse nattehimlen op. Både 
kanonerne og lyskasteren var beregnet til nedkæmpelse af fly i luften og kunne derfor 
ikke skyde i en vinkel, der var under vandret i forhold til jorden. Dette faktum 
benyttede de engelske flyvere sig af, når de var på togter over Aalborg. De engelske 
fly kom ofte ind ude fra Kattegat, fulgte Limfjorden ind i lav højde – den lave højde 
var også med til at skjule flyene – indtil de kom til Romdrup Å’s udløb, hvor de 
drejede mod syd og fulgte ådalen syd om Sønder Tranders og gik lavt op igennem 
Indkildedalen, hvor de kunne holde sig under skudvinkel fra luftværnskanonen på 
Kongshøj.  
 
Som regel var de engelske fly blevet opdaget, og Georg erindrer, at når der kom et 
engelsk fly, så fulgte der næsten altid en tysk jagermaskine bagefter, som forsøgte at 
skyde englænderne ned, hvilket da også skete for en engelsk flyver ved Lundby 
Bakker. 
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Det var meget ubehageligt at gå nede i engen og hakke roer, medens der lige over 
hovedet var luftkampe, hvor der blev skudt vildt til alle sider og i alle retninger. De 
engelske flyvere kom vuggende /gyngende i lav højde for at undgå deres forfølgere, 

og en enkelt gang var der en flyver så langt nede, at den fløj under de elektriske 
ledninger på højspændingsmasterne i ådalen. 
 
Når der skudt med luftværnskanonerne på Kongshøj, så raslede det ned med granat-
rester i området, og det var meget uhyggeligt særligt om natten, at kunne høre 
garantresterne rasle ned på taget. 
 
Når der blev skudt, fik børnene besked på at kravle sammen under vinduerne ud mod 
Sønder Tranders Vej, på den måde kunne man beskytte sig mod granatrester, der var 
afskudt fra Kongshøj. Det samme gjorde sig gældende, hvis det var i skoletiden, der 
blev udkæmpet kampe. I de tilfælde beordrede lærer Theter børnene til at kravle 
sammen under vinduerne ud mod Sønder Tranders Vej. 
 
Under krigen var heste i høj kurs og kunne på det tidspunkt godt koste kr. 2000,- de 
blev brugt som trækdyr af den tyske værnemagt. Georg erindrer, at han og familien i 
juni 1944 var til det årlige hestemarked i Hjallerup og tog toget hjem til Aalborg. Til 
togsættet var der koblet 49 godsvogne med heste, så det var nødvendig at have to 
lokomotiver som trækkraft. 
 

Vinterleg i krigsårenes kolde måneder 
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De strenge vintre i 1940erne 
Et hvert barns ønske er en vinter med masser af sne og en rigtig lang kælkebakke, det 
var det, Georg havde lige uden for døren i de strenge vintre under krigen. 
 
I dag kender vi Gug Alper og kælkebakken, som den strækning, der går fra toppen og 
ned til den nye cykelsti der forbinder området ved Prins Paris Allé med resten af Gug. 
Den gang i 1940erne startede kælketuren også på toppen, men når man kom lige 
neden for bakken tog man et sving til venstre og kørte uden om den bakke, der i dag 
ligger vest for ejendommen på Kronosvej 32. Turen forsatte så vest om den gravhøj 
og bakke, der lå på det areal, hvor Gug Kalkværk senere blev oprettet, videre tværs 
over Sønder Tranders Vej – der kom kun en enkel hestevogn engang imellem – og 
helt ned i bunden af ådalen, hvor turen stoppede lige inden Landbækken. Så var det af 
kælken, og så havde man en ”dagsmarch” inden man igen kunne få en herlig tur. 
 

 

Luftfoto fra 1980, hvor kælketuren på en lille 1 km er indtegnet med rødt 

 

 
En streng vinter er lig med streng frost, og dengang var Landbækken rettet ud og 
gravet dybere – det skete først omkring 1951-52 – hvorfor en stor del af ådalen stod 
under vand, som var frosset til is. Det var den ideelle skøjte bane. 
 
Georg var ikke så gammel, så han måtte ikke, men de store drenge kunne fortælle, at 
de kunne løbe på skøjter fra Kærs Mølle (Gabriel) og helt ud til Storvorde på de 
oversvømmede marker og tilfrosne vandløb. 
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De skøjter, som Georg havde, var af den type, som skulle spændes/skrues fast på 
skoene og ikke som i dag hvor man køber et par sko, hvor skøjterne er fastmonteret, 
det var der ikke råd til dengang. 
 
Det var også koldt omkring tæerne, så Georg lånte sine storesøsters støvler, for så 
kunne han have et ekstra par sokker på. Skøjterne faldt ofte af støvlerne og så måtte 
han begynde forfra med at spænde dem fast. Et par læderremme kunne hjælpe med at 
holde skøjterne på plads. 
 

I lære som snedker og tiden derefter 
I 1950 kom Georg i snedker lære ved det store tømmerfirma K.S. Nielsen, Odinsgade 
i Vejgård, men boede forsat hjemme, indtil værnepligten kaldte den 1. april 1955. 
I årene frem til 1980, hvor Georg blev ansat på Amtsgården, var Georg med til som 
bygningssnedker at opføre flere større ejendomme i Aalborg. Af disse bør nævnes 
Aalborg Stiftstidende, Salling, Telefonhuset på Nytorv, Boligforeningens ejendom på 
Hellevangen, dele af Grønlænder kvarteret, Hvorup og Uttrup kaserner og Amts-
gården. 
Billede mangler 

Træk fra Georgs erindringer 

Min hverdag fulgte årstiderne, jeg deltog i alt som foregik i stalden og i marken, fra 
tidlig forår med at harve, så, tromle, sætte kartofler og muldet dem, så roer, tynde, 
rense og luge dem, høste kornet og høet, optage kartofler og roer, samle rodfrugterne 

 
Georg, Krista og Grethe  
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i kuler for opbevaring i vinterhalvåret. I dagtimer var der ikke meget fritid, men en 
masse pligter der skulle udføres. Det var et lille landbrug, og der var brug for alle 
hænder til at klare produktionen  
 
Om vinteren stod det på arbejde i laden, vi tærskede kornet fra laden, halmen blev 
forket op på råen over køerne og svinene, kornet kom i sække og sat på loftet. 
Avnerne blev fordelt mellem hønsene og vildtet oppe i den lille skov på bakken. 
Vi skar hakkelse til hestene, malede korn til grutning som grisene blev fedet op med, 
raspede roer til kalvene og hakkede roer til køerne. 
 
Der blev sorteret kartofler som far solgte til gartnerforretninger inde i Aalborg samt 
til familie og venner inde i byen. 
 
Dyrene skulle fodres, der skulle malkes og muges ud, der blev fejet på gangene og 
strøet sand. 
 
Når der skulle høstes hø, gik far den første omgang med sin høle. Det vil sige at far 
slog et spor rundt om hele marken med en le, derved ville hesten ikke komme til 
trampe høet ned inden det var slået af. Når høet blev slået med en slåmaskine, trak 
hesten slåmaskinen efter sig, og på siden af maskinen sad klippeaggregatet. Så det var 
kun ved det første skår, at hesten ville trampe i det ikke afskårne hø. 
 
Det hændte at far kom til kappe hovedet af en rugende fasanhøne, og det gjorde ham 
meget ondt. Æggene blev samlet sammen og lagt under en skrukhøne som rugede 
fasankyllingerne ud. Vi fik en gang fasansteg men måtte til gengæld hjælpe til med at 
samle myrer, myreæg og andre små biller/laver sammen til de små kyllinger. Når 
fasankyllinger var store, blev de sat ud.  
 

En rotte i bukserne 
En dag, da vi havde tærsket det sidste korn fra loen, opdagede vi at der var et rottehul 
i gulvet, vi begyndte at hælde vand og ajle ned i hullet med det resultat, at et par store 
rotter kom op af hullerne. De fik et klap med en skovl og var døde. Far hældte mere 
vand i hullet, og op kom susende en rotte som forsatte op i fars bukseben. Han 
hoppede og dansede imens han holdt omkring låret med begge hænder og da rotten 
faldt ud, fik den også et klap med skovlen. 
 

Ikke heldig hver gang 
Engang jeg skulle kalke østgavlen på hønsehuset og stod på en stige fik jeg over-
balance og faldt ned, men selvfølgelig holdt jeg fast i kalkkosten. Neden under mig lå 
vores affald såsom gammelt jern, porte og glasskår og meget andet skammel. Jeg fik 
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ikke en eneste skamme men var forbrændt af alle de brændenælder, der voksede 
mellem affaldet. 
 
En måned senere kom jeg løbende ud fra hønsehuset, det havde regnet i flere dage og 
alt var fedtet, jeg faldt og landede i pløret uden for døren. Jeg kunne straks mærke, 
der var noget galt med min højre arm. Far kørte mig på cykel til amtssygehuset – jeg 
sad på stangen. Det viste sig, at jeg havde brækket armen to steder. Dengang var der 
ikke noget med at få armen lagt i gips og sendt hjem samme dag. Nej jeg blev indlagt 
i 10 dage på Aalborg Amtssygehus. 
 

En lufttur 
Engang havde jeg lånt vores Belgiske skimmel med navnet Musse til en ridetur, og på 
vejen hjem kom jeg forbi naboen ejendommen da der pludselig lød en enorm larm på 
den anden side af hækken. Musse blev så forskrækket, at den gav et spring til siden, 
og jeg røg af på hovedet ned i vejgrøften. Jeg brugte hverken saddel eller stigbøjler. 
Musse vendte om og hen snusede til mig, som om den ville spørge, er du kommet til 
skade, hvilket jeg ikke var. Så kom naboens søn, min gode ven Preben frem fra 
hækken. Han havde sin harmonika på, og det var den der givet larmen. Preben havde 
trykket på alle tangenterne og trukket kraftigt i bælgen, da jeg red forbi. Et udslag af 
ungdommens kådhed under at tænke på eventuelle konsekvenser. Han spurgte, om 
der var sket noget, og jeg da jeg kunne benægte det, morede vi os over hændelsen, for 
han sagde, at det havde set meget komisk ud. 
 

En tur i banken 
Jeg har vel været 8-10 år gammel. Jeg havde fået lov til at komme med far i banken. 
Far havde iklædt sig sit pæne tøj, kravetøj om halsen, og fundet den bløde hat frem, 
jeg skulle også havde det pæne tøj på. Vi kom ind på Nytorv, gik op af den fine 
stentrappe med gelænder og ind af den 3 meter højde mahogni dør med et buet 
vindue over mange små ruder med facetslebne glas. Da vi havde trykket ned på det 
store svungne højglanspolerede messing håndtag, stod vi inde i Landbo Sparekassen. 
Gulvet i lokalet var egetræsparket lagt i sildebensmønster, væggene var beklædt med 
2 meter høje paneler i mahony med indbyggede sofaer beklædt ned læder, dybde 
vindueslysninger også i mahogni. I stukloftet, der var betrukket med guld, hængte en 
kæmpe lysekrone. På skranken og de højde skrivepulte stod der bordlamper med 
grønne skærme af opalglas. Medarbejderne, alle mænd, var iført sort tøj med kravetøj 
og arbejdede alle stående med meget store tykke bøger. 
 
Far stod med hatten i hånden og snakkede med en af de fine mænd, de tiltalte 
hinanden med De, hr. og efternavn. Jeg følte mig som en lille dværg i et stort palads. 
Tænk at alt dette gedigne håndværksarbejde og gode materialer blev knust, smadret 
af en stor jernkugle i forbindelse med bygningen af Salling i begyndelse af 1960erne. 
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På det tidspunkt arbejde jeg som snedker med opførelsen af Aalborg Stiftstidende på 
den anden side af gaden. Vi håndværker græmmede os, og det sårede vores faglige 
hjerter, at man kunne nedgøre de gamle værdier så brutalt.  
 

De kolde krigsvintre 
I krigsårene var vintrene kolde med frost og masser af sne, hvilket krævede hårdt 
arbejde af vores komfur og kakkelovn, som ofte var rødglødende. Stuehuset var ikke 
isoleret, kun bjælker med loftbrædder over, vinduerne var med enkelt lag glas og 
dørene var utætte, varmen forsvandt lige op gennem loftet og ud under taget med 
store istapper til følge, der var 1 tomme tyk is på ruderne, så det kneb med at holde 
varmen, tørvene vi fyrede med var våde, og kul og koks var umulige at skaffe, derfor 
gik far op på bakken i den lille skov og fældede nogle træer, som vi fyrede med. 
I det nordøstlige hjørne af stuehuset havde jeg et værelse med kun plads til en seng 
og en lille kommode, gulvet var belagt med mursten og der var ingen mulighed for at 
få en varmeovn, så når jeg vågnede om morgenen om vinteren, var der en tomme tykt 
lag is på ruderne, og på min dyne var der rim og is hvor jeg havde åndet. Når vinteren 
gik på held og tøvejret satte ind begyndte, smeltevandet fra Gug Alper at løbe ned 
over vores marker til kæret for at forsætte sit videre løb mod Limfjorden igennem 
Landbækken. Disse store vandmængder kunne føre til, at der opstod store furer og 
grøfter i jorden og i Sønder Tranders Vej der på det tidspunkt ikke var asfalteret. 
Vejen kunne både blive underminimeret og skyllet væk til gene for trafikken. 
 
Når vi stod op om morgenen, var ilden gået ud i komfur og kakkelovn, så ville man 
gerne vaskes i varmt vand, skulle der først tændes op i komfuret, så det blev en hurtig 
vask i koldt vand fra pumpen ude i gården. 
 

Et job i dybden 
Pumpen på gårdspladsen var monteret ovenover en 22 meter dyb brønd, som stod i 
rent kridt, det var vand af en meget høj kvalitet. Det skete en sommer med lang tids 
tørke at brønden gik tør for vand, så måtte Far, med gode naboers hjælp lod sig fire 
ned i brønden, i en bådsmandsstol, han havde en hakke, en skovl, en flagermus lampe 
og en spand med, så hakkede han kalk løs i bunden og naboerne hejsede spanden op. 
Jeg var meget bekymret for, om der var ilt nok der nede, men gik ilden i lampen ud 
skulle han hejses op ret hurtigt. 
 
Når jeg nu tænker over det, er det ret mærkeligt, at brønden var 22 meter dyb og stod 
i rent kridt, for nede på engen – vores jord ved Landbækken – bestod jorden af 
gammel fjordbund uden muldlag, med masser af strand skaller og strandsand. Det 
husker jeg fra dengang, jorden blev drænet. 
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Før jorden blev drænet, var det lidt af et vådområde, og jeg har på et tidspunkt i mine 
tidlige år oplevet, at der en tidlig morgen gik 3 storke rundt mellem de græssende 
kalve på engen. 

Som dreng var det min opgave at pumpe vand op til kreaturerne, der stod et stort kar 
ved pumpen som skulle fyldes, hvilket krævede mange slag med pumpestangen, jeg 
var ikke så stor, så jeg måtte op at hænge på stangen hver gang, det blev ændret med 
en forlængerarm, så havde jeg større magt over den, men så måtte jeg hoppe hver 
gang den var i top. 
 

Vaskedage 
Det var tiden før vi fik flaskegas, køleskab, fryser, fjernsyn, computer og alt andet 
teknik i hjemmet. 
 
Når der skulle vaskes storvask, kom der en vaskekone og hjalp til med det grove. 
Der blev fyret op under gruekedlen, som blev fyldt med vand, tøjet blev kogt, for 
derefter at blive skrubbet på et vaskebræt, tøjsnore blev spændt ud på pæle i gården, 
hvor det hang til tørre. Vi rullede tøjet på en rulle med trævalser, klar til at lægge i 
skuffer og skabe. Natten før og efter storvaskedag måtte vi sove uden betræk på 
puder og dyner og uden lagener. En ravndugs dyne uden betræk er en krads sag. 

 
Emil, Christa, Grethe, Georg og Dagmar 
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Sort af fluer 
Når vi nu er inde på det renlige, så skal det også lige nævnes de mange fluer, der 
fandtes på et landbrug dengang. I stalden var der millioner, de sad alle steder, på 
køer, kalve og ryggen af grisene kunne være helt sort af fluer. Det var et godt 
spisekammer for svalerne og var da også 3-4 svalereder i stalden og 2-3 i laden. 
Inden i stuehuset var der også mange – fliserne over komfuret kunne være sort af 
fluer – for at bekæmpe fluerne var der hængt fluefanger op mange steder. Fluefanger 
bestod af et langt klisterbånd, hvor fluerne hang fast i. Fluesmækkeren lå også inden 
for række og madvarer blev dækket over så snart vi var færdig med at spise. 
 

Vognmand 
Da far i 1948 havde solgt den 
ene Tdl., jord til Kalkværket, 
tog han kørekort, købte en 
lille lastbil og begyndte en 
vognmands forretning. Den 
oparbejdede han til at have 
tre lastbiler og en ornebil. 
 
Til at begynde med kørte han 
med et læs sand til kunder og 
flyttede for folk, kørte 
grøntsager for gartnere til 
Gasa, kørte smågrise til 
kvægtorvet, kørte ud med 
ornerne. I kraft af ornecentralen fik han et enormt kendskab til, så at sige, alle egnens 
landmænd, han kendte Gud og hver mand i miles omkreds. At køre en søndags tur 
med ham ud i oplandet var ubeskriveligt, han fortalte om samtlige gårde og 
ejendomme vi passerede, hvem var hvem og hvis var hvis, marker, agre, enge og 
jordlodder der tilhørte hvem, han berettede om den der kun havde en so og ham der 
havde halvtreds søer + alle de grise som gik ude i indhegningen i engen, han kom i 
folks ko og svinestalde og havde en klæbehjerne om hvor mange dyr der var hos de 
enkelte bønder. 
 
Alt dette medførte at han fik behov for en støre lastbil, så var han i stand til at fragte 
kreaturer til kvægtorvet, slagtesvin til slagteriet, transportere kvier til græsning ude i 
mosen og retur om efteråret. Han kørte grus og sand til vejbelægninger og mm. 
 



Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv – Årbog 2012 
 

  
Side 30 

 

  

Dyrskue 
At komme med far på dyrskue var håbløst, han havde en meget stor kontaktflade til 
en masse mennesker. Alle råbte goddav Emil, goddav Emil og de snakkede om dyr, 
køer, heste, og især deres søer og grise, om hvilken orne de var efterkommere af og 
hvor stort afkommet havde været, om præmier de havde hjemtaget, om hvilket behov 
man havde for yderligere bedækninger, om hvilke orner med en god stamtavle far 
havde fået hjem. Ja en hel dag kunne han snakke med landmænd, stor som lille, for 
han huskede hvad de havde i deres stalde og vidste deres fremtidige behov. Far 
kendte også maskinforhandlerne, han fik en del kørsel for Aalborg Maskinforretning 
ved Stakkemejer, han kørte ud med maskiner og arbejdsredskaber til landmændene 
og havde gerne gammelt brugt materiel med retur. Hvilket skabte yderligere respons 
til forretningen, så han måtte anskaffe sig en lastbil mere og ansætte en chauffør. 
 

I lære 
Jeg husker fra min læretid, at vi mødte kl. 7:00 og havde fri kl. 17:00, med 1½ times 
middagspause, om lørdagen var det fra kl. 7:00 til kl. 12:00, jeg skulle møde på 
teknisk skole kl.18:00 til kl. 21:00. fire aftener og ugen. Så min mester gav mig fri ½ 
time før tid, ellers kunne jeg ikke nå fra Aalborg til Betteby, skifte tøj, få aftensmad 
og være inde i Aalborg på skolen til tiden. 
 
Min ugeløn var på kr. 14,00. En skolemælk kostede 12 øre og en smørkage 14 øre. 
En pakke cigaretter med 10 stk. kostede 90 øre. 
 
Når jeg om vinteren med sne og kulde vendte hjem ved 22 tiden, ofte slæbende min 
cykel på ryggen den halve vej, fandt jeg den øvrige familie i en meget varm stue, 
sovende på divaen, siddende på en stol ved bordet, liggende på gulvet, alle udmattede 
efter en hel dag ude i den friske luft, så varmen slog dem helt bevidstløse. 
 
Jeg har siden ofte tænkt på hvor farligt det var, med manglende ilt i den lille stue, 
stearinlys, en brændende kakkelovn og mange mennesker. Nar jeg åbnede døren 
blussede lysene op, og det begyndte at buldre i ovnen, man vågnede op og tumlede til 
køjs, for alle skulle jo tidligt op næste morgen. Far startede dagen gerne kl. 4:00 ofte 
endnu tidligere. 
 

Hver maskine sin lyd 
Efter krigen kunne man få en indkøbstilladelse til køb af en motorcykel, hvis man 
kunne dokumentere at man havde en vist kørselsbehov. Vi drenge i Gug var selvføl-
gelig meget interesseret i motorcykler og fik efterhånden et godt kendskab til de 
forskellige fabrikater. Der gik ligefrem sport i at kende de forskellige maskiner på 
lyden. Vi kunne høre forskel på en B.S.A., Triumf, B.M.V. og Viktoria. 



Gug-Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv – Årbog 2012 
 

  
Side 31 

 

  

Sidst i fyrrerne blev det kørt mange motor-Cross løb i Danmark, blandt andet blev der 
kørt løb i Lundby bakker. Når sådanne løb afholdtes, var det meget normalt at der 
samledes tusinde af tilskuere og mange disse mennesker kom cyklende, en stor del af 
den kom ad den grusbelagte Sønder Tranders Vej, med mange punkteringer til følge. 
Det var spændende med denne folkevandring. Ligesom i dag gik man også dengang 
op i navne på ens sportshelte. Dengang hed nutidens Ole Olsen, Aksel og N.O. 
Jensen. 
 

Til køreprøve ved oberst hr. Chemnitz 
Jeg erhvervede kørekort i 1952 til motorkøretøj. Da jeg havde øvet mig i fars lastbil, 
kom jeg forholdsvis let igennem prøven. Jeg fik 3 timers undervisning i skolevognen, 
hvor også teorien foregik, og så sendte kørelæreren mig til prøve ved den motor-
sagkyndige. Det var hr. Chemnitz, en forhenværende oberst i hæren, man skulle sige 
hr. og De til ham, ellers dumpede man. Når han sagde til højre i næste kryds skulle 
man svare, javel hr. Chemnitz til højre i næste kryds. Jeg mødte op ved Slotskroen, 
kørerlæreren kom åbnede bildøren og sagde værsgo hr. Chemnitz, samtidig med, at 
han lagde to cigarer i handskerummet. Vi kørte en tur igennem de gader, der i dag 
alle er gågader, Slotsgade, Bredgade, Bispensgade og Gravensgade. Vi stoppede ved 
slottet, hvor jeg blev overhørt i bremselængder og lygteindstillinger. Så sagde den 
motorsagkyndige tak unge mand, De har bestået, vil De være venlig, at køre mig til 
Slotskroen. Javel hr. Chemnitz til Slotskroen. Ved kroen ventede kørelæren og 
kaffen. Med lægeerklæring, diverse attester, leje af bil samt honorar til køreun-
dervisning løb den samlede sum op på kr. 98,00. Køreundervisningen kostede kr. 
14,00 i timen, og jeg havde som anden års læring en ugeløn på kr. 17,50. 
 
Når jeg i dag tænker tilbage på min barndom er det med stor glæde og taknemlighed 
jeg mindes den og tænker det oplever nutidens børn ikke. Vi børn legede sammen 
med nabobørnene, særligt om aften, vi spillede bold, hoppede i sjippetov, gemme-
lege, tagfat og Antonius over et af hustagene. Vi samledes på græsmarken ved Jørgen 
Jensen, Kildalsgaard og spillede fodbold. Jørgen var så privilegeret, at han havde en 
rigtig læderfodbold, hvilket var noget særligt. 
 
Vores nabo Hjalmar og Petra Bang Christensen havde 4 børn, Beatrice, Preben, Erik 
og Børge. Vi kom meget sammen og gik ind og gik ind og ud af hinandens hjem som 
om det var vores eget. Beatrice – også kaldet Trice – var meget dygtig til spillede 
harmonika. Når hun en lun sommeraften sad i haven eller på sit værelse med åbne 
vinduer og spillede, gik næsten alt i stå, vi stoppede op, lyttede og nynnede med på de 
glade melodier. Preben spillede også harmonika og de øvede sig ofte sammen. 
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Til Høstbal 
Det årlige høstbal blev afholdt i Hjalmar lade/lo. Trice og Preben spillede på deres 
harmonikaer og vist nok deres morfar, på violin. De spillede op til dans og en masse 
lege i løbet af aftenen, bla. to mand frem for en enke, og vi havde det vældigt sjovt. 
Vi fik sodavand, æbleskiver og lagkage med tykt flødeskum. Jeg tror nok, at de 
voksne nok også indtog noget andet. 
 
Jeg kom også sammen med drenge på Lundegården. Jens og Karen Bødker Pedersen 
havde 6 drenge på min alder. Den ældste var Knud, så fulgte Søren, Frederik, 
Christian, Per og Hans. Disse brødre fik fremstillet 2 fodboldmål med net, som de 
opstillede på græsmarken bag ejendommen, og der har jeg tilbragt mange timer. 
Vinteraftenerne fordrev vi med at spille ludo, møl og dam, senere blev det også til 
matador. Far lærte mig at spille skak – vi havde skakbrættet stående fremme fra dag 
til dag, og det var en triumf, hvis det lykkes at slå far. Når kontrolassistent Poul 
Fisher kom for at kontrollere kørernes ydelse, logerede han ved os og det var rigtigt 
sejt, hvis jeg kunne slå ham i skak. Kortspil som Sorte Per, Rommy, Hjerterfri og 
Rakker forekom også. 
 

Juleslagtning  
Hvert år til jul blev der slagtet en julegris, den blev særligt udvalgt, taget over i en 
anden sti og blev fodret særligt godt. Slagtningen foregik i bryggerset, vaskebænken 
blev stillet frem, gryder, potter og spande blev særligt rengjorte, der blev fyret op 
under gruekedlen, grisen blev med meget besvær og skrigen hevet ud af stien og ind i 
bryggerset, bakset op på vaskebænken, benene bundet sammen med reb, klar på 
skafottet. 
 
Slagteren tog sin lange skarpe kniv frem og stak grisen i halsen, medens jeg med en 
spand skulle opsamle så meget som muligt af blodstrømmen, samtidigt skulle jeg røre 
i blodet så det ikke størkede.  
 
Grisen blev skoldet og pelsen skrapt af, hængt op i bagbenene under loftet, skåret op i 
bugen og indvoldene udtaget. Alle var spændte på at se hvor meget spæk der var, 
man krævede mindst 2" tommer for at være tilfreds. 
 
Man fik nu travlt med rengøring, tarmene skulle rengøres og renses, der skulle laves 
blodpølse med store spækklumper og rosiner i, hvilket vi glædede os til, det var jo et 
år siden sidst, det hele skulle parteres og udskæres i de rigtige stykker. Hjerte og 
nyrer blev også anvendt, vi fik stegt lever og der blev lavet leverpostej til julen. Ja der 
var masser af julesul til højtiden.  
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Efter julen kom hverdagen tilbage, jeg syntes vi spiste stegt flæsk fem dage om ugen 
i langsommelige tider, med kylling om søndagen. 
 
Min farbror Johan, posten fra Nørre Tranders som også var sko- og seglmager og var 
en ivrig jæger og gik på jagt og nedlagde forskelligt vildt, så vi fik af og til både hare, 
fasan, eller skovdue til forandring. Det var farbror der under krigen skaffede os de 
gummistøvler som var meget svære at få. 
 

Mejlbakken  
Bakken som lå nord for ejendommen var en yndet tomleplads for os børn, dengang 
var den ikke beplantet med træer, et udsigts sted ud over engene til Lundby Bakker 
og hele Inkildedalen, dengang bugtede grusvejen sig ned gennem lavningen, kalk-
værkerne havde ikke skamferet og ødelagt landskabet, dengang der var en gravhøj på 
toppen af kalkværksgrunden, dog uden sten på, og der ikke var skov på Oskars bakke 
op mod vejen. Det var før rampen ved jernbanen ved Lundegårde blev bygget. 
Dengang man kunne høre når Hadsund Peter fløjtede afgang fra Gistrup Station og 
toget kom tøffende hen mod Lundegårde, gav et pift i fløjten, slæbte sin lange hale af 
tørvevogne efter sig. Dengang engene ikke var blevet drænede og der var noget 
fugtigt dernede. Dengang køerne, kalvene og hestene var tøjret på græsmarken, og 
skulle flyttes flere gange dagligt.  
 
En aften med solnedgang på toppen af Mejlbakken var en sand nydelse, alt åndede 
idyl, ingen larm fra biler, knallerter, flyvere eller motorcykler, stilheden blev kun 
brudt af en fasan som skrattede, en skovdue der kurrede i skoven bag bakken, gøgen 
der kukkede og selv frøernes kværke nede i engen hørte vi. 
 
Der sad jeg en sommer aften og lyttede til solen blev ringet ned fra Nøvling og 
Sønder Tranders Kirker og dagen gik på hæld. I det lave græs og mellem de vilde 
blomster kravlede der mange biller og andet småkravl, hen over mine bare tæer løb 
der et firben. 
 

Katten, der kogte 
Og til slut skal I have den lille historie med om min lillebror Frank. Han har nok 
været 3-4 år gammel. Det var en vinter aften, vi var alle samlet i køkkenet. På 
komfuret stod en kedel med vand og snurrede og ved siden af havde katten sin kurv. 
Den lå og spandt ret højtlydt, Frank gik hen og tog den i hallen trak den ud på gulvet, 
mor skældte ud og sagde han skulle være ordentlig ved katten, hvortil han svarede, 
jamen mor den koger. 
 
Jeg kunne blive ved, men som den allersidste skal I havde min fars autentiske og 
ynglingshistorie: 
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En sej ung dame 
Far havde en søster, som havde fået tandpine – det var før man gik til regelmæssig 
tandeftersyn – hendes tænder var ikke blevet plejet, så der var kun nogle rådne 
stumper tilbage i munden. Hun havde besluttet sig til at få munden ryddet og havde 
bedt min far om tage med hende til tandlægen. Efter at hun var placeret i stolen, og 
tandlægen havde fortaget bedøvelsen, fortrød hun, og medens tandlægen var gået ud 
af værelset hoppede hun ud af stolen og løb ud af klinikken. Ude på gaden fik far 
hende dog overbevist om at dette ikke var så godt, men hun ville dog ikke ind til 
tandlægen igen. De gik så ind til en anden tandlæge. Da hun havde sat sig i stolen og 
tandlægen ville bedøve hende, sagde hun at det ikke var nødvendigt, alle de rådne 
stumper skulle bare ud i en fart, hvilket tandlægen gjorde, hvorefter han sagde, De er 
sandelig en sej ung dame. 
 

En stor tak 
Bestyrelsen i Gug Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv vil gerne rette en stor tak til 
Georg for medvirken til dette indlæg. 
 

 
Sønder Tranders Vej 69 i efteråret 2010 
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Efterskrift 
Kære læser hvis du efter at havde læst Georgs historie, sidder tilbage med en følelse 
af, at du også har en historie som bør bevares og fortælles så står vi i bestyrelsen for 
Gug Sønder Tranders Lokalhistoriske Arkiv til rådighed med gode råd m.v. hvis du 
selv vil skrive eller du ønsker hjælp til at få din historie skrevet.  
Det er ikke en betingelse, at din historie skal bringes i arkivets årbog, men et 
eksemplarer skal gemmes og opbevares i vores arkiv for efter tiden.  
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